ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 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 116 อัตรา ลดลง 86.91%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
30 อัตรา (25.86%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานบันทึกข้อมูลฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
นักการตลาดฯ
พนักงานขับรถยกฯ

12 อัตรา (10.34%)
10 อัตรา (8.62%)
6 อัตรา (5.17%)

- การบรรจุงาน 436 คน ลดลง 26.23%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
194 คน (44.50%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
21 คน (4.82%)

พนักงานขับรถยนต์
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

17 คน (3.90%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

17 คน (3.90%)
15 คน (3.44%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

5 อัตรา (4.31%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
12 อัตรา (10.34%)
กิจกรรมของสานักงานฯ
11 อัตรา (9.48%)
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
33 คน (7.57%)
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
การผลิตอาหารปรุงสาเร็จ

การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทรายฯ

5 อัตรา (4.31%)

การผลิตขนมปังเค้กฯ

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

5 อัตรา (4.31%)

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะฯ

การขายส่งเครื่องจักรฯ

18 คน (4.13%)
15 คน (3.44%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

4 อัตรา (3.45%)

14 คน (3.21%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป 17.24%

25 คน (5.73%)

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 21.55%

ป.ตรี ขึ้นไป
11.24%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 22.71%

ปวส. 7.80%

อนุปริญญา 3.45%

116 อัตรา

ปวช. 6.42%

436 คน

ปวส. 12.07%
ม.ต้น 20.69%
ปวช. 12.07%

ม.ปลาย 21.10%

ม.ต้น 30.73%

ม.ปลาย 12.93%

(2)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 468 คน
ลดลง 30.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 23.33%

ป.ตรีขึ้นไป 23.33%
196 คน (41.88%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

30 อัตรา

33 คน (7.05%)

พนักงานขับรถยนต์

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

20 คน (4.27%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

19 คน (4.06%)

ม.ต้น 20.00%

ปวส. 13.33%
ปวช. 10.00%

ม.ปลาย 10.00%

17 คน (3.63%)

พนักงานบันทึกข้อมูลฯ

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
จำนวน 4 คน
ลดลง 76.47%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
12.18%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 20.51%

ปวส. 7.91%

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง

468 คน
Re- Entry

ปวช. 6.41%

ม.ปลาย 23.93%

4 คน
(100.00%)

ม.ต้น 29.06%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 30 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 66.67%
- การบินและโลจิสติกส์ 16.67%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 10.00
- การแพทย์ครบวงจร และเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ มีจำนวนเท่ากัน 3.33%

5. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จำนวน 268,084 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 3,794 คน - BOI 211 คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,313 คน - พิสูจน์สัญชาติ 74,698 คน
- นำเข้า 124,092 คน - จำเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61 43,812 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 16,164 คน
- กลุ่มประมงทะเล - คน

(3)

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ 10,653 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

การผลิต
6,879 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,385 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

605 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

640 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

84 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

60 แห่ง

3.64 แสนคน
0.34 แสนคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.12 แสนคน

การก่อสร้าง

0.08 แสนคน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

0.07 แสนคน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การผลิต

4,731 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

2,818 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

745 แห่ง

การก่อสร้าง

648 แห่ง

การประมง

สถานประกอบการ
11,537 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

เพิมขึ้น 1.46%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จำนวน 4.62 แสนคน
- ม.39 จำนวน 3.63 หมืนคน
- ม.40 จำนวน 4.46 หมืนคน

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 4,832 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 171,666 คน

428 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

การจ้างงาน 447,769 คน
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ผู้ประกันตน
5.43 แสนคน

เพิมขึ้น 3.02%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

22,099 คน

จำนวน 15 แห่ง
ลดลง 50.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

59,634 คน

เงินทุน 592.78 ล้านบาท

การจ้างงาน 450 คน
ขนาด 50-99 คน

43,584 คน
133,259 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

กิจการผลิตเครืองส่าอางค์ฯ กิจการผลิตพลาสติกรูปทรงต่าง ๆ
และกิจการน่าสายไฟ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มาผ่าน
กระบวนการบดย่อย ร่อนแยก หลอมหล่อฯ

59,384 คน
129,809 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

