ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2564

ประชากรรวม
864,949 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
137,753 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
727,196 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
480,853 คน

ผู้ว่างงาน
2,074 คน

ผู้มีงานทา
475,589 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
246,343 คน

ผู้รอฤดูกาล
3,189 คน

ประถมศึกษาฯ
256,708 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 209,932 คน

ม.ต้น
92,243 คน

การขายส่ง การขายปลีก
70,855 คน

ม.ปลาย

การผลิต 50,940 คน

62,908 คน

อุดมศึกษา

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

60,742 คน

32,157 คน

ไม่ระบุ 2,988 คน

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
29,883 คน
อื่น ๆ 81,823 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 66 อัตรา
- ลดลง 96.90% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 13.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 84 คน
- ลดลง 34.38% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 10.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ

41 คน (48.81%)
พนักงานจัดส่งสินค้า
50 อัตรา (75.76%)

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการผลิต

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

14 อัตรา (21.21%)

เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง

27 คน (32.14%)
14 คน (16.67%)

เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง

1 คน (1.19%)

ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการฯ

1 คน (1.19%)

1 อัตรา (1.52%)

ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการทาง
ธุรกิจ

1 อัตรา (1.52%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

41 คน (48.81%)
การบริการด้านอาหาร
50 อัตรา (75.76%)

การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ฯ

การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ฯ

กิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง

กิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง

14 อัตรา (21.21%)

การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ฯ
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ฯ

27 คน (32.14%)

14 คน (16.67%)

2 คน (2.38%)

2 อัตรา (3.03%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
15.15%

ป.ตรี ขึ้นไป
9.52%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 12.12%

ประถมศึกษาฯ
4.76%

ปวส.
9.52%
อนุปริญญา
12.12%

ปวช. 5.95%

66 อัตรา

มัธยมศึกษา
30.30%

84 คน

มัธยมศึกษา
70.24%

ปวส.
15.15%
ปวช. 15.15%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 142 คน
- ลดลง 13.41% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
42 คน (29.58%)

พนักงานจัดส่งสินค้า
แรงงานด้านการผลิต

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 7.32%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 4.88%

ปวส. 9.76%
มัธยมศึกษา
71.95%

ปวช. 6.10%

82 อัตรา

27 คน (19.01%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

21 คน (14.79%)

ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการฯ

4 คน (2.82%)

พนักงานขับรถยนต์

3 คน (2.11%)

ที่มา : ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th) ผ่านระบบ
Single Sign On ของกรมการจัดหางาน
45 คน (31.69%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 4.93%

ป.ตรี ขึ้นไป
23.94%

142 คน

ปวส. 9.86%

มัธยมศึกษา
54.23%
ปวช. 7.04%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 82 อัตรา
- ลดลง 93.01% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการแรงงาน
5 อันดับแรก
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 50.00%
- การแปรรูปอาหาร 32.93%
- การบินและโลจิสติกส์ 17.07%

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 1 คน
- ลดลง 85.71% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 85.71% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

จานวน
0
0
0
0
0
1
1

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 16,560 คน
- เพิ่มขึ้น 6.52% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 12.29% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 250 คน
- พิสูจน์สัญชาติ – คน
- นาเข้า 6,083 คน
- BOI 1 คน
- ชนกลุ่มน้อย 230 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 7,687 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 544 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 598 คน
- มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64 1,167 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ
สถานประกอบการ 3,105 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.36% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

10,551 คน
2,550 คน

การก่อสร้าง

2,212 คน

โรงแรมและภัตตาคาร

1,561 คน

2,212 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

18,238 คน

794 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

51 แห่ง

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ขนาด 100-499 คน

43 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

4 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1 แห่ง

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 3,983 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.03% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 300,176 คน
- เพิ่มขึ้น 0.46% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,113 แห่ง

การผลิต
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ
การก่อสร้าง
บริการการเงิน ประกันภัยฯ

643 แห่ง

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

จาก

จากช่วงเดียว

64

63

64

เดือนก่อน

กันปีก่อน

ม.33 (คน)

49,397

49,741

48,901

-1.00

-1.69

ม.39 (คน)

15,107

13,554

15,115

0.05

11.52

ม.40 (คน)

234,284

40,988

236,160

0.80

476.17

มาตรา

313 แห่ง
236 แห่ง
206 แห่ง

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 42,993 คน
- เพิ่มขึ้น 0.12% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 935 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 6,416 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

16,854 คน
3,795 คน
7,793 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

9,571 คน

เงินทุน 36.15 ล้านบาท

จานวน 2 แห่ง
เพิ่มขึ้น 100.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 31 คน
กิจการผลิตอาหารผสม หรืออาหารสัตว์
สาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ และกิจการ
หลอมหล่ออลูมิเนียม

2,663 คน
2,317 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

