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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
1,000,678 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
104,057 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
896,621 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

717,310 คน

ผู้ว่างงาน        
10,469 คน

ผู้มีงานท่า    
706,841 คน

การผลิต 401,685 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
78,449 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 47,588 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
42,892 คน

การก่อสร้าง 28,998 คน

อื น ๆ 107,229 คน

ประถมศึกษาฯ 
228,250 คน

อุดมศึกษา       
135,512 คน

ม.ต้น       
124,184 คน

ม.ปลาย         
93,252 คน

ไม่ระบุ      
125,642 คน

ผู้รอฤดูกาล        
- คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

179,311 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสาคร เดือนกรกฎาคม 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 1,182 อัตรา  
       - ลดลง 30.72% จากเดือนที่ผ่านมา  
      - เพ่ิมข้ึน 60.16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 735 คน  
  - ลดลง 18.24%  จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 13.95% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 

 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานขายฯ

พนักงานขับรถยนต์

ตัวแทนนายหน้าฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

32 อัตรา (2.71%)

33 อัตรา (2.79%)

36 อัตรา (3.05%)

261 อัตรา (22.08%)

319 อัตรา (26.99%)

การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าฯ

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ฯ

การขายส่งวัสดุก่อสร้าง

การทอผ้าจากเส้นใย

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

44 อัตรา (3.72%)

44 อัตรา (3.72%)

50 อัตรา (4.23%)

53 อัตรา (4.48%)

108 อัตรา (9.14%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 27.41%

มัธยมศึกษา 44.16%

ปวส. 6.35%

ปวช. 11.42%

1,182 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 9.31%
อนุปริญญา 1.35%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานดูแลความปลอดภัยฯ

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต์ฯ

พนักงานขับรถยนต์

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

22 คน (2.99%)

24 คน (3.27%)

24 คน (3.27%)

115 คน (15.65%)

318 คน (43.27%)

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ฯ

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

การผลิตอาหารปรุงส้าเร็จแช่แข็ง

การขนส่งสินค้าฯ

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

17 คน (2.31%)

20 คน (2.72%)

28 คน (3.81%)

57 คน (7.76%)

126 คน (17.14%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 20.95%

มัธยมศึกษา 48.57%

ปวส. 7.76%

ปวช. 9.39%

735 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 13.06%

อนุปริญญา 0.27%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 791 คน 
   - ลดลง 29.38% จากเดือนที่ผ่านมา  
   - เพิ่มข้ึน 28.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 346 อัตรา 
   - ลดลง 65.19% จากเดือนที่ผ่านมา  
   - เพิ่มข้ึน 20.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 

- การแปรรูปอาหาร 50.87%  
- การบินและโลจิสติกส์ 17.05% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 15.90% 
- ยานยนต์สมัยใหม ่5.20% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 3.76% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 2.89% 
- การแพทย์ครบวงจร 2.31% 
 
 

 
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.87% 
- ดิจิทัล และหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม 
  มีจำนวนเท่ากัน 0.58% 
 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. ไม่มีผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ    

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 262,389 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.02% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 0.51% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 3,721 คน - BOI 216 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 5,219 คน  - พิสูจน์สัญชาติ  39,383  คน 
 - นำเข้า 118,730 คน - จำเป็นเร่งด่วน   –    คน 
 - เดินทางไป-กลับ – คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61      –    คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  95,120 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 
ที่มา : สำนกังานจัดหางานจังหวัด 

5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 10,766 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.29% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 2.75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานขับรถยนต์

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต์ฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

368 คน (46.52%)

54 คน (6.83%)

36 คน (4.55%)

27 คน (3.41%)

24 คน (3.03%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 21.49%

มัธยมศึกษา 47.79%

ปวส. 7.71%

ปวช. 8.85%

791 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 13.91%

อนุปริญญา 0.25%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 32.37%

มัธยมศึกษา 35.26%

ปวส. 5.49%

ปวช. 11.85%

346 อัตรา

ป.ตรีขึ้นไป 13.87%

อนุปริญญา 1.16%



 (4) 
 

 

 
การจ้างงาน 450,040 คน  
  - เพ่ิมข้ึน 0.23% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 0.56% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 11,617 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.33% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 2.86% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 5.27 แสนคน 
    - ลดลง 0.54% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 1.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

มาตรา จากเดือน
ก่อน 

จากช่วง
เดียวกัน 

ม.33 จำนวน 4.44 แสนคน -0.74% -2.59% 
ม.39 จำนวน 3.77 หมื่นคน 0.34% 5.70% 
ม.40 จำนวน 4.54 หมื่นคน 0.81% 7.25% 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคม 

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 4,822 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 161,804 คน 
ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6,936 แห่ง

2,431 แห่ง

613 แห่ง

645 แห่ง

80 แห่ง

61 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 

4,778 แห่ง

2,837 แห่ง

751 แห่ง

659 แห่ง

435 แห่ง

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การก่อสร้าง

การประมง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

22,317 คน

60,547 คน

44,310 คน

134,737 คน

56,730 คน

131,399 คน

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

จ่าแนกตามขนาด 

3.67 แสนคน

0.34 แสนคน

0.12 แสนคน

0.08 แสนคน

0.07 แสนคน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การก่อสร้าง

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน 1,052.20 ล้านบาท

การจ้างงาน 649 คน

กิจการห้องเย็นรับฝาก กิจการผลิตกระสอบพลาสติกสาน   
และกิจการผลิตประกอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม

จำนวน 21 แห่ง 
ลดลง 36.36% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


