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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2562 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
863,489 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
141,897 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
721,592 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)     

466,342 คน 

ผู้ว่างงาน        
550 คน 

ผู้มีงานท า    
460,199 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
216,315 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
243,884 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
61,287 คน 

การผลิต 42,520 คน 

กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ 
29,790 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
26,557 คน 

การก่อสร้าง 19,202 คน 

อ่ืน ๆ 64,528 คน 

ประถมศึกษาฯ 
260,051 คน 

 ม.ต้น 

 77,432 คน 

อุดมศึกษา 

62,445 คน 

ม.ปลาย  

56,996 คน 

ไม่ระบุ 3,275 คน 

ผู้รอฤดูกาล         

5,593 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)     

255,250 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 125 อัตรา ลดลง 47.70%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 114 คน 
  ลดลง 35.59% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  

 
- การบรรจุงาน 104 คน ลดลง 35.40%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

แรงงานด้านการผลิต 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

ผู้ช่วยพยาบาลฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

แรงงานก่อสร้างอาคารฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

5 อัตรา (4.00%) 

6 อัตรา (4.80%) 

18 อัตรา (14.40%) 

20 อัตรา (16.00%) 

37 อัตรา (29.60%) 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ 

กิจกรรมโรงพยาบาล 

การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร 

การบริการราชการส่วนภูมิภาค 

กิจกรรมการรักษาความ
ปลอดภัยฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

5 อัตรา (4.00%) 

5 อัตรา (4.00%) 

15 อัตรา (12.00%) 

19 อัตรา (15.20%) 

35 อัตรา (28.00%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 13.60% 

ม.ต้น 21.60% 

ปวส. 18.40% 

ปวช. 20.00% 

125 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
2.40%  

ม.ปลาย 
20.00% 

อนุปริญญา 
4.00%  

แรงงานด้านการผลิต 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานบรรจุ 

นักการตลาดฯ 

ผู้ช่วยพยาบาลฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

30 คน (26.32%) 

24 คน (21.05%) 

7 คน (6.14%) 

6 คน (5.26%) 

5 คน (4.39%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 1.75% 

ม.ต้น 24.56% 

ปวส. 9.65% 

ปวช. 21.93% 

114 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
7.02%  

ม.ปลาย 
35.09% 

พยาบาลวิชาชีพท่ัวไป 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าฯ 

พนักงานขายสินค้าฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

7 คน (6.73%) 

8 คน (7.69%) 

13คน (12.50%) 

14 คน (13.46%) 

19 คน (18.27%) 
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3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจ านวน 33 อัตรา 

- การแพทย์ครบวงจร 57.58%  
- การแปรรูปอาหาร 27.27%  
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 15.15% 
 

 
 
 
 
 

4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 38 คน      เพ่ิมข้ึน 26.67%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
 

6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

กิจกรรมโรงพยาบาล 

การผลิตเสื้อผ้าฯ 

การฆ่าและการบรรจุฯ 

การบริหารราชการฯ 

การผลิตน้ าตาลบริสุทธิ์ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

7 คน (6.73%) 

7 คน (6.73%) 

8 คน (7.69%) 

13 คน (12.50%) 

26 คน (25.00%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต่ ากว่า 5.77% 

ม.ต้น 23.08% ปวส. 3.85% 

ปวช. 8.65% 
104 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
19.23%  

ม.ปลาย 
39.42% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต่ ากว่า 9.09% 

ม.ต้น 
24.24% ปวส. 12.12% 

ปวช. 15.15% 

33 อัตรา 

ม.ปลาย 
18.18% 

อนุปริญญา 
 12.12% 

ป.ตรีขึ้นไป 9.09% 

2 คน (5.26%) 

2 คน (5.26%) 

3 คน (7.89%) 

5 คน (13.16%) 

6 คน (15.79%) 

20 คน
(52.63%) 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

17,702 คน 

ชั่วคราวทั่วไป  

286 คน 
(1.62%) 

พิสูจน์สัญชาติ 
2,197 คน 
(12.41%) 

น าเข้า 6,276 คน 
(35.45%) 

BOI 2 คน 
(0.01%) 

ชนกลุ่มน้อย  
281 คน 
(1.59%) 

เดินทางไป - 
กลับ 0 คน 
(0.00%) 

ตามมติครม.  
วันที่ 16 ม.ค. 61 

 8,619 คน 
(48.69%) 

ตามมติครม.  

วันที่ 20 ส.ค. 62 

41 คน (0.23%) 

กลุ่มประมงทะเล 

0 คน (0.00%) 

2,011 แห่ง 

694 แห่ง 

55 แห่ง 

44 แห่ง 

1 แห่ง 

2 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 2,807 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,037 แห่ง 

606 แห่ง 

273 แห่ง 

201 แห่ง 

179 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

การเป็นตัวกลางทางการเงิน 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  
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ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 
 

 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 

 
 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 935 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 8,437 คน 
 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8,692 คน 

14,923 คน 

3,950 คน 

8,407 คน 

500 คน 

3,431 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 

การจ้างงาน 39,903 คน 
จ าแนกตามขนาด  

1.77 หมื่นคน 

1.00 หมื่นคน 

0.22 หมื่นคน 

0.16 หมื่นคน 

0.15 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 232.80 ล้านบาท 

การจ้างงาน 45 คน 

กิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้น 
กิจการผลิตเสาเข็ม และแผ่นพ้ืนคอนกรีต กิจการผลิต
อาหารสัตว์ 

   สถานประกอบการ 
3,989 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.01 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 5.05 หมื่นคน 
- ม.39 จ านวน 1.28 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 3.78 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 4.64% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 4 แห่ง 
เพิ่มข้ึนประมาณ 4 เท่า 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

   ลดลง 0.55%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 




