สถานการณ์ตลาดแรงงาน
จังหวัดนครปฐม เดือน ธ.ค. 2560
1. ประชากรในจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 3/2560
ประชากรรวม
1,081,387 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
163,988 คน
กาลังแรงงานรวม
951,971 คน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 541 คน

เพิ่มขึ้น 1.85%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
917,399 คน
ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
265,428 คน
ทางานบ้าน
73,152 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
651,430 คน

ผู้มีงานทา
647,261 คน

เรียนหนังสือ
66,395 คน

ผู้ว่างงาน
4,169 คน

3. การให้บริการของสานักงานจัดหางาน
- ตาแหน่งงาน 616 อัตรา เพิ่มขึ้น 6.02%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ผู้สมัครงาน 200 คน ลดลง 22.78%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- การบรรจุงาน 508 คน ลดลง 3.42%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ตาแหน่งงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม
340 อัตรา (55.19%)
การผลิต

อื่นๆ
125,881 คน

- อัตราการว่างงาน 0.64

276 อัตรา (44.81%)
การขายส่งและการขายปลีกฯ

ผู้มีงานทา 6.47 แสนคน ลดลง 1.21% จากปี 2559
- ในภาคเกษตร 1.12 แสนคน (17.26%)
- นอกภาคเกษตร 5.36 แสนคน (82.74%)

ผู้สมัครงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก
โรงแรมและอาหาร
การก่อสร้าง
การศึกษา
อื่น ๆ

1.80 แสนคน
1.27 แสนคน
0.59 แสนคน
0.33 แสนคน
0.29 แสนคน
0.48 แสนคน

94 คน (47.00%)

เสมียน เจ้าหน้าที่
อาชีพงานพื้ฐาน
พนักงานบริการ พนักงานขายฯ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
อื่น ๆ

35 คน (17.50%)
27 คน (13.50%)
15 คน (7.50%)
12 คน (6.00%)
17 คน (8.50%)

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
2.79 แสนคน

ประถมศึกษาและต่ากว่า
อุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.56 แสนคน

การบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม

1.17 แสนคน
0.94 แสนคน

2. จานวนโรงงานทีท่ ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
เดือน ธ.ค. 2560 มีจานวน 13 แห่ง เพิ่มขึ้น 44.44%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน เงินทุน 318.25 ล้านบาท การจ้างงาน
323 คน กิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตอาหารสัตว์
กิจการการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
และกิจการผลิตปูนคอนกรีตผสมเสร็จ

การผลิต
การขายส่งและการขายปลีกฯ

393 คน (77.36%)
65 คน (12.80%)

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ

12 คน (2.36%)

กิจกรรมทางการเงินฯ

11 คน (2.17%)

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

8 คน (1.57%)

อื่นๆ

19 คน (3.74%)

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เดือน ธ.ค. 2560 มีจานวน 168 อัตรา

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 368 แห่ง

- การแปรรูปอาหาร 100.00%
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จาแนกตามระดับการศึกษา

อนุปริญญา
12.50%

ป.ตรี ขึ้นไป
5.95%
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 19.05%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ปี 2559 จานวน 2,623 คน

168 อัตรา
ปวส. 16.07%

การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
3.47%

มัธยมศึกษา
36.31%

ปวช. 10.12%

ปี 2561 มี ค วามต้ อ งการแรงงาน 1,836 คน และ
มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปี 2565 ลดลงจาก
ปี 2561 ร้อยละ 25.71
แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1,708 คน

1,587 คน

1,474 คน

1,364 คน

ศิลปกรรม
3.39%

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
0.72%
ช่าง
อุตสาหกรรม
42.17%

คหกรรม
ศาสตร์
7.89%
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
42.36%

5. แนวโน้ม ความต้อ งการแรงงาน ใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

1,836 คน

รัฐบาล 319 แห่ง 86.68%
- ประถม/มัธยม 305 แห่ง
- อาชีวศึกษา 8 แห่ง
- อุดมศึกษา 6 แห่ง

เอกชน 49 แห่ง 13.32%
- ประถม/มัธยม 44 แห่ง
- อาชีวศึกษา 4 แห่ง
- อุดมศึกษา 1 แห่ง

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559
จานวน 12,010 คน
ศิลปศาสตร์
10.27%

อื่น ๆ
57.70%

วิทยาการ
จัดการ
9.72%
วิศวกรรม
ศาสตร์
8.63%
วิทยาศาสตร์ฯ
7.84%
มนุษยศาสตร์ฯ
5.84%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผู้สาเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 3,401 คน
- ระดับ ปวช./ปวส. 1,423 คน (41.84%)
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 1,978 คน (58.16%)
(2)

7. แรงงานนอกระบบมีจานวน 2.66 แสนคน
- ชาย 1.46 แสนคน (54.79%)
- หญิง 1.20 แสนคน (45.21%)

9. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.34 แสนคน
เพิ่มขึ้น 51.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
จาแนกตามประเภทการอนุญาต

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ปี 2559
พนักงานบริการ

1.07 แสนคน

ด้านการเกษตรและประมง
ด้านความสามารถทางฝีมือ

0.95 แสนคน
0.26 แสนคน

อาชีพงานพื้นฐานต่าง ๆ

0.14 แสนคน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักรฯ

0.12 แสนคน

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
90,788 คน (67.66%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 2,374 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 61,138 คน
- นาเข้า 27,168 คน
- BOI 108 คน

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
43,395 คน (32.34%)
- ชนกลุ่มน้อย 4,637 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
38,758 คน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2559
อุดมศึกษา
0.44 แสนคน

อื่นๆ
0.01 แสนคน
ประถม
และต่ากว่า
1.39 แสนคน

มัธยมปลาย
0.40 แสนคน
มัธยมต้น
0.42 แสนคน

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 8,191 แห่ง
เพิ่มขึ้น 3.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ผู้ประกันตนประมาณ 2.84 แสนคน
เพิ่มขึ้น 5.43% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน ทั้งหมด 2.84 แสนคน

8. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จากข้อมูลสานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเดือน
ธ.ค. 2560 มีจานวน 25 คน มีจานวนเพิ่มขึ้น 25.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2.26 แสนคน

มาตรา 33

การเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
Re-Entry
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
เดินทางด้วยตนเอง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

4 คน
(16.00%)
3 คน
(12.00%)
2 คน
(8.00%)
1 คน
(4.00%)

15 คน
(60.00%)

มาตรา 39

มาตรา 40

0.26 แสนคน

0.32 แสนคน

(3)

