ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

ประชากรรวม
191,535 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
27,803 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
163,732 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
111,663 คน

ผู้ว่างงาน
614 คน

ผู้มีงานท่า
111,049 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
52,069 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
57,402 คน

การผลิต 28,168 คน

อุดมศึกษา
20,748 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 22,139 คน

ม.ปลาย
17,318 คน

การขายส่ง การขายปลีก
18,489 คน

ม.ต้น
15,475 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
9,822 คน

ไม่ระบุ 106 คน

การก่อสร้าง 6,597 คน

อืน ๆ 25,834 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตำแหน่งงาน 26 อัตรา ลดลง 88.02%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- การบรรจุงาน 58 คน ลดลง 51.67%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

17 อัตรา (65.38%)

17 คน (29.31%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ

14 คน (24.14%)
5 อัตรา (19.23%)

พนักงานขายสินค้าฯ

แรงงานด้านการผลิต
7 คน (12.07%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ
ช่างซ่อมและปรับแต่งฯ

ช่างไฟฟ้าทั่วไป

2 อัตรา (7.69%)

2 อัตรา (7.69%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
13 อัตรา (50.00%)
การผลิตอาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

5 อัตรา (19.23%)

การขายส่งข้าวเปลือกฯ

2 อัตรา (7.69%)

การผลิตเครื่องปรุงอาหารฯ

2 อัตรา (7.69%)

การแปรรูปและการถนอมผลไม้ฯ

2 อัตรา (7.69%)

ช่างซ่อมและปรับแต่งฯ

5 คน (8.62%)

พนักงานขายสินค้าฯ

5 คน (8.62%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
16 คน (27.59%)
การผลิตอาหารปรุงสาเร็จ

การขายปลีกสินค้าฯ

3 คน (5.17%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป 3.85%

ป.ตรี ขึ้นไป
13.79%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 18.97%

ปวส. 13.79%

58 คน

26 อัตรา
ปวช. 1.72%

ปวช. 11.54%
ม.ปลาย
11.54%

5 คน (8.62%)

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 38.46%
ปวส. 11.54%

6 คน (10.34%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

อนุปริญญา 7.69%

12 คน (20.69%)

การแปรรูปและการถนอมผลไม้ฯ

ม.ปลาย 17.24%

ม.ต้น 34.48%

ม.ต้น 15.38%
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- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 60 คน
ลดลง 52.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 5.26%
อนุปริญญา
5.26%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 42.11%

16 คน (26.67%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวส. 10.53%

19 อัตรา

7 คน (11.67%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

ปวช. 10.53%
5 คน (8.33%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
พนักงานขายฯ

4 คน (6.67%)

พนักงานขายสินค้าฯ

4 คน (6.67%)

ม.ปลาย
10.53%

ม.ต้น 15.79%

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
จำนวน 2 คน มีจำนวนเท่ากันกับช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
ป.ตรี ขึ้นไป
20.00%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 23.33%

2 คน
(100.00%)

Re- Entry

ปวส. 8.33%

60 คน

ปวช. 10.00%
ม.ปลาย 6.67%

ม.ต้น 31.67%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 19 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 100.00%

5. การทำงานของคนต่างด้าว
จำนวน 15,337 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 88 คน
- ชนกลุ่มน้อย 504 คน
- นำเข้า 3,279 คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62
- กลุ่มประมงทะเล - คน

- BOI - คน
- พิสูจน์สัญชาติ 818 คน
- จำเป็นเร่งด่วน – คน
4,689 คน
5,959 คน
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6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ 2,090 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด

การผลิต
ขนาด 1-9 คน

1,546 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
การประมง

38 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

22 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

4 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1 แห่ง

0.35 หมืนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.16 หมืนคน

การก่อสร้าง

0.14 หมืนคน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

สถานประกอบการ
1,616 แห่ง
577 แห่ง

การผลิต

522 แห่ง

การประมง

372 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

ผู้ประกันตน
4.48 หมืนคน

เพิมขึ้น 4.66%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิมขึ้น 7.72%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จำนวน 2.22 หมืนคน
- ม.39 จำนวน 4.88 พันคน
- ม.40 จำนวน 1.78 หมืนคน

203 แห่ง

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 639 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 6,587 คน

88 แห่ง

การจ้างงาน 25,189 คน
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
5,766 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

0.46 หมืนคน

479 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

การก่อสร้าง

1.16 หมืนคน

9,194 คน

จำนวน 1 แห่ง
ลดลง 50.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2,635 คน

เงินทุน 47 ล้านบาท

การจ้างงาน 45 คน

3,984 คน

ขนาด 100-499 คน

กิจการคัดแยกวัสดุทีไม่ใช้แล้วทีไม่เป็นของเสียอันตราย

ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2,501 คน
1,109 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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