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1. ประชากรในจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 2/2561 

 
  

ผู้มีงานท า 6.70 แสนคน เพ่ิมขึ้น 2.80% จากปี 2560 
 - ในภาคเกษตร 1.04 แสนคน (15.56%) 
 - นอกภาคเกษตร 5.65 แสนคน (84.44%) 

 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

2.  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่ 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 

 - ต าแหน่งงาน 676 อัตรา ลดลง 7.78%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

- การบรรจุงาน 582 คน ลดลง 0.68%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

 
- ผู้สมัครงาน  (รวมทุกการให้บริการ) 663 คน  
 ลดลง 37.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ประชากรรวม  

1,096,037 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
164,442 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
931,595 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
673,418 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล 541 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
672,877 คน 

ผู้มีงานท า 
669,528 คน 

ผู้ว่างงาน 
3,349 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
258,176 คน 

ท างานบ้าน 
76,645 คน 

เรียนหนังสือ 
66,433 คน 

อ่ืนๆ  
115,098 คน 

2.14 แสนคน  

1.42 แสนคน  

0.58 แสนคน  

0.32 แสนคน  

0.23 แสนคน  

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

การก่อสร้าง 

การศึกษา 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

0.98 แสนคน 

3.00 แสนคน  

1.40 แสนคน  

1.24 แสนคน  

1.04 แสนคน  

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 

อุดมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 314.32 ล้านบาท 

การจ้างงาน 373 คน 

    กิจการการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์บรรทุก กิจการผลิต
ผลไม้สดอบฆ่าแมลงเพ่ือส่งออกและผักสด และกิจการผลิต
เคมีภัณฑ์ส าหรับสิ่งทอ 

การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าฯ 

กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ 

ร้านขายปลีกสีทาน้ ามันชักเงาฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 

การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

45 อัตรา (6.66%) 

50 อัตรา (7.40%) 

68 อัตรา (10.06%) 

40 อัตรา (5.92%) 

42 อัตรา (6.21%) 

การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าฯ 

การขายส่งเคมีภัณฑ์ฯ 

การขายส่งเครื่องด่ืมฯ 

การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

การผลิตน้ าแข็งเพื่อการบริโภค 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

31 คน (5.33%) 

39 คน (6.70%) 

45 คน (7.73%) 

77 คน (13.23%) 

24 คน (4.12%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 
23.38% 

มัธยมศึกษา  
37.41% 

ปวส.  
9.35% ปวช. 

7.84% 

663 คน 

ปริญญาตรี 
21.27%  

อนุปริญญา 
0.60% 

ปริญญาโท 0.15% 

จ านวน 14 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 7.69% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

เพิ่มขึ้น 1.82% 

จากช่วงเดียวกนัปกี่อน 

- อัตราการว่างงาน 0.50 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจ านวน 190 อัตรา 

 - แปรรูปอาหาร  56.32%  
 - การท่องที่ยวฯ  41.05%   
 - การบินและโลจิสติกส์  2.63% 

5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

    จ านวน 34 คน         เพิ่มขึ้น 13.33%  
    จากช่วงเดียวกันปีก่อน   
 

6. การท างานของคนต่างด้าว  

 

7. การจ้างงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
 

 

ท่ีมา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 
 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 2,014 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 46,833 คน 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
 14.74% 

มัธยมศึกษา 
33.16% ปวช. 14.74% 

190 อัตรา 

ปริญญาตรี ข้ึนไป 
11.05%  อนุปริญญา 11.05% 

ปวส. 15.26% 

19 คน 
(55.88%) 

5 คน 
(14.71%) 

4 คน 
(11.76%) 

4 คน 
(11.76%) 

2 คน 
(5.88%) 

Re-Entry

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

    

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.62 แสนคน  
เพิ่มขึ้น 43.98% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว 
ถูกกฎหมาย 156,836 คน

(97.01%) 
- ช่ัวคราว (ทั่วไป)  2,433 คน 
- พิสูจน์สัญชาติ 118,050 คน 
- น าเข้า 36,246 คน 
- BOI 107 คน 

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
4,831 คน (2.99%) 

- ชนกลุ่มน้อย 4,831 คน 
   
   
 

4,615 แห่ง 

2,031 แห่ง 

393 แห่ง 

383 แห่ง 

34 แห่ง 

20 แห่ง 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป 

สถานประกอบการ 7,476 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

9,532 แห่ง 

2,444 แห่ง 

568 แห่ง 

398 แห่ง 

339 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

การบริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

15.42 หมื่นคน 

3.40 หมื่นคน 

0.69 หมื่นคน 

0.61 หมื่นคน 

0.57 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงินฯ 

การก่องสร้าง 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ 

การจ้างงาน 227,026 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

 ผู้ประกันตน  
3.11 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 2.47 แสนคน 

- ม.39 จ านวน 0.29 แสนคน 

- ม.40 จ านวน 0.36 แสนคน 

 

   เพิ่มขึ้น 13.16% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   สถานประกอบการ 
8,757 แห่ง 

 

   เพ่ิมขึ้น 8.93%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


