1. ประชากรในจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 2/2561
ประชากรรวม

เพิ่มขึ้น 1.82%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

1,096,037 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
164,442 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
931,595 คน

กาลังแรงงานรวม
673,418 คน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 541 คน

จานวน 20 แห่ง

เงินทุน 443.71 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 53.85%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 525 คน
กิ จ การการผลิ ต อุ ป กรณ์ ร ะบบประปาจากพลาสติ ก
กิจการซ่อมมอเตอร์, มอเตอร์ลิฟท์, ลอกไฟฟ้า, เครนฯ และ
กิจการผลิตและติดตั้งโครงประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
258,176 คน
ทางานบ้าน
76,645 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
672,877 คน

ผู้มีงานทา
669,528 คน

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

เรียนหนังสือ
66,433 คน

ผู้ว่างงาน
3,349 คน

อื่นๆ
115,098 คน

- อัตราการว่างงาน 0.50

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 721 อัตรา เพิ่มขึ้น 13.72%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
136 อัตรา (18.86%)

การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าฯ

ผู้มีงานทา 6.70 แสนคน เพิ่มขึ้น 2.80% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 1.04 แสนคน (15.56%)
- นอกภาคเกษตร 5.65 แสนคน (84.44%)

2.14 แสนคน

การขายส่ง การขายปลีก
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
การก่อสร้าง
การศึกษา
อื่น ๆ

1.42 แสนคน
0.58 แสนคน
0.32 แสนคน
0.23 แสนคน

ประถมศึกษาและต่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

50 อัตรา (6.93%)

การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

42 อัตรา (5.83%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตขนมไทยประเภทอบ

59 คน (10.77%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ

54 คน (9.85%)

การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าฯ

54 คน (9.85%)

3.00 แสนคน
1.40 แสนคน
1.24 แสนคน
1.04 แสนคน

45 คน (8.21%)

ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ฯ

32 คน (5.84%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 1,086 คน
เพิ่มขึ้น 76.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
13.08%

ปริญญาตรี
42.82%

อนุปริญญา
1.10%
ปวส.
7.73%

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

54 อัตรา (7.49%)

การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

การผลิตไอศกรีมฯ
0.98 แสนคน

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา

อุดมศึกษา

67 อัตรา (9.29%)

การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า

- การบรรจุงาน 548 คน ลดลง 5.35%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต

การผลิตน้าแข็งเพื่อการบริโภค

1,086 คน

ปวช.
8.10%

มัธยมศึกษา
27.16%
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4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 198 อัตรา
- แปรรูปอาหาร 74.75%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 18.18%
- การบินและโลจิสติกส์ 7.07%

สถานประกอบการ 7,454 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ปริญญาตรี ขึ้นไป
10.10%

ประถมศึกษา
14.14%

198 อัตรา

2,018 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

399 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

381 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

34 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

20 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ปวส. 17.68%

การขายส่ง การขายปลีก

มัธยมศึกษา

ปวช. 15.15%

4,602 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 8.08%

7. การจ้างงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การผลิต

34.85%

การบริการการเงิน ประกันภัยฯ

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 35 คน

เพิ่มขึ้น 9.38%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
เดินทางด้วยตนเอง
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
กรมการจัดหางานจัดส่ง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

2,435 แห่ง
570 แห่ง

การก่อสร้าง

397 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

339 แห่ง

การจ้างงาน 226,247 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

19 คน
(54.29%)

Re-Entry

2,553 แห่ง

7 คน
(20.00%)
4 คน
(11.43%)
3 คน
(8.57%)
1 คน
(2.86%)
1 คน
(2.86%)

6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.58 แสนคน
เพิ่มขึ้น 49.18% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การขายส่ง การขายปลีก

15.37 หมื่นคน

3.40 หมื่นคน

บริการการเงินฯ

0.69 หมื่นคน

การก่องสร้าง

0.61 หมื่นคน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

0.57 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
8,657 แห่ง
ผู้ประกันตน
3.08 แสนคน

เพิ่มขึ้น 8.13%

จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 12.85%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 2.45 แสนคน

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 153,391 คน
(96.96%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 2,535 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 116,342 คน
- นาเข้า 34,589 คน
- BOI 107 คน

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
4,802 คน (3.04%)
- ชนกลุ่มน้อย 4,802 คน

- ม.39 จานวน 0.28 แสนคน
- ม.40 จานวน 0.35 แสนคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 1,885 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 45,542 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

(2)

