ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2562

ประชากรรวม
992,708 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
103,865 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
888,843 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
704,934 คน

ผู้ว่างงาน
1,943 คน

ผู้มีงานทา
702,991 คน

ประถมศึกษาฯ
227,606 คน
ม.ต้น
127,881 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
183,909 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
70,042 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
632,949 คน

อุดมศึกษา
100,276 คน

การผลิต 407,766 คน

ม.ปลาย
97,831 คน

การขายส่ง การขายปลีก
78,595 คน

ไม่ระบุ
149,396 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
38,640 คน
การขนส่งที่เก็บสินค้า
22,682 คน
การก่อสร้าง 14,887 คน
อื่น ๆ 70,380 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 696 อัตรา เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 584 คน
เพิ่มขึ้น 14.29% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

241 อัตรา (34.63%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

36 อัตรา (5.17%)

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฯ

36 อัตรา (5.17%)

ช่างไฟฟ้าฝ่ายบารุงรักษา

35 อัตรา (5.03%)

พนักงานบัญชี

180 คน (30.82%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

43 คน (7.36%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
พนักงานขับรถยนต์

31 คน (5.31%)
28 คน (4.79%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

22 คน (3.77%)

พนักงานบัญชี

27 อัตรา (3.88%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 20.38%

163 อัตรา (23.42%)
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

ป.ตรี ขึ้นไป
18.32%
47 อัตรา (6.75%)

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

38 อัตรา (5.46%)

การผลิตเม็ดพลาสติกฯ

35 อัตรา (5.03%)

การผลิตชิ้นส่วนประกอบฯ

34 อัตรา (4.89%)

ปวส. 9.25%
ปวช. 8.39%

ม.ต้น 25.34%
ม.ปลาย
18.32%

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
4.31%

ป.ตรี ขึ้นไป
9.91%

584 คน

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 17.96%

- การบรรจุงาน 594 คน เพิ่มขึ้น 35.93%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
238 คน (40.07%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวส. 10.78%

696 อัตรา
ปวช. 19.54%

ม.ต้น 19.25%

ม.ปลาย
18.25%

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

35 คน (5.89%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

30 คน (5.05%)

พนักงานบัญชี

26 คน (4.38%)

ช่างไฟฟ้าฝ่ายบารุงรักษา

21 คน (3.54%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
30 คน (5.05%)
การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 24 คน มีจานวนเท่ากับช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

25 คน (4.21%)
23 คน (3.87%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

17 คน (2.86%)

การผลิตเครื่องจักรฯ

16 คน (2.69%)

14 คน
(58.33%)

Re- Entry
5 คน
(20.83%)
3 คน
(12.50%)

เดินทางด้วยตนเอง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

จาแนกตามระดับการศึกษา

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 20.54%
ป.ตรี ขึ้นไป
17.34%

2 คน (8.33%)

5. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 261,881 คน

ปวส. 9.93%

594 คน

ปวช. 8.59%
ม.ต้น 25.76%
ม.ปลาย
17.85%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 323 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 67.18%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 14.55%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 10.84%
- การบินและโลจิสติกส์ 3.10%
- เชื้อเพลิงชีวภาพฯ 2.17%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.24%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 0.93%

- ชั่วคราวทั่วไป 3,762 คน - BOI 168 คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,492 คน - พิสูจน์สัญชาติ 81,973 คน
- นาเข้า 110,999 คน - จาเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61 51,527 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 7,960 คน
- กลุ่มประมงทะเล - คน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 10,454 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

6,743 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,363 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

575 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

627 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

80 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

66 แห่ง

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 17.03%

ป.ตรีขึ้นไป 8.05%
อนุปริญญา
5.26%

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

ปวส. 8.05%

4,676 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

323 อัตรา
ปวช. 19.81%

ม.ต้น
21.36%

2,754 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

738 แห่ง

การก่อสร้าง

640 แห่ง

การประมง

428 แห่ง

ม.ปลาย
20.43%

(3)

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

การจ้างงาน 444,673 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

21,230 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

สถานประกอบการ
11,433 แห่ง

59,558 คน
41,223 คน
131,048 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

55,389 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

136,225 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ

3.65 แสนคน
0.32 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.12 แสนคน

การก่อสร้าง

0.08 แสนคน

การประมง

เพิ่มขึ้น 3.42%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

0.07 แสนคน

ผู้ประกันตน
5.44 แสนคน

เพิ่มขึ้น 0.87%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 4.65 แสนคน
- ม.39 จานวน 3.60 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 4.35 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 4,773 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 171,813 คน
8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
จานวน 33 แห่ง
เพิ่มขึ้น 6.45%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 2,924.12 ล้านบาท

การจ้างงาน 778 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

กิจการผลิตเสาเหล็กกล้า เคลือบสังกะสีส าหรับไฟฟ้า
แสงสว่า งและราวเหล็กลูกฟูกกันรถสาหรับทางหลวง
กิจการผลิตเคเบิ้ลสเปเซอร์และผลิตภัณฑ์พลาสติกโดย
กระบวนการฉีด กิจการห้องเย็น

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

