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1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4/2561 

 

ผู้มีงานท า 1.11 แสนคน ลดลง 0.25% จากปี 2560 

 - ในภาคเกษตร 2.13 หมื่นคน (19.18%) 

 - นอกภาคเกษตร 8.97 หมื่นคน (80.82%) 
 

 
 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2. ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการใหม่ 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุสาหกรรมจังหวัด 

3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 

 - ต าแหน่งงาน 160 อัตรา ลดลง 14.44%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
- การบรรจุงาน 146 คน ลดลง 40.89%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ)  246 คน  
 ลดลง 4.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ประชากรรวม  

191,005 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
28,350 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
162,655 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
111,594 คน 

ก าลังแรงงาน 
ที่รอฤดูกาล 56  คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
111,537 คน 

ผู้มีงานท า 
110,949 คน 

ผู้ว่างงาน  
588 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
51,061 คน 

ท างานบ้าน 
19,880 คน 

เรียนหนังสือ 
8,941 คน 

อ่ืนๆ  
22,241 คน 

2.83 หม่ืนคน  

1.97 หม่ืนคน  

1.07 หม่ืนคน  

0.61 หม่ืนคน  

0.54 หม่ืนคน  

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

การก่อสร้าง 

การบริหารราชการฯ 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

1.95 หมื่นคน 

5.37 หม่ืนคน  

2.08 หม่ืนคน  

1.87 หม่ืนคน  

1.78 หม่ืนคน  

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 

อุดมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 1.90 พันล้านบาท 

การจ้างงาน 8 คน 

กิจการผลิตลูกขิ้นปลา ปลาหมึกอบกรอบ และปลาเส้นอบ
กรอบ 

การผลิตปลาป่นฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การผลิตไส้กรอก ลูกช้ินและผลิตภัณฑ์ฯ 

การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 

การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

10 อัตรา (6.25%) 

15 อัตรา (9.38%) 

15 อัตรา (9.38%) 

10 อัตรา (6.25%) 

10 อัตรา (6.25%) 

การผลิตปลาป่นฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมฯ 

การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 

การผลิตถัง ถังกลมขนาดใหญ่ฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

8 คน (5.48%) 

10 คน (6.85%) 

12 คน (8.22%) 

15 คน (10.27%) 

8 คน (5.48%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 14.23% 

มัธยมศึกษา  
56.50% 

ปวส. 7.72% 

ปวช. 11.38% 

246 คน 

ปริญญาตรีขึ้นไป  
10.16%  

จ านวน 1 แห่ง 

เท่ากันจากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน 

 

เพิ่มข้ึน 0.26% 

จากช่วงเดียวกันปกี่อน 

- อัตราการว่างงาน 0.53 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสงคราม เดือน ธ.ค. 2561
 

จ านวน 10 แห่ง 

ลดลง 70.59% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 10 แห่ง 

ลดลง 70.59% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 10 แห่ง 

ลดลง 70.59% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 32 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 3.23% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 32 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 3.23% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 32 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 3.23% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 32 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 3.23% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 32 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 3.23% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 32 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 3.23% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจ านวน 93 อัตรา 

 - การแปรรูปอาหาร  65.59%  
 - การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดฯ้  26.88%  
 - การเกษตรและเทคโนโลยีฯ  5.38%  
 - การแพทย์ครบวงจร  2.15%   

 
5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

     จ านวน 2 คน               ลดลง 50.00%  
     จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 

6. การท างานของคนต่างด้าว  

 

7. การจ้างงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

 

ท่ีมา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 
 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 615 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 6,179 คน 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 22.58% 

มัธยมศึกษา 
44.09% 

ปวช. 12.90% 

93 อัตรา 

ปริญญาตรีข้ึนไป 3.23%  
อนุปริญญา 
5.38% 

ปวส. 11.83% 

1 คน 
(50.00%) 

1 คน 
(50.00%) 

Re-Entry

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

    

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.41 หมื่นคน  
ลดลง 5.84% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว 
ถูกกฎหมาย 13,774 คน

(97.68%) 
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 95 คน 
- พิสูจน์สัญชาติ 12,164 คน 
- น าเข้า 1,515 คน 

 

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
327 คน (2.32%) 

 - ชนกลุ่มน้อย 327 คน 
 
 

1,636 แห่ง 

577 แห่ง 

34 แห่ง 

22 แห่ง 

4 แห่ง 

-  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 2,273 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

576 แห่ง 

560 แห่ง 

516 แห่ง 

201 แห่ง 

94 แห่ง 

การประมง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

1.11 หมื่นคน 

0.52 หมื่นคน 

0.47 หมื่นคน 

0.16 หมื่นคน 

0.10 หมื่นคน 

การผลิต 

การประมง 

การขายส่ง การขายปลีก 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 26,230 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

 ผู้ประกันตน  
4.15 หมื่นคน 

- ม.33 จ านวน 2.14 หมื่นคน 

- ม.39 จ านวน 4.70 พันคน 

- ม.40 จ านวน 1.54 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 16.05% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   สถานประกอบการ 
1,538 แห่ง 

 

   เพ่ิมขึ้น 27.21%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


