1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1/2561
ประชากรรวม
190,644 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
28,680 คน

เพิ่มขึ้น 0.29%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
161,964 คน

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
จานวน 3 แห่ง

เงินทุน 56.32 ล้านบาท

ลดลง 40.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 78 คน
กิ จ การดั ด แปลงซ่ อ มแซมเครื่ อ งสู บ น้ าฯ กิ จ การผลิ ต
เครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ฯ และกิจการแกะล้างปลาหมึก

กาลังแรงงานรวม
110,385 คน
กาลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล - คน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
51,579 คน
ทางานบ้าน
19,562 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
110,385 คน

ผู้มีงานทา
109,760 คน

เรียนหนังสือ
9,466 คน

ผู้ว่างงาน
625 คน

อื่นๆ
22,551 คน

- อัตราการว่างงาน 0.57

ที่มา : กรมโรงงานอุสาหกรรมจังหวัด

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 271 อัตรา ลดลง 64.62%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
50 อัตรา (18.45%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง

ผู้มีงานทา 1.10 แสนคน ลดลง 1.28% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 2.14 หมื่นคน (19.48%)
- นอกภาคเกษตร 8.84 หมื่นคน (80.52%)

2.48 หมืน่ คน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

1.93 หมืน่ คน

0.71 หมืน่ คน

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

0.66 หมืน่ คน

อื่น ๆ

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
5.55 หมืน่ คน

อุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

16 อัตรา (5.90%)

การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ

15 อัตรา (5.54%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

1.56 หมืน่ คน

23 คน (11.22%)
19 คน (9.27%)

การผลิตน้าอัดลม และโซดา

16 คน (7.80%)

การายยานยนต์ใหม่ฯ

16 คน (7.80%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 238 คน
ลดลง 33.15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี 10.08%
ปวส. 7.14%

2.01 หมืน่ คน
1.85 หมืน่ คน

25 คน (11.22%)

การขายปลีกสินค้าอื่นๆ
การผลิตน้าปลาฯ

1.99 หมื่นคน

ประถมศึกษาและต่ากว่า

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์ฯ

การบริการด้านอาหารฯ

1.08 หมืน่ คน

การก่อสร้าง

30 อัตรา (11.07%)
29 อัตรา (10.70%)

- การบรรจุงาน 205 คน ลดลง 68.70%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต

การบริการด้านอาหารในภัตตาคารฯ
การผลิตน้าปลา และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าฯ

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 14.71%

238 คน
ปวช. 13.87%

มัธยมศึกษา
54.20%

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 173 อัตรา
- แปรรูปอาหาร 73.99%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 23.70%
- การแพทย์ครบวงจร 2.31%

สถานประกอบการ 2,165 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ปริญญาตรี ขึ้นไป
5.20%

ประถมศึกษา
32.37.62%

ปวส. 12.72%

1,593 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 5.78%

7. การจ้างงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

518 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

27 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

23 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

4 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

- แห่ง

173 อัตรา

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ปวช. 13.29%
มัธยมศึกษา

การขายส่ง การขายปลีก

30.64%

536 แห่ง

ประมง

515 แห่ง

การผลิต

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 3 คน

โรงแรมและภัตตาคาร

ลดลง 66.67%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
1 คน
(33.33%)

Re-Entry

92 แห่ง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.38 หมื่นคน
ลดลง 0.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
4,907 คน (2.94%)
- ชนกลุ่มน้อย 257 คน

1.03 หมื่นคน

การประมง

0.45 หมื่นคน

การขายส่ง การขายปลีก

0.44 หมื่นคน

โรงแรมและภัตตาคาร

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 13,624 คน
(98.15%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 85 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 12,362 คน
- นาเข้า 1,177 คน

199 แห่ง

การผลิต
2 คน
(66.67%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

การก่อสร้าง

499 แห่ง

การก่อสร้าง

0.11 หมื่นคน
0.09 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
1,481 แห่ง
ผู้ประกันตน
3.97 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 26.15%

จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 18.98%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 2.11 หมื่นคน
- ม.39 จานวน 0.44 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 1.42 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 513 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 6,073 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
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