ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2563
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2563

ประชากรรวม
1,000,678 คน

อายุตากว่า 15 ปี
104,057 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
896,621 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
717,310 คน

ผู้ว่างงาน
10,469 คน

ผู้มีงานทา
706,841 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
179,311 คน

ผู้รอฤดูกาล
- คน

ประถมศึกษาฯ
228,250 คน

การผลิต 401,685 คน

อุดมศึกษา
135,512 คน

การขายส่ง การขายปลีก
78,449 คน

ม.ต้น
124,184 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 47,588 คน

ม.ปลาย
93,252 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
42,892 คน

ไม่ระบุ
125,642 คน

การก่อสร้าง 28,998 คน

อืน ๆ 107,229 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 14,613 อัตรา
- คิดเป็นร้อยละ 32.72 ของตาแหน่งงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
4,717 อัตรา (32.28%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

3,572 อัตรา (24.44%)
แรงงานด้านการประกอบ

การบรรจุงาน 949 คน
- คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของการบรรจุงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
450 คน (47.42%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

41 คน (4.32%)

พนักงานขับรถยนต์

36 คน (3.79%)

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป

551 อัตรา (3.77%)

แรงงานด้านการผลิต

35 คน (3.69%)

พนักงานบริการ

450 อัตรา (3.08%)

พนักงานดูแลความปลอดภัยฯ

34 คน (3.58%)

แรงงานด้านการผลิต

422 อัตรา (2.89%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

59 คน (6.22%)
การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ฯ

2,344 อัตรา (16.04%)
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

การผลิตขนมขบเคี้ยวฯ

886 อัตรา (6.06%)

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การประมงทะเล

881 อัตรา (6.03%)

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยฯ

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ
การขายส่งวัสดุก่อสร้าง

793 อัตรา (5.43%)

42 คน (4.43%)
38 คน (4.00%)
28 คน (2.95%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

21 คน (2.21%)

435 อัตรา (2.98%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 0.86%

อนุปริญญา
0.11%

ป.ตรี ขึ้นไป 11.59%

ป.ตรี ขึ้นไป 6.93%
ปวส. 5.06%
ปวช. 5.90%

ปวส. 4.93%
ปวช. 10.71%

14,613 อัตรา

949 คน

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 28.35%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 41.76%
มัธยมศึกษา 49.00%

มัธยมศึกษา 34.81%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 992 คน
- คิดเป็นร้อยละ 35.84 ของผู้สมัครงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
450 คน (45.36%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการผลิต
เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 7.00%

อนุปริญญา 0.48%

ปวส. 3.85%
ปวช. 11.20%

ประถมศึกษา
และตากว่า
40.95%

7,358 อัตรา

65 คน (6.55%)
55 คน (5.54%)
มัธยมศึกษา 36.53%

พนักงานขับรถยนต์
แรงงานด้านการประกอบ

41 คน (4.13%)

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

32 คน (3.23%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 12.80%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 27.42%

อนุปริญญา 0.10%

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 4 คน
- มีจานวนเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 66.67% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

ปวส. 5.44%

2 คน
(50.00%)

Re-Entry

992 คน
ปวช. 5.65%

มัธยมศึกษา 48.59%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 7,358 อัตรา
- คิดเป็นร้อยละ 32.71 ของความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดในภาคตะวันตก
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 68.81%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 17.65%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 8.10%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2.38%
- การบินและโลจิสติกส์ 2.16%
- การแพทย์ครบวงจร 0.45%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.26%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 0.16%
- ดิจิทัล 0.03%

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

1 คน
(25.00%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

1 คน
(25.00%)

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 270,494 คน
- เพิ่มขึ้น 2.96% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.59% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 3,728 คน - BOI 217 คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,204 คน - พิสูจน์สัญชาติ 38,950 คน
- นาเข้า 113,161 คน - จาเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61 – คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 102,501 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 6,733 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 10,837 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.37% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 2.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ขนาด 1-9 คน

6,975 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีกฯ

613 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

642 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

84 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

59 แห่ง

การผลิต

4,801 แห่ง

759 แห่ง

การก่อสร้าง

670 แห่ง

12,412 คน
8,248 คน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

7,023 คน

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 11,686 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.32% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 526,204 คน
- ลดลง 0.21% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.56% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จากเดือน
จากช่วง
ก่อน เดียวกันปีก่อน
-0.21%
-3.99%
-1.10%
5.12%
0.47%
6.39%

มาตรา

2,842 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

33,678 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การขายส่ง การขายปลีก

364,776 คน

การก่อสร้าง

2,464 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

การประมง

การผลิต

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

จาแนกตามขนาด
ขนาด 10-49 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ม.33 จานวน 442,821 คน
ม.39 จานวน 37,607 คน
ม.40 จานวน 45,776 คน

437 แห่ง

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 448,317 คน
- ลดลง 0.29% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.28% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 4,840 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 159,361 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

22,495 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

44,360 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

61,285 คน

133,534 คน

จานวน 54 แห่ง
เพิ่มขึ้น 80.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

59,914 คน

เงินทุน 2,359.44 ล้านบาท
การจ้างงาน 1,489 คน
กิจ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก กิจ การผลิตและรับจ้า ง
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษ กิจการผลิตและ
แบ่งบรรจุน้ามันพืชทุกชนิด ผลิตน้ามันไบโอดีเซล

126,729 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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