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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2563 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
1,003,295 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
104,107 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
899,188 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)       

719,882 คน 

ผู้ว่างงาน        
10,264 คน 

ผู้มีงานท า    
709,617 คน 

การผลิต 360,866 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
94,688 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 52,481 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
49,499 คน 

การก่อสร้าง 27,361 คน 

อ่ืน ๆ 124,723 คน 

ประถมศึกษาฯ 
231,578 คน 

อุดมศึกษา       
147,295 คน 

ม.ต้น       
127,019 คน 

ม.ปลาย         
93,105 คน 

ไม่ระบุ      
110,620 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)        

179,306 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 722 อัตรา  
     - ลดลง 66.90% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 3.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 924 คน  
    - เพ่ิมข้ึน 20.00% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 55.56% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

 
 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

พนักงานขับรถยนต์ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

ตัวแทนนายหน้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

20 อัตรา (2.77%) 

21 อัตรา (2.91%) 

46 อัตรา (6.37%) 

145 อัตรา (20.08%) 

221 อัตรา (30.61%) 

การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ 

การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ฯ 

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

การพิมพ์ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

20 อัตรา (2.77%) 

33 อัตรา (4.57%) 

41 อัตรา (5.68%) 

66 อัตรา (9.14%) 

151 อัตรา (20.91%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 22.44% 

มัธยมศึกษา 38.50% 

ปวส. 11.63% 

ปวช. 13.16% 

722 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 9.97%  

อนุปริญญา 4.29%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

พนักงานขับรถยนต์ 

ช่างเทคนิควิศวกรรมฯ 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

29 คน (3.14%) 

31 คน (3.35%) 

36 คน (3.90%) 

55 คน (5.95%) 

392 คน (42.42%) 

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ฯ 

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าฯ 

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

24 คน (2.60%) 

26 คน (2.81%) 

30 คน (3.25%) 

52 คน (5.63%) 

206 คน (22.29%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 20.35% 

มัธยมศึกษา 49.78% 

ปวส. 7.25% 

ปวช. 5.74% 

924 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 16.77%  

อนุปริญญา 
0.11% 
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 1,042 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 28.01% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 78.42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 134 อัตรา 
    - ลดลง 89.74% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 58.51% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการ 
- การแปรรูปอาหาร 48.51%  
- ยานยนต์สมัยใหม่ 32.09% 
- การบินและโลจิสติกส์ 8.21% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 4.48% 
- การแพทย์ครบวงจร 3.73% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2.99% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 5 คน 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
    - ลดลง 79.17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ    

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 284,467 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.19% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 8.62% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 3,757 คน - BOI 220 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 5,137 คน  - พิสูจน์สัญชาติ  38,012  คน 
 - น าเข้า 103,269 คน - จ าเป็นเร่งด่วน   –    คน 
 - เดินทางไป-กลับ – คน    - ยื่นค าขอทดแทน – คน 
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61      –     คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  109,532 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63     24,540 คน 

ที่มา : ส านกังานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

ช่างเทคนิควิศวกรรมฯ 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

429 คน (41.17%) 

48 คน (4.61%) 

43 คน (4.13%) 

43 คน (4.13%) 

36 คน (3.45%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 18.91% 

มัธยมศึกษา 45.49% 

ปวส. 7.29% 

ปวช. 5.57% 

1,042 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 22.55%  

อนุปริญญา 
0.19% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 
24.63% 

มัธยมศึกษา 
40.30% 

ปวส. 8.96% 

ปวช. 14.18% 134 อัตรา 

ป.ตรีขึ้นไป 11.94% 

1 คน 
(20.00%) 

1 คน 
(20.00%) 

1 คน 
(20.00%) 

2 คน 
(40.00%) 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

Re-Entry

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 10,871 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.99% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 448,355 คน  
  - ลดลง 0.20% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 0.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 11,693 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.12% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 2.27% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 528,180 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.12% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 2.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ตุลาคม พฤศจิกายน พฤศจิกายน จาก จากช่วงเดียว 

63 62 63 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 443,643 464,524 443,598 -0.01 -4.50 

ม.39 (คน) 37,873 35,999 38,087 0.57 5.80 

ม.40 (คน) 46,024 43,513 46,495 1.02 6.85 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 4,832 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 158,579 คน 

ที่มา : ส านกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6,993 แห่ง 

2,475 แห่ง 

620 แห่ง 

641 แห่ง 

83 แห่ง 

59 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 

จ าแนกตามขนาด  

4,807 แห่ง 

2,848 แห่ง 

762 แห่ง 

681 แห่ง 

437 แห่ง 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การประมง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

22,587 คน 

61,491 คน 

44,730 คน 

133,881 คน 

59,306 คน 

126,360 คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป 

จ าแนกตามขนาด  

364,276 คน 

33,700 คน 

12,349 คน 

8,745 คน 

7,024 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 130.97 ล้านบาท 

การจ้างงาน 168 คน 

กิจการผลิต และพิมพ์กล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์ประเภท
ลูกฟูก กิจการผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กิจการ
ผลิตท่ออ่อนเหล็ก และรางเก็บสายไฟฯ 

จ านวน 6 แห่ง 
ลดลง 81.82% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 


