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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2562 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
1,120,508 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
164,743 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
955,765 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)     

680,313 คน 

ผู้ว่างงาน        
7,730 คน 

ผู้มีงานท า    
672,583 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
116,873 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
555,710 คน 

การผลิต 249,396 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
117,910 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
50,799 คน 

การก่อสร้าง 27,559 คน 

การบริหารราชการและ
ป้องกันประเทศ 20,241 คน 

อื น ๆ 89,804 คน 

ประถมศึกษาฯ 
326,192 คน 

ม.ต้น  

138,679 คน 

อุดมศึกษา 

117,329 คน 

ม.ปลาย 

 89,547 คน 

ไม่ระบุ 835 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)     

275,452 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดอืนธันวาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 515 อัตรา ลดลง 15.57%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 612 คน 
  ลดลง 8.93% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  

 
- การบรรจุงาน 523 คน ลดลง 0.19%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

พนักงานขายฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

23 อัตรา (4.47%) 

32 อัตรา (6.21%) 

41 อัตรา (7.96%) 

43 อัตรา (8.35%) 

246 อัตรา (47.77%) 

การผลิตขนมไทยฯ 

การบริการด้านอาหาร 

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 

การผลิตกระดาษ ลอน
ลูกฟูกฯ 

การขายส่งสินค้าท่ัวไป 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

36 อัตรา (6.99%) 

38 อัตรา (7.38%) 

38 อัตรา (7.38%) 

38 อัตรา (7.38%) 

65 อัตรา (12.62%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 20.58% 

ม.ต้น 25.44% 

ปวส. 9.90% 

ปวช. 12.23% 515 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
3.88%  

ม.ปลาย 
23.30% 

อนุปริญญา 
4.66%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานขายฯ 

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

199 คน (32.52%) 

88 คน (14.38%) 

38 คน (6.21%) 

28 คน (4.58%) 

19 คน (3.10%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 19.28% 

ม.ต้น 24.02% 

ปวส. 7.19% 

ปวช. 10.95% 

612 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
19.93%  

ม.ปลาย 
17.48% 

อนุปริญญา 
1.14%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

พนักงานขายฯ 

พนักงานจัดส่งสินค้า 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

21 คน (4.02%) 

27 คน (5.16%) 

43 คน (8.22%) 

48 คน (9.18%) 

267 คน (51.05%) 
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3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจ านวน 139 อัตรา 

- การแปรรูปอาหาร 49.64%  
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 34.53%  
- การบินและโลจิสติกส์ 15.83%  

 

 
 

4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 31 คน      ลดลง 18.42% 
      จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 
 จ านวน 104,453 คน 
 - ชั่วคราวทั่วไป 2,597 คน - BOI 111 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 6,687 คน  - พิสูจน์สัญชาติ 19,803 คน 
 - น าเข้า 35,594 คน - จ าเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ – คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61   35,998 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    3,663 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

การผลิตยางล้อฯ 

การผลิตกระดาษฯ 

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 

การผลิตเครื่องด่ืมฯ 

การผลิตขนมไทยฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

37 คน (7.07%) 

39 คน (7.46%) 

41 คน (7.84%) 

48 คน (9.18%) 

50 คน (9.56%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต  ากว่า 18.55% 

ม.ต้น 23.90% ปวส. 13.58% 

ปวช. 9.37% 

523 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
17.97%  

ม.ปลาย 
16.25% 

อนุปริญญา 
0.38%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต  ากว่า 21.58% 

ม.ต้น 
27.34% 

ปวส. 9.35% 

ปวช. 10.79% 

139 อัตรา 

ม.ปลาย 
25.18% 

อนุปริญญา 
 3.60% 

ป.ตรีขึ้นไป  
2.16% 

1 คน (3.23%) 

1 คน (3.23%) 

1 คน (3.23%) 

2 คน (6.45%) 

3 คน (9.68%) 

23 คน
(74.19%) 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วนตนเอง 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

4,968 แห่ง 

2,167 แห่ง 

386 แห่ง 

409 แห่ง 

31 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 คนขึ้นไป 

สถานประกอบการ 7,983 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

2,676 แห่ง 

2,594 แห่ง 

607 แห่ง 

454 แห่ง 

365 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  
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ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 2,296 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 54,970 คน 
 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,263 คน 

48,761 คน 

27,380 คน 

84,503 คน 

18,417 คน 

34,536 คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป 

การจ้างงาน 234,860 คน 
จ าแนกตามขนาด  

1.60 แสนคน 

0.35 แสนคน 

0.07 แสนคน 

0.07 แสนคน 

0.06 แสนคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 65.38 ล้านบาท 

การจ้างงาน 94 คน 

กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ กิจการกลึง กัด เจาะ 
คว้าน ไส ตัด พับ ม้วน เชื อมโลหะ กิจการ
เกี ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก การท าภาชนะบรรจุ 

   สถานประกอบการ 
9,358 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
3.30 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 2.55 แสนคน 
- ม.39 จ านวน 3.22 หมื นคน 
- ม.40 จ านวน 4.26 หมื นคน 

 

   เพิ มขึ้น 4.15%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ มขึ้น 3.22% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 5 แห่ง 
ลดลง 37.50% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
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