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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2562 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 

 

ประชากรรวม    
1,115,629 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
164,683 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
950,946 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)     

682,689 คน 

ผู้ว่างงาน        
5,441 คน 

ผู้มีงานท า    
677,248 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
124,736 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
552,512 คน 

การผลิต 247,692 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
117,868 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
46,245 คน 

การก่อสร้าง 29,265 คน 

การศึกษา 21,987 คน 

อ่ืน ๆ 89,454 คน 

ประถมศึกษาฯ 
319,248 คน 

ม.ปลาย  

126,060 คน 

ม.ต้น  

119,637 คน 

อุดมศึกษา 
112,304 คน 

ไม่ระบุ 0 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)     

268,257 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดอืนสิงหาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 637 อัตรา ลดลง 5.49%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  
 

 
 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 721 คน 
  เพ่ิมข้ึน 8.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

  

 
 

- การบรรจุงาน 637 คน เพ่ิมขึ้น 2.74%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

3.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 264 อัตรา 

- การแปรรูปอาหาร 70.83%  
- การบินและโลจสิติกส์ 20.45% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดฯ้  6.82% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  1.89% 
 

 
 

 
 

การผลิตน้ ามันถั่วเหลือง 

การผลิตขนมไทยฯ 

การผลิตกระดาษฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี 

การผลิตไอศกรีมฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

36 อัตรา (5.65%) 

36 อัตรา (5.65%) 

39 อัตรา (6.12%) 

50 อัตรา (7.85%) 

75 อัตรา (11.77%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

พนักงานขับรถยนต์ 

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

21 อัตรา (3.30%) 

26 อัตรา (4.08%) 

55 อัตรา (8.63%) 

77 อัตรา (12.09%) 

285 อัตรา (44.74%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

พนักงานขายฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

262 คน (36.34%) 

114 คน (15.81%) 

48 คน (6.66%) 

29 คน (4.02%) 

17 คน (2.36%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 24.83% 

อนุปริญญา 0.28% 

ปวส. 7.21% 
721 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
22.75%  

ม.ปลาย 
16.92% 

ม.ต้น 21.91% 

ปวช. 6.10% 

การผลิตน้ ามันถ่ัวเหลือง 

การผลิตขนมไทยฯ 

การผลิตกระดาษฯ 

การให้เช่าและให้เช่าฯ 

การขายส่งอาหารสัตว์ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

30 คน (4.71%) 

30 คน (4.71%) 

36 คน (5.65%) 

54 คน (8.48%) 

65 คน (10.20%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

พนักงานขายฯ 

พนักงานบัญชี 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

22 คน (3.45%) 

23 คน (3.61%) 

48 คน (7.54%) 

75 คน (11.77%) 

262 คน (41.13%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 20.45% 

ม.ต้น 
18.56% 

ปวส. 11.36% 

ปวช. 12.12% 

264 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
5.30%  

ม.ปลาย 
24.62% 

อนุปริญญา 
7.58%  
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4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 34 คน      ลดลง 17.07%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 2,221 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 52,252 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1 คน (2.94%) 

2 คน (5.88%) 

2 คน (5.88%) 

4 คน (11.76%) 

25 คน  
(73.53%) 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

114,133 คน 

ชั่วคราวท่ัวไป  
2,471 คน 
(2.17%) 

พิสูจน์สัญชาติ 
18,322 คน 
(16.05%) 

น าเข้า 
46,424 คน 
(40.68%) 

BOI 104 คน 
(0.09%) 

ชนกลุ่มน้อย 
6,147 คน 
(5.39%) 

เดินทางไป - 
กลับ 0 คน 
(0.00%) 

ตามมติครม.  
วันที่ 16 ม.ค. 61  

40,665 คน 
(35.63%) 

กลุ่มประมง
ทะเล 

0 คน (0.00%) 

4,893 แห่ง 

2,124 แห่ง 

387 แห่ง 

404 แห่ง 

32 แห่ง 

22 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 

สถานประกอบการ 7,862 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

2,642 แห่ง 

2,564 แห่ง 

595 แห่ง 

442 แห่ง 

366 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

21,032 คน 

48,048 คน 

27,408 คน 

83,319 คน 

19,367 คน 

34,416 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 

การจ้างงาน 233,590 คน 
จ าแนกตามขนาด  

1.58 แสนคน 

0.35 แสนคน 

0.07 แสนคน 

0.07 แสนคน 

0.06 แสนคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

การขนส่งสถานท่ีเก็บสินค้าฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

     เงินทุน 840.38 ล้านบาท 

 การจ้างงาน 311 คน 

   กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก ผลไม้ น้ าดื่ม 
   วิตามินฯ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
   กิจการผลิตน้ าแข็งซอง และน้ าแข็งหลอด 

   สถานประกอบการ 
9,256 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
3.27 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 2.54 แสนคน 
- ม.39 จ านวน 3.18 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 4.13 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 4.61%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 4.02% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 16 แห่ง 
ลดลง 20.00% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 




