ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

ประชากรรวม
997,970 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
103,993 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
893,977 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
716,277 คน

ผู้ว่างงาน
4,587 คน

ผู้มีงานท่า
711,690 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
177,700 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
261,478 คน

การผลิต 400,475 คน

ม.ต้น
124,103 คน

การขายส่ง การขายปลีก
100,459 คน

อุดมศึกษา
121,051 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 45,716 คน

ม.ปลาย
90,373 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
37,022 คน

ไม่ระบุ
114,686 คน

การขนส่งทีเก็บสินค้า
28,574 คน
อืน ๆ 99,445 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตำแหน่งงาน 819 อัตรา เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
225 อัตรา (90.36%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
105 อัตรา (42.17%)

แรงงานด้านการผลิต
ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
พนักงานขับรถยนต์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าฯ

- การบรรจุงาน 424 คน ลดลง 2.30%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
123 คน (29.01%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานขับรถยนต์

50 อัตรา (20.08%)
35 อัตรา (14.06%)
30 อัตรา (12.05%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

71 คน (16.75%)

แรงงานด้านการผลิต

30 คน (7.08%)

พนักงานจัดส่งสินค้า

16 คน (3.77%)

พนักงานดูแลความปลอดภัยฯ

15 คน (3.54%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
38 คน (8.96%)

68 อัตรา (8.30%)
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

การผลิตกระดาษฯ
56 อัตรา (6.84%)
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
45 อัตรา (5.49%)

การผลิตลูกกวาดและขนมฯ

37 คน (8.73%)
การดาเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ฯ
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยฯ

13 คน (3.07%)

การดาเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ฯ

37 อัตรา (4.52%)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

13 คน (3.07%)

การติดตั้งส่วนประกอบอาคารฯ

35 อัตรา (4.27%)

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

13 คน (3.07%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 13.68%
อนุปริญญา 3.66%

ปวส. 10.01%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 24.53%

ป.ตรี ขึ้นไป
17.45%
ปวส. 7.78%

819 อัตรา

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 27.59%

424 คน
ปวช. 4.48%

ปวช. 9.40%
มัธยมศึกษา
35.65%

มัธยมศึกษา
45.75%

(2)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 516 คน
เพิ่มขึ้น 10.02% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรีขึ้นไป 4.82%

อนุปริญญา 0.88%
ปวส. 6.14%

151 คน (29.26%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวช. 8.77%
เจ้าหน้าที่สานักงาน

พนักงานขับรถยนต์

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

แม่บ้านสานักงาน

228 อัตรา

44 คน (8.53%)

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 40.79%

35 คน (6.78%)
มัธยมศึกษา
38.60%

27 คน (5.23%)
18 คน (3.49%)

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ไม่มีผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
21.51%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 21.51%

ปวส. 8.33%

516 คน

ปวช. 5.43%
มัธยมศึกษา
43.22%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 228 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 49.12%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 23.68%
- การบินและโลจิสติกส์ 11.40%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 6.58%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 3.95%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.51%
- ดิจิทัล และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
มีจำนวนเท่ากัน 0.88%

5. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จำนวน 257,639 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 3,749 คน - BOI 209 คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,285 คน - พิสูจน์สัญชาติ 40,004 คน
- นำเข้า 122,039 คน - จำเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
– คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 86,353 คน
- กลุ่มประมงทะเล - คน

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 10,721 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

6,920 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,407 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

609 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

644 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

80 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

61 แห่ง
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7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การผลิต

ผู้ประกันตน
5.32 แสนคน

2,828 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

751 แห่ง

การก่อสร้าง

654 แห่ง

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 4,821 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 166,230 คน

430 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

22,250 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

เพิมขึ้น 0.06%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จำนวน 4.50 แสนคน
- ม.39 จำนวน 3.71 หมืนคน
- ม.40 จำนวน 4.48 หมืนคน

การจ้างงาน 448,956 คน
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

เพิมขึ้น 2.92%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

4,761 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การประมง

สถานประกอบการ
11,564 แห่ง

ไม่มีจำนวนโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่

60,109 คน
43,925 คน

เงินทุน - ล้านบาท

การจ้างงาน - คน

134,465 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

56,808 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

-

131,399 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ

3.66 แสนคน
0.34 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.12 แสนคน

การก่อสร้าง

0.08 แสนคน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

0.07 แสนคน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
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