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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2562 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 

 

ประชากรรวม    
990,093 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
103,821 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
886,272 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)     

712,329 คน 

ผู้ว่างงาน        
3,404 คน 

ผู้มีงานท า    
708,925 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
57,467 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
651,458 คน 

การผลิต 407,891 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
81,356 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
40,219 คน 

การขายส่งที่เก็บสินค้า 
27,195 คน 

การก่อสร้าง 20,444 คน 

อ่ืน ๆ 74,354 คน 

ประถมศึกษาฯ 
231,390 คน 

ม.ต้น  

152,952 คน 

อุดมศึกษา 
107,924 คน 

ม.ปลาย 

82,551 คน 

ไม่ระบุ  

134,108 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)     

173,943 คน 

ข้อมูลสถานการณด์้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสาคร เดือนสิงหาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 829 อัตรา เพ่ิมข้ึนประมาณ 4 เท่า  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  
 

 
 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 750 คน 
  ลดลง 0.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

  

 
 

- การบรรจุงาน 765 คน เพ่ิมขึ้น 12.33%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

3.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 356 อัตรา 

- การแปรรูปอาหาร 90.17%  
- การบินและโลจสิติกส์ 5.62% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ  1.69% 
- การแพทย์ครบวงจร  1.40% 
- ยานยนต์สมยัใหม่  0.56% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  0.28% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดฯ้  0.28% 
 

 
 
 

การผลิตปลาป่นฯ 

การจัดพิมพ์จ าหน่ายฯ 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การผลิตเสื้อผ้าช้ันนอก 

การผลิตเครื่องมือกลฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

44 อัตรา (5.31%) 

57 อัตรา (6.88%) 

59 อัตรา (7.12%) 

90 อัตรา (10.86%) 

146 อัตรา (17.61%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

25 อัตรา (3.02%) 

36 อัตรา (4.34%) 

43 อัตรา (5.19%) 

90 อัตรา (10.86%) 

437 อัตรา (52.71%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

312 คน (41.60%) 

86 คน (11.47%) 

42 คน (5.60%) 

20 คน (2.67%) 

18 คน (2.40%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 17.20% 

ม.ต้น 29.87% 

ปวส. 9.07% 

ปวช. 8.93% 

750 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
12.13%  

ม.ปลาย 
22.53% 

อนุปริญญา 0.27% 

การจัดพิมพ์จ าหน่ายฯ 

การผลิตปลาป่นฯ 

การผลิตกระดาษ ลอกลูกฟูกฯ 

การตกแต่งและการเคลือบโลหะ 

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

24 คน (3.14%) 

24 คน (3.14%) 

29 คน (3.79%) 

108 คน (14.12%) 

121 คน (15.82%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

22 คน (2.88%) 

23 คน (3.01%) 

38 คน (4.97%) 

117 คน (15.29%) 

299 คน (39.08%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 10.39% 

ม.ต้น 
18.26% 

ปวส. 
11.24% 

ปวช. 19.10% 

356 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
13.20%  

ม.ปลาย 
19.66% 

อนุปริญญา 
8.15%  
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4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 19 คน  มีจ านวนเท่ากับช่วงเดียวกันปีก่อน      
 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 4,659 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 167,761 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่ 

  
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1 คน (5.26%) 

1 คน (5.26%) 

3 คน (15.79%) 

14 คน 
(73.68%) 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

266,571 คน 

ชั่วคราวท่ัวไป  
3,695 คน 
(1.39%) 

พิสูจน์สัญชาติ 
97,006คน 
(36.39%) 

น าเข้า 
105,185 คน 
(39.46%) 

BOI 156 คน 
(0.06%) 

ชนกลุ่มน้อย 
5,555 คน 
(2.08%) 

เดินทางไป - 
กลับ 0 คน 
(0.00%) 

ตามมติครม.  
วันที่ 16 ม.ค. 61  

54,492 คน 
(20.44%) 

กลุ่มประมง
ทะเล 

482 คน 
(0.18%) 

6,655 แห่ง 

2,510 แห่ง 

574 แห่ง 

633 แห่ง 

80 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 10,518 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

4,746 แห่ง 

2,762 แห่ง 

741 แห่ง 

628 แห่ง 

428 แห่ง 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การประมง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

20,553 คน 

62,499 คน 

41,155 คน 
132,808 คน 

55,748 คน 
136,366 คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

การจ้างงาน 449,129 คน 
จ าแนกตามขนาด  

3.68 แสนคน 

0.32 แสนคน 

0.12 แสนคน 

0.08 แสนคน 

0.07 แสนคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การประมง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

    เงินทุน 865.92 ล้านบาท 

 การจ้างงาน 714 คน 

       กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น 
       เม็ด หรือชิ้น กิจการฉีดพลาสติกผลิตเครื่องใช้ 
       พลาสติกฯ กิจการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

   สถานประกอบการ 
11,309 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
5.39 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 4.61 แสนคน 
- ม.39 จ านวน 3.57 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 4.26 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 3.98%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 0.74% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 27 แห่ง 
ลดลง 37.21%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 




