
 (1) 
 

 

1. ประชากรในจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1/2562 

 
ผู้มีงานท า 6.90 แสนคน เพ่ิมขึ้น 1.17% จากปี 2561 

- ในภาคเกษตร 1.33 แสนคน (19.26%) 

- นอกภาคเกษตร 5.57 แสนคน (80.74%) 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 

 - ต าแหน่งงาน 868 อัตรา เพิ่มขึ้นประมาณ 7 เท่า 
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
  

 - ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 777 คน 
   ลดลง 29.75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 - การบรรจุงาน 1,192 คน เพิ่มขึ้น 75.29%   
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ประชากรรวม  

1,110,673 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
164,639 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
946,034 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
695,133 คน 

ก าลังแรงงาน 
ที่รอฤดูกาล - คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
695,133 คน 

ผู้มีงานท า 
690,071 คน 

ผู้ว่างงาน  
5,063 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
250,901 คน 

ท างานบ้าน 
75,266 คน 

เรียนหนังสือ 
58,856 คน 

อ่ืนๆ  
116,779 คน 

25.07 หมื่นคน 

11.11 หมื่นคน 

4.72 หมื่นคน 

2.59 หมื่นคน 

2.21 หมื่นคน 

10.02 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

การก่อสร้าง 

การขนส่งที่เก็บสินค้า 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

 3.27 แสนคน 

 1.29 แสนคน  

 1.19 แสนคน  

 1.15 แสนคน  

 0.08 แสนคน  

ประถมศึกษาฯ 

มัธยมต้น 

มัธยมปลาย 

อุดมศึกษา 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 102.96 ล้านบาท 

การจ้างงาน 99 คน 

กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์กิจการห้องเย็น และกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเรจ็รูปจากเนื้อสัตว์ 

การบริการด้านอาหารฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ 

การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวฯ 

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ 

การผลิตน้ ามันถ่ัวเหลือง 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

54 อัตรา (6.22%) 

60 อัตรา (6.91%) 

124 อัตรา (14.29%) 

261 อัตรา (30.07%) 

45 อัตรา (5.18%) 

แรงงานด้านการผลิตต่าง ๆ  

เสมียนพนักงานทั่วไป 

พนักงานขายฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานอื่น ๆ  

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

197 คน (25.35%) 

111 คน (14.29%) 

76 คน (9.78%) 

40 คน (5.15%) 

28 คน (3.60%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 
18.40% 

มัธยมต้น 
15.96% ปวส. 9.14% 

ปวช. 11.58% 

777 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 24.32%  

มัธยมปลาย 20.21% 

อนุปริญญา 0.39% 

การบริการด้านอาหารฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ 

การผลิตเส้นก๋วยเกี๋ยวฯ 

การผลิตขนมปังกรอบฯ 

การผลิตขนมขบเค้ียวฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

58 คน (4.87%) 

61 คน (5.12%) 

61 คน (5.12%) 

100 คน (8.39%) 

257 คน (21.56%) 
จ านวน 7 แห่ง 

ลดลง 22.22% 

จากช่วงเดียวกนัปกี่อน 

เพ่ิมขึ้น 1.80%  
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

-อัตราการว่างงาน 0.73% 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดอืน เม.ย. 2562 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย  มีจ านวน 477 อัตรา 
- การท่องเที่ยว  54.72%  
- การแปรรูปอาหาร  41.09% 
- ยานยนต์สมยัใหม่  3.14% 
- ดิจิทัล  1.05% 

    

 
  

 

5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

จ านวน 43 คน มีจ านวนเท่ากันจากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

6. การท างานของคนต่างด้าว 

 

7. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 2,153 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 49,689 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 9.22% 

ม.ต้น 21.17% 

ปวส. 14.05% 

ปวช. 15.72% 

477 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 8.81%  

ม.ปลาย 19.29% 

อนุปริญญา 11.74%  

1 คน (2.33%) 

2 คน (4.65%) 

2 คน (4.65%) 

2 คน (4.65%) 

4 คน (9.30%) 

32 คน
(74.42%) 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

106,233 คน 

ชั่วคราวท่ัวไป  

2,433 คน 
(2.29%) พิสูจน์สัญชาติ 

14,953 คน 
(14.08%) 

น าเข้า 
41,799 คน 
(39.35%) 

BOI 116 คน 
(0.11%) ชนกลุ่มน้อย 

5,655 คน 
(5.32%) 

เดินทางไป - 
กลับ 0 คน 
(0.00%) 

ตามมติครม.  

วันที่ 16 ม.ค. 61  

41,277 คน 
(38.86%) 

กลุ่มประมง
ทะเล 

0 คน (0.00%) 

4,803 แห่ง 

2,078 แห่ง 

386 แห่ง 

397 แห่ง 

32 แห่ง 

21 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 7,717 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

2,618 แห่ง 

2,521 แห่ง 

579 แห่ง 

421 แห่ง 

359 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

15.54 หมื่นคน 

3.44 หมื่นคน 

0.69 หมื่นคน 

0.65 หมื่นคน 

0.61 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 230,436 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

   สถานประกอบการ 
9,130 แห่ง 

 ผู้ประกันตน  
3.20 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 2.49 แสนคน 

- ม.39 จ านวน 3.16 หมื่นคน 

- ม.40 จ านวน 3.98 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 7.72%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 10.46% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


