ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2562

ประชากรรวม
191,342 คน
อายุตากว่า 15 ปี
28,022 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
163,320 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
108,802 คน

ผู้ว่างงาน
831 คน

ผู้มีงานทา
107,971 คน

ประถมศึกษาฯ
54,212 คน
อุดมศึกษา
19,434 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
54,518 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
19,336 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
88,635 คน

ม.ปลาย
17,598 คน

การผลิต 28,921 คน

ม.ต้น
16,616 คน

การขายส่ง การขายปลีก
18,884 คน

ไม่ระบุ 111 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
12,838 คน

กิจกรรมบริการด้านอืน ๆ
5,979 คน
การก่อสร้าง
5,820 คน
อืน ๆ 16,193 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 81 อัตรา ลดลง 49.38%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 54 คน
ลดลง 78.05% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
16 อัตรา (19.75%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานบรรจุ

10 อัตรา (12.35%)

แรงงานด้านการผลิต

10 อัตรา (12.35%)

ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

10 อัตรา (12.35%)

14 คน (25.93%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการผลิต

5 คน (9.26%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

5 คน (9.26%)
4 คน (7.41%)

พนักงานขายฯ

3 คน (5.56%)

แรงงานบรรจุ

พนักงานขับรถบรรทุกฯ

5 อัตรา (6.17%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
15 อัตรา (18.52%)

การผลิตน้าปลาฯ

ประถมศึกษา
และตากว่า 14.81%

ป.ตรี ขึ้นไป
24.07%

13 อัตรา (16.05%)
การแปรรูปฯ
13 อัตรา (16.05%)

การผลิตปลาฯ

54 คน

ม.ต้น 40.74%

ปวส. 3.70%
10 อัตรา (12.35%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

ปวช. 12.96%

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

8 อัตรา (9.88%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
7.41%

ประถมศึกษา
และตากว่า 16.05%

อนุปริญญา
2.47%

ม.ปลาย
3.70%

- การบรรจุงาน 46 คน ลดลง 68.49%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
9 คน (19.57%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวส. 14.81%

7 คน (15.22%)

แรงงานด้านการผลิต

81 อัตรา
ม.ต้น 22.22%

ปวช. 17.28%
ม.ปลาย
19.75%

แรงงานบรรจุ

4 คน (8.70%)

ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

4 คน (8.70%)

พนักงานขับรถยก

3 คน (6.52%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
10 คน (21.74%)

การผลิตอาหารฯ
การแปรรูปฯ

7 คน (15.22%)

การผลิตน้าปลาฯ

7 คน (15.22%)

การผลิตปลาฯ

7 คน (15.22%)

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 6 คน
เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
5 คน
(83.33%)

Re- Entry

4 คน (8.70%)

โรงแรม รีสอร์ทฯ

1 คน
(16.67%)

เดินทางด้วยตนเอง

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
10.87%

ประถมศึกษา
และตากว่า 17.39%

5. การทางานของคนต่างด้าว
จานวน 14,610 คน

ปวส. 4.35%

46 คน

ปวช. 15.22%

ม.ต้น 47.83%

ม.ปลาย
4.35%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 60 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 85.00%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 13.33%
- การแพทย์ครบวงจร 1.67
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 8.33%
อนุปริญญา
3.33%

ประถมศึกษา
และตากว่า 16.67%

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 2,103 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

1,549 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

494 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

36 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

20 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

3 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ปวส. 13.33%

60 อัตรา
ม.ต้น
23.33%
ปวช. 15.00%

- ชั่วคราวทั่วไป 91 คน - BOI - คน
- ชนกลุ่มน้อย 473 คน - พิสูจน์สัญชาติ 1,210 คน
- นาเข้า 2,919 คน
- จาเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61 7,657 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 2,019 คน
- กลุ่มประมงทะเล 241 คน

การขายส่ง การขายปลีก

571 แห่ง

การผลิต

534 แห่ง

การประมง
ม.ปลาย
20.00%

โรงแรมและภัตตาคาร
การก่อสร้าง

372 แห่ง
202 แห่ง
92 แห่ง

(3)

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

การจ้างงาน 24,802 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2,660 คน

ผู้ประกันตน
4.41 หมืนคน

3,687 คน
1,883 คน

การผลิต

การประมง
โรงแรมและภัตตาคาร
การก่อสร้าง

เพิมขึ้น 6.32%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 2.21 หมืนคน
- ม.39 จานวน 4.85 พันคน
- ม.40 จานวน 1.72 หมืนคน

1,018 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การขายส่ง การขายปลีกฯ

เพิมขึ้น 3.84%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

9,699 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

สถานประกอบการ
1,597 แห่ง

5,855 คน

1.16 หมืนคน
0.46 หมืนคน
0.34 หมืนคน
0.17 หมืนคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 626 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 6,487 คน
8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

0.09 หมืนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ไม่มจี านวนโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่

เงินทุน - ล้านบาท

การจ้างงาน - คน

-

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

