ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 1/2562

ประชากรรวม
987,491 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
103,786 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
883,705 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
707,496 คน

ผู้ว่างงาน
4,460 คน

ผู้มีงานทา
703,036 คน

ประถมศึกษาฯ
278,150 คน
ม.ต้น
134,776 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
176,209 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
50,169 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
652,868 คน

อุดมศึกษา
115,226 คน

การผลิต 415,605 คน

ม.ปลาย
70,129 คน

การขายส่ง การขายปลีก
87,036 คน

ไม่ระบุ
104,755 คน

การขนส่งที่เก็บสินค้า
29,615 คน
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
29,535 คน
การก่อสร้าง 28,631 คน
อื่น ๆ 62,446 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 282 อัตรา ลดลง 59.89%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 434 คน เพิ่มขึ้น 2.36%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
35 คน (8.06%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
42 อัตรา (14.89%)

การตกแต่งและการเคลือบฯ

40 อัตรา (14.18%)

การผลิตประตู หน้าต่างฯ

33 อัตรา (11.70%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

19 อัตรา (6.74%)

การผลิตกระดาษ ลอนลูกฟูกฯ

17 อัตรา (6.03%)

การผลิตกระดาษฯ
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

21 คน (4.84%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

21 คน (4.84%)
16 คน (3.69%)

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าฯ

14 คน (3.23%)

การขายส่งโทรศัพท์ฯ

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
126 คน (29.03%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
108 อัตรา (38.30%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ

15 อัตรา (5.32%)

พนักงานขายฯ

14 อัตรา (4.96%)

พนักงานขับรถบรรทุกฯ

11 อัตรา (3.90%)

ช่างเชื่อมและตัดโลหะฯ

10 อัตรา (3.55%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

31 คน (7.14%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

22 คน (5.07%)

พนักงานขายฯ

21 คน (4.84%)

พนักงานบัญชี

19 คน (4.38%)

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 469 คน
ลดลง 1.68% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
130 คน (27.72%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

มีจานวน 92 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 69.57%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 11.96%
- การบินและโลจิสติกส์ 10.87%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 4.35%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.26%

43 คน (9.17%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ

22 คน (4.69%)

พนักงานขับรถยนต์

20 คน (4.26%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

19 คน (4.05%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
8.70%
อนุปริญญา
7.61%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
22.60%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 16.30%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 15.14%

ปวส. 11.96%

ม.ต้น 19.57%

92 อัตรา

ปวช. 19.57%

469 คน
ปวส. 8.96%

ปวช. 7.04%

ม.ต้น 26.44%

ม.ปลาย
16.30%

ม.ปลาย
19.83%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 24 คน

การจ้างงาน 449,136 คน
จาแนกตามขนาด

เพิ่มขึ้น 33.33%
จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น

ขนาด 1-9 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

ขนาด 10-49 คน
16 คน
(66.67%)

Re- Entry
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

3 คน (12.50%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

3 คน (12.50%)

20,194 คน
63,313 คน

ขนาด 50-99 คน

39,911 คน

ขนาด 500-999 คน

กรมการจัดหางานจัดส่ง

1 คน (4.17%)

เดินทางด้วยตนเอง

1 คน (4.17%)

กลุ่มประมง
ทะเล
483 คน
(0.18%)

135,073 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

3.66 แสนคน

การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ
พิสูจน์สัญชาติ
94,295 คน
(35.53%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
265,361 คน

ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
66,997 คน
(25.25%)

58,718 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

5. การทางานของคนต่างด้าว
ชั่วคราวทั่วไป
3,611 คน
(1.36%)

131,927 คน

ขนาด 100-499 คน

นาเข้า
94,180 คน
(35.49%)

0.34 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.13 แสนคน

การก่อสร้าง

0.08 แสนคน

การประมง

0.08 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

ชนกลุ่มน้อย
5,646 คน
(2.13%)

BOI 149 คน
(0.06%)

สถานประกอบการ
11,236 แห่ง

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ผู้ประกันตน
5.32 แสนคน

สถานประกอบการ 10,475 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

6,589 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,554 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

554 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

630 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

84 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

64 แห่ง

เพิ่มขึ้น 9.23%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 2.54%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 4.55 แสนคน
- ม.39 จานวน 3.55 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 4.17 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 4,624 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 163,680 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
4,716 แห่ง
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก
บริการการเงิน ประกันภัยฯ
การก่อสร้าง
การประมง

2,768 แห่ง
739 แห่ง

จานวน 29 แห่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.11
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

628 แห่ง

เงินทุน 1,516.26 ล้านบาท
การจ้างงาน 1,605 คน
กิจการการล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง สัตว์น้า
กิจการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากสิ่งปฏิกูลฯ กิจการ
ผลิตและบรรจุปลาทูน่ากระป๋อง

433 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

