สถานการณตลาดแรงงาน
จังหวัดนครปฐม เดือน ก.พ. 2561

1. ประชากรในจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 4/2560
ประชากรรวม
1,086,198 คน
อายุต่ํากวา 15 ป
164,175 คน
กําลังแรงงานรวม
652,607 คน
กําลังแรงงานที่
รอฤดูกาล - คน

เพิ่มขึ้น 1.84%
จากชวงเดียวกันปกอน

อายุ 15 ปขึ้นไป
922,023 คน

ผูมีงานทํา
648,508 คน

ทํางานบาน
82,203 คน
เรียนหนังสือ
64,496 คน

ผูวางงาน
4,099 คน

ตําแหนงงาน 594 อัตรา

ลดลง 11.21% จากชวงเดียวกันปกอน
417 อัตรา (70.20%)

การผลิต

ไมอยูในกําลังแรงงาน
269,415 คน

กําลังแรงงานปจจุบัน
652,607 คน

3. การใหบริการของสํานักงานจัดหางาน

อื่นๆ
122,716 คน

การขายสงและการขายปลีกฯ

132 อัตรา (22.22%)

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

22 อัตรา (3.70%)

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

13 อัตรา (2.19%)

กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ

10 อัตรา (1.68%)

- อัตราการวางงาน 0.63

ผูมีงานทํา 6.49 แสนคน เพิ่มขึ้น0.67% จากป 2559
-ในภาคเกษตร 1.03 แสนคน (15.88%)
-นอกภาคเกษตร 5.46 แสนคน (84.12%)

ผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายสง การขายปลีก
โรงแรมและอาหาร
การศึกษา
การบริหารราชการฯ
อื่น ๆ

1.28 แสนคน
0.59 แสนคน
0.37 แสนคน
0.26 แสนคน
1.04 แสนคน

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
อื่นๆ

2.72 แสนคน

อุดมศึกษา

อาชีพงานพื้นฐาน
ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

ผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา
1.53 แสนคน
1.13 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนตน

1.11 แสนคน

การขายสงและการขายปลีกฯ

จํานวน 7 แหง

ลดลง 46.15%
จากชวงเดียวกันปกอน

การจางงาน 209 คน

31 คน (14.29%)
15 คน (6.91%)
8 คน (3.69%)
15 คน (6.91%)

ลดลง 8.84% จากชวงเดียวกันปกอน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เงินทุน 74.85 ลานบาท

39 คน (17.97%)

การบรรจุงาน 505 คน
การผลิต

2. โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการใหมเดือน ก.พ. 2561

109 คน (50.23%)

เสมียน เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ

1.91 แสนคน

ประถมศึกษาและต่ํากวา

ผูสมัครงาน 217 คน

ลดลง 43.49% จากชวงเดียวกันปกอน

315 คน (62.38%)
169 คน (33.47%)

กิจกรรมทางการเงินฯ

7 คน (1.39%)

การศึกษา

7 คน (1.39%)

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

5 คน (0.99%)

อื่นๆ

2 คน (0.40%)

กิจการหองตัดแตง เนื้อสุกร กิจการตีเกลียวเสนดาย
และกรอดาย กิจการกลึง เชื่อม ไส เจาะโลหะทุกชนิด
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4. ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
เดือน ก.พ. 2561 มีจํานวน 68 อัตรา
- ดิจิทัล 85.29%
- การทองเที่ยวกลุมรายไดฯ 14.71%

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 368 แหง
รัฐบาล 319 แหง 86.68%
- ประถม/มัธยม 305 แหง
- อาชีวศึกษา 8 แหง
- อุดมศึกษา 6 แหง

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

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จําแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
10.29%
ประถมศึกษา
และต่ํากวา 16.18%

ปวส. 17.65%

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ป 2559 จํานวน 2,623 คน

68 อัตรา

การโรงแรม
และการ
ทองเที่ยว
3.47%

ศิลปกรรม
3.39%

ชาง
อุตสาหกรรม
42.17%

ปวช. 10.29%

อนุปริญญา
16.18%

มัธยมศึกษา
29.41%

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
0.72%

คหกรรม
ศาสตร 7.89%
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
42.36%

5. แ น วโนม ค ว าม ตอ งก า รแ รงงาน ใน 1 0
อุตสาหกรรมเปาหมาย

ป 2561 มี ค วามต อ งการแรงงาน 1,836 คน และมี
แนวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง โดยป 2565 ลดลงจากป
2561 รอยละ 25.71
แนวโนมความตองการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
1,836 คน

1,708 คน

1,587 คน

1,474 คน

1,364 คน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ป 2559
จํานวน 12,010 คน
ศิลปศาสตร
10.27%

อื่น ๆ
57.70%

วิทยาการ
จัดการ 9.72%
วิศวกรรม
ศาสตร 8.63%
วิทยาศาสตรฯ
7.84%
มนุษยศาสตรฯ
5.84%

ผูสําเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคลองกับ 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จํานวน 3,401 คน
-ระดับ ปวช./ปวส. 1,423 คน (41.84%)
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 1,978 คน (58.16%)
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7. แรงงานนอกระบบมีจํานวน 2.50 แสนคน
- ชาย 1.31 แสนคน (52.19%)
- หญิง 1.20 แสนคน (47.81%)

9. การทํางานของคนตางดาว

แรงงานตางดาว ประมาณ 1.39 แสนคน
เพิ่มขึ้น 54.03% จากชวงเดียวกันปกอน
แรงงานตางดาวทั้งหมด
จําแนกตามประเภทการอนุญาต

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ป 2560
พนักงานบริการ

1.06 แสนคน

ดานการเกษตรและประมง

0.85 แสนคน

ดานความสามารถทางฝมือ

0.18 แสนคน

อาชีพงานพื้นฐานตาง ๆ

0.14 แสนคน

ผูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักรฯ

0.11 แสนคน

แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย
95,771 คน (68.78%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 2,435 คน
- พิสูจนสัญชาติ 63,581 คน
- นําเขา 29,645 คน
- BOI 110 คน

แรงงานตางดาวที่ไดรับ
การผอนผันใหทํางาน
43,473 คน (31.22%)
- ชนกลุมนอย 4,715 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
38,758 คน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ป 2560
อุดมศึกษา
0.43 แสนคน
ประถม
และต่ํากวา
1.24 แสนคน

มัธยมปลาย
0.37 แสนคน

สถาน
ประกอบการ
8,267 แหง

มัธยมตน
0.47 แสนคน

8. การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ

จากข อ มู ล สํา นั ก บริห ารแรงงานไทยไปต างประเทศ
เดื อ น ก.พ.2561 มีจํ า นวน 33 คน มีจํ า นวนเพิ ่ม ขึ ้น
32.00% จากชวงเดียวกันปกอน
การเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จําแนกตามประเภทการเดินทาง
Re-Entry
นายจางสงไปฝกงาน

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

4.37% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

ผูประกันตน
2.88 แสนคน
6.83% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

ผูประกันตน ทั้งหมด 2.88 แสนคน

26 คน
(78.79%)

2.29 แสนคน

มาตรา 33
3 คน
(9.09%)

นายจางพาลูกจางไปทํางาน

2 คน
(6.06%)

กรมการจัดหางานจัดสง

1 คน
(3.03%)

บริษัทจัดหางานจัดสง

1 คน
(3.03%)

มาตรา 39

มาตรา 40

0.27 แสนคน

0.33 แสนคน
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