ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2562

ประชากรรวม
1,115,629 คน

อายุตากว่า 15 ปี
164,683 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
950,946 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
682,689 คน

ผู้ว่างงาน
5,441 คน

ผู้มีงานทา
677,248 คน

ประถมศึกษาฯ
319,248 คน
ม.ปลาย
126,060 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
268,257 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
124,736 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
552,512 คน

ม.ต้น
119,637 คน

การผลิต 247,692 คน

อุดมศึกษา
112,304 คน

การขายส่ง การขายปลีก
117,868 คน

ไม่ระบุ 0 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
46,245 คน
การก่อสร้าง 29,265 คน
การศึกษา 21,987 คน
อืน ๆ 89,454 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 706 อัตรา เพิ่มขึ้น 0.43%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
75 อัตรา (10.62%)
การผลิตขนมไทยฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี

35 อัตรา (4.96%)

การขายส่งอิฐ หิน ปูนฯ

34 อัตรา (4.82%)
33 อัตรา (4.67%)

การฆ่าและการบรรจุฯ

31 อัตรา (4.39%)

การผลิตยาปรับศัตรูพืชฯ

- การบรรจุงาน 613 คน เพิ่มขึ้น 4.79%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
50 คน (8.16%)

การผลิตน้ามันถั่วเหลือง
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีฯ

38 คน (6.20%)
35 คน (5.71%)

การผลิตขนมไทยฯ
การทอผ้าจากเส้นใยฯ

29 คน (4.73%)

การผลิตไอศกรีมฯ

29 คน (4.73%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

318 คน (51.88%)

385 อัตรา (54.53%)

35 อัตรา (4.96%)

พนักงานขับรถยนต์

30 อัตรา (4.25%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

21 อัตรา (2.97%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 805 คน
เพิ่มขึ้น 18.56% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
14 คน (1.74%)

นักการตลาด ฯ

35 คน (5.71%)

พนักงานบัญชี

21 คน (3.43%)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

18 คน (2.94%)

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 276 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 80.80%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 10.87%
- การบินและโลจิสติกส์ 5.43%
- ดิจิทัล 2.90%

6 คน (0.75%)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทัว่ ไป
นักบัญชีทั่วไป สมุห์บัญชี

3 คน (0.37%)

ครูประถมศึกษาระดับปริญญา

3 คน (0.37%)

ผู้จัดการทั่วไปด้านการผลิต

3 คน (0.37%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
3.62%

จาแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป
2.54%

ประถมศึกษา
และตากว่า 25.36%

ปวส. 7.97%

ประถมศึกษา
และตากว่า 21.37%

ป.ตรี ขึ้นไป
25.22%

อนุปริญญา 0.12%

79 คน (12.89%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

67 อัตรา (9.49%)

พนักงานบัญชี

แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวช. 9.42%

ม.ปลาย
26.09%

805 คน

ปวส. 6.83%

ม.ต้น 22.86%

276 อัตรา

ม.ต้น
25.00%

ปวช. 7.08%
ม.ปลาย
16.52%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 30 คน มีจานวนเท่ากับช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 1-9 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
16 คน
(53.33%)

Re- Entry
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

6 คน (20.00%)

เดินทางด้วยตนเอง

6 คน (20.00%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

การจ้างงาน 234,560 คน
จาแนกตามขนาด
21,026 คน

ขนาด 10-49 คน

48,267 คน

ขนาด 50-99 คน

27,523 คน

ขนาด 100-499 คน

83,961 คน

ขนาด 500-999 คน

19,367 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

34,416 คน

2 คน (6.67%)

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

5. การทางานของคนต่างด้าว
ชัวคราวทัวไป
2,532 คน
(2.18%)

กลุ่มประมง
ทะเล
0 คน (0.00%)

การผลิต

เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

นาเข้า
48,332 คน
(41.60%)

การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าฯ

0.07 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.07 แสนคน

การก่อสร้าง

0.06 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

BOI 112 คน
(0.10%)

ชนกลุ่มน้อย
6,433 คน
(5.54%)

0.35 แสนคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ

พิสูจน์สัญชาติ
18,025 คน
(15.51%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
116,191 คน

ตามมติครม.
วันที 16 ม.ค. 61
40,757 คน
(35.08%)

1.58 แสนคน

สถานประกอบการ
9,313 แห่ง

เพิมขึ้น 4.76%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
ผู้ประกันตน
3.29 แสนคน

สถานประกอบการ 7,884 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

4,897 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,138 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

388 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

407 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

32 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

22 แห่ง

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

การขายส่ง การขายปลีก

2,649 แห่ง

การผลิต

2,572 แห่ง

การก่อสร้าง
โรงแรมและภัตตาคาร

- ม.33 จานวน 2.56 แสนคน
- ม.39 จานวน 3.19 หมืนคน
- ม.40 จานวน 4.17 หมืนคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 2,243 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 54,093 คน

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

เพิมขึ้น 3.92%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

597 แห่ง
443 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
เงินทุน 1,367.66 ล้านบาท
จานวน 30 แห่ง
เพิ่มขึ้นประมาณ10 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 947 คน
กิจการผลิตถุงพลาสติก กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติก กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
ชานอ้อย

367 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

