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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2565 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
176,883 คน

อายุต  ากว่า 15 ปี 
28,481 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
148,402 คน

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)         

101,981 คน

ผู้ว่างงาน        
973 คน

ผู้มีงานท า    
101,008 คน

การผลิต 27,571 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
20,126 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 16,593 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
10,161 คน

การก่อสร้าง
6,257 คน

อื น ๆ 20,301 คน

ประถมศึกษาฯ 
43,129 คน

อุดมศึกษา    
22,714 คน

ม.ต้น         
18,213 คน

ม.ปลาย
16,953 คน

ไม่ระบุ 
0 คน

ผู้รอฤดูกาล         
0 คน

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)          

46,421 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสงคราม เดือนสิงหาคม 2565 
 

 

จัดท าโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 144 อัตรา  
       - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 5 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
      - เพ่ิมข้ึน  42.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
 

 

 
 

การบรรจุงาน 52 คน  
 - เพ่ิมข้ึน  23.81% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง  47.47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 
 

 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แม่บ้านโรงแรม

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ขนส่งสินค้า

พนักงานขับรถยก fork lift

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

130 อัตรา (90.28%)

3 อัตรา (2.08%)

1 อัตรา (0.69%)

2 อัตรา (1.39%)

1 อัตรา (0.69%)

7 อัตรา (4.86%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

การผลิตปลาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

50 อัตรา (34.72%)

11 อัตรา (7.64%)

50 อัตรา (34.72%)

21 อัตรา (14.58%)

7 อัตรา (4.86%)

5 อัตรา (3.47%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 41.67%

มัธยมศึกษา 
58.33%

144 อัตรา

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการผลิต

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

พนักงานขับรถยนต์

แม่บ้านโรงแรม

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

30 คน (57.69%)

6 คน (11.54%)

4 คน (7.69%)

2 คน (3.85%)

2 คน (3.85%)

8 คน (15.38%)

การผลิตอาหารปรุง                       
ส าเร็จแช่แข็ง

การผลิตปลาสด                           
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก

การผลิตผลไม้และ                       
ผักบรรจุกระป๋อง

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

13 คน (25.00%)

8 คน (15.38%)

6 คน (11.54%)

6 คน (11.54%)

5 คน (9.62%)

14 คน (26.92%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 48.08%

มัธยมศึกษา
51.92%

52 คน
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 66 คน 
    - เพ่ิมข้ึน  20.00% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง  44.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 

 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   

มีจ านวน 142 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 12 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 
 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
 5 อันดับแรก 

- การแปรรูปอาหาร    95.07% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 4.93% 
 

 
ที่มา :  ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th)  ผ่านระบบ  
         Single Sign On ของกรมการจัดหางาน 
 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 6 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 50.00% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 100.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 0 0.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 0 0.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 1 16.67 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2 33.33 
- RE-ENTRY 3 50.00 

รวม 6 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ     

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 14,193 คน 
    - เพ่ิมข้ึน  0.06% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 5.67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
- ทั่วไป 34 คน 
- น าเข้าตาม MOU 1,457 คน 
- ส่งเสริมการลงทุน(BOI) 0 คน 
- ชนกลุ่มน้อย 383 คน 
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค. 63   1,459 คน 
- มติครม.วันที่ 13 ก.ค. 64 8,867 คน 
- มติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64    1,993 คน 
ที่มา : ส านกับริหารแรงงานต่างด้าว 
 

  

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

พนักงานขับรถยนต์

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

แรงงานด้านการประกอบ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

4 อัตรา (6.06%)

6 อัตรา (9.09%)

23 อัตรา (34.85%)

3 อัตรา (4.55%)

3 อัตรา (4.55%)

27 อัตรา (40.91%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 36.36%

มัธยมศึกษา
45.45%

66 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 10.61%

ปวส. 7.58%

จ าแนกตามระดับการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

ประถมศึกษา
และต  ากว่า 41.55%

มัธยมศึกษา
58.45%

142 อัตรา
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 2,285 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.22% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 5.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
 

จ านวนลูกจ้าง 25,218 คน  
  - ลดลง  0.47% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 3.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 1,613 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.44% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 3.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 80,346 คน 
    - เพ่ิมข้ึน  0.34% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 7.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

มาตรา 
ก .ค .  ส .ค .   

ฏ  

ส .ค .  ช่วงเดียวกัน 

เดือนก่อน 

ช่วงเดียวกัน 

ปีก่อน 65 64 65 

ม.33 (คน) 20,672 20,962  20,927 1.23 -0.17 

ม.39 (คน) 5,245  5,486  5,221 -0.46 -4.83 

ม.40 (คน) 54,153  48,263  54,198 0.08 12.30 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 618 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 5,519 คน 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1,694 แห่ง

534 แห่ง

37 แห่ง

17 แห่ง

2 แห่ง

1 แห่ง

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

จ าแนกตามขนาด 

627 แห่ง

538 แห่ง

432 แห่ง

224 แห่ง

103 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6,497 คน

10,282 คน

2,643 คน

3,458 คน

1,312 คน

1,026 คน

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

จ าแนกตามขนาด 

10,538 คน

5,218 คน

3,907 คน

1,533 คน

1,045 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

จ านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  - ล้านบาท

การจ้างงาน  - คน

-

ไม่มีจ านวนโรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการใหม่ 
 
 


