ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือน มิ.ย. 2561
1. ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส 2/2561
ประชากรรวม
979,739 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
103,719 คน

เพิ่มขึ้น 1.10%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 902.11 ล้านบาท

จานวน 38 แห่ง
เพิ่มขึ้น 5.56%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
846,020 คน

กาลังแรงงานรวม
689,796 คน

2. โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการใหม่

การจ้างงาน 914 คน
กิจการผลิตอุปกรณ์ระบบประปาจากพลาสติก กิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารสาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
186,224 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล - คน

ทางานบ้าน
66,881 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
689,796 คน

เรียนหนังสือ
45,201 คน

ผู้มีงานทา
687,557 คน

ผู้ว่างงาน
2,239 คน

อื่นๆ
74,141 คน

- ตาแหน่งงาน 350 อัตรา ลดลง 5.91%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
35 อัตรา (10.00%)

การผลิตเสื้อผ้าฯ

- อัตราการว่างงาน 0.32

32 อัตรา (9.14%)

การผลิตก๊อกและวาลว์ฯ

ผู้มีงานทา 6.88 แสนคน เพิ่มขึ้น 1.68% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 4.35 หมื่นคน (6.33%)
- นอกภาคเกษตร 6.44 แสนคน (93.67%)

การขายส่ง การขายปลีก

25 อัตรา (7.14%)

การทอผ้าจากเส้นใยฯ

22 อัตรา (6.29%)

การผลิตปลากระป๋อง

19 อัตรา (5.43%)

- การบรรจุงาน 469 คน เพิ่มขึ้น 0.64%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต

การผลิตสมุนไพรผงฯ

4.11 แสนคน
0.78 แสนคน

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
35 คน (7.46%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

กิจกรรมโรงแรมฯ

0.36 แสนคน

การขนส่งที่เก็บสินค้า

0.28 แสนคน

การผลิตผลไม้/ผักแช่แข็ง

การก่อสร้าง

0.17 แสนคน

การผลิตตู้นริ ภัยฯ

23 คน (4.90%)

การผลิตกระดาษ ลอนลูกฟูกฯ

22 คน (4.69%)

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

18 คน (3.84%)

อื่น ๆ

0.73 แสนคน

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น

อุดมศึกษา

2.60 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

0.90 แสนคน

ไม่ระบุ

0.93 แสนคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 541 คน
เพิ่มขึ้น 2.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา

1.39 แสนคน
1.05 แสนคน

29 คน (6.18%)

ป.โท 0.74%
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 17.38%

ป.ตรี ขึ้นไป 9.43%
ปวส. 10.54%
541 คน
ปวช. 7.39%

มัธยมศึกษา 46.95%

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีจานวน 111 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 71.17% - การบินและโลจิสติกส์ 23.42%
- การท่องเที่ยว 2.70%
- การเกษตร 2.70%
จาแนกตามระดับการศึกษา

อนุปริญญา 4.50%

ปวส. 14.41%
มัธยมศึกษา 32.43%

ปวช. 18.02%

เพิ่มขึ้น 20.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
11 คน
(45.83%)

Re-Entry

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
กรมการจัดหางานจัดส่ง

4 คน
(16.67%)
3 คน
(12.50%)
2 คน
(8.33%)
2 คน
(8.33%)
2 คน
(8.33%)

6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 2.79 แสนคน
เพิ่มขึ้น 5.43% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 273,217 คน
(97.97%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 3,291 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 189,671 คน
- นาเข้า 80,128 คน
- BOI 127 คน

ขนาด 50-99 คน

527 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

607 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

84 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

64 แห่ง

การผลิต

4,611 แห่ง
2,682 แห่ง

บริการการเงินฯ

728 แห่ง

การก่อสร้าง

604 แห่ง

การประมง

381 แห่ง

การจ้างงาน 438,064 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

2,461 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

6,393 แห่ง

ขนาด 1-9 คน

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

111 อัตรา

เดินทางด้วยตนเอง

สถานประกอบการ 10,136 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 10-49 คน

ประถมศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 17.12%
และต่ากว่า 13.51%

จานวน 24 คน

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
5,647 คน (2.03%)
- ชนกลุ่มน้อย 5,647 คน

35.96 หมื่นคน

การผลิต
3.22 หมื่นคน

การขายส่ง การขายปลีก
บริการการเงินฯ

1.22 หมื่นคน

การประมง

0.79 หมื่นคน

การก่อสร้าง

0.73 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
10,502 แห่ง

เพิ่มขึ้น 8.21%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน
5.25 แสนคน

เพิ่มขึ้น 18.55%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 45.38 หมื่นคน
- ม.39 จานวน 3.26 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 3.83 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 4,237 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 160,211 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

(2)

