ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกรกฎาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2562

ประชากรรวม
1,115,629 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
164,683 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
950,946 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
682,689 คน

ผู้ว่างงาน
5,441 คน

ผู้มีงานทา
677,248 คน

ประถมศึกษาฯ
319,248 คน
ม.ปลาย
126,060 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
268,257 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
124,736 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
552,512 คน

ม.ต้น
119,637 คน

การผลิต 247,692 คน

อุดมศึกษา
112,304 คน

การขายส่ง การขายปลีก
117,868 คน

ไม่ระบุ 0 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
46,245 คน
การก่อสร้าง 29,265 คน
การศึกษา 21,987 คน
อื่น ๆ 89,454 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 420 อัตรา ลดลง 37.87%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 586 คน เพิ่มขึ้น 0.69%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
98 คน (16.72%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
95 อัตรา (22.62%)
การผลิตยางล้อฯ

32 อัตรา (7.62%)

การผลิตขนมไทยฯ

30 อัตรา (7.14%)

การบริการด้านอาหารฯ
การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฯ

27 อัตรา (6.43%)

การผลิตอุปกรณ์การเดิน
สายไฟฟ้า

27 อัตรา (6.43%)

การผลิตยางล้อและยางใน
การผลิตเครื่องดื่มกาแฟฯ

44 คน (7.51%)

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

38 คน (6.48%)

การบริการด้านอาหารฯ

38 คน (6.48%)

การผลิตกระดาษ ลอนลูกฟูกฯ

33 คน (5.63%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
260 คน (44.37%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
200 อัตรา (47.62%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ

27 อัตรา (6.43%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

25 อัตรา (5.95%)

พนักงานบัญชี

16 อัตรา (3.81%)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

11 อัตรา (2.62%)

35 คน (5.97%)

พนักงานขายฯ

32 คน (5.46%)

269 คน (36.40%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

87 คน (11.77%)

มีจานวน 248 อัตรา
- ยานยนต์สมัยใหม่ 38.31%
- การแปรรูปอาหาร 27.42%
- การบินและโลจิสติกส์ 12.90%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 12.10%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.24%
- ดิจิทัล 4.03%

61 คน (8.25%)

พนักงานบัญชี

27 คน (3.65%)

พนักงานขับรถยนต์

25 คน (3.38%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
11.29%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 19.35%

อนุปริญญา
5.24%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 20.70%

ป.ตรี ขึ้นไป
20.97%

24 คน (4.10%)

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

พนักงานขายฯ

57 คน (9.73%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 739 คน
เพิ่มขึ้น 11.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ

ปวส. 13.31%

ม.ต้น
17.74%

248 อัตรา

อนุปริญญา 0.54%

739 คน
ปวส. 8.53%

ม.ต้น 25.44%

ปวช. 7.85%

ปวช. 15.32%
ม.ปลาย
17.74%

ม.ปลาย
15.97%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 37 คน

การจ้างงาน 323,873 คน
จาแนกตามขนาด

เพิ่มขึ้น 8.82%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

20 คน
(54.05%)

Re- Entry
เดินทางด้วยตนเอง

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 50-99 คน

27,501 คน
83,382 คน
18,619 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

3 คน (8.11%)

กรมการจัดหางานจัดส่ง

47,983 คน

ขนาด 500-999 คน

4 คน (10.81%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 100-499 คน

7 คน (18.92%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

20,972 คน

34,416 คน

2 คน (5.41%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

1 คน (2.70%)

5. การทางานของคนต่างด้าว

การผลิต

ชั่วคราวทั่วไป
2,442 คน
(2.17%)

กลุ่มประมง
ทะเล
0 คน (0.00%)

การขายส่ง การขายปลีกฯ
พิสูจน์สัญชาติ
18,710 คน
(16.63%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
112,526 คน

ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
40,704 คน
(36.17%)

1.57 แสนคน

นาเข้า
44,429 คน
(39.48%)

0.35 แสนคน

การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าฯ

0.07 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.07 แสนคน

การก่อสร้าง

0.06 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

BOI 110 คน
(0.10%)

ชนกลุ่มน้อย
6,131 คน
(5.45%)

สถานประกอบการ
9,244 แห่ง

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ผู้ประกันตน
3.25 แสนคน

สถานประกอบการ 7,850 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

4,882 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,123 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

389 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

403 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

31 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

22 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
2,640 แห่ง

การผลิต

โรงแรมและภัตตาคาร

- ม.33 จานวน 2.52 แสนคน
- ม.39 จานวน 3.18 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 4.10 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

การขายส่ง การขายปลีก

การก่อสร้าง

เพิ่มขึ้น 4.42%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 2,202 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 50,792 คน

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

เพิ่มขึ้น 5.56%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2,559 แห่ง
591 แห่ง

เงินทุน 541.80 ล้านบาท
จานวน 14 แห่ง
มีจานวนเท่ากับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน

441 แห่ง

การจ้างงาน 400 คน
กิจการโรงงานผลิตเส้นหมี่จากข้าวจ้าวข้าวเหนียว กิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
กิจการผลิตและจาหน่ายไอน้า

368 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

