ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2562

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

อายุ 15 ปีขึ้นไป
163,320 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
108,802 คน

ผู้ว่างงาน
831 คน

ผู้มีงานทา
107,971 คน

ประถมศึกษาฯ
54,212 คน
อุดมศึกษา
19,434 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
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

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
5,979 คน
การก่อสร้าง
5,820 คน
อื่น ๆ 16,193 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 61 อัตรา ลดลง 61.64%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 57 คน
ลดลง 50.86% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

13 อัตรา (21.31%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

16 คน (28.07%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

11 อัตรา (18.03%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานขายฯ

8 อัตรา (13.11%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

7 อัตรา (11.48%)
5 อัตรา (8.20%)

แรงงานด้านการผลิต

7 คน (12.28%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

4 คน (7.02%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ
แรงงานด้านการผลิต

3 คน (5.26%)

พนักงานขายฯ

3 คน (5.26%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 40.35%

11 อัตรา (18.03%)

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

10 อัตรา (16.39%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

10 อัตรา (16.39%)
การผลิตปลาฯ
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

5 อัตรา (8.20%)

การผลิตถัง ถังกลมฯ

5 อัตรา (8.20%)

ป.ตรี ขึ้นไป
15.79%
ปวส. 17.54%

57 คน

ปวช. 5.26%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
13.11%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 16.39%

อนุปริญญา
6.56%

ม.ปลาย
5.26%

ม.ต้น 15.79%

- การบรรจุงาน 53 คน ลดลง 41.11%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
11 คน (20.75%)
ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

61 อัตรา

ปวส. 13.11%

ม.ต้น 16.39%

แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

ปวช. 14.75%

ม.ปลาย
19.67%

9 คน (16.98%)
5 คน (9.43%)

พนักงานขายฯ

4 คน (7.55%)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องฯ

4 คน (7.55%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
8 คน (15.09%)
การผลิตปลาฯ
7 คน (13.21%)

ร้านขายปลีกวัสดุฯ

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 3 คน
ลดลง 25.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

การผลิตอาหารฯ

6 คน (11.32%)

การบริหารราชการฯ

4 คน (7.55%)

โรงแรม รีสอร์ทฯ

4 คน (7.55%)

3 คน
(100.00%)

Re- Entry

จาแนกตามระดับการศึกษา

5. การทางานของคนต่างด้าว

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 41.51%

ป.ตรี ขึ้นไป
16.98%

กลุ่มประมงทะเล
241 คน (1.58%)

ปวส. 16.98%

53 คน

ตามมติครม.
วันที่ 20 ส.ค. 62
1,332 คน
(8.72%)

ปวช. 3.77%
ม.ปลาย
5.66%

ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
7,801 คน
(51.04%)

ม.ต้น 15.09%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 31 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 83.87%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 16.13%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 19.35%

อนุปริญญา
6.45%

พิสูจน์สัญชาติ
2,721 คน
(17.80%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
15,283 คน
เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

นาเข้า 2,647 คน
(17.32%)
BOI 0 คน
(0.00%)

ชนกลุ่มน้อย
453 คน
(2.96%)

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 2,109 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

1,548 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 9.68%

ชั่วคราวทั่วไป
88 คน (0.58%)

501 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

35 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

21 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

3 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1 แห่ง

ปวส. 9.68%

31 อัตรา
ม.ต้น
19.35%

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ปวช. 12.90%
การขายส่ง การขายปลีก
ม.ปลาย
22.58%

573 แห่ง

การผลิต

528 แห่ง

การประมง

372 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร
การก่อสร้าง

205 แห่ง
94 แห่ง

(3)

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

การจ้างงาน 25,051 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

5,890 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

9,959 คน
2,621 คน

ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

ผู้ประกันตน
4.39 หมื่นคน

3,914 คน

ขนาด 100-499 คน

1,649 คน

การผลิต

การประมง
โรงแรมและภัตตาคาร
การก่อสร้าง

เพิ่มขึ้น 3.39%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 8.74%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 2.20 หมื่นคน
- ม.39 จานวน 4.86 พันคน
- ม.40 จานวน 1.71 หมื่นคน

1,018 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การขายส่ง การขายปลีกฯ

สถานประกอบการ
1,588 แห่ง

1.15 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 614 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 6,363 คน

0.48 หมื่นคน
0.35 หมื่นคน
0.17 หมื่นคน
0.10 หมื่นคน

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
จานวน 4 แห่ง
เพิ่มขึ้น 100.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 216.99 ล้านบาท

การจ้างงาน 95 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กิจการผลิตเสาเข็ม และแผ่นพื้นคอนกรีต กิจการล้า ง
คัด แยก เนื้อ มะพร้ า ว และน้ามะพร้า ว กิ จการผลิ ต
อาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

