บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สถานการณดานเศรษฐกิจและแรงาน ไตรมาส 3 ป 2561 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
ป 2559 เทากับจํานวน 366,207 ลานบาท แยกเปนภาคการเกษตร จํานวน 20,513 ลานบาท (รอยละ 5.60)
และนอกภาคเกษตร จํานวน 345,693 ลานบาท (รอยละ 94.40)
รายไดประชากร ในป 2559 ประชากรจังหวัดสมุทรสาครมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป เทากับ
จํานวน 382,679 บาท เปนอันดับที่ 6 ของประเทศ และหากเปรียบเทียบกับป 2558 ที่มีรายไดเฉลี่ยคนละ
364,718 บาท/ป พบวา มีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.92
ดัชนีราคาผูบริโภค ณ เดือนกันยายน 2561 เทากับ 101.0 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภค
ของจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2561 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีลดลงรอยละ 0.1 และพิจารณา
เทียบกับเดือนกันยายน 2560 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 0.5
ภาวะการลงทุน ในไตรมาส 3 ป 2561 มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม จํานวน 323 แหง
ทุนจดทะเบียน 691.21 ลานบาท โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมมากที่สุด คือ
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน จํานวน
126 แหง (รอยละ 39.00) สําหรับการจดทะเบียนตั้งโรงงานใหมในไตรมาสนี้ มีจํานวน 81 โรง เงินลงทุน
จํานวน 6,308.56 ลานบาทโดยประเภทอุ ตสาหกรรมที่มีการจดทะเบี ยนโรงงานมากที่สุ ด คื อ อุตสาหกรรมพลาสติก
จํานวน 26 ราย เงินลงทุน 1,036.64 ลานบาท
สถานการณดานแรงงาน
ไตรมาส 3 ป 2561 จังหวัดสมุทรสาครมีผูอยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 878,635 คน
เปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 706,452 คน จําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน 702,200 คน (รอยละ 99.40
ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) ผูวางงาน จํานวน 4,252 คน (อัตราการวางงานรอยละ 0.60)
การมีงานทํา ในกลุมผูมีงานทําทั้งหมด จํานวน 702,200 คน เปนผูทํางานในภาคเกษตรรวม จํานวน
45,269 คน (คิดเปนรอยละ 6.45 ของผูมีงานทําทั้งหมด) ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีผูทํางานทั้งสิ้น จํานวน
656,931 คน (รอยละ 93.55 ของผูมีงานทําทั้งหมด) สาขานอกภาคเกษตรที่มีผูทํางานมากที่สุด ไดแก สาขา
การผลิต โดยมีผูทํางานรวมทั้งสิ้น จํานวน 423,882 คน (รอยละ 60.36 ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดรองลงมา
ไดแก สาขาขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนตฯ จํานวน 90,036 คน (รอยละ 12.82)
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร จํานวน 38,802 คน (รอยละ 5.53) สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา จํานวน
25,931 คน (รอยละ 3.70) และสาขาการกอสราง จํานวน 15,487 คน (รอยละ 2.20) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณากลุมผูมีงานทําจําแนกออกตามระดับการศึกษาที่จบในไตรมาส 3/2561 พบวา
แรงงานสวนใหญมีการศึกษาในระดับจํานวนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 141,984 คน (รอยละ 20.22 ของจํานวน
ผูมีงานทําทั้งหมด) รองลงมาไดแก แรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 122,899 คน (รอยละ 17.50)
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 105,909 คน (รอยละ 15.08) ระดับการศึกษาอื่นๆ จํานวน 99,345 คน (รอยละ
14.15) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 95,793 คน (รอยละ 13.64) ตามลําดับ
การวางงาน จังหวัดสมุทรสาครมีผูวางงานจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 4,252 ราย คิดเปนอัตราการวางงาน
เทากับรอยละ 0.60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุมผูวางงานจําแนกตามเพศแลว พบวาเพศ
ชายมีอัตราการวางงานมากกวาเพศหญิง
แรงงานนอกระบบ ในป 2561 มีผูมีงานทําอยูซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ (นอกระบบประกันสังคม) ทั้งสิ้น
จํานวน 153,894 คน ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหลานี้สวนใหญเปนแรงงานนอกภาคเกษตร โดยสาขาที่มีจํานวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด ไดแก สาขาขายสง การขายปลีก จํานวน 44,641 คน (รอยละ 29.01 ของแรงงานนอก
ระบบทั้งหมด)
เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวา อาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทํางาน
อยูมากที่สุด ไดแก อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด จํานวน 73,627 คน (รอยละ 47.85
ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด)
การจัดหางานในจังหวัด
ในไตรมาส 3 ป 2561 จังหวัดสมุทรสาครมีตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด สมุทรสาคร จํานวน 774 อั ตรา ในส วนของผูล งทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้ จํ านวน 1,094 คน
ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงานในไตรมาสนี้ จํานวน 1,742 คน ตามลําดับ
อาชีพที่มีตําแหนงงานวางมากที่สุดไดแก อาชีพงานพื้นฐาน โดยมีตําแหนงงานวาง จํานวน
297 อัตรา (รอยละ 34.79) และตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษาที่ตองการมากที่สุดคือระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 309 อัตรา (รอยละ 40.12) รองลงมาไดแกปวช.-ปวส/อนุปริญญา จํานวน 268 อัตรา (รอยละ 34.80)
ระดับปริญญาตรี จํานวน 110 อัตรา (รอยละ 14.28) และระดับประถมศึกษาและต่ํากวา จํานวน 83 อัตรา
(รอยละ 10.77) ตามลําดับ
การจัดหางานตางประเทศ
ในไตรมาส 3 ป 2561 มี แ รงงานในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครที่ แ จ ง ความประสงค ไ ปทํ า งาน
ในต างประเทศ จํ า นวน 6 คน เป น ชาย จํ า นวน 2 คน และหญิง จํ า นวน 4 คน แรงงานที่ ม าลงทะเบี ย น
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 2 คน และระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน 2 คน สวนการอนุญาต
ใหแรงงานไปทํางานตางประเทศของจังหวัดสมุทรสาครในไตรมาส 3 ป 2561 พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น 50 คน
เมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบวา สวนใหญเปนประเภท Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตอ
อายุ สั ญญา จํ านวน 42 คน (ร อยละ 84.00) รองลงมาเป น ประเภทเดิ น ทางด ว ยตนเอง จํ า นวน 4 คน
(รอยละ 8.00) และประเภทนายจางพาไปทํางาน จํานวน 4 คน (รอยละ 8.00) ตามลําดับ
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คนตางดาว
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จังหวัดสมุทรสาครมีคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ
ทั้งสิ้น จํานวน 276,335 คน ซึ่งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเขาเมืองของคนตางดาว พบวา
กลุมคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายมาตรา 9 ประเภทพิสูจนสัญชาติ จํานวน 187,224 คน (รอย
ละ 69.22 ของคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) รองลงมา ไดแก มาตรา 9 ประเภทนําเขาตาม MOU
จํานวน 79,699 คน (รอยละ 29.46) มาตรา 9 ประเภททั่วไป จํานวน 3,438 คน (รอยละ 1.27) และมาตรา 12
ประเภทสงเสริมการลงทุน จํานวน 126 คน (รอยละ 0.05)สําหรับกลุมคนตางดาวประเภทชนกลุมนอยมี
จํานวน 5,848 คน
การพัฒนาฝมือแรงงาน
การฝกยกระดับฝมือแรงงานในไตรมาส 3 ป 2561 พบวา มีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือ
แรงงานทั้งสิ้น จํานวน 66 คน เมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวา กลุมชางกอสราง มีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน
สูงสุด จํานวน 24 คน (รอยละ 36.36) รองลงมาคือ กลุมชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 22 คน
(รอยละ 33.33) และกลุมชางธุรกิจและบริการ จํานวน 20 คน (รอยละ 30.30) ตามลําดับ ทั้งนี้ผูผานการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานในไตรมาสนี้ผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานในไตรมาส 3 ป 2561 พบว า มี ผู เข า รั บ การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานทั้งสิ้น จํานวน 24 คน เปนกลุมชางชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 24 คน
ทั้งนี้มีผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือในไตรมาสนี้ จํานวน 21 คน (รอยละ 87.50)
การตรวจแรงงาน
การตรวจคุมครองแรงงาน ในไตรมาส 3 ป 2561 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น จํานวน 141 แหง สําหรับไตรมาสนี้มีลูกจาง
ที่ผ านการตรวจหรือได รั บการคุมครองรวม จํานวน 10,504 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจสวนใหญเปน
สถานประกอบการที่มีลูกจาง 20-49 คน จํานวน 54 แหง (คิดเปนรอยละ 38.30)
การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ในไตรมาส 3 ป 2561 มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น จํานวน 43 แหง
ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 12,361 คน ผลการตรวจพบวาปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 7 แหง และปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 36 แหง
แรงงานสัมพันธ
ขอมูลองคการนายจาง ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2561 พบวา มีเพียงสมาคมนายจาง จํานวน 14 แหง
สําหรับองคการลูกจาง มีเพียงสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน จํานวน 36 แหง
สถานประกอบการและผูประกันตนในระบบประกันสังคม
ในไตรมาส 3 ป 2561 ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561 จังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 10,699 แหง สําหรับผูประกันตน จํานวน 457,526 คน เมื่อพิจารณาจํานวน
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สถานประกอบการจําแนกตามอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมที่มีจํานวนสถานประกอบการมากที่สุด ไดแก
การคา จํานวน 1,775 แหง (คิดเปนรอยละ 16.59 ของสถานประกอบการทั้งหมด)
การใชบริการประกันสังคม
จํานวนผูประกันตนของจังหวัดสมุทรสาครที่มาใชบริการกองทุนประกันสังคม มีทั้งสิ้น จํานวน
159,933 คน (หรือรอยละ 34.96 ของจํานวนผูประกันตนทั้งหมด) โดยประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตน
มาใชบริการสูงสุด ไดแก กรณีสงเคราะหบุตร จํานวน 103,087 คน (รอยละ 64.46) ของผูใชบริการทั้งหมด
รองลงมา คือ กรณีเจ็บปวย จํานวน 23,661 คน (รอยละ 14.79) กรณีชราภาพ จํานวน 15,313 คน (รอยละ 9.57)
กรณีวางงาน จํานวน 11,675 คน (รอยละ 7.30) และกรณีคลอดบุตร จํานวน 4,344 คน (รอยละ 2.72) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทน จะพบวามีการจายเงินทั้งสิ้น จํานวน 256.03
ลานบาท โดยกรณีชราภาพ มีการจายเงินสูงสุดถึง จํานวน 77.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.36 ของเงินประโยชน
ทดแทนที่จาย รองลงมา ไดแก กรณีคลอดบุตร จํานวน 58.67 ลานบาท (รอยละ 22.91) กรณีสงเคราะหบุตร
จํานวน 44.04 ลานบาท (รอยละ 17.20) กรณีวางงาน จํานวน 38.72 ลานบาท (รอยละ 15.12) และกรณีเจ็บปวย
จํานวน 23.07 ลานบาท (รอยละ 9.01) สวนกรณีที่จายเงินประโยชนทดแทนนอยที่สุด คือ กรณีทุพพลภาพ จํานวน
3.24 ลานบาท (รอยละ 1.26)
การเลิกกิจการและเลิกจางงาน
ในไตรมาส 3 ป 2561 มีสถานประกอบการ จํานวน 218 แหง ที่เลิกกิจการ โดยเปนสถานประกอบการ
ที่มีการจางงาน 1-9 คน จํานวน 199 แหงที่เลิกกิจการ (คิดเปนรอยละ 91.28 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ
ทั้งหมด) และสถานประกอบการที่มีการจางงาน 10 คนขึ้นไป จํานวน 19 แหง
ที่เลิกกิจการ (รอยละ
8.71) ทั้งนี้ ลูกจางที่ถูกเลิกจาง มีจํานวน 1,944 คน โดยเปนลูกจางในสถานประกอบการขนาด 1-9 คน จํานวน
442 คน (คิดเปนรอยละ 22.74 ของลูกจางที่ถูกเลิกจาง) และลูกจางในสถาน ประกอบการขนาด 10 คนขึ้นไป
จํานวน 1,502 คน (รอยละ 77.26)
ขอมูลคนพิการ
ในไตรมาส 3 ป 2561 จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด จํานวน 692 คน
จําแนกตามเพศ พบวา เพศชาย จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 46.48 และเพศหญิง จํานวน 314 คน คิดเปน
รอยละ 45.37 ซึ่งจะเห็นไดวาเพศชายมีจํานวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมากกวาเพศหญิง
ขอมูลผูสูงอายุ
ในไตรมาส 3 ป 2561 จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น 64,882 คน เพศชาย
จํานวน 26,943 คน คิดเปนรอยละ 41.53 เพศหญิง จํานวน 37,939 คน คิดเปนรอยละ 58.47 จําแนกตาม
พื้นที่ (อําเภอ) พบวา อําเภอเมืองสมุทรสาครมีจํานวนผูสูงอายุที่สุด จํานวน 30,649 คน คิดเปนรอยละ 47.24
รองลงมาอําเภอกระทุมแบน จํานวน 19,443 คน คิดเปนรอยละ 29.97 และอําเภอบานแพว จํานวน 14,790 คน
(คิดเปนรอยละ 22.79)
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