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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2564 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาติ

ประชากรรวม    
1,154,545 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
165,117 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
989,428 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)       

707,598 คน 

ผู้ว่างงาน        
5,853 คน 

ผู้มีงานท า    
701,200 คน 

การผลิต 200,011 คน 

การขายส่ง การขายปลีก
157,601 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 92,339 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
70,034 คน 

การศึกษา 33,083 คน 

อ่ืน ๆ 148,133 คน 

ประถมศึกษาฯ 
303,290 คน 

อุดมศึกษา 
160,212 คน 

ม.ต้น 

 140,196 คน 

ม.ปลาย      
97,229 คน 

ไม่ระบุ 273 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
545 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)        

281,830 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดอืนกันยายน 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 422 อัตรา  
     - ลดลง 58.13% จากเดือนที่ผ่านมา   
 - ลดลง 95.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 
 

 
 

การบรรจุงาน 625 คน  
   - เพ่ิมข้ึน 17.48% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 11.72% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

 
 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป 

แรงงานด้านการประกอบ 

ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกลฯ 

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

13 อัตรา (3.08%) 

5 อัตรา (1.18%) 

5 อัตรา (1.18%) 

115 อัตรา (27.25%) 

280 อัตรา (66.35%) 

4 อัตรา (0.95%) 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ 

การผลิตแป้งจากข้าว 

การผลิตยางล้อและยางใน 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

65 อัตรา (15.40%) 

105 อัตรา (24.88%) 

60 อัตรา (14.22%) 

60 อัตรา (14.22%) 

50 อัตรา (11.85%) 

82 อัตรา (19.43%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 45.26% 

มัธยมศึกษา 49.53% 

ปวส. 2.13% 

ปวช. 0.95% 

422 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 1.18%  
อนุปริญญา 

0.95%  

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป 

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานด้านการผลิต 

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ 

พนักงานบัญชี 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

26 คน (4.16%) 

37 คน (5.92%) 

57 คน (9.12%) 

169 คน (27.04%) 

195 คน (31.20%) 

141 คน (22.56%) 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

การผลิตเครื่องประดับฯ 

การผลิตยางล้อและยางใน 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

304 คน (48.64%) 

45 คน (7.20%) 

49 คน (7.84%) 

50 คน (8.00%) 

117 คน (18.72%) 

60 คน (9.60%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 46.56% 

มัธยมศึกษา 
29.76% 

ปวส. 3.36% 

ปวช. 5.76% 625 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 14.56%  
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 839 คน 
    - ลดลง 0.71% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 5.93% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
  

 
 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 275 อัตรา 
 - ลดลง 47.12% จากเดือนที่ผ่านมา  
 - ลดลง 93.03% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 
- การแปรรูปอาหาร 58.18%  
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ 23.64% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 18.18% 
 

 
ที่มา :  ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th)  ผ่านระบบ  
         Single Sign On ของกรมการจัดหางาน 
 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 7 คน 
    - ลดลง 12.50% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 16.67% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 0 0.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 1 14.29 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2 28.57 
- RE-ENTRY 4 57.14 

รวม 7 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 72,915 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.01% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 7.78% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 2,602 คน  
 - พิสูจน์สัญชาติ    – คน 
 - น าเข้า 20,618 คน  
 - BOI 91 คน  
 - ชนกลุ่มน้อย 6,821 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  35,866 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    5,491 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    1,426 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64        -  คน 
 ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานด้านการผลิต 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป 

แรงงานด้านการประกอบ 

วิศวกรคุณภาพฯ 

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

197 คน (23.48%) 

93 คน (11.08%) 

41 คน (4.89%) 

39 คน (4.65%) 

376 คน (44.82%) 

93 คน (11.08%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ
ต่ ากว่า 38.14% 

มัธยมศึกษา 
27.89% 

ปวส. 4.17% 

ปวช. 5.36% 

839 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 24.43%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา
และต่ ากว่า 
50.55% 

275 อัตรา 
มัธยมศึกษา 
49.45% 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 8,543 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.22% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 233,656 คน  
  - เพ่ิมขึ้น 0.14% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 2.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ทีมา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 9,617 แห่ง 
    - ลดลง 0.25% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.36% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 530,390 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 2.37% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 63.95% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ส.ค .  ก.ย .  ก.ย .  จาก จากช่วงเดียว 

64 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 240,542 244,277 238,159  -0.99 -2.50 

ม.39 (คน) 38,168 34,084  38,364  0.51 12.56 

ม.40 (คน) 239,404 45,150  253,867  6.04 462.27 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 2,327 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 44,726 คน 

ที่มา : ส านกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5,329 แห่ง 

2,357 แห่ง 

413  แห่ง 

397 แห่ง 

31 แห่ง 

16 แห่ง 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

จ าแนกตามขนาด  

2,861 แห่ง 

2,721 แห่ง 

656 แห่ง 

494 แห่ง 

420 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

22,581 คน 

52,400 คน 

29,085 คน 

82,598 คน 

19,863 คน 

27,129 คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

จ าแนกตามขนาด  

155,619 คน 

36,208  คน 

7,215 คน 

7,035 คน 

6,088 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 599.45  ล้านบาท 

การจ้างงาน  431  คน 

กิจการผลิตเชือกไนลอน กิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
และกิจการห้องเย็น 

จ านวน 13 แห่ง 
ลดลง 13.33% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 


