ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือน พ.ย. 2561
1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3/2561
ประชากรรวม

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่

เพิ่มขึ้น 1.09%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

982,387 คน

เงินทุน 823.12 ล้านบาท

จานวน 31 แห่ง
อายุต่ากว่า 15 ปี
103,752 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
878,635 คน

กาลังแรงงานรวม
706,452 คน

ลดลง 26.19%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 651 คน
กิจการผลิตเม็ดพลาสติก กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ งานปั้ม พับขึ้นรูปโลหะ ตัดโลหะ
งานรีดขึ้นรูปโลหะ

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
172,183 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล - คน

ทางานบ้าน
58,322 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
706,452 คน

เรียนหนังสือ
44,663 คน

ผู้มีงานทา
702,200 คน

ผู้ว่างงาน
4,252 คน

อื่นๆ
69,198 คน

- อัตราการว่างงาน 0.60

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 319 อัตรา ลดลง 48.71%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
54 อัตรา (16.93%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง

ผู้มีงานทา 7.02 แสนคน เพิ่มขึ้น 3.03% จากปี 2560

- ในภาคเกษตร 4.53 หมื่นคน (6.45%)
- นอกภาคเกษตร 6.57 แสนคน (93.55%)

การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาฯ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากวัสดุฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
การผลิตหลอด ท่อ ฮอลโลว์โฟรไฟล์ฯ

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก

4.24 แสนคน
0.90 แสนคน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

0.39 แสนคน

การขนส่งที่เก็บสินค้า

0.26 แสนคน

การก่อสร้าง

0.15 แสนคน

อื่น ๆ

อุดมศึกษา

1.06 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

0.96 แสนคน

ไม่ระบุ

1.01 แสนคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

14 อัตรา (4.39%)

- การบรรจุงาน 437 คน เพิ่มขึ้น 11.48%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
28 คน (6.41%)
27 คน (6.18%)

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

2.57 แสนคน
1.42 แสนคน

17 อัตรา (5.33%)

การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารฯ

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

24 อัตรา (7.52%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

0.63 แสนคน

ประถมศึกษาและต่ากว่า

30 อัตรา (9.40%)

25 คน (5.72%)

การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกฯ

16 คน (3.66%)

การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ฯ

16 คน (3.66%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 511 คน
เพิ่มขึ้น 9.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 20.74%

ปริญญาตรีขึ้นไป 19.57%
ปวส. 10.18%
511 คน
ปวช. 7.24%

มัธยมศึกษา 42.27%

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 151 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 75.50%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 13.91%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 3.97%
- การแพทย์ครบวงจร 2.65%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1.99%
- การบินและโลจิสติกส์ 1.99%

สถานประกอบการ 10,303 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

6,461 แห่ง
2,567 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 15.89%

ป.ตรี ขึ้นไป 11.92%
อนุปริญญา 1.32%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ขนาด 50-99 คน

516 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

610 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

83 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

66 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก

151 อัตรา

ปวส. 9.27%

มัธยมศึกษา 41.06%

ปวช. 20.53%

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 24 คน

เพิ่มขึ้น 84.62%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
Re-Entry
5 คน
(20.83%)

เดินทางด้วยตนเอง
กรมการจัดหางานจัดส่ง
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

4,675 แห่ง
2,726 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

735 แห่ง

การก่อสร้าง

615 แห่ง

การประมง

397 แห่ง

การจ้างงาน 446,051 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

36.30 หมื่นคน

การขายส่ง การขายปลีก
13 คน
(54.17%)

2 คน
(8.33%)
2 คน
(8.33%)
1 คน
(4.17%)
1 คน
(4.17%)

3.61 หมื่นคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

1.23 หมื่นคน

การประมง

0.80 หมื่นคน

การก่อสร้าง

0.74 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
11,055 แห่ง

เพิ่มขึ้น 12.40%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 2.72 แสนคน
ลดลง 6.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน
5.39 แสนคน

เพิ่มขึ้น 16.09%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 4.65 แสนคน
- ม.39 จานวน 3.45 หมื่นคน

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 265,882 คน
(97.84%)

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
5,881 คน (2.16%)

- ชั่วคราว (ทั่วไป) 3,449 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 185,987 คน
- นาเข้า 76,314 คน
- BOI 132 คน

- ชนกลุ่มน้อย 5,881 คน

- ม.40 จานวน 4.00 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 4,769 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 170,595 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

(2)

