ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2562

ประชากรรวม
191,233 คน
อายุตากว่า 15 ปี
28,129 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
163,104 คน
ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
51,901 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
111,203 คน

ผู้ว่างงาน
760 คน

ผู้มีงานทา
110,443 คน

ประถมศึกษาฯ
57,947 คน
อุดมศึกษา
18,709 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
20,500 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
89,943 คน

ม.ปลาย
17,291 คน

การผลิต 28,678 คน

ม.ต้น
16,438 คน

การขายส่ง การขายปลีก
19,503 คน

ไม่ระบุ 58 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
11,088 คน
การก่อสร้ง 7,242 คน
กิจกรรมบริการด้านอืน ๆ
6,668 คน
อืน ๆ 16,765 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 47 อัตรา ลดลง 48.91%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 75 คน ลดลง 11.76%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
16 คน (21.33%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
17 อัตรา (36.17%)
โรงแรม รีสอร์ทฯ
15 อัตรา (31.91%)

การขายปลีกสินค้าฯ
การผลิตถัง ถังลมฯ
การผลิตเครื่องปรุงฯ
การผลิตซอสฯ

12 อัตรา (25.53%)
2 อัตรา (4.26%)

15 อัตรา (31.91%)

พนักงานขายฯ

15 อัตรา (31.91%)

แม่บ้านโรงแรม

10 อัตรา (21.28%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานต้อนรับโรงแรม

15 คน (20.00%)
ร้านขายปลีกอาหารฯ
11 คน (14.67%)

โรงแรม รีสอร์ท ฯ
การขายส่งผลิตภัณฑ์ฯ

5 คน (6.67%)

การผลิตถัง ถังลมฯ

5 คน (6.67%)

1 อัตรา (2.13%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

การขายปลีกสินค้าฯ

4 อัตรา (8.51%)
2 อัตรา (4.26%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
42 คน (56.00%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
11 คน (14.67%)

พนักงานขายฯ
แม่บ้านโรงแรม

7 คน (9.33%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

7 คน (9.33%)

แรงงานด้านการผลิต

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 82 คน
ลดลง 9.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
41 คน (50.00%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

7 คน (8.54%)

พนักงานขายฯ

6 คน (7.32%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

6 คน (7.32%)

แรงงานบรรจุ

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 20 อัตรา

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

แม่บ้านโรงแรม

5 คน (6.67%)

- การท่องเที่ยวฯ 85.00%
- การแปรรูปอาหาร 15.00%
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
15.00%

5 คน (6.10%)

ประถมศึกษา
และตากว่า 15.00%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
14.63%

ประถมศึกษา
และตากว่า 17.07%

ม.ต้น 15.00%
ปวส. 15.00%

ปวส. 1.22%

20 อัตรา

ปวช. 2.44%

82 คน
ม.ต้น 37.80%

ปวช. 20.00%

ม.ปลาย
20.00%

ม.ปลาย
26.83%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 6 คน

การจ้างงาน 26,954 คน
จาแนกตามขนาด

เพิ่มขึ้น 20.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 1-9 คน

6,370 คน

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

11,384 คน

ขนาด 50-99 คน
Re-Entry

4 คน (66.67%)

2,614 คน

ขนาด 100-499 คน

3,919 คน

ขนาด 500-999 คน

1,649 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

1,018 คน

2 คน (33.33%)

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

5. การทางานของคนต่างด้าว
ชัวคราวทัวไป
86 คน
(0.57%)

กลุ่มประมง
ทะเล
689 คน
(4.54%)

การผลิต
การประมง
พิสูจน์สัญชาติ
3,977 คน
(26.21%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
15,171 คน

นาเข้า
2,182 คน
(14.38%)

0.55 หมืนคน

การขายส่ง การขายปลีก

0.48 หมืนคน

โรงแรมและภัตตาคาร
การก่อสร้าง

ตามมติครม.
วันที 16 ม.ค. 61
7,833 คน
(51.63%)

1.14 หมืนคน

0.16 หมืนคน
0.10 หมืนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

ชนกลุ่มน้อย
404 คน
(2.66%)

BOI 0 คน
(0.00%)

สถานประกอบการ
1,536 แห่ง

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ผู้ประกันตน
4.22 หมืนคน

สถานประกอบการ 2,320 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

1,670 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

590 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

35 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

21 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

3 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1 แห่ง

- ม.33 จานวน 2.11 หมืนคน
- ม.39 จานวน 4.81 พันคน
- ม.40 จานวน 1.63 หมืนคน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

การประมง

594 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

571 แห่ง

การผลิต

การก่อสร้าง

เพิมขึ้น 5.44%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 581 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 5,546 คน

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

โรงแรมและภัตตาคาร

เพิมขึ้น 1.32%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

524 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
ไม่มจี านวนโรงงานที่
ได้รับอนุญาต
ลดลง 100.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน - ล้านบาท
การจ้างงาน - คน

204 แห่ง
ไม่มีจานวนทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

94 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

