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สถานการณต์ลาดแรงงาน  
จังหวัดสมุทรสาครเดือน มี.ค. 2561 
1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1/2561 

 
 

 ผู้มีงานท า 6.90 แสนคน เพ่ิมขึ้น 1.13% จากปี 2560 

 - ในภาคเกษตร 4.19 หมื่นคน (6.07%) 
 - นอกภาคเกษตร 6.48 แสนคน (93.93%) 

 

 
2.  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่เดือน มี.ค. 2561 

 

 

 
 

3.  การให้บริการของส านักงานจัดหางาน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ประชากรรวม  

977,058 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
103,536 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
873,522 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
694,743 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล - คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
694,743 คน 

ผู้มีงานท า 
689,879 คน 

ผู้ว่างงาน  
4,863 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
178,779 คน 

ท างานบ้าน 
59,609 คน 

เรียนหนังสือ 
46,720 คน 

อ่ืนๆ  
72,451 คน 

4.23 แสนคน  

0.84 แสนคน  

0.33 แสนคน  

0.31 แสนคน  

0.17 แสนนคน  

0.61 แสนคน  

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

การขนส่งที่เก็บสินค้า 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

การบริหารราชการฯ 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

2.64 แสนคน  

1.23 แสนคน  

1.05 แสนคน  

0.96 แสนคน  

1.02 แสนคน  

ประถมศึกษาและต่่ากว่า 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

อุดมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 930.26 ล้านบาท 

การจ้างงาน 1,283 คน 

กิจการผลิตเม็ดพลาสติก ท าผลิตภัณฑ์พลาสติก กิจการ      
ผลิตอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์จากเหล็ก กิจการแปรรูปผักและ         
ผลไม้บรรจุในภาชนะปิดสนิท 

การผลิต 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

การขายส่งและการขายปลีกฯ 

การก่อสร้าง 

กิจกรรมการบริหารฯ 

อื่นๆ 

ต าแหน่งงาน 589 อัตรา  
ลดลง 18.19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

1 อัตรา (0.17%) 

2 อัตรา (0.34%) 

15 อัตรา (2.55%) 

17 อัตรา (2.89%) 

18 อัตรา (3.06%) 

536 อัตรา (91.00%) 

อาชีพงานพื้นฐาน 

เสมียน เจ้าหน้าท่ี 

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ 

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ 

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ 

อื่นๆ 

ผู้สมัครงาน 346 คน  
เพิ่มขึ้น 87.03% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

18 คน (5.20%) 

22 คน (6.36%) 

165 คน (47.69%) 

91 คน (26.30%) 

22 คน (6.36%) 

28 คน (8.09%)  

การผลิต 

การขายส่งและการขายปลีกฯ 

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

การจัดหาน้่า การจัดการน้่าเสียฯ 

อื่นๆ 

การบรรจุงาน 469 คน  
เพิ่มขึ้น 29.56% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

7 คน (1.49%) 

11 คน (2.35%) 

16 คน (3.41%) 

58 คน (12.37%) 

349 คน (74.41%) 

28 คน (5.97%) 

เพิ่มข้ึน 1.11%        
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

- อัตราการว่างงาน 0.70 

จ านวน 39 แห่ง 
เพ่ิมขึ้น 50.00% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
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4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
     เดือน มี.ค. 2561 มีจ่านวน 342 อัตรา 
 - การแปรรูปอาหาร 70.76% 
 - ยานยนต์สมยัใหม่ 14.62%   
 - การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 12.28% 
 - ดิจิทัล 1.17% 
 - อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 0.88% 
 - การบินและโลจสิติกส ์0.29% 
 

 
 

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 10  
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 ปี 2561 มีความต้องการแรงงาน 1,838 คน และ      
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2565 ลดลงจาก     
ปี 2561 ร้อยละ 18.06 

 

 
 
 

6. สถาบันการศึกษา 

 

 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 991 คน 
 - ระดับ ปวช./ปวส. 964 คน (97.28%) 
 - ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 27 คน (2.72%) 
 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 12.28% 

มัธยมศึกษา 37.43% 

ปวส. 13.74% 

ปวช. 21.35% 

342 อัตรา 

ป.ตรี ข้ึนไป 12.28%  
อนุปริญญา 2.92% 

1,838 คน 
1,749 คน  1,663 คน  1,582 คน 1,506 คน  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แนวโน้มความต้องการแรงงาน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ทั้งหมด 162 แห่ง 
เอกชน 24 แห่ง 14.81% 
  - ประถม/มัธยม 23 แห่ง 
  - อาชีวศึกษา 1 แห่ง 

รัฐบาล 138 แห่ง 85.19% 
  - ประถม/มัธยม 132 แห่ง 
  - อาชีวศึกษา 5 แห่ง 
  - อุดมศึกษา 1 แห่ง 

พาณิชย  
กรรม/

บริหารธุรกิจ 
50.33% ช่าง

อุตสาหกรรม 
45.15% 

เกษตรกรรม
และประมง 

1.81% 

ศิลปศาสตร์ 
1.21% 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ       
และการ    
สื่อสาร 
0.89%       

เทคโนโลยี
การบริการ

รถยนต์ 
0.55% 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

0.10% 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.  

ศึกษาศาสตร์ 
67.78% 

วิทยาสาสตร์
การกีฬาและ

สุขภาพ 
30.00% 

ศิลปศาสตร์
2.22% 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559  
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7.  แรงงานนอกระบบมีจ านวน 1.54 แสนคน 
 - ชาย 9.19 แสนคน (59.74%) 
 - หญิง 6.20 แสนคน (40.26%) 
 

 

 

8. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
 จากข้อมูลส่านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 เดือน มี.ค. 2561 มีจ่านวน 15 คน ลดลง 28.57%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

  
 

 
 
 
 

9. การท างานของคนต่างด้าว 
 แรงงานต่างด้าว ประมาณ 2.82 แสนคน 
 ลดลง 2.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 
 

7.36 หมื่นคน 

1.98 หมื่นคน 

1.78 หมื่นคน 

1.59 หมื่นคน 

1.54 หมื่นคน 

พนักงานบริการ 

ด้านความสามารถทางฝีมือฯ 

อาชีพพื้นฐานฯ 

ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเคร่ืองจักร 

การเกษตรและประมง 

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ      
5 อันดับแรก ปี 2560 

ประถม     
และต่ ากว่า 

7.55 หมื่นคน 

มัธยมต้น  
3.21 หมื่นคน 

มัธยมปลาย 
2.40 หมื่นคน 

อุดมศึกษา 
2.16 หมื่นคน 

อื่นๆ 654 คน 

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2560 

9 คน 
(60.00%) 

2 คน 
(13.33%) 

2 คน 
(13.33%) 

1 คน 
(6.67%) 

1 คน 
(6.67%) 

Re-Entry

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

การเดินทางไปท างานต่างประเทศ  
จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

แรงงานต่างด้าวทั้งหมด  
จ าแนกตามประเภทการอนุญาต 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 
254,908 คน (90.35%)   
 - ชั่วคราว (ทั่วไป) 3,245 คน 
 - พิสูจน์สัญชาติ 173,611 คน 
 - น่าเข้า 77,920 คน 
 - BOI 132 คน 

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับ   
การผ่อนผันให้ท างาน         
27,237 คน (9.65%) 
 - ชนกลุ่มน้อย 5,465 คน 
 - 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.   
   21,772 คน 

       4.25% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

สถาน
ประกอบการ 
10,029 แห่ง 

     9.72% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

ผู้ประกันตน 
4.77 แสนคน 

4.08 แสนคน 

0.31 แสนคน 

0.37 แสนคน 

มาตรา 33 

มาตรา 39 

มาตรา 40 

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 4.77 แสนคน 




