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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
864,279 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
140,227 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
724,052 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

446,771 คน

ผู้ว่างงาน        
3,446 คน

ผู้มีงานท่า    
435,505 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 181,377 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
67,602 คน

การผลิต 48,653 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
28,916 คน

การก่อสร้าง 27,639 คน

อื น ๆ 81,318 คน

ประถมศึกษาฯ 
240,314 คน

ม.ต้น         
71,056 คน

อุดมศึกษา   
64,967 คน

ม.ปลาย         
56,913 คน

ไม่ระบุ 2,255 คน

ผู้รอฤดูกาล        
7,820 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

277,281 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 344 อัตรา  
       - เพ่ิมข้ึน 91.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
      - เพ่ิมข้ึน 59.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 299 คน  
  - เพ่ิมข้ึน 56.54% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 62.50% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 
 

 
 

แรงงานด้านการประกอบ

พนักงานบริการลูกค้า

ตัวแทนนายหน้าฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการผลิต

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

29 อัตรา (8.43%)

30 อัตรา (8.72%)

31 อัตรา (9.01%)

44 อัตรา (12.79%)

45 อัตรา (13.08%)

การผลิตน้้าตาลดิบจากอ้อย

การผลิตผลไม้และผักฯ

การขายปลีกสินค้าฯ

การบริการด้านอาหารฯ

การวิจัยตลาดและการส้ารวจฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

27 อัตรา (7.85%)

35 อัตรา (10.17%)

44 อัตรา (12.79%)

45 อัตรา (13.08%)

78 อัตรา (22.67%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 15.99%

มัธยมศึกษา 31.40%

ปวส. 18.60%

ปวช. 16.28%

344 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 8.14%

อนุปริญญา 9.59%

แรงงานด้านการประกอบ

พนักงานบริการลูกค้า

แรงงานในด้านการผลิตฯ

ตัวแทนนายหน้าฯ

ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

25 คน (8.36%)

25 คน (8.36%)

30 คน (10.03%)

33 คน (11.04%)

40 คน (13.38%)

การผลิตน้้าตาลดิบจากอ้อย

การผลิตผลไม้และผักฯ

การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ

การขายปลีกสินค้าฯ

การวิจัยตลาดฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

25 คน (8.36%)

34 คน (11.37%)

40 คน (13.38%)

62 คน (20.74%)

35 คน (11.71%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 8.70%

มัธยมศึกษา 53.51%

ปวส. 10.70%

ปวช. 11.71%

299 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 14.72%

อนุปริญญา 0.67%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 373 คน 
   - เพ่ิมข้ึน 53.50% จากเดือนที่ผ่านมา  
   - เพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  

 
 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 195 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึนประมาณ 4 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึนประมาณ 4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 

- การแปรรูปอาหาร 75.90%  
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 21.54% 
- การแพทย์ครบวงจร 2.56% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 4 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 33.33% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 84.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 14,318 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.14% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 10.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 226 คน  - BOI 2 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 301 คน  - พิสูจน์สัญชาติ –  คน 
 - นำเข้า 5,798 คน - จำเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ – คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61         8  คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    7,983 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 
ที่มา : สำนกังานจัดหางานจังหวัด 

5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 2,954 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.54% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 5.92% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

พนักงานบริการลูกค้า

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการประกอบ

ตัวแทนนายหน้าฯ

แรงงานด้านการผลิต

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

46 คน (12.33%)

40 คน (10.72%)

38 คน (10.19%)

30 คน (8.04%)

25 คน (6.70%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 10.19%

มัธยมศึกษา 52.82%

ปวส. 9.12%

ปวช. 11.80%

373 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 15.55%

อนุปริญญา 0.54%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 22.56%

ปวช. 18.97%

195 อัตรา

ป.ตรีขึ้นไป 3.59%

มัธยมศึกษา 32.31%

ปวส. 18.46%

อนุปริญญา 4.10%

1 คน 
(25.00%)

1 คน 
(25.00%)

2 คน 
(50.00%)

Re- Entry

นายจ้างพาลูกจ้างไปท้างาน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
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การจ้างงาน 41,510 คน  
  - เพ่ิมข้ึน 0.71% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 4.31% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 4,109 แห่ง 
    - ลดลง 0.96% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 2.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 105,426 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.24% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 3.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

มาตรา จากเดือน
ก่อน 

จากช่วง
เดียวกัน 

ม.33 จำนวน 51,149 คน -0.44% -1.63% 
ม.39 จำนวน 13,800 คน 1.17% 8.93% 
ม.40 จำนวน 40,477 คน 0.80% 9.77% 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคม 

 จำนวนแรงงานต่างดา้วในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 1,086 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 8,552 คน 
ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2,118 แห่ง

732 แห่ง

57 แห่ง

42 แห่ง

4 แห่ง

1 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

จ่าแนกตามขนาด 

1,082 แห่ง

623 แห่ง

285 แห่ง

208 แห่ง

202 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

การเป็นตัวกลางทางการเงิน

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

9,186 คน

15,520 คน

4,114 คน

7,620 คน

2,753 คน

2,317 คน

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

จ่าแนกตามขนาด 

18,234 คน

10,292 คน

2,259 คน

1,855 คน

1,496 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน 14.35 ล้านบาท

การจ้างงาน 10 คน

กิจการผลิตท่อสูบน้่า และกิจการผสมปุ๋ยเคมี     
ปุ๋ยอินทรีย์ และสารปรับสภาพดิน

จำนวน 2 แห่ง 
ลดลง 33.33% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 


