ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2564

ประชากรรวม
1,154,545 คน

อายุตากว่า 15 ปี
165,117 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
989,428 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
707,598 คน

ผู้ว่างงาน
5,853 คน

ผู้มีงานทา
701,200 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
281,830 คน

ผู้รอฤดูกาล
545 คน

ประถมศึกษาฯ
303,290 คน

การผลิต 200,011 คน

อุดมศึกษา
160,212 คน

การขายส่ง การขายปลีก
157,601 คน

ม.ต้น

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 92,339 คน

140,196 คน
ม.ปลาย
97,229 คน
ไม่ระบุ 273 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
70,034 คน
การศึกษา 33,083 คน

อืน ๆ 148,133 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 476 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 12.80% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 551 คน
- ลดลง 11.84% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 12.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

240 คน (43.56%)

แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป
300 อัตรา (63.03%)

แรงงานด้านการประกอบ

พนักงานขายสินค้าประจาร้านฯ

100 อัตรา (21.01%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

30 อัตรา (6.30%)

เจ้าหน้าที่บริหารของ
หน่วยงานรัฐบาลฯ

12 อัตรา (2.52%)

แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป

10 อัตรา (2.10%)

135 คน (24.50%)

แรงงานด้านการผลิต
28 คน (5.08%)

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

16 คน (2.90%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

15 คน (2.72%)

อื่น ๆ

อื่น ๆ

24 อัตรา (5.04%)

117 คน (21.23%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
438 อัตรา (92.02%)

173 คน (31.40%)
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ

78 คน (14.16%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ
การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีฯ
กิจกรรมของสานักงานจัดหางานฯ

12 อัตรา (2.52%)

การติดตั้งสิ่งก่อสร้าง

10 อัตรา (2.10%)

การทอผ้าจากเส้นใย

10 อัตรา (2.10%)

ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมฯ

6 อัตรา (1.26%)

การผลิตเครื่องปรุงอาหารฯ

54 คน (9.80%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

53 คน (9.62%)

อื่น ๆ

130 คน (23.59%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
1.05%

63 คน (11.43%)

ป.ตรี ขึ้นไป 10.34%
อนุปริญญา 0.18%

ป.ตรี ขึ้นไป 3.99%

ปวส. 2.31%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 53.18%

ปวส. 3.45%
ปวช. 2.90%

ปวช. 2.31%

551 คน
476 อัตรา

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 44.75%
มัธยมศึกษา
29.95%

มัธยมศึกษา 45.59%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 670 คน
- ลดลง 20.14% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 19.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป
ปวส. 5.00% 5.71%
ปวช. 3.57%

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
232 คน (34.63%)

แรงงานด้านการผลิต
แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป
ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

106 คน (15.82%)

140 อัตรา
มัธยมศึกษา
37.14%

51 คน (7.61%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

25 คน (3.73%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

24 คน (3.58%)

ที่มา : ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th) ผ่านระบบ
Single Sign On ของกรมการจัดหางาน
232 คน (34.63%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 15.97%
อนุปริญญา
0.45%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 45.37%

ปวส. 4.18%
ปวช. 3.73%

ประถมศึกษา
และตากว่า
48.57%

670 คน

มัธยมศึกษา
30.30%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 140 อัตรา
- ลดลง 49.09% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 26.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการแรงงาน
5 อันดับแรก
- การแปรรูปอาหาร 95.71%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4.29%

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 6 คน
- ลดลง 14.29% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 33.33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
2
1
2
0
1
0
6

ร้อยละ
33.33
16.67
33.33
0.00
16.67
0.00
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 73,119 คน
- เพิ่มขึ้น 0.28% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 22.63% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 2,595 คน
- พิสูจน์สัญชาติ – คน
- นาเข้า 20,946 คน
- BOI 90 คน
- ชนกลุ่มน้อย 6,836 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 32,615 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 4,905 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 1,426 คน
- มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64 3,706 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ
สถานประกอบการ 8,571 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.33% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

415 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

398 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

31 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

16 แห่ง

36,128 คน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

6,510 คน

การก่อสร้าง

5,978 คน

โรงแรมและภัตตาคาร

5,102 คน

ทีมา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

2,841 แห่ง

การผลิต

2,722 แห่ง

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

155,264 คน

การขายส่ง การขายปลีก

2,363 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

โรงแรมและภัตตาคาร

การผลิต

5,348 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 9,636 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.20% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 1.81% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 529,846 คน
- ลดลง 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 63.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
มาตรา

487 แห่ง
423 แห่ง
376 แห่ง

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

64

63

64

ม.33 (คน)

238,159

ม.39 (คน)
ม.40 (คน)

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

244,176 236,736

-0.60

-3.05

38,364

34,328

38,255

-0.28

11.44

253,867

45,278

254,855

0.39

462.87

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 234,021 คน
- เพิ่มขึ้น 0.16% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 2,307 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 44,152 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

22,666 คน

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
52,535 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

29,266 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

82,562 คน

จานวน 10 แห่ง
มีจานวนเท่ากับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 139 คน
กิจการผลิตอาหารและเครืองดืมทีไม่มีแอลกฮอล กิจการ
โรงงานประกอบกิจการเกียวกับเครืองปรุงฯ และกิจการ
ผลิตและจาหน่ายน้าดืมเพือบริโภค

19,863 คน
27,129 คน

เงินทุน 572.32 ล้านบาท

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

