ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 1/2562

ประชากรรวม
191,112 คน
อายุตากว่า 15 ปี
28,239 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
162,873 คน
ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
49,138 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
113,735 คน

ผู้ว่างงาน
191 คน

ผู้มีงานทา
113,544 คน

ประถมศึกษาฯ
57,637 คน
อุดมศึกษา
22,627 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
20,483 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
93,061 คน

ม.ต้น
16,900 คน

การผลิต 26,781 คน

ม.ปลาย
16,367 คน

การขายส่ง การขายปลีก
23,432 คน

ไม่ระบุ 14 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
8,976 คน
การก่อสร้ง 8,213 คน
กิจกรรมบริการด้านอืน ๆ
5,587 คน
อืน ๆ 20,072 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 161 อัตรา ลดลง 40.59%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 176 คน ลดลง 14.15%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
40 คน (22.73%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
52 อัตรา (32.30%)
ร้านขายปลีกอาหาร

19 อัตรา (11.80%)

การบริการด้านอาหารฯ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

15 อัตรา (9.32%)

การผลิตลูกกวาดและขนม

15 อัตรา (9.32%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
112 อัตรา (69.57%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการผลิต

15 อัตรา (9.32%)

พนักงานขายสินค้าฯ

15 อัตรา (9.32%)

พ่อครัว ผู้ปรุงอาหาร

5 อัตรา (3.11%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
135 คน (73.77%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

10 คน (5.46%)
5 คน (2.73%)

แรงงานบรรจุ

4 คน (2.19%)

พนักงานบริการลูกค้า

4 คน (2.19%)

ปวช. 11.48%

9 คน (5.11%)

การผลิตอาหารปรุงฯ

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
137 คน (77.84%)

11 คน (6.25%)

พนักงานขับรถยนต์

4 คน (2.27%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

4 คน (2.27%)

ช่างซ่อมและปรับแต่งฯ

3 คน (1.70%)

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 50 อัตรา
- การท่องเที่ยวฯ 70.00%
- การแปรรูปอาหาร 30.00%

ป.ตรี ขึ้นไป
6.00%

ประถมศึกษา
และตากว่า 8.00%

อนุปริญญา
10.00%

ประถมศึกษา
และตากว่า 6.01%

ม.ต้น 20.22%

ปวส. 10.38%

16 คน (9.09%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
6.01%

โรงแรม รีสอร์ท ฯ

แรงงานด้านการผลิต

10 อัตรา (6.21%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

ร้านขายปลีกอาหารฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 183 คน
ลดลง 23.11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

แรงงานด้านการผลิต

37 คน (21.02%)
การบริการด้านอาหารฯ
37 คน (21.02%)

22 อัตรา (13.66%)

การขายปลีกสินค้า

พนักงานขับรถยนต์

การขายปลีกสินค้าฯ

ปวส. 18.00%

183 คน
ปวช. 18.00%

ม.ต้น 20.00%

50 อัตรา
ม.ปลาย
20.00%

ม.ปลาย
45.90%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 4 คน

เพิ่มขึ้น 33.33%
จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
2 คน
(50.00%)
1 คน
(25.00%)

เดินทางด้วยตนเอง

1 คน
(25.00%)

กลุ่มประมง
ทะเล
691 คน
(4.66%)

11,335 คน

ขนาด 50-99 คน

2,564 คน

ขนาด 100-499 คน

4,191 คน
1,649 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1,018 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

1.16 หมืนคน

การประมง
พิสูจน์สัญชาติ
3,964 คน
(26.72%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
14,837 คน

นาเข้า
1,797 คน
(12.11%)

0.54 หมืนคน

การขายส่ง การขายปลีก

0.48 หมืนคน

โรงแรมและภัตตาคาร
การก่อสร้าง

ตามมติครม.
วันที 16 ม.ค. 61
7,904 คน
(53.27%)

6,325 คน

ขนาด 500-999 คน

5. การทางานของคนต่างด้าว
ชัวคราวทัวไป
90 คน
(0.61%)

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
Re-Entry

การจ้างงาน 27,082 คน
จาแนกตามขนาด

0.16 หมืนคน
0.10 หมืนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

ชนกลุ่มน้อย
391 คน
(2.64%)

BOI 0 คน
(0.00%)

สถานประกอบการ
1,536 แห่ง

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ผู้ประกันตน
4.19 หมืนคน

สถานประกอบการ 2,308 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

1,659 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

587 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

35 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

23 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

3 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1 แห่ง

- ม.33 จานวน 2.09 หมืนคน
- ม.39 จานวน 4.80 พันคน
- ม.40 จานวน 1.62 หมืนคน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

การประมง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

592 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

566 แห่ง

การผลิต

การก่อสร้าง

เพิมขึ้น 5.37%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 586 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 5,472 คน

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

โรงแรมและภัตตาคาร

เพิมขึ้น 3.71%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

519 แห่ง

จานวน 1 แห่ง
ลดลงร้อยละ 66.67
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 16.50 ล้านบาท
การจ้างงาน 18 คน

204 แห่ง
กิจการผลิตขนมปัง และขนมปังกรอบ

94 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

