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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2564 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
192,168 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
27,014 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
165,154 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

110,458 คน

ผู้ว่างงาน        
1,257 คน

ผู้มีงานท่า    
109,201 คน

การผลิต 24,549 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
23,729 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 21,188 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
10,377 คน

การบริหารราชการฯ
6,700 คน

อื น ๆ 22,658 คน

ประถมศึกษาฯ 
49,162 คน

อุดมศึกษา    
24,972 คน

ม.ปลาย         
17,667 คน

ม.ต้น         
17,401 คน

ไม่ระบุ 0 คน

ผู้รอฤดูกาล         
0 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)          

54,696 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

 

จัดทำโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 131 อัตรา  
       - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
      - ลดลง 64.78% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
 

 

 
 

การบรรจุงาน 111 คน  
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพิ่มข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 
 

 

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานจัดส่งสินค้า

เจ้าหน้าท่ีบันทึกสินค้าคงคลัง

พนักงานดูแลความปลอดภัยฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

80 อัตรา (61.07%)

20 อัตรา (15.27%)

10 อัตรา (7.630%)

10 อัตรา (7.63%)

5 อัตรา (3.82%)

6 อัตรา (4.58%)

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง

การผลิตผลไม้และผักฯ

ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ฯ

การผลิตปลาป่นฯ

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

50 อัตรา (38.17%)

20 อัตรา (15.27%)

1 อัตรา (0.76%)

10 อัตรา (7.63%)

30 อัตรา (22.90%)

20 อัตรา (15.27%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 25.95%

มัธยมศึกษา 
38.93%

131 อัตรา

ปวส.
14.50%

ปวช. 18.32%

ป.ตรีขึ้นไป 0.76%
อนุปริญญา

1.53%

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานจัดส่งสินค้า

เจ้าหน้าท่ีบันทึกสินค้าฯ

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

80 คน (72.07%)

5 คน (4.50%)

8 คน (7.21%)

8 คน (7.21%)

5 คน (4.50%)

5 คน (4.50%)

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ฯ

การผลิตปลาป่นส าหรับ                             
ใช้เป็นอาหารสัตว์

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

50 คน (45.05%)

30 คน (27.03%)

14 คน (12.61%)

8 คน (7.21%)

6 คน (5.41%)

3 คน (2.70%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 31.53%

มัธยมศึกษา
61.26%

111 คน

ปวช. 1.80%

ป.ตรีขึ้นไป 5.41%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 141 คน 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 2 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพิ่มข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 

 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   

มีจำนวน 100 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึน 92.31% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 67.85% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 
 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
 5 อันดับแรก 

- การแปรรูปอาหาร  100.00% 
 

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

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 4 คน 
    - ลดลง 20.00% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 100.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 1 25.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 0 0.00 
 นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- RE-ENTRY 3 75.00 

รวม 4 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ     

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 14,674 คน 
    - มีจำนวนเท่ากับเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 42 คน  - กรณีจำเป็นเร่งด่วน – คน 
 - นำเข้า 1,429 คน  - BOI - คน  
 - ชนกลุ่มน้อย 348 คน  - ยื่นคำขอแทน    - คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    5,292 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63       452 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    1,465 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64   3,746 คน 
 - มติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64   1,900 คน 
 

 ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานขับรถยนต์

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

13 อัตรา (9.22%)

20 อัตรา (14.18%)

47 อัตรา (33.33%)

10 อัตรา (7.09%)

7 อัตรา (4.96%)

44 อัตรา (31.21%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาฯ
32.62%

มัธยมศึกษา
51.77%

141 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 13.48%

ปวช. 0.71%

ปวส. 1.42%

จ่าแนกตามระดับการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

ประถมศึกษา
และต ่ากว่า 33.00%

มัธยมศึกษา
36.00%

100 อัตรา
ปวช. 18.00%

ปวส. 13.00%
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 2,242 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 1.17% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.08% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
 

จำนวนลูกจ้าง 24,847 คน  
  - เพ่ิมข้ึน  0.64% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 2.60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 1,580 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.13% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 0.96% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 80,207 คน 
    - ลดลง  0.03% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 78.93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

มาตรา 
 ม .ค .  ก.พ.  ก.พ.  จาก จากช่วงเดียว 

65 64 65 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 20,920 21,096 20,875 -0.22 -1.05 

ม.39 (คน) 5,385 5,162 5,352 -0.61 3.68 

ม.40 (คน) 53,930 18,567 53,980 0.09 190.73 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 608 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 5,443 คน 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1,679 แห่ง

506 แห่ง

36 แห่ง

18 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

จ่าแนกตามขนาด 

619 แห่ง

532 แห่ง

423 แห่ง

224 แห่ง

95 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6,466 คน

9,739 คน

2,584 คน

3,720 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

จ่าแนกตามขนาด 

10,669 คน

5,047 คน

3,836 คน

1,450 คน

960 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

จ่านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  55 ล้านบาท

การจ้างงาน  93 คน

กิจการผลิตปลากระป๋อง

จำนวน 1 แห่ง 
มีจำนวนเท่ากับ 

  ช่วงเดียวกันปีก่อน 
 




