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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2562 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
863,489 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
141,897 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
721,592 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท 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 

กิจกรรมบริการด้านอื น ๆ 
29,790 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
26,557 คน 

การก่อสร้าง 19,202 คน 

อื น 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               
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)     

255,250 คน 

ข้อมูลสถานการณด์้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 100 อัตรา ลดลง 36.71%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 111 คน 
  ลดลง 39.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  

 
- การบรรจุงาน 101 คน ลดลง 39.52%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
 

 

 

พนักงานขายฯ 

พนักงานประจ าฯ 

แรงงานก่อสร้างอาคารฯ 

ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาล 

พนักงานขายสินค้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

7 อัตรา (7.00%) 

8 อัตรา (8.00%) 

8 อัตรา (8.00%) 

15 อัตรา (15.00%) 

24 อัตรา (24.00%) 

กิจกรรมโรงพยาบาล 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

การขนส่งผลิตภัณฑ์ฯ 

การก่อสร้างอาคารฯ 

กิจกรรมทางวิชาชีพฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

5 อัตรา (5.00%) 

8 อัตรา (8.00%) 

12 อัตรา (12.00%) 

16 อัตรา (16.00%) 

16 อัตรา (16.00%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 19.00% 

ม.ต้น 23.00% 

ปวส. 12.00% 

ปวช. 15.00% 

100 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
10.00%  

ม.ปลาย 
16.00% 

อนุปริญญา 
5.00%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

พนักงานประจ าสถานีฯ 

ผู้ช่วยพยาบาล 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

20 คน (18.02%) 

17 คน (15.32%) 

11 คน (9.91%) 

9 คน (8.11%) 

8 คน (7.21%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 10.81% 

ม.ต้น 22.52% 

ปวส. 10.81% 

ปวช. 16.22% 

111 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
8.11%  

ม.ปลาย 
31.53% 

แรงงานด้านการผลิต 

แรงงานบรรจุ 

ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาล 

แรงงานด้านการผลิต 

พนักงานบัญชี 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

8 คน (7.92%) 

10 คน (9.90%) 

11 คน (10.89%) 

15 คน (14.85%) 

24 คน (23.76%) 
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3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจ านวน 35 อัตรา 

- การแพทย์ครบวงจร 45.71%  
- การบินและโลจิสติกส์ 34.29% 
- การแปรรูปอาหาร 14.29%  
- ดิจิทัล 5.71% 
 

 

 
 
 

4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 28 คน      ลดลง 9.68%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 
 จ านวน 19,617 คน 
 - ชั่วคราวทั่วไป 293 คน - BOI 2 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 303 คน  - พิสูจน์สัญชาติ 681 คน 
 - น าเข้า 6,233 คน - จ าเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ – คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61   8,820 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    3,285 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 

 
 

6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

กิจกรรมโรงพยาบาล 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การตัดเย็บเสื้อผ้าฯ 

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฯ 

การผลิตผลไม้และผัก 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

6 คน (5.94%) 

10 คน (9.90%) 

10 คน (9.90%) 

13 คน (12.87%) 

18 คน (17.82%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต  ากว่า 2.97% 

ม.ต้น 27.72% ปวส. 6.93% 

ปวช. 5.94% 101 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
0.99%  

ม.ปลาย 
40.59% 

อนุปริญญา 
14.82%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต  ากว่า 17.14% 

ม.ต้น 
34.29% 

ปวส. 8.57% 

ปวช. 14.29% 35 อัตรา 

ม.ปลาย 
20.00% 

อนุปริญญา 
 2.86% 

ป.ตรีขึ้นไป  
2.86% 

1 คน (3.57%) 

2 คน (7.14%) 

6 คน (21.43%) 

19 คน 
(67.86%) 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

2,026 แห่ง 

688 แห่ง 

52 แห่ง 

45 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 2,814 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,038 แห่ง 

606 แห่ง 

274 แห่ง 

200 แห่ง 

183 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 981 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 8,658 คน 
 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,761 คน 

14,807 คน 

3,756 คน 

8,524 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 39,779 คน 
จ าแนกตามขนาด  

1.76 หมื นคน 

1 หมื นคน 

0.22 หมื นคน 

0.16 หมื นคน 

0.15 หมื นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 8.50 ล้านบาท 

การจ้างงาน 4 คน 

กิจการผลิตรถส าหรับเกี ยวข้าว 

   สถานประกอบการ 
4,042 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.02 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 5.11 หมื นคน 
- ม.39 จ านวน 1.28 หมื นคน 
- ม.40 จ านวน 3.84 หมื นคน 

 

   เพิ มขึ้น 3.80% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 1 แห่ง 
ลดลง 75.00% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

   เพิ มขึ้น 0.47% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 


	D:\ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก\ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน\256212 เดือนธันวาคม 2562\Word\03สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม  2562.docx

