ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน พ.ย. 2561
1. ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส 3/2561
ประชากรรวม

เพิ่มขึ้น 0.17%

862,457 คน

จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
เงินทุน 150.87 ล้านบาท

จานวน 8 แห่ง
อายุต่ากว่า 15 ปี
144,119 คน

กาลังแรงงานรวม
485,824 คน

กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล
0 คน

เพิ่มขึ้น 33.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
718,338 คน

กิจการผลิตเม็ดพลาสติก กิจการผลิตน้าดื่ม
กิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
232,514 คน

ทางานบ้าน
58,654 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
485,824 คน

เรียนหนังสือ
43,983 คน

ผู้มีงานทา
483,367คน

การจ้างงาน 146 คน

ผู้ว่างงาน
2,457 คน

อื่นๆ
129,878 คน

- อัตราการว่างงาน 0.51%

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 211 อัตรา เพิ่มขึ้น 17.88%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
23 อัตรา (10.90%)

การบริหารราชการฯ

22 อัตรา (10.43%)

กิจกรรมการรักษาฯ

ผู้มีงานทา 4.83 แสนคน เพิ่มขึ้น 1.55% จากปี 2560

- ในภาคเกษตร 2.43 แสนคน (50.37%)
- นอกภาคเกษตร 2.40 แสนคน (49.63%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การขายส่งฯ

6.20 หมื่นคน

การผลิต

5.10 หมื่นคน

กิจกรรมโรงแรมฯ

2.53 หมื่นคน

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

2.36 หมื่นคน

การก่อสร้าง

2.18 หมื่นคน

อื่นๆ

ม.ปลาย

0.61 แสนคน

อุดมศึกษา

0.55 แสนคน

ไม่ระบุ

- การบรรจุงาน 161 คน เพิ่มขึ้น 25.78%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

0.01 แสนคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

13 คน (8.07%)

การโรงแรม รีสอร์ทฯ

12 คน (7.45%)
10 คน (6.21%)
10 คน (6.21%)

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ฯ
การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฯ

9 คน (5.59%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 183 คน
เพิ่มขึ้น 15.09% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา

2.88 แสนคน
0.78 แสนคน

17 อัตรา (8.06%)

การก่อสร้างถนนฯ

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ม.ต้น

20 อัตรา (9.48%)

การผลิตเสื้อผ้าฯ

การสีข้าว

5.62 หมื่นคน

ประถมฯ

21 อัตรา (9.95%)

การแปรรูปและการถนอมฯ

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 1.64%

ป.ตรีขึ้นไป 3.83%
ปวส. 14.75%
ปวช. 19.67%

183 คน
มัธยมศึกษา
60.11%

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 57 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 66.67%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 21.05%
- การแพทย์ครบวงจร 8.77%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 3.51%

สถานประกอบการ 2,656 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ป.ตรีขึ้นไป 1.75%
ประถมศึกษาและต่ากว่า
19.30%

ปวส. 14.04%

มัธยมศึกษา
40.35%

57 อัตรา

1,885 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 1.75%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ปวช. 22.81%

666 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

57 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

44 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

2 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีกฯ
การผลิต
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 23 คน

ลดลง 28.13%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
13 คน
(56.52%)
4 คน
(17.39%)
4 คน
(17.39%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
เดินทางด้วยตนเอง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

1 คน (4.35%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

1 คน (4.35%)

588 แห่ง
248 แห่ง

การเป็นตัวกลางทางการเงิน

195 แห่ง

การก่อสร้าง

163 แห่ง

การจ้างงาน 39,221 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
1.86 หมื่นคน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
Re-Entry

1,001 แห่ง

การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

0.96 หมื่นคน
0.21 หมื่นคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.14 หมื่นคน

การเป็นตัวกลางทางการเงิน

0.14 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.79 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 34.07% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

สถานประกอบการ
4,023 แห่ง
ผู้ประกันตน
9.80 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 17.22%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 17.71%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 5.23 หมื่นคน

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 17,906 คน
(98.41%)

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
284 คน (1.59%)

- ชั่วคราว (ทั่วไป) 189 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 11,461 คน
- นาเข้า 5,970 คน
- BOI 2 คน

- ชนกลุ่มน้อย 284 คน

- ม.39 จานวน 1.21 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 3.36 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 1,086 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 10,392 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

(2)

