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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2564 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาติ

ประชากรรวม    
1,164,179 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
164,998 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
999,181 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

704,242 คน

ผู้ว่างงาน        
4,469 คน

ผู้มีงานท่า    
699,773 คน

การผลิต 216,886 คน

การขายส่ง การขายปลีก
128,082 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 103,190 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
75,899 คน

การศึกษา 37,044 คน

อื น ๆ 138,673 คน

ประถมศึกษาฯ 
284,753 คน

อุดมศึกษา 
172,745 คน

ม.ต้น

123,453 คน

ม.ปลาย      
116,682 คน

ไม่ระบุ 2,141 คน

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

294,939 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดอืนกุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

จัดทำโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 918 อัตรา  
     - เพ่ิมข้ึน 31.71% จากเดือนที่ผ่านมา   
 - เพ่ิมข้ึน 69.69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

 

 
 

 

การบรรจุงาน 402 คน  
   - ลดลง 42.07% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 58.90% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 
 

แรงงานด้านการผลิต

ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลาก

พนักงานขายสินค้าประจ าร้านฯ

พนักงานขับรถยนต์

ผุ้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

16 อัตรา (1.74%1)

20 อัตรา (2.18%)

100 อัตรา (10.89%)

665 อัตรา (72.44%)

105 อัตรา (11.44%)

12 อัตรา (1.31%)

การผลิตซอสและเครื่องปรุงฯ

การผลิตเครื่องปรุงอาหารฯ

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ

การผลิตผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ฯ

การผลิตอุปกรณ์ ควบคุม                
และจ่ายไฟฟ้า

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

200 อัตรา (21.79%)

211 อัตรา (22.98%)

200 อัตรา (21.79%)

100 อัตรา (10.89%)

170 อัตรา (18.52%)

37 อัตรา (4.03%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 17.54%

มัธยมศึกษา 
35.29%

ปวส. 12.09%

ปวช. 13.07%

918 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 11.11%

อนุปริญญา 
10.89%

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการประกอบ

นักการตลาด เจ้าหน้าท่ีฯ

เจ้าหน้าท่ีบันทึกสินค้าคงคลัง

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

10 คน (2.49%)

11 คน (2.74%)

62 คน (15.42%)

126 คน (31.34%)

139 คน (34.58%)

54 คน (13.43%)

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ

การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี

การผลิตแป้งจากข้าว

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ

การผลิตผลิตภัณฑ่พลาสติก

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

63 คน (15.67%)

27 คน (6.72%)

38 คน (9.45%)

59 คน (14.68%)

113 คน (28.11%)

102 คน (25.37%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 46.27%

มัธยมศึกษา 
32.09%

ปวส. 3.23%

ปวช. 5.97%

402 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 12.44%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 610 คน 
    - ลดลง 27.81% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 51.93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
  

 
 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 740 อัตรา 
 - เพ่ิมข้ึน 13.67% จากเดือนที่ผ่านมา  
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 

- การแปรรูปอาหาร  99.05%  
- เชื่อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  0.68% 
- ดิจิทัล  0.27%  
 

 
ที่มา :  ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th)  ผ่านระบบ  
         Single Sign On ของกรมการจัดหางาน 
 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 10 คน 
    - ลดลง 23.08% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 100.00%  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 2 20.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 3 30.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 3 30.00 
- RE-ENTRY 2 20.00 

รวม 10 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 100,565 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 7.91% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 17.29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 2,698 คน - กรณีจำเป็นเร่งด่วน – คน 
 - นำเข้า 20,204 คน  - BOI 86 คน  
 - ชนกลุ่มน้อย 6,902 คน  - ยื่นคำขอแทน     - คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62   23,479 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63     4,478 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63     3,468 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64  27,128 คน 
 - มติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64  12,122 คน 
 

 ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ

แรงงานด้านการประกอบ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

130 คน (21.31%)

76 คน (12.46%)

60 คน (9.84%)

27 คน (4.43%)
235 คน (38.52%)

82 คน (13.44%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 35.57%

มัธยมศึกษา
32.95%

ปวส. 5.08%

ปวช. 6.72% 610 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 19.67%

จ่าแนกตามระดับการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

ประถมศึกษา
และต ่ากว่า 
17.30%

740 อัตรา มัธยมศึกษา
34.73%

ปวช. 12.57%

ปวส. 11.62%

ป.ตรีขึ้นไป 12.30%

อนุปริญญา 
11.49%
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 8,720 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.35% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 4.29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
จำนวนลูกจ้าง 232,239 คน  
  - ลดลง  1.02% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 2.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ทีมา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 9,713 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน  0.53% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.97% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 531,860 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.09% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 62.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

มาตรา 
 ม .ค .  ก.พ.  ก.พ.  จาก จากช่วงเดียว 

65 64 65 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 235,996 245,069 236,395 0.17 -3.54 

ม.39 (คน) 37,953 35,870 37,934 -0.05 5.75 

ม.40 (คน) 257,434 45,935 257,531 0.04 460.64 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 2,366 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 44,718 คน 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5,473 แห่ง

2,396 แห่ง

428 แห่ง

377แห่ง

30 แห่ง

16 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

จ่าแนกตามขนาด 

2,889 แห่ง

2,735 แห่ง

505 แห่ง

430 แห่ง

413 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

23,366 คน

53,064 คน

30,429 คน

77,444 คน

19,566 คน

28,370 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

จ่าแนกตามขนาด 

152,834 คน

34,086 คน

7,127 คน

6,911 คน

4,920 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

การก่อสร้าง

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

จ่านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  2,377.42 ล้านบาท

การจ้างงาน  2,776 คน

กิจการฆ่าสัตว์ปีก กิจการผลิตน่้าแข็งซอง และกิจการ
โรงงานช่าแหละเน้ือสุกร

จำนวน 8 แห่ง 
ลดลง 11.11% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 




