ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2564

ประชากรรวม
1,010,485 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
104,125 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
906,360 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
716,818 คน

ผู้ว่างงาน
4,934 คน

ผู้มีงานทา
711,884 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
189,542 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
222,044 คน

การผลิต 394,042 คน

อุดมศึกษา
154,606 คน

การขายส่ง การขายปลีก
95,891 คน

ม.ต้น
108,280 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
55,191 คน

ม.ปลาย
80,528 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 32,490 คน

ไม่ระบุ
146,426 คน

การก่อสร้าง 31,867 คน

อื่น ๆ 102,403 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 761 อัตรา
- ลดลง 8.42% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 65.11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

การบรรจุงาน 527 คน
- ลดลง 27.61% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 31.56% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
263 คน (49.91%)
แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป

298 อัตรา (39.16%)
แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป

แรงงานด้านการผลิต

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป

62 อัตรา (8.15%)

แรงงานด้านการผลิต

46 อัตรา (6.04%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

20 อัตรา (2.63%)

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

29 คน (5.50%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

15 คน (2.85%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

13 คน (2.47%)

พนักงานจัดส่งสินค้า

12 คน (2.28%)
195 คน (37.00%)

อื่น ๆ

18 อัตรา (2.37%)
317 อัตรา (41.66%)

อื่นๆ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก

73 อัตรา (9.59%)

การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ

122 คน (23.15%)

การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

17 คน (3.23%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง

48 อัตรา (6.31%)

กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ

16 คน (3.04%)

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ฯ

38 อัตรา (4.99%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

12 คน (2.28%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

35 อัตรา (4.60%)

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยฯ

11 คน (2.09%)

30 อัตรา (3.94%)

อื่น ๆ

349 คน (66.22%)
การขายส่งสินค้าทั่วไป

537 อัตรา (70.57%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 14.23%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 9.72%
อนุปริญญา
1.05%
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 21.02%

ปวส. 7.62%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 18.79%

ปวส. 8.73%
ปวช. 6.07%

527 คน

761 อัตรา
ปวช. 10.91%

มัธยมศึกษา 52.18%
มัธยมศึกษา 49.67%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 729 คน
- ลดลง 21.02% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 10.44% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
289 คน (39.64%)

แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป
เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

41 คน (5.62%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

34 คน (4.66%)

แรงงานด้านการผลิต

24 คน (3.29%)

ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ

21 คน (2.88%)
320 คน (43.90%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

อนุปริญญา
0.27%
ปวส. 8.64%

ป.ตรีขึ้นไป
13.60%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 15.81%

ปวส. 8.46%
ปวช. 5.15%

272 อัตรา

มัธยมศึกษา
56.99%

อื่น ๆ

ป.ตรี ขึ้นไป 17.28%

จาแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 19.07%

729 คน

ปวช. 7.54%
มัธยมศึกษา 47.19%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 272 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 11.02% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 79.17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการแรงงาน
5 อันดับแรก
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 52.94%
- การแปรรูปอาหาร 27.21%
- การบินและโลจิสติกส์ 11.03%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 3.68%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 1.84%
- อื่น ๆ 3.31%

ที่มา : ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th) ผ่านระบบ
Single Sign On ของกรมการจัดหางาน

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 7 คน
- ลดลง 22.22% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
0
1
2
0
2
2
7

ร้อยละ
0.00
14.29
28.57
0.00
28.57
28.57
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 271,206 คน
- ลดลง 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 3.53% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 3,850 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 1,860 คน
- นาเข้า 96,372 คน
- BOI 304 คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,881 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 98,917 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 21,389 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 22,235 คน
- มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64 20,398 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ
สถานประกอบการ 11,216 แห่ง
- ลดลง 0.25% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.29% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

7,154 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก

665 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

630 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

83 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

53 แห่ง

38,178 คน

กิจกรรมการบริหารฯ

8,973 คน

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

8,840 คน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

8,826 คน

2,631 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

347,271 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

4,827 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 11,914 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.20% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 2.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 635,768 คน
- ลดลง 0.03% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 20.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
มาตรา

3,017 แห่ง

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

64

63

64

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

การก่อสร้าง

655 แห่ง

ม.33 (คน)

429,768

443,643

428,783

-0.23

-3.35

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

583 แห่ง

ม.39 (คน)

40,816

37,873

40,726

-0.22

7.53

ม.40 (คน)

165,345

46,024

166,259

0.55

261.24

กิจกรรมการบริหารฯ

409 แห่ง

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

การจ้างงาน 439,194 คน
- ลดลง 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.24% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 4,893 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 148,886 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
23,268 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

64,641 คน
47,383 คน

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

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

129,765 คน

จานวน 26 แห่ง
เพิ่มขึ้น ประมาณ2เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

58,896 คน

เงินทุน 709.88 ล้านบาท
การจ้างงาน 491 คน
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก กิจการผลิตประกอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า และกิจการบด
ย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์เก่า อุปกรณ์อิเล็กฯ

114,820 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

