ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2564

ประชากรรวม
1,010,485 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
104,125 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
906,360 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
716,818 คน

ผู้ว่างงาน
4,934 คน

ผู้มีงานทา
711,884 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
189,542 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
222,044 คน

การผลิต 394,042 คน

อุดมศึกษา
154,606 คน

การขายส่ง การขายปลีก
95,891 คน

ม.ต้น
108,280 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
55,191 คน

ม.ปลาย
80,528 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 32,490 คน

ไม่ระบุ
146,426 คน

การก่อสร้าง 31,867 คน

อื่น ๆ 102,403 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 980 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 28.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 23.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

การบรรจุงาน 789 คน
- ลดลง 9.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 7.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
411 คน (52.09%)
แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป

302 อัตรา (30.82%)
แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป

223 อัตรา (22.76%)

แรงงานด้านการผลิต

38 คน (4.82%)

พนักงานขับรถยนต์

21 คน (2.66%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

38 อัตรา (3.88%)

แรงงานด้านการประกอบ

19 คน (2.41%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

29 อัตรา (2.96%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

18 คน (2.28%)

เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง

อื่น ๆ

22 อัตรา (2.24%)

282 คน (35.74%)

366 อัตรา (37.35%)
อื่นๆ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตลูกกวาดและขนมฯ
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
การผลิตกระดาษ ลอนลูกฟูกฯ

303 อัตรา (30.92%)
67 อัตรา (6.84%)
54 อัตรา (5.51%)
37 อัตรา (3.78%)

189 คน (23.95%)

การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ฯ
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

29 คน (3.68%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ

24 คน (3.04%)

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

17 คน (2.15%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง

17 คน (2.15%)
513 คน (65.02%)

การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลฯ

อื่น ๆ

20 อัตรา (2.04%)
499 อัตรา (50.92%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
7.24%

ปวส. 13.27%

อนุปริญญา
0.13%

ป.ตรี ขึ้นไป 13.69%

ป.ตรี ขึ้นไป 8.98%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 24.59%

ปวส. 9.00%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 16.33%

789 คน
ปวช. 5.20%

980 อัตรา
มัธยมศึกษา 47.40%

ปวช. 16.94%
มัธยมศึกษา 37.24%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 1,022 คน
- ลดลง 1.35% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 29.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

48 คน (4.70%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

39 คน (3.82%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

38 คน (3.72%)

ปวช. 17.87%

383 คน (37.48%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 15.46%
อนุปริญญา

526 อัตรา

มัธยมศึกษา

29 คน (2.84%)

อื่น ๆ

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 7.98%

อนุปริญญา
11.41%

ปวส. 15.02%

พนักงานขายสินค้าฯ

ปวส.

ป.ตรีขึ้นไป
9.70%

485 คน (47.46%)

แรงงานในด้านการผลิต/ทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

จาแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 24.27%

1,022 คน

ปวช. 7.14%
มัธยมศึกษา 43.35%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 526 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 23.47% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 57.49% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 82.13%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 6.84%
- การบินและโลจิสติกส์ 3.04%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 2.66%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1.90%
- การแพทย์ครบวงจร 1.71%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ฯ มีจานวนเท่ากัน 0.57%
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 0.38%
- ดิจิทัล 0.19%

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

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 4 คน
- ลดลง 76.47% จากเดือนที่ผ่านมา
- มีจานวนเท่ากับช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
2
0
1
0
0
1
4

ร้อยละ
50.00
0.00
25.00
0.00
0.00
25.00
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 269,861 คน
- ลดลง 1.94% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 2.72% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 3,869 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 8,109 คน
- นาเข้า 97,142 คน
- BOI 292 คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,800 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 105,189 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 21,596 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 24,357 คน
- มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64 3,507 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ
สถานประกอบการ 11,217 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก

ขนาด 1-9 คน

8,387 คน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

7,908 คน

2,612 แห่ง
669 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

626 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

83 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

53 แห่ง

12,403 คน

การก่อสร้าง

7,174 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

34,701 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

จาแนกตามขนาด

ขนาด 10-49 คน

353,681 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

4,925 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 11,893 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.13% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 2.09% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 631,841 คน
- เพิ่มขึ้น 4.65% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 19.82% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
มาตรา

2,987 แห่ง

ก.ค.

ส.ค.

ส.ค.

64

63

64

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

785 แห่ง

ม.33 (คน)

441,728

443,738

434,851

-1.56

-2.00

การก่อสร้าง

689 แห่ง

ม.39 (คน)

40,065

38,024

40,618

1.38

6.82

ม.40 (คน)

121,971

45,560

156,372

28.20

243.22

การประมง

437 แห่ง

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 439,142 คน
- ลดลง จานวน 8 คน จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 4,900 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 151,326 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
23,728 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

64,187 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

จานวน 16 แห่ง
ลดลง 0.24%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

47,794 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
เงินทุน 716.40 ล้านบาท
การจ้างงาน 584 คน

129,709 คน
58,896 คน

กิจการผลิตและแบ่งบรรจุน้ามันพืชทุกชนิด ผลิต
น้ามันไบโอดีเซล กิจการรีดท่อเหล็กดา รีดท่อเหล็ก
สังกะสีฯ กิจการพิมพ์ถุงกระดาษ ถุงช๊อปปิ้ง พิม์ใส่โลโก่

114,820 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

