ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 1/2564

ประชากรรวม
1,149,486 คน

อายุตากว่า 15 ปี
165,112 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
984,374 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
710,921 คน

ผู้ว่างงาน
4,550 คน

ผู้มีงานทา
706,371 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
273,453 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
317,250 คน

การผลิต 235,793 คน

อุดมศึกษา
153,612 คน

การขายส่ง การขายปลีก
127,039 คน

ม.ต้น
129,421 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 113,135 คน

ม.ปลาย
105,796 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
54,972 คน

ไม่ระบุ 293 คน

การศึกษา 39,644 คน

อืน ๆ 135,789 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 549 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 1.48% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 27.19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 711 คน
- ลดลง 22.12% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 5.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

375 คน (52.74%)
แรงงานด้านการประกอบ

187 อัตรา (34.06%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ

74 คน (10.41%)

140 อัตรา (25.50%)
แรงงานด้านการประกอบ
60 อัตรา (10.93%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

ตัวแทนนายหน้าฯ

31 คน (4.36%)

แรงงานด้านการผลิต

28 คน (3.94%)
24 คน (3.38%)

พนักงานขายฯ

15 อัตรา (2.73%)

พนักงานบัญชี

ช่างเทคนิควิศวกรรมฯ

12 อัตรา (2.19%)

อื่น ๆ

179 คน (25.18%)

135 อัตรา (24.59%)
อื่น ๆ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตแป้งจากข้าว

100 อัตรา (18.21%)

การผลิตยางล้อและยางใน

99 อัตรา (18.03%)
75 อัตรา (13.66%)

การขายปลีกเครื่องมือฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฯ
การตกแต่งสาเร็จสิ่งทอฯ

64 อัตรา (11.66%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ

83 คน (11.67%)

การผลิตไอศกรีมฯ

81 คน (11.39%)

การผลิตยางล้อและยางใน

80 คน (11.25%)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูป

41 คน (5.77%)

การผลิตอาหารีสาเร็จรูปฯ

38 คน (5.34%)

อื่น ๆ

35 อัตรา (6.38%)

388 คน (54.57%)

176 อัตรา (32.06%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 14.77%
ป.ตรี ขึ้นไป 11.48%

อนุปริญญา
5.65%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 53.45%

ปวส. 3.23%
ปวช. 2.25%

ปวส. 7.47%

549 อัตรา

711 คน

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 32.42%
มัธยมศึกษา
26.30%

ปวช. 6.92%

มัธยมศึกษา 36.07%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 1,615 คน
- ลดลง 12.32% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 60.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

แรงงานในด้านการผลิตฯ
วิศวกรคุณภาพฯ
ตัวแทนนายหน้าฯ

ปวส. 2.43%
ปวช. 2.43%

ประถมศึกษา
และตากว่า
47.92%

288 อัตรา

197 คน (12.20%)
มัธยมศึกษา
39.24%

166 คน (10.28%)
127 คน (7.86%)
75 คน (4.64%)
623 คน (38.58%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 20.06%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 45.33%

อนุปริญญา
0.12%
ปวส. 4.95%

อนุปริญญา ป.ตรีขึ้นไป
2.08% 5.90%

427 คน (26.44%)

แรงงานด้านการผลิต
แรงงานบรรจุ

จาแนกตามระดับการศึกษา

1,615 คน

ปวช. 3.41%
มัธยมศึกษา
26.13%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 288 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 32.72% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 7.99% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 65.63%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 34.38%

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 21 คน
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 20 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
9
0
1
0
1
10
21

ร้อยละ
42.86
0.00
4.76
0.00
4.76
47.62
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 74,130 คน
- ลดลง 1.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 35.90% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 2,582คน- พิสูจน์สัญชาติ – คน
- นาเข้า 21,927 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 35,834 คน
- BOI 89 คน
- ชนกลุ่มน้อย 6,819 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 5,453 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 1,426 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 8,491 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.30% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
5,298 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,336 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

414 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

396 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

31 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

16 แห่ง

155,222 คน
36,137 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

7,252 คน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

7,166 คน

การก่อสร้าง

5,989 คน

ทีมา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

2,848 แห่ง

การผลิต

2,709 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

649 แห่ง

การก่อสร้าง

485 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

418 แห่ง

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 9,567 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.13% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.69% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 326,334 คน
- เพิ่มขึ้น 0.05% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.23% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
พ.ค.

มิ . ย.

มิ . ย.

64

63

64

ม.33 (คน)

242,703

247,492

242,726

0.01

-1.93

ม.39 (คน)

36,811

33,929

36,717

-0.26

8.22

ม.40 (คน)

46,669

44,155

46,891

0.48

6.20

มาตรา

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 2,320 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 46,236 คน

การจ้างงาน 233,053 คน
- เพิ่มขึ้น 0.31% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

51,923 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

จานวน 7 แห่ง
ลดลง 46.15%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

29,184 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

22,462 คน

82,492 คน

เงินทุน 133.18 ล้านบาท
การจ้างงาน 137 คน

กิจการผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์รถยนต์ กิจการผลิต
อาหาร ขนม จากแป้ง กิจการผลิตคอนกรีต

19,863 คน
27,129 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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