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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2562 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

  

ประชากรรวม    
191,233 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
28,129 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
163,104 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)     

111,203 คน 

ผู้ว่างงาน        
760 คน 

ผู้มีงานท า    
110,443 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
20,500 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
89,943 คน 

การผลิต 28,678 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
19,503 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
11,088 คน 

การก่อสร้ง 7,242 คน 

กิจกรรมบริการด้านอื น ๆ 
6,668 คน 

อื น ๆ 16,765 คน 

ประถมศึกษาฯ 
57,947 คน 

อุดมศึกษา 
18,709 คน 

ม.ปลาย  

17,291 คน 

ม.ต้น  

16,438 คน 

ไม่ระบุ 58 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)      

51,901 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสงคราม เดือนสิงหาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 183 อัตรา เพ่ิมข้ึน 26.21%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  
 

 
 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 50 คน 
  ลดลง 32.43% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

 

- การบรรจุงาน 161 คน เพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เท่า  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

3.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 83 อัตรา 
 

- การแปรรูปอาหาร 75.90% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดฯ้  24.10% 
 

 
 
 

 

 

 

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 

การขายปลีกสินค้าฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

20 อัตรา (10.93%) 

20 อัตรา (10.93%) 

20 อัตรา (10.93%) 

25 อัตรา (13.66%) 

30 อัตรา (16.39%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

ช่างซ่อมและปรับแต่งฯ 

พนักงานขายฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

20 อัตรา (10.93%) 

20 อัตรา (10.93%) 

25 อัตรา (13.66%) 

25 อัตรา (13.66%) 

28 อัตรา (15.30%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานต้อนรับโรงแรม 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 

พนักงานขายฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

11 คน (22.00%) 

6 คน (12.00%) 

6 คน (12.00%) 

6 คน (12.00%) 

4 คน (8.00%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 12.00% 

ม.ต้น 22.00% 

ปวส. 14.00% 

ปวช. 8.00% 

50 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
24.00%  

ม.ปลาย 
20.00% 

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 

การขายปลีกสินค้าฯ 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

16 คน (9.94%) 

18 คน (11.18%) 

22 คน (13.66%) 

29 คน (18.01%) 

31 คน (19.25%) 

พนักงานขายฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ 

ช่างซ่อมและปรับแต่งฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

12 คน (7.45%) 

15 คน (9.32%) 

25 คน (15.53%) 

25 คน (15.53%) 

25 คน (15.53%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 18.07% 

ม.ต้น 15.66% 
ปวส. 12.05% 

ปวช. 12.05% 

83 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
12.05%  

ม.ปลาย 
18.07% 

อนุปริญญา 
12.05% 
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4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 1 คน      ลดลง 80.00%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 592 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 6,051 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1 คน (100.00%) Re-Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

15,350 คน 

ชั วคราวทั วไป  
87 คน 

(0.57%) 
พิสูจน์สัญชาติ 

3,952 คน 
(25.75%) 

น าเข้า  
2,402 คน 
(15.65%) 

BOI 0 คน 
(0.00%) 

ชนกลุ่มน้อย 
431 คน 
(2.81%) 

เดินทางไป - 
กลับ 0 คน 
(0.00%) 

ตามมติครม.  
วันที  16 ม.ค. 61  

7,801 คน 
(50.82%) 

กลุ่มประมง
ทะเล 

677 คน 
(4.41%) 

1,582 แห่ง 

505 แห่ง 

35 แห่ง 

21 แห่ง 

3 แห่ง 

1 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 2,147 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

575 แห่ง 

533 แห่ง 

401 แห่ง 

206 แห่ง 

95 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

การประมง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

6,047 คน 

9,969 คน 

2,609 คน 

3,914 คน 

1,649 คน 

1,018 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 25,206 คน 
จ าแนกตามขนาด  

1.14 หมื นคน 

0.48 หมื นคน 

0.36 หมื นคน 

0.17 หมื นคน 

0.10 หมื นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

การประมง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

    เงินทุน - ล้านบาท 

 การจ้างงาน - คน 

         ไม่มีจ านวนที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการ 

   สถานประกอบการ 
1,554 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
4.33 หมื นคน 

- ม.33 จ านวน 2.17 หมื นคน 
- ม.39 จ านวน 4.81 พันคน 
- ม.40 จ านวน 1.68 หมื นคน 

 

   เพิ มขึ้น 1.11%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ มขึ้น 5.78% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

 
ไม่มีจ านวนโรงงานท่ี

ได้รับอนุญาต 




