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1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1/2562 

 
 ผู้มีงานท า 7.03 แสนคน เพ่ิมขึ้น 1.91% จากปี 2561 

 - ในภาคเกษตร 5.02 หมื่นคน (7.14%) 

 - นอกภาคเกษตร 6.53 แสนคน (92.86%) 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ 

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 695 อัตรา เพิ่มขึ้น 86.83% 
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน

 
 - ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 575 คน  
 เพิ่มขึ้น 26.37% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 - การบรรจุงาน 502 คน เพิ่มขึ้น 31.07% 
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ประชากรรวม  

987,491 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
103,786 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
883,705 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
707,496 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล - คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
707,496 คน 

ผู้มีงานท า    
703,036 คน 

ผู้ว่างงาน  
4,460 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
176,209 คน 

ท างานบ้าน 
57,958 คน 

เรียนหนังสือ 
49,985 คน 

อื่นๆ  
68,266 คน 

4.16 แสนคน 

0.87 แสนคน  

0.30 แสนคน 

0.30 แสนคน 

0.29 แสนคน  

0.62 แสนคน  

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

การขนส่งที่เก็บสินค้า 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

การก่อสร้าง 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

2.78 แสนคน  

1.35 แสนคน 

1.15 แสนคน  

0.70 แสนคน  

1.05 แสนคน 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

อุดมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 1.28 พันล้านบาท 

การจ้างงาน 1,296 คน 

กิจการผลิตเครื่องประดับทองรูปพรรณต่าง ๆ  กิจการผลิต    
สีน้ า กิจการห้องเย็น 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ 

การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก 

การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกฯ 

การพิมพ์ผ้า 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

43 อัตรา (6.19%) 

52 อัตรา (7.48%) 

71 อัตรา (10.22%)1 

101 อัตรา (14.53%) 

50 อัตรา (7.19%) 

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ 

เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธุรการ 

พนักงานขับรถยนต์ 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอ่ืน ๆ 

ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5  อันดับแรก 

18 คน (3.13%) 

19 คน (3.30%) 

38 คน (6.61%) 

40 คน (6.96%) 

225 คน (39.13%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 17.04% 

มัธยมต้น 37.04% 

ปวส. 8.00% 

ปวช. 6.78% 
575 คน 

ปริญญาตรี ข้ึนไป 13.92%  

มัธยมปลาย 17.22% 

การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

การจัดพิมพ์จ าหน่ายฯ 

การตกแต่งและการเคลือบโลหะ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

20 คน (3.98%) 

32 คน (6.37%) 

35 คน (6.97%) 

39 คน (7.77%) 

55 คน (10.96%) 

เพ่ิมขึ้น 1.07% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

- อัตราการว่างงาน 0.63 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมทุรสาคร เดือน เม.ย. 2562 

 

จ านวน 36 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 56.52 % 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายมีจ านวน 187 อัตรา 

 - การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 54.01%  
 - การแปรรูปอาหาร 41.18% 
 - อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ 3.21%  
 - การบินและโลจสิติกส์ 1.60%  
 

 
 

5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

จ านวน 21 คน     ลดลง 30.00% 
    จากช่วงเดียวกันปีก่อน  

 
6. การท างานของคนต่างด้าว 
 

 
 

7. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 
 
 

 
จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 4,647 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 164,034 คน 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต่ ากว่า 14.44% 

มัธยมปลาย 16.58% ปวส. 10.70% 

ปวช. 20.86% 

187 อัตรา 

ปริญญาตรีข้ึนไป 16.58%  

อนุปริญญา 2.14% 

มัธยมต้น 18.72% 

17 คน 
(80.95%) 

2 คน 
(9.52%) 
1 คน 

(4.76%) 
1 คน 

(4.76%) 

Re-Entry

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

264,219 คน 

ชั่วคราวท่ัวไป  

3,578 คน 
(1.35%) พิสูจน์สัญชาติ 

92,584 คน 
(35.04%) 

น าเข้า 
94,512 คน 
(35.77%) 

BOI 146 คน 
(0.06%) 

ชนกลุ่มน้อย 
5,710 คน 
(2.16%) 

เดินทางไป-กลับ 
0 คน (0.00%) 

ตามมติครม.  

วันที่ 16 ม.ค. 61  

67,212 คน 
(25.44%) 

กลุ่มประมงทะเล 

477 คน 
(0.18%) 

6,569 แห่ง 

2,581 แห่ง 

550 แห่ง 

625 แห่ง 

83 แห่ง 

65 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 10,473 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

4,720 แห่ง 

2,772 แห่ง 

738 แห่ง 

622 แห่ง 

431 แห่ง 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การประมง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

36.59 หม่ืนคน 

3.46 หมื่นคน 

1.26 หมื่นคน 

0.82 หมื่นคน 

0.78 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การประมง 

การจ้างงาน 449,056 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

สถานประกอบการ 
11,212 แห่ง 

 

ผู้ประกันตน  
5.31 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 4.54 แสนคน 

- ม.39 จ านวน 3.55 หมื่นคน 

- ม.40 จ านวน 4.14 หมื่นคน 

 

      เพิ่มขึ้น 10.75%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

      เพิ่มขึ้น 10.35% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 


