ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2562

ประชากรรวม
990,093 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
103,821 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
886,272 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
712,329 คน

ผู้ว่างงาน
3,404 คน

ผู้มีงานทา
708,925 คน

ประถมศึกษาฯ
231,390 คน
ม.ต้น
152,952 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
173,943 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
57,467 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
651,458 คน

อุดมศึกษา
107,924 คน

การผลิต 407,891 คน

ม.ปลาย
82,551 คน

การขายส่ง การขายปลีก
81,356 คน

ไม่ระบุ
134,108 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
40,219 คน
การขายส่งที่เก็บสินค้า
27,195 คน
การก่อสร้าง 20,444 คน
อื่น ๆ 74,354 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 738 อัตรา เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 645 คน เพิ่มขึ้น 34.10%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
37 คน (5.74%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
50 อัตรา (6.78%)
การผลิตขนมปังกรอบฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะฯ
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าฯ

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
32 คน (4.96%)

การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกฯ

27 คน (4.19%)

44 อัตรา (5.96%)

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

36 อัตรา (4.88%)

การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก

24 คน (3.72%)

การผลิตปลาฯ

24 คน (3.72%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ

33 อัตรา (4.47%)

การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้นฯ

33 อัตรา (4.47%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
277 คน (42.95%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
479 อัตรา (64.91%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
ช่างเชื่อมและตัดโลหะฯ

32 อัตรา (4.34%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

20 อัตรา (2.71%)

พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยใน

18 อัตรา (2.44%)

พนักงานขับรถยนต์

14 อัตรา (1.90%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
31 คน (4.81%)

พนักงานขายฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

24 คน (3.72%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

24 คน (3.72%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

23 คน (3.57%)

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 614 คน
เพิ่มขึ้น 9.06% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
205 คน (33.39%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานขับรถยนต์
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ

48 คน (7.82%)

มีจานวน 288 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 72.92%
- การบินและโลจิสติกส์ 8.68%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 7.29%
- การแพทย์ครบวงจร 6.60%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 4.17%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 0.35%

39 คน (6.35%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

24 คน (3.91%)

ป.ตรี ขึ้นไป
5.56%

22 คน (3.58%)
อนุปริญญา
1.39%
ปวส. 4.86%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
16.45%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 20.49%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 22.15%

288 อัตรา
ม.ต้น
22.92%

ปวช. 22.57%

ปวส. 8.63%

614 คน
ปวช. 5.70%
ม.ต้น 25.08%

ม.ปลาย
22.22%

ม.ปลาย
21.99%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 22 คน

การจ้างงาน 447,533 คน
จาแนกตามขนาด

ลดลง 8.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
15 คน
(68.18%)

Re- Entry
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

เดินทางด้วยตนเอง

ขนาด 50-99 คน

1 คน (4.55%)

55,748 คน

136,058 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

3.67 แสนคน

การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ
พิสูจน์สัญชาติ
96,618 คน
(36.63%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
263,733 คน

ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
54,540 คน
(20.68%)

132,028 คน

ขนาด 100-499 คน

5. การทางานของคนต่างด้าว
กลุ่มประมง
ทะเล
478 คน
(0.18%)

41,068 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

3 คน (13.64%)

ชั่วคราวทั่วไป
3,644 คน
(1.38%)

62,132 คน

ขนาด 500-999 คน

3 คน (13.64%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

20,499 คน

นาเข้า
102,720 คน
(38.95%)

0.32 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.12 แสนคน

การก่อสร้าง

0.08 แสนคน

การประมง

0.07 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

ชนกลุ่มน้อย
5,578 คน
(2.12%)

BOI 155 คน
(0.06%)

สถานประกอบการ
11,294 แห่ง

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ผู้ประกันตน
5.34 แสนคน

สถานประกอบการ 10,478 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

6,640 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,492 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

573 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

627 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

80 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

66 แห่ง

เพิ่มขึ้น 5.29%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 1.40%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 4.56 แสนคน
- ม.39 จานวน 3.56 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 4.23 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 4,642 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 163,416 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
4,721 แห่ง
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก
บริการการเงิน ประกันภัยฯ
การก่อสร้าง
การประมง

2,762 แห่ง
738 แห่ง

จานวน 33 แห่ง
เพิ่มขึ้น 22.22%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

626 แห่ง

เงินทุน 1,673.64 ล้านบาท
การจ้างงาน 820 คน
กิจการผลิตน้าประปา กิจการผลิตเม็ดพลาสติก
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

430 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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