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1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3/2561 

 

 ผู้มีงานท า 7.02 แสนคน เพ่ิมขึ้น 3.03% จากปี 2560 

 - ในภาคเกษตร 4.53 หมื่นคน (6.45%) 

 - นอกภาคเกษตร 6.57 แสนคน (93.55%) 

 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

2.  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่ 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 201 อัตรา ลดลง 14.47% 
    จากช่วงเดียวกันปีก่อน

 
 - การบรรจุงาน 447 คน เพิ่มขึ้น 10.37%  
   จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
 - ผู้สมัครงาน  (รวมทุกการให้บริการ) 560 คน  
   เพิ่มขึ้น 25.84% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

ประชากรรวม  

982,387 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
103,752 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
878,635 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
706,452 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล - คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
706,452 คน 

ผู้มีงานท า    
702,200 คน 

ผู้ว่างงาน  
4,252 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
172,183 คน 

ท างานบ้าน 
58,322 คน 

เรียนหนังสือ 
44,663 คน 

อื่นๆ  
69,198 คน 

4.24 แสนคน 

0.90 แสนคน  

0.39 แสนคน 

0.26 แสนคน 

0.15 แสนคน  

0.63 แสนคน  

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

การขนส่งที่เก็บสินค้า 

การก่อสร้าง 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

2.57 แสนคน  

1.42 แสนคน 

1.06 แสนคน  

0.96 แสนคน  

1.01 แสนคน 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

อุดมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 1.27 พันล้านบาท 

การจ้างงาน 794 คน 

  กิจการแปรรูปกระดาษ กิจการผลิต ประกอบ เครื่องสูบน้ า
และอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม และกิจการการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตีฯ 

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 

การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

10 อัตรา (4.98%) 

20 อัตรา (9.95%) 

22 อัตรา (10.95%) 

23 อัตรา (11.44%) 

35 อัตรา (17.41%) 

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 

การจัดพิมพ์หรือเปยแพร่ต าราเรียนฯ 

การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าฯ 

การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารฯ 

การผลิตผิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5  อันดับแรก 

13 คน (2.91%) 

14 คน (3.13%) 

16 คน (3.58%) 

19 คน (4.25%) 

36 คน (8.05%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต่ ากว่า 20.18% 

มัธยมศึกษา 44.29% 

ปวส. 11.25% 

ปวช. 7.86% 

560 คน 

ปริญญาตรี 15.71%  
ปริญญาโท 0.71%  

เพ่ิมขึ้น 1.09% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

- อัตราการว่างงาน 0.60 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสาคร เดือน ต.ค. 2561 

 

จ านวน 34 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 88.89% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
มจี านวน 80 อัตรา 

 - การแปรรูปอาหาร  92.50%  
 - การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  5.00%  
 - ยานยนตส์มัยใหม่  1.25% 
 - การบินและโลจสิติกส์  1.25% 
 

 
5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

     จ านวน 18 คน              ลดลง 18.18%  
     จากช่วงเดียวกันปีก่อน  

 
 

6. การท างานของคนต่างด้าว 

 

7. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 
ท่ีมา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 
 
 

 
จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 4,403 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 167,373 คน 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 12.50% 

มัธยมศึกษา 41.25% 

ปวส. 8.75% 

ปวช. 21.25% 

80 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 13.75%  

อนุปริญญา 2.50% 

14 คน 
(77.78%) 

3 คน 
(16.67%) 

1 คน 
(5.56%) 

Re-Entry

เดินทางด้วยตนเอง 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 2.74 แสนคน  
ลดลง 2.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว         
ถูกกฎหมาย 268,442 คน 

(97.85%) 
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 3,462 คน 
- พิสูจน์สัญชาติ 187,376 คน 
- น าเข้า 77,473 คน 
- BOI 131 คน 

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
5,911 คน (2.15%) 

 - ชนกลุ่มน้อย 5,911 คน 
 
 
  

6,436 แห่ง 

2,543 แห่ง 

507 แห่ง 

608 แห่ง 

83 แห่ง 

66 แห่ง 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

สถานประกอบการ 10,243 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

4,661 แห่ง 

2,698 แห่ง 

731 แห่ง 

612 แห่ง 

389 แห่ง 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การประมง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

36.22 หม่ืนคน 

3.56 หมื่นคน 

1.21 หมื่นคน 

0.79 หมื่นคน 

0.74 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การประมง 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 444,462 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

สถานประกอบการ 
11,042 แห่ง 

 

ผู้ประกันตน  
5.36 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 4.62 แสนคน 

- ม.39 จ านวน 3.42 หมื่นคน 

- ม.40 จ านวน 3.97 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 12.35%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 16.12% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 


