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สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  1 
   

คํานํา 
 

 สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ไดจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ป 2564  
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลความเคลื่อนไหวของ
ตลาดแรงงานในระดับจังหวัด และเพ่ือเผยแพรสถิติการวิเคราะหสถานการณแรงงานจากขอมูลของหนวยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน และหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัดสงขลาไวในท่ีเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการศึกษา  
และนําขอมูลไปใชประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธสําหรับหนวยงาน องคกร ตลอดจนผู ท่ีสนใจ 
โดยเนื้อหาจะประกอบดวย 3 สวน คือ 

  สวนท่ี  1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 สวนท่ี  2 เนื้อหารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด มีสวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก 
     สภาพเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 
     ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานของจังหวัด 
     สถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา ประกอบดวย 

    กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการวางงาน 
    การสงเสริมการมีงานทํา 
    การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
    การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 
    การประกันสังคม 
   อ่ืน ๆ (อัตราคาจาง, ตําแหนงงานวาง)    

      สวนท่ี  3 ภาคผนวก 
 

      สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณสวนราชการตางๆ ไดแก สํานักงานสวัสดิการและ 
คุ มครองแรงงานจั งหวั ดสงขลา สํ านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดสงขลา สํ านั กงานประกันสั งคมจั งหวั ดสงขลา    
สถาบันพัฒนาฝ มือแรงงาน 12 สงขลา ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต ศูนยความปลอดภัย 
ในการทํางานเขต 9 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา สํานักงานสถิติจังหวัด
สงขลา สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล  
ในครั้งนี้ ทําใหการดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณฯ ดังกลาว มีความสมบูรณยิ่งข้ึนและหวังเปนอยางยิ่งวา 
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา” ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกหนวยงานตางๆ และผู ท่ีสนใจ  
ท้ังนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ยินดีเปนอยางยิ่งหากทานมีขอแนะนําหรือขอคิดเห็น อันเปนประโยชน
เพ่ือจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขการจัดทํารายงานเรื่องดังกลาวใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 
 

                                                             สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 
                 พฤศจกิายน 2564 
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                                            สารบัญ         

                                                                                          
                                                                                                                    หนา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร                      5 
สภาพเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา                                                                            11   

   ขอมูลทั่วไป                                                                                               11 
  ภาวะเศรษฐกิจการคลังจงัหวัด                                                                         13 
  ผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด                                                                               13 
  ผลิตภาพแรงงาน                                                                                         14 
  ดัชนีราคาผูบริโภค                                                                                       14 
  การจดทะเบียนนิติบุคคลตัง้ใหม                                                                       14 
  การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม                                                                  15 
ดัชนช้ีีวัดภาวะแรงงาน                                                                                     16 
   อัตราการมีสวนรวมในกําลงัแรงงาน                                                                  17 
     อัตราการจางงาน                                                                                   17 
           อัตราการวางงาน                                                                                       19 
   อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)            19   
       ผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน และอัตราการเลิกจางลูกจาง 
                 ในระบบประกันสงัคมมาตรา 33 
            อัตราการบรรจุงาน              20 
             อัตราการจางแรงงานตางดาว             21 
            อัตราการปฏิบัตไิมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย        22 
                  ในการทํางานของสถานประกอบการ 
  อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงาน/ขอขัดแยงในสถานประกอบการ  23 
    อัตราแรงงานที่เปนผูประกันตน                                                                   23 
          สถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                              24 
    กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน                                                   24 

   แรงงานนอกระบบ ป 2563  28 

   การสงเสริมการมีงานทํา  30 
                       การจัดหางานในประเทศ          30 
                       แรงงานตางดาว 36 
                       แรงงานไทยในตางประเทศ                                                                38 

   การพัฒนาศักยภาพแรงงาน                39 
   การฝกเตรียมเขาทํางาน 39 
   การฝกยกระดับฝมือแรงงาน 40 
   การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 41 
    การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงาน 41 
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                       สารบัญ (ตอ)         

                                                                                           
                                                                                                 หนา 

   การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 42 
  การตรวจแรงงาน     42 
   การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน     45 
   การแรงงานสัมพนัธ       46 

    สวัสดิการแรงงาน  47 
   การเลิกจางแรงงาน        47 

   การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน 48 

     การประกันสังคม                       50 

    ผลการดําเนินงานที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวง                52 

     สถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      56 

    อัตราคาจางขั้นต่ํา         60 

     อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน                    61 

     ตําแหนงงานวาง                       66 
 
ภาคผนวก            70 
   ผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดสงขลา ป 2562       71 

   ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดสงขลา เดือนกรกฎาคม – กันยายน ป 2564 (2562=100)  72 
        การจดทะเบียนนิตบิุคคลตั้งใหม ตามหมวดธุรกิจจังหวัดสงขลา                                  73 
    การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม 74     

   ตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวดัสงขลา  75 
   ผูมีงานทาํจังหวัดสงขลา จาํแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2561 – ปจจุบนั  81 
    ผูมีงานทาํจังหวัดสงขลา จาํแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ป 2561 – ปจจบุัน  82 
  ผูมีงานทาํจังหวัดสงขลา จาํแนกตามอาชีพ และเพศ ป 2561 – ปจจุบัน  83 
  ผูมีงานทาํจังหวัดสงขลา จาํแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ป 2561 - ปจจบุัน                84 
  ผูมีงานทาํจังหวัดสงขลา จาํแนกตามสภาพการทํางาน 85  
            ผูมีงานทาํที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา จําแนกตามอายุ และเพศ ป 2560-2563    86 

    ผูมีงานทาํที่อยูในแรงงานนอกระบบจงัหวัดสงขลา จาํแนกตามระดับการศึกษา   87 
          และเพศ ป 2560-2563 

    ผูมีงานทาํที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา จาํแนกตามอุตสาหกรรม   88 
            และเพศ ป 2560-2563 
      ผูมีงานทาํที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา จาํแนกตามอาชีพ และเพศ ป 2560-2563  89        

    ตําแหนงงานวาง  ผูลงทะเบียนสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา                   90 
    จําแนกตามอายุ  
   ตําแหนงงานวาง  ผูลงทะเบียนสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ      90 
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สารบัญ (ตอ) 

 
                                                                                                หนา 
   ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบยีนสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา    91 

     จําแนกตามการศึกษา 
   ตําแหนงงานวาง  ผูลงทะเบียนสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา      92 
    จําแนกตามอาชีพ 
    ตําแหนงงานวาง  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 93 
   การสงเสริมการมีงานทาํในจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทกิจกรรม                         94 
           แรงงานตางดาวในจังหวัดสงขลา                                                                      94                      
    แรงงานตางดาวในจังหวัดสงขลา จาํแนกตามประเภทอาชพีและสญัชาติ                        95       
    แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทาํงานตางประเทศ                      96 
             จําแนกตามระดับการศึกษา 
   แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทาํงานตางประเทศ                      96 
             จําแนกตามวธิีการเดินทาง 
    แรงงานไทยในจงัหวัดสงขลาที่ขออนุมัติเดินทางไปทาํงานตางประเทศจาํแนกตามภูมภิาค     97 
    การฝกเตรียมเขาทํางาน/ยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา จําแนกตามกลุมอาชีพ     97 
    การทดสอบมาตรฐานฝมือ/การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ   98 
   การตรวจแรงงานในจังหวัดสงขลา  จาํแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ         99 
   สถานประกอบการทีผ่านการตรวจและปฏิบัตไิมถูกตอง จําแนกตามอุตสาหกรรม            100 
   การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจงัหวดัสงขลา             101 
       จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ 
    การตรวจแรงงานในจังหวัดสงขลา จาํแนกตามประเภทอุตสาหกรรม                           102 
    การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจงัหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม   103 
   องคกรนายจาง/ลุกจาง 104 
    ขอเรียกรอง/ขอพิพาท/ขอขัดแยง                                                                 105 
           สถานประกอบการและผูประกันตนจงัหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ      106                         
  สถานประกอบการที่เลิกกิจการและลูกจางที่ถูกเลิกจางในจงัหวัดสงขลา                       106 
          จําแนกตามประเภทกิจการ 

  การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน                                             107 
                    จําแนกตามความรายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน)             

            ผูประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 ของจังหวัดสงขลา                                            109 
           สถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ       109                         

               สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจงัหวัดสงขลา จาํแนกตามประเภทสถานพยาบาล 110 
           การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดสงขลา         110 
                จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน ไมเนือ่งจากการทํางาน 

 คณะท่ีปรึกษา/คณะผูจัดทํา                      111 
 ภารกิจหนาท่ีหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดสงขลา                           112  



ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564  

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีงานทําและการวางงาน แรงงานตางดาว 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ป 2563 

แรงงานตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย 
34,232 คน 

ความตองการแรงงาน 

 จัดทําโดย... สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวดัสงขลา (หลังเกา) ชั้น 2  ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
 โทร 0-7432-5092  E-mail : songkhla@mol.mail.go.th  Website : https://songkhla.mol.go.th 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

วุฒิการศึกษาท่ีนายจางตองการ 3 อันดับแรก 

มัธยมศึกษา  

799 คน รอยละ 29.82 

ปวส.  

440 คน รอยละ 16.42 

ประถมศึกษาและต่ํากวา  

508 คน รอยละ 18.96 

นายจางมีความตองการแรงงาน 2,679 คน 

ตําแหนงท่ีนายจางตองการ 3 อันดับแรก 

ดานการขายและบริการ 1,395 คน 

รอยละ 52.07 

ชางเทคนิค 360 คน 

รอยละ 13.44 

เสมียน 342 คน 

รอยละ 12.77 

จังหวัดสงขลา 
มีผูท่ีทํางานเปนแรงงานนอกระบบ จํานวน 427,459 คน 

โดยอาชีพมีการทํางานนอกระบบสูงสุด คือ ดานเกษตรกรรมและดานประมง 
จํานวน 182,656 คน รอยละ 42.73 

อัตราการมีงานทํา รอยละ 66.81    
คอนขางเพ่ิมขึ้น 

จากไตรมาสกอนหนา  
 

อัตราการวางงาน รอยละ 3.11     
มีจํานวนลดลง 

จากไตรมาสกอนหนา  

สถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ป 2564 

โครงสรางประชากร แรงงานนอกระบบ 

รายงานฉบับสมบูรณฯ  
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การประกันสังคม 

มีการใชบริการกองทุนประกันสังคม  

จํานวน 93,348 ราย  จํานวน 250,097,168.07 บาท 

 
»ÃÐàÀ·»ÃÐâÂª¹�·´á·¹ 

·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ãªŒºÃÔ¡ÒÃÊÙ§ÊØ´ 3 ÍÑ¹ Ñ́º 

¨‹ÒÂà§Ô¹»ÃÐâÂª¹�·´á·¹ 

ÊÙ§ÊØ´ 3 ÍÑ¹ Ñ́º 

สงเคราะหบุตร 50,724 ราย 

วางงาน 18,875 ราย 

ชราภาพ 16,787 ราย 

วางงาน 85,382,830.35 บาท 

ชราภาพ 60,601,531.77 บาท 

สงเคราะหบุตร 58,726,200 บาท 

มาตรา 33 
จํานวน 185,523 ราย 

มาตรา 39 
จํานวน 37,217 ราย 
 

มาตรา 40 
จํานวน 492,412 ราย 
 

จํานวนผูประกันตน 715,152 ราย 

แรงงานไทยในตางประเทศ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ตรวจคุมครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทํางาน การประกันสังคม 

ท่ีมา : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 

แรงงานไทยในจังหวัดสงขลา ท่ีไดรับการอนุมัติเดินทาง 
ไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค จํานวน 119 คน  

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองจังหวัดสงขลา 

สถานประกอบการ  
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 

จํานวน 9,238 แหง 

ÁÕÅÙ¡¨ŒÒ§»ÃÐÊºÍÑµÃÒÂ/à¨çº»†ÇÂ¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹  

¨íÒ¹Ç¹ 539 ¤¹ ¨íÒá¹¡µÒÁ¤ÇÒÁÃŒÒÂáÃ§ Ñ́§¹Õé 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน 176 คน (48.75%) 

ตาย 3 คน (0.83%) 

หยุดงานเกิน 3 วัน 182 คน (50.42%) 

สถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ป 2564 

รายงานฉบับสมบูรณฯ  
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        สถานการณดานเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดสงขลา มีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 

 สภาพเศรษฐกิจ 
 

    สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา รายงานผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสงขลาในป พ.ศ. 2562 มีมูลคา
เทากับ 245,771 ลานบาท  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคนเทากับ 149,027 บาท/คน/ป ลดลงจากป 2561  
ซ่ึงมีรายไดเฉลี่ย 152,652 บาทตอป เปนอันดับท่ี 25 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 6 ของภาคใต และเปนอันดับ  
ท่ี 3 ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ซ่ึงจําแนกตามสาขาการผลิตท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรม
การผลิต (รอยละ 19.86ของ GPP 20.49) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนตฯ  
(รอยละ 12.79 ของ GPP) เกษตรกรรมปาไมและการประมง (รอยละ 12.31 ของ GPP) การทําเหมืองแรและ
เหมืองหิน (รอยละ 9.55 ของ GPP) และการศึกษา (รอยละ 9.02 ของ GPP) (ท่ีมา: สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา) 
    ผลิ ตภ าพแรงงานจั งห วัดสงขลา ป  2562 เท า กับ  287 ,853 บ าท /คน/ป  ลดล ง              
จํานวน 1,629 บาท/คน/ป จากปท่ีผานมา ซ่ึงมีผลิตภาพแรงงานจังหวัดอยูท่ี 289,482 บาท/คน/ป  
(ท่ีมา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
 

 สถานการณดานแรงงาน  
 

 ประชากรและกําลังแรงงาน  ไตรมาส 2 * ป  2564 จังหวัดสงขลามีประชากรท้ังสิ้น         
จํานวน 1,575,052 คน โดยผูท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 1,276,346 คน จําแนกเปนผูอยูในกําลังแรงงาน 
จํานวน 880,094 คน (รอยละ 68.95) โดยผู ท่ีอยูในกําลังแรงงานจําแนกเปนผู มีงานทํา 852,680 คน         
(รอยละ 96.89) และผูวางงาน 27,414 คน (รอยละ 3.11) สวนผูไมอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 396,252 คน 
(รอยละ 31.05) พบวาเปนผูทํางานบาน 80,472 คน (รอยละ 20.31) เรียนหนังสือ 135,841 คน (รอยละ 34.28) 
และกําลังแรงงานอ่ืน ๆ 179,938 คน (รอยละ 45.41)   

  การมีงานทํา ชวงไตรมาส 2* ป 2564 ผูมีงานทําในจังหวัดสงขลา จํานวน 852,680 คน พบวา 
ทํางานในภาคเกษตรกรรม จํานวน 262,424 คน (รอยละ 30.78 ของผู มีงานทําท้ังหมด) สวนผูทํางาน         
นอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 590,256 คน (รอยละ 69.22 ของผู มีงานทําท้ังหมด) โดยกลุมผู ทํางาน         
นอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกมากท่ีสุด จํานวน 170,004 คน (คิดเปนรอย
ละ 28.80 ของผูมีงานทํานอกภาคเกษตรกรรมท้ังหมด) รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 96,399 
คน (รอยละ 16.33) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร จํานวน 83,152 คน (รอยละ 14.09) การบริหารราชการและ
ปองกันประเทศ จํานวน 50,265 คน (รอยละ 8.52) และการกอสราง จํานวน 38,092 คน (รอยละ 6.45) 
ตามลําดับ 
   ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 267,754 คน (รอยละ 31.40 ของผูมีงานทํา
ท้ังหมด) รองลงมาเปนผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 164,770 คน (รอยละ 19.32) และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 155,454 คน (รอยละ 18.23) ตามลําดับ สวนผู มีงานทําท่ีไมมีการศึกษามี     
จํานวน 12,668 คน (รอยละ 1.49) 
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  การวางงาน ไตรมาส 2* ป 2564  จังหวัดสงขลามีอัตราการวางงานรอยละ 3.11 ซ่ึงลดลงจาก
ไตรมาสท่ีผานมารอยละ 0.20 (ไตรมาสท่ีผานมามีอัตราการวางงาน รอยละ 3.31) และเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.24  
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา (ไตรมาส 2 ป 2563 อัตรา การวางงานอยูท่ีรอยละ 2.87)  

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ)  

   แรงงานนอกระบบ จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา พบวาในป 2563  
ผูมีงานทํามีจํานวนท้ังสิ้น 843,784 คน ในจํานวนนี้เปนผูทํางานท่ีไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกัน 
ทางสังคมจากการทํางานหรือเรียกวา แรงงานนอกระบบ จํานวน 427,459 คน คิดเปนรอยละ 50.66 ของผูมี
งานทําท้ั งหมด ท้ั งนี้  แรงงานนอกระบบเหลานี้ จะทํางานนอกภาคเกษตรเปนสวนใหญ  กล าวคือ                    
มีจํานวน 242,755 คน คิดเปนรอยละ 56.79 ขณะท่ีภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 184,704 คน (รอยละ 43.21) 
ซ่ึ งกลุ มนอกภาค เกษตรนี้  เม่ื อ พิ จารณ าจํ าแนกตามประเภท อุตสาหกรรม  พบว า อุตสาหกรรม 
ท่ีมีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ การขายสง การขายปลีก จํานวน 93,178 คน (รอยละ 38.38  
ของผูมีงานทํานอกภาคเกษตรท้ังหมด) เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูมีงานทํา 
ในอาชีพดานการเกษตรและประมงมากท่ีสุด จํานวน 182,656 คน (รอยละ 42.73) และเม่ือพิจารณาจําแนก 
ตามอายุพบวา สวนใหญจะอยู ในชวงอายุ 60 ป ข้ึนไปมากท่ีสุด จํานวน 72,361 คน (รอยละ 16.93)  
สําหรับดานการศึกษา พบวา แรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษามากท่ีสุด       
จํานวน 94,965 คน (รอยละ 22.22) ท่ีมา : การสํารวจแรงงานอกระบบ ป 2563 สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา) 
 

 การบริการจัดหางานในประเทศ ชวงไตรมาส 3 ป 2564 นายจาง/สถานประกอบการแจง
ตําแหนงงานวาง จํานวน 2,679 อัตรา โดยมีผูมาลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 571 คน และการบรรจุงาน 
จํานวน 2,046 คน  สวนตําแหน งงานวางจําแนกตามระดับการศึกษาท่ี มีความตองการสูงสุดอยู ใน              
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 799 อัตรา (รอยละ 29.82) ระดับการศึกษาท่ีมีผูลงทะเบียนสมัครงานมากท่ีสุดจะอยูใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน (รอยละ 47.81) และระดับการศึกษาท่ีมีการบรรจุงานมากท่ีสุดจะอยูในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1,075 คน (รอยละ 52.54) เม่ือพิจารณาอาชีพท่ีมีตําแหนงงานวางมากท่ีสุด เปนอาชีพ      
ข้ันพ้ืนฐานตางๆ  ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 1,395 อัตรา (รอยละ 52.07) อาชีพท่ีมีผูลงทะเบียน
สมัครงานมากท่ีสุด เปนอาชีพผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรฯ จํานวน 230 คน (รอยละ 40.28) และ
อาชีพท่ีมีการบรรจุงานมากท่ีสุดเปนอาชีพข้ันพ้ืนฐานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 1,144 คน 
(รอยละ 55.91) สวนประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีตําแหนงงานวางมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 1,467  อัตรา 
(รอยละ 54.76) และอุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 1,120 คน     
(รอยละ 54.74)  

               ความตองการแรงงานในจังหวัดสงขลา ชวงไตรมาส 3 ป 2564 นายจางมีความตองการ
แรงงาน จํานวน 2,679 อัตรา จําแนกตามวุฒิการศึกษาจะพบวาสูงสุดจะอยูท่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 799 อัตรา (รอยละ 29.82) รองลงมาเปนการศึกษาระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา จํานวน 508 อัตรา 
(รอยละ 18.96) และการศึกษาระดับปวส. จํานวน 440 อัตรา (รอยละ 16.42) ตามลําดับ จําแนกตามอาชีพ  
จะพบวาสูงสุดจะอยู ท่ีอาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 1,395 อัตรา            
(รอยละ 52.07) อาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 360 อัตรา (รอยละ 13.44) อาชีพเสมียน 
เจาหนาท่ี จํานวน 342 อัตรา (รอยละ 12.77)  
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                 การใชแรงงานตางดาว จังหวัดสงขลามีแรงงานตางดาว (ขอมูล ณ วันท่ี 25 กันยายน 2564)
รวม 34,232 คน เปนแรงงานตางดาว  ท่ีไดรับอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย จําแนกเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้  
 

             1. แรงงานตางดาวประเภทท่ัวไป ไดแก คนตางดาวท่ีมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือไดรับ
อนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว จํานวน 1,494 คน  
  2. แรงงานตางดาวสงเสริมการลงทุน ไดแก คนตางดาวท่ีเขามาทํางานในราชอาณาจักร           
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอ่ืน 
ไดแก พ.ร.บ.นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 จํานวน 231 คน  
           3. แรงงานตางดาวตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว  
และกัมพูชาท่ีเขามาทํางานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง จํานวน 5,241 คน 
                4. แรงงานตางดาวบุคคลพ้ืนท่ีสูง ไดแก คนตางดาวท่ีไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยไดออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจนสถานะยื่นขอใบอนุญาตทํางาน จํานวน 245 คน 
  5. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มติ 20 สิงหาคม 2562 จํานวน 21,203 คน 
  6. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มติ 29 มกราคม 2563 จํานวน  3,442 คน 
  7. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มติ 4 สิงหาคม 2563 จํานวน 2,376 คน 

              แรงงานไทยในตางประเทศ แรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศในไตรมาสนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 44 คน คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 17 คน (รอยละ 38.64) 
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน (รอยละ 22.73) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน 
(รอยละ 20.45) ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแรงงานสวนใหญของจังหวัดสงขลา ไมนิยมเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ เม่ือพิจารณาการเดินทาง พบวา สวนใหญเดินทางดวยตนเอง จํานวน 73 คน (รอยละ 61.34)       
สวนภูมิภาคท่ีแรงงานไทยขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศจําแนกตามภูมิภาค สวนใหญเดินทางไปทํางาน
ในแถบเอเชียท้ังสิ้น จํานวน 92 คน (รอยละ 77.31)  

         การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ชวงไตรมาส 3 ป 2564 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา   
ไดดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานในรปูแบบตาง ๆ ดังนี้  

   การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดสงขลา มีผูเขารับการฝก
เตรียมเขาทํางานท้ังสิ้น 167 คน ผานการฝก 114 คน คิดเปนรอยละ 68.26 เม่ือพิจารณากลุมอาชีพท่ีมีผูเขารับ
การฝกเตรียมเขาทํางานสูงสุดในไตรมาสนี้ พบวา กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 68 คน (รอยละ 40.72       
ของจํานวนผูเขารับการฝกท้ังหมด) ผานการฝก 30 คน คิดเปนรอยละ 17.96 รองลงมาคือ กลุมอาชีพชางไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 38 คน (รอยละ 22.75) ผานการฝก 31 คน คิดเปนรอยละ 18.56        
กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 36 คน (รอยละ 21.56) ผานการฝก 30 คน คิดเปนรอยละ 17.96 กลุมธุรกิจ
และบริการ จํานวน 18 คน (รอยละ 10.78) ผานการฝก 18 คน คิดเปนรอยละ 10.78 และกลุมอาชีพ          
ชางกอสราง จํานวน 7 คน (รอยละ 4.19) ผานการฝก 5 คน คิดเปนรอยละ 2.99  

  การฝกยกระดับฝมือแรงงาน การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา มีผูเขารับการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานท้ังสิ้น 1,826 คน ผานการฝก 1,780 คน คิดเปนรอยละ 97.48 เม่ือพิจารณากลุมอาชีพ         
ท่ีมีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานสูงสุดในไตรมาสนี้ พบวา กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 594 คน     
(รอยละ 32.53 ของผูเขารับการฝกท้ังหมด) ผานการฝก จํานวน 593 คน (รอยละ 32.48) รองลงมาคือ กลุมอาชีพ
ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอร จํานวน 563 คน (รอยละ 30.83) ผานการฝก จํานวน 531 คน             
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(รอยละ 29.08) กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 555 คน (รอยละ 30.39) ผานการฝก จํานวน 549 คน   
(รอยละ 30.06) กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 92 คน (รอยละ 5.04) ผานการฝก จํานวน 91 คน (รอยละ 4.98) 
และกลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน 22 คน (รอยละ 1.21) ผานการฝก จํานวน 16 คน (รอยละ 0.88)    
 

  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา  
มีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานท้ังสิ้น 843 คน ผานการทดสอบ 703 คน คิดเปนรอยละ 83.39                      
เม่ือพิจารณากลุมอาชีพท่ีมีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมากท่ีสุดในไตรมาสนี้ พบวา กลุมอาชีพ 
ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 408 คน (รอยละ 48.40 ของจํานวนผูเขารับการทดสอบท้ังหมด) 
ผานการทดสอบ จํานวน 357 คน (รอยละ 42.35) รองลงมาคือ กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 290 คน       
(รอยละ 34.40) ผานการทดสอบ จํานวน 202 คน (รอยละ 23.96) กลุมอาชีพชางกอสราง จํานวน 60 คน (รอยละ 7.12) 
ผานการทดสอบ จํานวน 60 คน (รอยละ 7.12) กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 31 คน (รอยละ 3.68) ผานการทดสอบ 
จํานวน 31 คน (รอยละ 3.68) กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน 30 คน (รอยละ 3.56) ผานการทดสอบ 
จํานวน 30 คน (รอยละ 3.56) และกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 24 คน (รอยละ 2.84) ผานการทดสอบ 
จํานวน 23 คน (รอยละ 2.73) 
  การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงาน  การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา มีผูเขารับ
การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานจํานวนท้ังสิ้น 556 คน ผานการฝก 542 คน คิดเปนรอยละ 97.48  เม่ือพิจารณา
กลุมอาชีพท่ีมีผู เขารับการฝกเสริมทักษะฝมือมากท่ีสุดในไตรมาสนี้ พบวา กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ      
จํานวน 301 คน (รอยละ 54.14 ของจํานวนผูเขารับการฝกท้ังหมด) ผานการฝก จํานวน 295 คน (รอยละ 53.06) 
รองลงมาคือ กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 80 คน (รอยละ 14.39) ผานการฝก จํานวน 79 คน (รอยละ 14.21) 
กลุมอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 70 คน (รอยละ 12.59) ผานการฝก จํานวน 63 คน             
(รอยละ 11.33) กลุมอาชีพชางกอสราง จํานวน 65 คน (รอยละ 11.69) ผานการฝก จํานวน 65 คน (รอยละ 11.69) 
และกลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน 40 คน (รอยละ 7.19) ผานการฝก จํานวน 40 คน (รอยละ 7.19) 
   

        การคุมครองแรงงาน  ในชวงไตรมาส 3 ป  2564 มีการตรวจสถานประกอบการท้ังสิ้น  
42 แหง มีลูกจางท่ีผานการตรวจ จํานวน 2,545 คน ซ่ึงสถานประกอบการท่ีตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการ
ขนาด 20 – 49 คน มากท่ีสุด จํานวน 19 แหง (รอยละ 45.24) ผลการตรวจพบวา สถานประกอบการ         
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 23 แหง (รอยละ 54.76) และปฏิบัติไมถูกตองตาม    
กฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 19 แหง (รอยละ 45.24)   
  - ประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานมากท่ีสุด ไดแก 
อุตสาหกรรมการกอสราง จํานวน 6 แหง (รอยละ 0.14 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด) 
และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานมากท่ีสุด ไดแก อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก    
การซอมแซมยานยนต จํานวน 8 แหง (รอยละ 0.19 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด) 
    

  การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ชวงไตรมาส 3 ป 2564 มีการตรวจความปลอดภัย                  
ในการทํางานของสถานประกอบการท้ังสิ้น 53 แหง ลูกจางท่ีผานการตรวจ 2,260 คน พบวา ในไตรมาสนี้                   
มีสถานประกอบการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายท้ังหมด 9 แหง (รอยละ 16.98 ของสถานประกอบการ             
ท่ีผานการตรวจท้ังหมด) ซ่ึงท้ังหมดนี้ เจาหนาท่ีไดดําเนินการโดยการออกคําสั่งปรับปรุง จํานวน 9 แหง           
เม่ือพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการตรวจความปลอดภัยในการทํางานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการขายสง 
การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จํานวน 17 แหง (รอยละ 32.08) และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย
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ความปลอดภัยในการทํางานมากท่ีสุด ไดแก อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 
จํานวน 4 แหง (รอยละ 7.55 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด) 

 การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน ไตรมาส 3 ป 2564 จังหวัดสงขลามีลูกจาง               
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานท้ังสิ้น 361 คน สวนใหญสถานประกอบการท่ีมีการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยสูงสุด คือ สถานประกอบการขนาดใหญท่ีมีลูกจาง 1,000 คนข้ึนไป โดยมีจํานวน 89 คน คิดเปน
รอยละ 24.65 เม่ือพิจารณาผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานตามประเภทความรายแรง พบวา             
สวนใหญจะหยุดงานเกิน 3 วัน กลาวคือ มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 50.42  รองลงมาเปน กรณีหยุดงานไมเกิน 
3 วัน จํานวน 176 คน (รอยละ 48.75) และตาย จํานวน 3 คน (รอยละ 0.83) สําหรับสาเหตุของการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานเกิดจากสาเหตุของวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง มากท่ีสุด     
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 29.09 

 การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงภายในจังหวัดสงขลา ในชวงไตรมาส 3 
ป 2564 พบวา จังหวัดสงขลาไมมีการเกิดขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงาน 

            การเลิกจางแรงงาน  ชวงไตรมาส 3 ป 2564 มีสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาท่ีเลิกกิจการ
จํานวน 77 แหง และลูกจางท่ีถูกเลิกจาง 165 คน สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็กท่ีมีขนาด 1-9 คน         
เลิกกิจการ จํานวน 65 แหง ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 146 คน เม่ือพิจารณาประเภทกิจการท่ีมีการเลิกกิจการ
และลูกจางท่ีถูกเลิกจางสูงสุดในจังหวัดสงขลา พบวา อยูในประเภทรานคาเบ็ดเตล็ด การคาอ่ืนๆ จํานวน 42 แหง 
(รอยละ 54.55 ของสถานประกอบการท่ีเลิกกิจการท้ังหมด) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 76 คน (รอยละ 46.06 
ของลูกจางท่ีถูกเลิกจางท้ังหมด) รองลงมาคือ ประเภทรานขายอาหาร โรงแรม หองเชา จํานวน 13 แหง     
(รอยละ 16.88) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 14 คน (รอยละ 8.48) ตามลําดับ 

  การสวัสดิการ  ชวงไตรมาส 3 ป 2564 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
ไดดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบการจัดสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ แกลูกจางหรือผู ใชแรงงาน 
ในจังหวัดสงขลา ไดแก การสงเสริมและใหบริการดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฏหมายกําหนด 
จํานวน 106 แหง ผูไดรับบริการ จํานวน 7,443 คน และการสงเสริมความรูเก่ียวกับสวัสดิการแรงงาน        
จํานวน 106 แหง ผูไดรับความรู จํานวน 7,443 คน 

 

 การประกันสังคม  ช วงไตรมาส 3 ป  2564 จั งหวัดสงขลามีจํ านวนผูป ระกันตนตาม            
มาตรา 33, 39, 40 รวมจํานวน 715,152 คน จําแนกเปน ผูประกันตนตามมาตรา 33 จํานวน 185,523 คน 
ผูประกันตนตามมาตรา 39 จํานวน 37,217 คน และผูประกันตนตามมาตรา 40 จํานวน 492,412 คน           
มีสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคม จํานวน 9,238 แหง ผูประกันตน จํานวน 715,152 คน 
ผูประกันตน ม.33 จํานวน 185,523 คน โดยมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมท่ีเปนสถานพยาบาล      
ของรัฐบาล จํานวน 4 แหง สําหรับการใชบริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดสงขลา พบวาผูใชบริการมีท้ังสิ้น 
93,348 ราย คิดเปนรอยละ 50.32 ของผูประกันตนท้ังหมด สวนประเภทประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใช
บริการสูงสุด ไดแก กรณีสงเคราะหบุตร จํานวน 50,724 ราย คิดเปนรอยละ 54.34 ของผูใชบริการท้ังหมด    
เม่ือพิจารณาปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทนมีจํานวนท้ังสิ้น 250,097,168.07 บาท พบวา กรณีวางงาน     
มีการจายเงินสูงสุดถึง 85,382,830.35 บาท คิดเปนรอยละ 34.14 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจายท้ังหมด 
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 สถ าน ก ารณ ก า รแ พ ร ร ะบ าด ข อ งโรค ติ ด เช้ื อ ไว รั ส โค โรน า  2019 (COVID-19)                
 สําหรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม จังหวัดสงขลา       
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ณ วันท่ี 29 กันยายน 2564) มีผู ติดเชื้อภายในจังหวัดสะสม       
จํานวน 29,356 ราย ผูติดเชื้อจากตางประเทศสะสม จํานวน 23 ราย ผูติดเชื้อในเรือนจําสะสม 1,104 ราย 
(ผูปวยในเรือนจํา ศบค. ไมนับรวมในกลุมผูติดเชื้อในจังหวัด) โดยรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวน 5,840 ราย 
รักษาหายและกลับบานแลว 24,469 ราย เสียชีวิตสะสม 151 ราย โดยพบขอมูลผูติดเชื้อเปนแรงงานใน     
สถานประกอบการ ไมวาจะเปนแรงงานไทยหรือแรงงานตางดาวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จังหวัดสงขลา         
ยังคงติดตาม เฝาระวังผูท่ีเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ท้ังตางประเทศและในประเทศอยางใกลชิด พรอมขอความ
รวมมือใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด และเรงรัดการฉีดวัคซีนใหกับประชาชน  
 ขอมูลการฉีดวัคซีนสะสมของจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ 2 ตุลาคม 2564) เปาหมายท้ังหมด 1,083,675 ราย 
จํานวนเข็มฉีดวัคซีน เข็มท่ี 1 จํานวนสะสม 636,257 โดส เข็มท่ี 2 จํานวนสะสม 423,494 โดส เข็มท่ี 3   
จํานวนสะสม 21,666 โดส ภาพรวมการฉีดวัคซีนแลว รอยละ 58.71 (ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) 
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 ขอมูลท่ัวไป 

   

วิสัยทัศน 
 “สงขลา ศูนยกลางเศรษฐกิจภาคใต ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียว อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเปนศูนยกลางเศรษฐกิจภาคใต 
 2. พัฒนาสงขลาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 
 3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนฐานการผลิตและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 4. พัฒนาสงขลาใหประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัย 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดท่ี 6° 17`-7° 56` องศาเหนือ 
ลองติจูด 100° 01` -101° 06` องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4  เมตร อยูหางจากกรุงเทพฯ 
ตามเสนทางรถไฟ 947  กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ       ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย 
  ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดยะลา ปตตานี รัฐเคดาห และรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
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 ขนาดพ้ืนท่ี  
 จังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ี 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร มีขนาดใหญเปนอันดับ 
27 ของประเทศ และใหญเปนอันดับท่ี 3 ของภาคใต รองจากจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       

  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเรียกวา คาบสมุทรสทิงพระ กับสวนท่ีเปน
แผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินท้ังสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพานติณสูลานนท พ้ืนท่ีทางทิศเหนือ 
สวนใหญเปนท่ีราบลุม ทิศตะวันออกเปนท่ีราบริมทะเล ทิศใตและทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ีราบสูงซ่ึงเปน
แหลงกําเนิดตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ 
          

  ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสงขลาตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานประจําทุกป คือลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ จากการพัดผานของลมมรสุมท่ีมีแหลงกําเนิดจากบริเวณ
แตกตางกัน ทําใหจังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ  
  1)  ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
   2)  ฤดูฝน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต กลางเดือนพฤษภาคม               
ถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ    
       

  การปกครอง 
 จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ 
 1.  การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง ซ่ึงมีตั้งแตหนวยงาน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด จํานวน 221 สวนราชการ และหนวยงานอิสระ จาํนวน 5 สวนราชการ 
           2.  การบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเปน 2 ระดับคือ                  
       -  ระดับจังหวัด ประกอบดวย สวนราชการประจําจังหวัดจํานวน 36 สวนราชการ 
        -  ระดับอําเภอ ประกอบดวย 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบาน 
  3.  การบริหารราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 141 แหง ประกอบดวย                                  
       -  องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง   
       -  เทศบาล จํานวน 48 แหง แยกเปน เทศบาลนคร จํานวน 2 แหง คือ เทศบาลนครสงขลา            
และเทศบาลนครหาดใหญ  เทศบาลเมือง จํานวน 11 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 35 แหง  
         -  องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 92 แหง 
 

         การนับถือศาสนา 
 ประชากรสวนใหญ รอยละ 68.24 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมารอยละ 30.82 นับถือศาสนาอิสลาม 
รอยละ 0.94 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาคริสต ฮินดู) 
 จังหวัดสงขลามีวัด จํานวน 434 แหง ท่ีพักสงฆ จํานวน 108 แหง มัสยิด จํานวน 392 แหง โบสถคริสต 
จํานวน 12 แหง  (ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา) 
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 ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 

 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในเดือนกันยายน 2564 หดตัว รอยละ -3.6 จากชวงเดือนเดียวกันของป
กอน พิจารณาจากเครื่องช้ีดานอุปทาน หดตัว รอยละ -11.0 สะทอนไดจากดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวถึง
รอยละ -61.3 เนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญเปนนักทองเท่ียวภายในประเทศ ประกอบกับจังหวัดยังคง
มาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีเขมงวด แมวาสายการบินจะเปดใหบริการแลว แตจํานวน
นักทองเท่ียวผานดานตรวจคนเขาเมืองและจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานยังคงลดลง และดัชนีผลผลิตภาค
เกษตรกรรม หดตัว รอยละ -3.3 จากปริมาณผลผลิตยางพารา แมวาอายุยางพาราสวนใหญจะอยูในชวงใหผล
ผลิตสูง แตผลผลิตก็ไมเพ่ิมข้ึนเทาท่ีควร สวนหนึ่งเปนเพราะบางพ้ืนท่ียังขาดแคลนแรงงานกรีดยางโดยเฉพาะ
แรงงานตางดาว อยางไรก็ดี ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว รอยละ 1.8 จากการแพรระบาดของ 
COVID-19 ทําใหในหลายประเทศยังมีความจําเปน และตองการใชผลิตภัณฑถุงมือยาง ทําใหมีการผลิตสินคา
อยางตอเนื่อง เครื่องช้ีดานอุปสงค ขยายตัว รอยละ 8.1 จากชวงเดือนเดียวกันของปกอน สะทอนไดจากดัชนี
การคาชายแดน ขยายตัว รอยละ 17.6 ขยายตัวท้ังมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขา ซ่ึงสินคาสงออกท่ี
สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑเก่ียวเนื่องกับยางพารา โดยเฉพาะสินคาประเภทถุงมือยาง ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัว รอยละ 13.8 จากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมไดเพ่ิมข้ึน เปนผลจากการนําเขาสินคาผานดานศุลกากร
เพ่ิมข้ึน และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว รอยละ 0.6 จากการปลอยสินเชื่อรวม ขณะท่ีดัชนีการใชจายภาครัฐ 
หดตัวเล็กนอยรอยละ -0.02 เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไดประกาศใชต้ังแตตน
ปงบประมาณ ทําใหสวนราชการสามารถใชจายงบประมาณไดต้ังแตตนปงบประมาณ ประกอบกับมีการเรงรัด
การใชจายงบประมาณของจังหวัดอยางตอเนื่อง สงผลใหเบิกจายไดตามแผน สวนปริมาณสินเช่ือ ดัชนีราคา
ผูบริโภค และการจางงานเพ่ิมข้ึน      

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
          สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา รายงานผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสงขลาในป พ.ศ. 2562 มีมูลคาเทากับ 
245,771 ลานบาท  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคนเทากับ 149,027 บาท/คน/ป ลดลงจากป 2561  ซึ่งมีรายไดเฉลี่ย 
152,652 บาทตอป เปนอันดับที่ 25 ของประเทศ เปนอันดับที่ 6 ของภาคใต และเปนอันดับ  ที่ 3 ของกลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอาวไทย  
 ซึ่งจําแนกตามสาขาการผลิตที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต (รอยละ 19.86ของ GPP 
20.49) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนตฯ (รอยละ 12.79 ของ GPP) เกษตรกรรมปาไมและ
การประมง (รอยละ 12.31 ของ GPP) การทําเหมืองแรและเหมืองหิน (รอยละ 9.55 ของ GPP) และการศึกษา (รอยละ 9.02 
ของ GPP) 
 

แผนภูมิท่ี 1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสงขลา จําแนกตามสาขาการผลิต ป 2562 

 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา 
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 ผลิตภาพแรงงาน 

 ผลิตภาพแรงงานจังหวัดสงขลา ป 2562 เทากับ 287,853 บาท/คน/ป ลดลง  จํานวน 1,629 บาท/คน/ป 
จากปท่ีผานมา ซ่ึงมีผลิตภาพแรงงานจังหวัดอยูท่ี 289,482 บาท/คน/ป  
(ท่ีมา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

 

 ดัชนีราคาผูบริโภค 
 

  ป 2562 (ปฐาน) ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสงขลา เทากับ 100 และเดือนกรกฎาคม 2564 เทากับ 
99.7 เดือนสิงหาคม 2564 เทากับ 98.9 และเดือนกันยายน 2564 เทากับ 100.3 

  การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสงขลาเดือนกันยายน 2564 เม่ือเทียบกับ 

     • เดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีสูงข้ึนรอยละ 1.4 จากการสูงข้ึนของหมวดอาหารและเครื่องดื่ม           
ไมมีแอลกอฮอลรอยละ 1.9 มาจากการสูงข้ึนของหมวดขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง หมวดเนื้อสัตว เปดไก 
และสัตวน้ํา หมวดไขและผลิตภัณฑนม หมวดผักและผลไม หมวดเครื่องประกอบอาหาร สําหรับหมวดอ่ืน ๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่มสูงข้ึนรอยละ 1.0 มาจากการสูงข้ึนของหมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและ
บริการสวนบุคคล หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร  
  • เดือนกันยายน 2563 ดัชนีสูงข้ึนรอยละ 2.1 จากการสูงข้ึนของหมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่ม รอยละ 4.2 มาจากการสูงข้ึนของของหมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล หมวดพาหนะ     
การขนสง และการสื่อสาร สําหรับหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.5 มาจาก      
การลดลงของหมวดเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา หมวดผักและผลไม  
   • เฉลี่ย 9 เดือน (มกราคม – กันยายน ป 2564) กับชวงเดียวกันของปกอน ดัชนีสูงข้ึนรอยละ 1.2      
จากการสูงข้ึนของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล รอยละ 0.1 มาจากการสูงข้ึนของหมวดเนื้อสัตว 
เปดไก และสัตวน้ํา หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดอาหารบริโภค - ในบาน สําหรับหมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหาร
และเครื่องดื่มสูงข้ึนรอยละ 2.3 มาจากการสูงข้ึนของของหมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล หมวด
พาหนะ การขนสง และการสื่อสาร   
 

 การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม 
 

      ชวงไตรมาส 3 ป 2564 จังหวัดสงขลา มีการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม จํานวนท้ังสิ้น 287 แหง 
ทุนจดทะเบียน จํานวน 572.83 ลานบาท จําแนกเปนบริษัทจํากัด จํานวน 197 แหง ทุนจดทะเบียน            
จํานวน 491.38 ลานบาท หางหุนสวนจํากัด 90 แหง ทุนจดทะเบียน 81.45 ลานบาท โดยอุตสาหกรรม            
ท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมเปนบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัด สูงสุด คือ อุตสาหกรรมการขายสง 
การขายปลีก การซอมแซม ยานยนต จักรยานยนตฯ โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด จํานวน 71 แหง           
ทุนจดทะเบียน 130.9 ลานบาท และจดทะเบียนตั้งหางหุนสวนจํากัด จํานวน 37 แหง ทุนจดทะเบียน          
263 ลานบาท สวนการเลิกกิจการในไตรมาสนี้จําแนกเปนบริษัทจํากัด 25 แหง ทุนจดทะเบียน 41.32 ลานบาท 
และหางหุนสวนจํากัด 17 แหง ทุนจดทะเบียน 13.81 ลานบาท รวมนิติบุคคลเลิกกิจการ จํานวน 42 แหง          
ทุนจดทะเบียน จํานวน 55.13 ลานบาท สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซม   
ยานยนต จักรยานยนตฯ  มากท่ีสุด จํานวน 19 แหง ทุนจดทะเบียน 20.62 ลานบาท (ท่ีมา : สํานักงานพาณิชย       
จังหวัดสงขลา) 
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แผนภูมิท่ี 2 จํานวนการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมและนิติบุคคลเลิกกิจการจังหวัดสงขลา  
ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา  

 

 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม 

  จังหวัดสงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดจํานวน 1,166 โรงงาน และลูกจาง 68,999 คน          
ชวงไตรมาส 3 ป 2564  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564  มีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบ
กิจการใหมในจังหวัดสงขลา จํานวนท้ังสิ้น 10 โรงงาน เงินทุนจดทะเบียน จํานวน 88.13 ลานบาท             
เปนประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ท้ังสิ้น จํานวน 10 โรงงาน ใชเงินทุนจดทะเบียน 88.13 ลานบาท           
มีคนงาน จํานวน 53 คน สวนโรงงานท่ีเลิกกิจการในไตรมาสนี้ มีจํานวน 2 โรง 
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 ภาวะดานแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสถานการณโรคระบาด ปจจุบันสถานการณทางการเมืองเขาสูภาวะปกติ สงผลถึงความเชื่อม่ัน 
ของนักธุรกิจ นักลงทุนท้ังในและตางประเทศ การลงทุนมีการขยายตัว การจางงานเปนไปตามกลไกตลาด     
การผลิตคนเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอยางตอเนื่อง เปนไปตามภาวการณดานเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติท้ังของฝายนายจาง       
และผูใชแรงงาน เหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีนําไปสู การเปลี่ยนแปลงของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบ 
การจางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้นการจะทราบความเคลื่อนไหว
หรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงตองมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือกําหนดตัวชี้วัด พรอมท้ังติดตาม      
การเปลี่ ยนแปลง เพ่ือศึกษาวิ เคราะห ถึ งสาเหตุของปญหา รวมถึงทํ านายหรือคาดการณ อนาคต                  
อันจะเอ้ือประโยชนตอการตัดสินใจในการกําหนดแผนงาน ท่ีจะตองทําใหสนองตอความตองการของทุกกลุม  
ท้ังนายจาง ผูใชแรงงาน รวมถึงองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน สถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา        
ไตรมาส 3 ป 2564 ฉบับนี ้ขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี ้

  ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

 ผลิตภาพแรงงาน คือ ความสามารถในการทํางานท่ีสามารถพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพใหสูงข้ึนไดหลายวิธี 
เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานโดยใหแรงงานทํางานกับเครื่องจักรมากข้ึน การฝกอบรมแรงงานท้ังกอน
หรือขณะปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความเขาใจและมีทักษะท่ีถูกตอง การสงเสริมใหแรงงานมีการศึกษาสูงข้ึน         
การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ เปนตน 
 ดังนั้น กลไกการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน นอกจากจะทําใหแรงงานไดรับคาจางในอัตราท่ีสูงข้ึน     
เนื่องจากเปนการลดตนทุนการผลิต ลดราคาสินคา และบริการ เพ่ิมความสามารถของธุรกิจ ลดอัตราเงินเฟอแลว       
ในระยะยาวนั้น การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานยังสงผลตอการรักษาระดับดัชนีคาครองชีพ เพ่ิมมาตรฐานการครองชีพ 
เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) และสงผลดีตอสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย 
 โดยการคํานวณจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงท่ี ป 2562 เทียบกับจํานวนผูมีงานทําในจังหวัด   
ป 2562 โดยในป 2562 มีผลิตภาพแรงงานจังหวัดสงขลา ป 2562 เทากับ 287,853 บาท/คน/ป ลดลง    
จํานวน 1,629 บาท/คน/ป จากปท่ีผานมา ซ่ึงมีผลิตภาพแรงงานจังหวัดอยูท่ี 289,482 บาท/คน/ป  
 

 
2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

GPP ณ ราคาคงท่ีในจังหวัด (ลานบาท) 234,246 242,802 242,952 249,587 245,771 

ผูมีงานทําในจังหวัด (คน) 838,615 861,587 868,080 862,184 853,807 

ผลิตภาพแรงงานจังหวัดสงขลา (บาท) 279,324 281,807 279,872 289,482 287,853 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
        สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  
หมายเหตุ : ผลิตภาพแรงงานจังหวัด =         GPP ณ ราคาคงที่ในจังหวัด 
                                                              ผูมีงานทําในจังหวัด 
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  อตัราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 
 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปนตัวชี้วัดตัวหนึ่ งท่ีแสดงให เห็นถึงสภาพกําลังแรงงาน                        
ในตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา เม่ือเทียบกับประชากรวัยแรงงานท้ังหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานในจังหวัด
สงขลาเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปในจังหวัดสงขลา จะพบวาในไตรมาส 2 ป 2564 
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดสงขลามีอัตรารอยละ 68.95 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.77 จากไตรมาส 1 ป 2564
และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา (ไตรมาส 2/2563) พบวา มีอัตราท่ีลดลง รอยละ 1.82 

เม่ือพิจารณาจากแผนภูมิท่ี 1 จะพบวาในไตรมาส 2 ป 2564 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
จังหวัดสงขลา มีการเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เนื่องจากแรงงานท่ีจบการศึกษารอเขาสูตลาดแรงงาน ไดรับผลกระทบ   
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสถานประกอบการ        
ปดกิจการหรือเลิกจางและไมรับแรงงานเขาทํางาน ประกอบกับปจจัยฤดูกาล จึงทําใหอัตราการมีสวนรวม       
ในกําลังแรงงานลดลง แตมีอัตรามากกวาไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมาเพียงเล็กนอย 

 

แผนภูมิท่ี 3 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดสงขลา 

 

 

 
 
 
 

  อัตราการจางงาน  
 

อัตราการจางงานเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นภาวการณมีงานทําในตลาดแรงงานของจังหวัดสงขลา  
วามีสัดสวนมากนอยเพียงใด ในไตรมาส 2 ป 2564 พบวา อัตราการจางงานในจังหวัดอยูท่ีรอยละ 66.81  
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา (อัตรารอยละ 65.93) และปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน      
ท่ี มีอัตรารอยละ 68.68 อัตราการจางงานในภาคเกษตรจังหวัดสงขลา มีอัตรารอยละ 30.78 โดยเม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมาท่ีมีอัตรารอยละ 33.70 จะพบวา มีสัดสวนท่ีลดลง รอยละ 2.92 และเม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป ท่ีผานมามีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.73 เนื่องจากปจจัยฤดูกาล        
สภาพอากาศ ราคาสินคาทางการเกษตร สอดคลองกับอัตราการจางงานนอกภาคเกษตรอยูท่ีรอยละ 69.22     
ซ่ึงมีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.92 เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปท่ีผานมา มีสัดสวนท่ีลดลง รอยละ 1.73  
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รอยละ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 
หมายเหตุ : อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน =         กําลังแรงงาน x 100 
                                                                 ประชากรที่มีอาย ุ15 ปขึ้นไป 
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แผนภูมิท่ี 4 อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสงขลา 

 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมลูไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนนิการสํารวจ) 

                หมายเหตุ : อัตราการมีงานทําของจังหวัด =        ผูทํางาน x 100 
                                                                    ประชากรที่มอีาย ุ15 ปขึ้นไป 
                             : อัตราการมีงานทําใน/นอกภาคเกษตร = ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตร x 100 

                                 ผูมีงานทําในจังหวัด 

 
 

เม่ือพิจารณาอัตราการมีงานทําเฉพาะในสวนภาคอุตสาหกรรม โดยคํานวณจากจํานวนผูมีงานทํา 
ในภาคอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําท้ังหมดจะพบวา อัตราการจางงานในภาคอุตสาหกรรม 
มีอัตรารอยละ 17.23 ซ่ึงลดลงจากไตรมาส 1 ป 2564 ท่ีมีอัตรารอยละ 17.66 อันเนื่องมาจากปจจัยฤดูกาล 
ผนวกกับสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามท่ีไดกลาวมาแลว ทําใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง 

 
แผนภูมิท่ี 5 อัตราการมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

 

 
                      ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 
 

                       หมายเหตุ : อัตราการมีงานทําในภาคอุตสาหกรรม =  ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด x 100 
                                                                                                         ผูมีงานทาํในจังหวัด  
           

หมายเหตุ  ภาคอุตสาหกรรมจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ประกอบดวย 1) การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 2) การผลิต  
3) ไฟฟา กาซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ 4) การจัดหานํ้า การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล 5) การกอสราง 
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รอยละ

อัตราการมีงานทาํของจังหวัด อัตราการมีงานทาํในภาคเกษตรของจังหวัด อัตราการมีงานทาํนอกภาคเกษตรของจังหวัด
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   อัตราการวางงาน 
 

การศึกษาอัตราการวางงานในปท่ีผานมา จะพบวาอัตราการวางงานของจังหวัดสงขลา แตละไตรมาส 
จะปรับตัวสูงข้ึนและลดลงตามปจจัยในเรื่องฤดูกาลและภาวการณดานเศรษฐกิจ แรงงานจะมีการเคลื่อนยาย     
สูภาคเกษตรในไตรมาสท่ีเปนฤดูกาลเพาะปลูก จังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีการเกษตรจะมีอัตราการวางงานตํ่า       
ขณะท่ีจังหวัดในพ้ืนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมจะมีอัตราการวางงานสูง นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนรวมดวย เชน 
สถานการณการเลิกจาง จํานวนผูจบการศึกษาท่ีรอการเขาสูตลาดแรงงานในแตละป ท้ังนี้สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอสถานประกอบในจังหวัดสงขลา         
ซ่ึงตองปดกิจการชั่วคราวตามคําสั่งภาครัฐหรือจําเปนตองปดกิจการชั่วคราว ใชมาตรา 75 หรือมาตรการบรรเทา
การเลิกจาง จึงทําใหมีการเลิกจางลูกจางในสถานประกอบการ สงผลใหเกิดการวางงานในพ้ืนท่ีในไตรมาสนี้ 

 สําหรับ อัตราการวางงานในจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2  ป  2564  มี อัตรารอยละ 3.11 ซ่ึ งมี             
ความเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1 ป 2564 ตามรายละเอียดในแผนภูมิ 

 

แผนภูมิท่ี 6 อัตราการวางงานจังหวัดสงขลา 

 
  

             ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 
              หมายเหตุ : อัตราการวางงาน    =    ผูวางงาน x 100 
                                                           กาํลังแรงงาน 
   

  อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)    
      ผูประกันตนท่ีขอรบัประโยชนทดแทนกรณีวางงาน และอตัราการเลิกจางลูกจาง 
      ในระบบประกันสงัคมมาตรา 33 
  

  สําหรับในไตรมาสนี้  ขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงานของจังหวัดสงขลาเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน            
ในการนําขอมูลไปใชงานของผู ท่ี เก่ียวของ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคม (มาตรา 33) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน             
และอัตราการเลิกจางลูกจางในระบบมาตรา 33 
 

 จํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ป 2564  
มีจํานวน 185,523 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตน (มาตรา 33) (YoY) อยูท่ีรอยละ -1.26 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอนรอยละ 0.57 ในขณะท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงานอยูท่ีรอยละ -32.67 ซ่ึงลดลงจากไตรมาสกอน รอยละ 36.01 สําหรับจํานวนผูประกันตนท่ี
รับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
อยูท่ีรอยละ 0.09 ซ่ึงลดลงรอยละ 0.11 จากไตรมาสท่ีผานมาท่ีมีอัตรารอยละอยูท่ี 0.20 
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แผนภูมิท่ี 7 อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) / 
ผูประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน/อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบ

ประกันสังคมจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ป 2564 

 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
 
 หมายเหตุ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) (YoY) =  
                 (จํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ไตรมาสปจจุบัน  – จํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ไตรมาสเดียวกันปกอน) x 100 
                                            จํานวนผูประกันตนตามมาตรา 33 ไตรมาสเดียวกันปกอน 

 
 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (YoY) =  

      (จํานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานไตรมาสปจจุบัน – จํานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานไตรมาสเดียวกันปกอน) x 100 
                                                จํานวน ผปต. ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานไตรมาสเดียวกันปกอน 
 
   : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 = (จํานวน ผปต. ที่รับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง x100 
                                                                                                  จํานวน ผปต. มาตรา 33 

  อัตราการบรรจุงาน 
 

อัตราการบรรจุงานในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของสภาวการณ 
ดานแรงงาน ซ่ึงสามารถศึกษาวิเคราะหกับจํานวนตําแหนงงานวาง และจํานวนผูสมัครงาน โดยเม่ือวิเคราะห
จํานวนการบรรจุงานท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาดําเนินการ เทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางท่ีแจงผาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา พบวา อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง ไตรมาส 3 ป 2564  
อยูท่ีรอยละ 76.37 โดยมีอัตราเพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 0.83 จากไตรมาส 2 ป 2564 อยางไรก็ตามอัตราการบรรจุงาน
ตอตําแหนงงานวางไตรมาสนี้มีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 34.15 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา  
และเม่ือพิจารณาถึงสัดสวนของผูบรรจุงานตอผูสมัครงานท่ีมีอัตรารอยละ 358.32 จะพบวา มีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 247.37 จากไตรมาส 2 ป 2564 ท่ีมีอัตรารอยละ 110.95 ท้ังนี้จะเห็นไดวาในไตรมาสนี้มียอดผูสมัคร
งานนอยกวาผูไดรับการบรรจุงาน เนื่องจากเปนการบรรจุงานจากยอดจํานวนผูมาลงทะเบียนสมัครงานสะสม      
จากหลาย ๆ ไตรมาสท่ีผานมาทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงตามแผนภูมิท่ี 8 

 
 
 
 
 

รอยละ 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวน ผปต. ในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) (YOY) อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผปต. ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (YOY) สปส.

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33
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แผนภูมิท่ี 8 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน / ตําแหนงงานวางในจังหวัดสงขลา 
 

 
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา   
      
* จํานวนผูไดรับการบรรจุงานเปนยอดที่สะสมมาจากไตรมาสกอนดวย 
หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด = ผูไดรับการบรรจุงาน x 100 
                                       ผูสมัครงาน 
               2. อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด = ผูไดรับการบรรจุงาน x 100 
                                               ตําแหนงงานวาง 
 

  อัตราการจางแรงงานตางดาว 
   

  ไตรมาส 2 ป 2564 อัตราการจางแรงงานตางดาวตอจํานวนผูมีงานทําท้ังหมด คิดเปนรอยละ 3.75 
หมายถึง ผูมีงานทําทุก ๆ 100 คน จะมีการจางแรงงานตางดาวประมาณ 3 คน และอัตราการจางแรงงาน    
ตางดาว 3 สัญชาติ  (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ตอจํานวนผูมีงานทําท้ังหมดอยูท่ีรอยละ 3.67 หมายถึงผูมีงานทํา 
ทุก ๆ 100 คน จะเปนการจางแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 3 คน 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 9  อัตราการจางแรงงานตางดาวในจังหวัดสงขลา 

 
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา/ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  

(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 
หมายเหตุ : 1. อัตราการจางแรงงานตางดาวตอจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดในจังหวัด = แรงงานตางดาวทั้งหมด x 100 
                                                                    ผูมีงานทําในจังหวัด 
               2. อัตราการจางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ในจังหวัด   = แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ x 100 

                                                                                               ผูมีงานทําในจังหวัด     
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แรงงานตางดาว/ผูมีงานทํา แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ/ผูมีงานทํา

รอยละ 
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 อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย 
     ในการทํางานของสถานประกอบการ 

 

อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบการ เปนตัวบงบอกตัวหนึ่ง 
ท่ีแสดงใหเห็นถึงภาวการณดานแรงงาน หากนายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายยอมสงผลกระทบตอความเปนอยู
ของลูกจาง ผูใชแรงงาน และสงผลถึงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานตามมา ซ่ึงพบวาอัตราการปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดตอจํานวนสถานประกอบการท่ีผานการตรวจ
ท้ังหมดของจังหวัดสงขลาไตรมาส 3 ป 2564 พบวาไตรมาสนี้มีอัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานอยูท่ีรอยละ 45.24 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.70 จากไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 2 ป 2564 มีอัตราอยูท่ี      
รอยละ 24.54) และเม่ือเทียบชวงเดียวกันของปท่ีผานมา พบวา ลดลงรอยละ 3.33 (ไตรมาส 3 ป 2563         
มีอัตราอยูท่ีรอยละ 10.45) 
 

อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน พบวา ไตรมาส 3 ป 2564  
มีอัตราอยูท่ีรอยละ 16.98  ซ่ึงลดลงรอยละ 3.50 จากไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 2 ป 2564 มีอัตราอยูท่ีรอยละ 
20.48) และเม่ือเทียบชวงเดียวกันของปท่ีผานมา พบวา ลดลงรอยละ 13.58 (ไตรมาส 3 ป 2563 มีอัตราอยูท่ี   
รอยละ 30.56) 

 
แผนภูมิท่ี 10 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัย 

ในการทํางานของสถานประกอบการจังหวัดสงขลา 

 

 

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
หมายเหตุ : อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบการ = จํานวนสถานประกอบการทีท่าํผิดกฎหมายคุมครองแรงงาน x 100 

                                                                            จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครองแรงงาน 
 

 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการ   = จํานวนสถานประกอบการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภยั x 100 
                                                                             จาํนวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจกฎหมายความปลอดภัย 
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รอยละ

ดานคุมครองแรงงาน ดานความปลอดภัย
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  อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงาน/ขอขัดแยงในสถานประกอบการ 

 

 การเกิดขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในสถานประกอบการ เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานจะแสดงใหเห็นถึงทิศทาง
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางท่ีมีทิศทางหรือแนวโนมไปในทางใด การเกิดขอพิพาทแรงงานนั้น           
มีผลมาจากการท่ีลูกจางไดแจงขอเรียกรองตอนายจาง และหากไมสามารถยุติ หรือตกลงกันไดก็จะเกิดเปน               
ขอพิพาทแรงงานข้ึน โดยในชวงไตรมาส 3 ป 2564 จังหวัดสงขลาไมมีการเกิดขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงาน  

 
 

  อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตน 
  

  อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนคิดจากจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
ตามมาตรา 33, 39, และ 40 ตอจํานวนผูมีงานทําจากการสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา เปนอัตรา 
ท่ีแสดงใหเห็นวาแรงงานไทยมีหลักประกันการทํางานท่ีดีมีความม่ันคง โดยไตรมาส 2* ป 2564 มีจํานวน
ผูประกันตนท้ัง 3 มาตรา จํานวน 292,683 คน คิดเปนรอยละ 34.33 ของจํานวนผูมีงานทํา 852,680 คน   
ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมาท่ีมีอัตรารอยละ 34.81 และขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี
มีอัตรารอยละ 32.79 
 

แผนภูมิท่ี 11 อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตน 
 

 
 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา / สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  

( ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 
 

   หมายเหตุ : อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตน = จํานวนผูประกันตน มาตรา 33, 39, 40 x 100 
                                                                            จํานวนผูมีงานทํา 
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 สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ขอนําเสนอสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2* ป 2564  
ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 
 

  กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 
  การสงเสริมการมีงานทํา 
  การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

  การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ            
  การประกันสังคม  
  อ่ืน ๆ (อัตราคาจาง, ตําแหนงงานวาง) 
 
 
 
 

 กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 
 
 

  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ไดดําเนินการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร ไตรมาส 2* ป 2564
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดสงขลามีประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,575,052 คน 
โดยสัดสวนของประชากรเพศชายมีนอยกวาเพศหญิงเล็กนอย กลาวคือเพศชาย มีจํานวน 763,773 คน  
คิดเปนรอยละ 48.49 ขณะท่ีเพศหญิง มีจํานวน 811,279 คน คิดเปนรอยละ 51.51 โดยประชากรท่ีอยูใน     
วัยทํางานหรือมีอายุ 15 ป ข้ึนไป จํานวน 1,276,346 คน คิดเปนรอยละ 81.04 (ชาย 610,122 คน               
หญิ ง 666,224 คน) จําแนกเปนผูอยู ใน กําลังแรงงาน  จํานวน 880,094 คน คิดเปนรอยละ 68.95                 
(ชาย 461,355 คน หญิง 418,739 คน) ไดแก ผูมีงานทํา 852,680 คน คิดเปนรอยละ 96.89 (ชาย 444,491 คน 
หญิง 408,189 คน) และผูวางงาน 27,414 คน คิดเปนรอยละ 3.11 (ชาย 16,864 คน หญิง 10,550 คน)             
ขณะท่ีผูไมอยูในกําลังแรงงาน  มีจํานวน 396,252 คน คิดเปนรอยละ 31.05 (ชาย 148,767 คน หญิง 247,485 คน) 
จําแนกเปน ผูทํางานบาน 80,472 คน คิดเปนรอยละ 20.31 (ชาย 790 คน หญิง 79,682 คน) เรียนหนังสือ 
135,841 คน คิดเปนรอยละ 34.28 (ชาย 63,762 คน หญิง 72,079 คน) และอ่ืน ๆ 179,938 คน คิดเปนรอยละ 
45.41 (ชาย 84,215 คน หญิง 95,723 คน) สวนผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 15 ป มีจํานวน 298,706 คน คิดเปนรอยละ 
18.96 (ชาย 153,651 คน หญิง 145,055 คน) (แผนภูมิท่ี 12 และตารางท่ี (ภาคผนวก))  

 ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ( ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 
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แผนภูมิท่ี 12 โครงสรางประชากรและกําลังแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 ป 2564 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
* ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ 

 

 หากศึกษาถึงระดับ การศึกษาของผูมีงานทํา พบวา ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 267,754 คน (รอยละ 31.40 ของผูมีงานทําท้ังหมด) รองลงมาเปนผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย จํานวน 164,770 คน (รอยละ 19.32) และระดับประถมศึกษา จํานวน 155,454 คน (รอยละ 
18.23) ตามลําดับ สวนผูมีงานทําท่ีไมมีการศึกษามีจํานวน 12,668 คน (รอยละ 1.49)  
 

แผนภูมิท่ี  13  ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา  จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2 ป 2564 

 
ท่ีมา :  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 

ไมมีการศึกษา
ต่ํากวา

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
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มัธยมศึกษา
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ปริญญาตรี อื่นๆ ไมทราบ
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ผูท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป 
1,276,346 คน (81.04%) 

  

ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 15 ป 
298,706 คน (18.96%) 

  

ผูอยูในกําลังแรงงาน 
880,094 คน (68.95%) 

  

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 
396,252 คน (31.05%) 

  

ผูมีงานทํา 
 852,680 คน (96.89%)  

  
ผูวางงาน 

 27,414 คน (3.11%) 
  

ทํางานบาน 
80,472 คน (20.31%) 

  

เรียนหนังสือ        
135,841 คน (34.28%) 

อ่ืนๆ 
 179,938 คน (45.41%) 

 

ประชากรจังหวัดสงขลา 
    1,575,052 คน  (100%) 

ภาคเกษตร 
283,100 คน (33.70%) 

  

นอกภาคเกษตร 
556,985 คน (66.30%) 

รอฤดูกาล 
- คน (-%) 
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 เม่ือพิจารณาผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2564 พบวาอาชีพท่ีมีผูทํางานมากท่ีสุด 5 อันดับ
แรก ไดแก 
   (1)  อาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 243,834 คน (รอยละ 28.60) 
  (2)  อาชีพพนักงานบริการ และพนักงานในรานคาและตลาด 226,855 คน (รอยละ 26.60) 
  (3)  อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 87,521 คน (รอยละ 10.26)              
  (4)  อาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ 83,439 คน  
                     (รอยละ 9.79)   

     (5)  อาชีพผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ และอาชีพท่ีเก่ียวของ 49,212 คน  
 (รอยละ 5.77) 
 

แผนภูมิท่ี 14  ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามอาชีพสูงสุด 5 อันดับแรก ไตรมาส 2 ป 2564 
 

                                   

 ท่ีมา :  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  
(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 

  

  สําหรับผู มีงานทําในจังหวัดสงขลา จํานวน 852,680 คน พบวา ทํางานในภาคเกษตรกรรม                                           
จํานวน 262,424 คน (รอยละ 30.78 ของผูมีงานทําท้ังหมด) สวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน  
590,256 คน (รอยละ 69.22 ของผูมีงานทําท้ังหมด) เนื่องจากไตรมาสนี้ภาคเกษตรกรรมลดลงตามปริมาณ
ผลผลิตยางพาราและกุงขาวลดลงโดยเฉพาะยางพารา แมวายางพาราจะมีอายุสวนใหญอยูในชวงใหผลผลิตสูง 
แตเนื่องจากเดือนนี้บางชวงการผลิตมีปริมาณฝนตก ประกอบกับเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัว และจากผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนปจจัยสนับสนุนความตองการของ
ประเทศคูคาท่ีเพ่ิมข้ึน จากการผลิตผลิตภัณฑเก่ียวเนื่องกับยางพารา โดยเฉพาะสินคาท่ีมีความจําเปนทาง
การแพทย อาทิเชน ถุงมือยาง ทําใหสงผลใหแรงงานจากนอกภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม โดยกลุม  
ผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกมากท่ีสุด จํานวน 170,004 คน   
(คิดเปนรอยละ 28.80 ของผูมีงานทํานอกภาคเกษตรกรรมท้ังหมด) รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมการผลิต 
จํานวน 96,399 คน (รอยละ 16.33) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร จํานวน 83,152 คน (รอยละ 14.09) การ
บริหารราชการและปองกันประเทศ จํานวน 50,265 คน (รอยละ 8.52) และการกอสราง จํานวน 38,092 คน 
(รอยละ 6.45) ตามลําดับ 

243,834

226,855

87,521

83,439

49,212

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรฯ

พนักงานบริการและพนักงานในรานคาฯ

อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายฯ

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือฯ
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แผนภูมิท่ี  15  ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก  
ไตรมาส 2 ป 2564   

 
 
 
 

(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 

 ดานสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา พบวาสวนใหญเปนทํางานสวนตัว จํานวน 315,318 คน       
(รอยละ 36.98 ของผูมีงานทําท้ังหมด) รองลงมาลูกจางเอกชน จํานวน 269,579 คน (รอยละ 31.62) ชวยธุรกิจ
ครัวเรือน จํานวน 147,636 คน (รอยละ 17.31) และลูกจางรัฐบาล จํานวน 98,915 คน (รอยละ 11.60)               
ตามลําดับ สวนผูมีงานทําท่ีมีสถานภาพเปนนายจางมีจํานวน 21,232 คน (รอยละ 2.49) 

 
 

แผนภูมิท่ี  16  ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 2 ป 2564 
  
 

 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  
(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เนื่องจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 
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ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  
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แรงงานนอกระบบ ป 2563 
 

  

 สําหรับแรงงานนอกระบบ ป 2563 จากผลการศึกษาของสํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา พบวา จังหวัด
สงขลาผู มี งาน ทํ า จํ านวน  843 ,784  คน  ในจํ านวนนี้ เป นผู ทํ างาน ท่ี ไม ได รับความ คุ มครองและ                          
ไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานหรือเรียกวา แรงงานนอกระบบ จํานวน 427,459 คน คิดเปนรอยละ 
50.66 ของผูมีงานทําท้ังหมด โดยจําแนกเปนเพศชาย จํานวน 218,990 คน คิดเปนรอยละ 51.23 เพศหญิง 
จํานวน 208,469 คน คิดเปนรอยละ 48.77 ในป  2563 ท้ั งนี้  แรงงานนอกระบบเหลานี้ จะทํางาน                  
นอกภาคเกษตรเปนสวนใหญมีจํานวน 242,755 คน คิดเปนรอยละ 56.79 ขณะท่ีภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 
184,704 คน (รอยละ 43.21) ซ่ึงกลุมนอกภาคเกษตรกรรมนี้ เม่ือพิจารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
พบวา อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ การขายสง การขายปลีก จํานวน 93,178 คน     
(รอยละ 38.38 ของผูมีงานทํานอกภาคเกษตรท้ังหมด) รองลงมา คือ ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 77,214 คน 
(รอยละ 31.81) และการผลิต 26,931 คน (รอยละ 11.09) ตามลําดับ 

 
แผนภูมิท่ี  17  ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบ  

จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร (5 อันดับแรก) ป 2563 
 

 
 

ท่ีมา :  การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  

 
 

 เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอายุ พบวา แรงงานนอกระบบอยูในชวงอายุ 60 ปข้ึนไป 
มากท่ีสุด จํานวน 72,361 คน (รอยละ 16.93) รองลงมาผูมีชวงอายุ 55-59 ป จํานวน 62,297 คน (รอยละ 
14.57)  และชวงอายุ 45-49 ป จํานวน 55,416 คน (รอยละ 12.96) สวนชวงอายุ 15-19 ป มีแรงงาน          
นอกระบบนอยท่ีสุดจํานวน 9,507 คน (รอยละ 2.22)  
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แผนภูมิท่ี 18 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอายุ 
ป 2563 

 

 
 
 

ท่ีมา :  การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 

 

 สําหรับดานการศึกษา พบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา 
มากท่ีสุด จํานวน 94,965 คน (รอยละ 22.22) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 92,708 คน          
(รอยละ 21.69) และระดับอุดมศึกษา จํานวน 82,768 คน (รอยละ 19.36) ตามลําดับ  

 
แผนภูมิท่ี 19  ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามระดับการศึกษา  

ป 2563 

 
 

 

ท่ีมา :  การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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 เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวาผูมีงานทําในอาชีพตาง ๆ สูงสุด 5 อันดับแรก
คือ ดานการเกษตรและประมงมากท่ีสุด จํานวน 182,656 คน (รอยละ 42.73 ของผูท่ีอยูในแรงงานนอกระบบ
ท้ังหมด) รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริการ จํานวน 156,708 คน (รอยละ 36.66) อาชีพดานความสามารถ    
ทางฝมือ จํานวน 44,970 คน (รอยละ 10.52) อาชีพพ้ืนฐานตาง ๆ จํานวน 18,514 (รอยละ 4.33 )               
และผูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร จํานวน 8,810 (รอยละ 2.06) ตามลําดับ 
 

แผนภูมิท่ี 20 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบ  
จําแนกตามอาชีพ (5 อันดับแรก) ป 2563 

 
ท่ีมา :  การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 

 

 

การสงเสริมการมีงานทํา 
 
การจัดหางานในประเทศ 
 

   ภารกิจสงเสริมใหประชาชนมีงานทําเปนภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซ่ึงดําเนินการ 
โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบการจัดหางาน มีท้ังการหางานทํา               
ในประเทศและตางประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดสงขลา ในชวงไตรมาส 3 ป 2564 (กรกฎาคม – กันยายน)   
มีตําแหนงงานวางท่ีแจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 2,679 อัตรา ซ่ึงมีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน 434 อัตรา  
จากไตรมาสท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 19.33 (ไตรมาสท่ีผานมาเทากับ 2,245 อัตรา) ในสวนของผูลงทะเบียน
สมัครงาน ไตรมาสนี้พบวามี 571 คน ซ่ึงลดลง 917 อัตรา คิดเปนรอยละ 61.63 จากไตรมาสท่ีแลวท่ีมี     
จํานวน 1,488 คน ขณะท่ีผู ไดรับการบรรจุงานในไตรมาสนี้ มีจํานวน 2,046 คน เพ่ิมข้ึน 395 อัตรา              
คิดเปนรอยละ 23.92 จากไตรมาสท่ีผานมาท่ีมีจํานวน 1,651 คน   
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ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน) การบรรจุงาน (คน)

786 
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1,859 

714 937 

6,508 

590 

2,748 

1,415 
376 

944 

4,384 

1,383 1,582 
2,245 

1,488 1,651 

2,679 

571 

2,046 

ไตรมาส  1/63

ไตรมาส  2/63

ไตรมาส  3/63

ไตรมาส  4/63

ไตรมาส  1/64

ไตรมาส  2/64

ไตรมาส 3/64

แผนภูมิท่ี  21  เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน     
ไตรมาส 1 ป 2563 - ไตรมาส 3 ป 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
 

สําหรับตําแหนงงานวางในไตรมาสนี้ พบวาเปนเพศหญิง จํานวน 91 อัตรา คิดเปนสัดสวน (รอยละ 3.40)         
ของตําแหนงงานวางท้ังหมด ขณะท่ีเพศชายมีจํานวน 372 อัตรา (รอยละ 13.88) และท่ีไมไดระบุเพศ 2,216 อัตรา 
(รอยละ 82.72) การท่ีตําแหนงงานวางมากกวาครึ่งไมไดระบุเพศ แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการ                         
หรือนายจางพิจารณาเห็นวางานโดยท่ัวไปไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถทําไดเชนกัน หรือไมมี
ความแตกตางในเรื่องเพศ  ในอีกประการหนึ่งนายจางพิจารณาเห็นวาการไมระบุเพศจะมีผลดีในดานโอกาส              
การคัดเลือกมากกวาการระบุเพศ 
 เม่ือพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้  พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 571 คน   
เปนชาย 195 คน คิดเปนรอยละ 34.15 และเปนหญิง 376 คน คิดเปนรอยละ 65.85 และการบรรจุงาน 
มีผูไดรับการบรรจุใหมีงานทําท้ังสิ้น 2,046 คน โดยสัดสวนของเพศหญิงจะไดรับการบรรจุงานมากกวาเพศชาย 
กลาวคือผูบรรจุงานท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวน 1,292 คน คิดเปนรอยละ 63.15 ขณะท่ีเพศชายมีจํานวน 754 คน  
คิดเปนรอยละ 36.85  

 

แผนภูมิท่ี 22  ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา  จําแนกตามเพศ 
      ไตรมาส 3 ป 2564   

 
 

 

ที่มา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
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 ชวงอายุท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงานในจังหวัดสงขลา สวนใหญจะมีอายุระหวาง 18-24 ป 
มากท่ีสุด คือ 1,337 อัตรา (รอยละ 49.91) รองลงมาคือ อายุ 25-29 ป จํานวน 621 อัตรา (รอยละ 23.18)      
และอายุ 30-39 ป จํานวน 439 อัตรา (รอยละ 16.39) สอดคลองกับผูมาลงทะเบียนสมัครงาน สวนใหญจะมีอายุ
ในชวง 18-24 ป มากท่ีสุด จํานวน 323 คน (รอยละ 56.57) รองลงมาเปนผูลงทะเบียนสมัครงานท่ีมีอาย ุ  
ในชวง 25-29 ป จํานวน 115 คน (รอยละ 20.14) และอายุ 30-39 ป จํานวน 88 คน (รอยละ 15.41)         
เม่ือพิจารณาผูไดรับการบรรจุงานสูงสุดอยูในชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 646 คน (รอยละ 31.57) รองลงมาคือ
ชวงอายุ 18-24 ป จํานวน 615 คน (รอยละ 30.06) และชวงอาย ุ30-39 ป จํานวน 534 คน (รอยละ 26.10) ตามลําดับ 

 

แผนภูมิท่ี  23 ตําแหนงงานวาง/ผูลงทะเบียนสมัครงาน/การบรรจุงาน จําแนกตามอายุ  ไตรมาส 3 ป 2564   

 

ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
 

 เม่ือพิจารณาความตองการตําแหนงงานวางจําแนกตามวุฒิการศึกษาจะพบวาสูงสุดจะอยูท่ีการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 799 อัตรา (รอยละ 29.82) รองลงมาเปนการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา 
จํานวน 508 อัตรา (รอยละ 18.96) และการศึกษาระดับปวส. จํานวน 440 อัตรา (รอยละ 16.42) ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวาในไตรมาสนี้ตลาดแรงงานในจังหวัดสงขลามีความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษามากกวา  
ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผูลงทะเบียนสมัครงานสวนใหญเปนผู ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงท่ีสุด      
จํานวน 273 คน (รอยละ 47.81) รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 149 คน (รอยละ 26.09) และการศึกษา
ระดับปวส. จํานวน 82 คน (รอยละ 14.36) และเม่ือพิจารณาสัดสวนของการบรรจุงานพบวา ระดับปริญญาตรี
ไดรับการบรรจุงานสูงท่ีสุด จํานวน 1,075 คน (รอยละ 52.54) เม่ือเทียบกับระดับการศึกษาอ่ืน ๆ รองลงมาเปน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 452 คน (รอยละ 22.09) และการศึกษาระดับปวส. จํานวน 246 คน (รอยละ 12.02)  
 ประเด็นท่ีนาสังเกต คือ ในไตรมาสนี้ตําแหนงงานวางทุกระดับการศึกษามีสัดสวนมากกวาผูสมัครงาน 
ยกเวนระดับปริญญาตรี เทานั้นท่ีตําแหนงงานวางใกลเคียงผูสมัครงานมาก แสดงใหเห็นวาในไตรมาสนี้ตลาดแรงงาน
มีความตองการแรงงานในระดับอ่ืนๆ ท่ีมิใชปริญญตรีเปนจํานวนมาก ฉะนั้น ระบบการศึกษาตองเรงผลิตคนในระดับ 
ปวช. ปวส. อนุปริญญา รองรับตลาดแรงงานควบคูกับการสรางคานิยมในเรื่องการศึกษาใหเยาวชนเห็นคุณคา      
ของการศึกษาระดับปวช. ปวส. อนุปริญญา วาไมไดดอยไปกวาระดับปริญญาตรี และยังสามารถหางานไดมากและ
งายกวา เนื่องจากเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานมากกวานั่นเอง ท่ีผานมาเยาวชนมีคานิยมและใหความสําคัญ     
กับการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสูงมาก เม่ือตําแหนงงานวางไมสอดคลองกับระดับการศึกษาของผูสมัครงานท่ีจบ        
จึงสงผลตอการทํางานต่ําระดับการศึกษาตามมา 
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แผนภูมิท่ี  24  ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / การบรรจุงานจังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับการศึกษา 
ไตรมาส 3 ป 2564   

 

  
ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

 

หากศึกษาดานอาชีพ พบวา  
อาชีพท่ีมีตําแหนงงานวางสูงสุด  3  อันดับแรก   คือ 

 (1)   อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน    1,395 อัตรา (รอยละ 52.07) 
 (2)   อาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ   จํานวน      360 อัตรา (รอยละ 13.44)       
 (3)   อาชีพเสมียน เจาหนาท่ี    จํานวน      342 อัตรา (รอยละ 12.77)  

อาชีพท่ีมีผูลงทะเบียนสมัครงานสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ 
 (1)   อาชีพผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรฯ  จํานวน     230 คน (รอยละ 40.28)  
        (2)   อาชีพเสมียน เจาหนาท่ี     จํานวน     137 คน (รอยละ 23.99)       
 (3)   อาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ   จํานวน     100 คน (รอยละ 17.51)       

อาชีพท่ีมีการบรรจุงานสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ 
        (1)   อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน   1,144 อัตรา (รอยละ 55.91) 
        (2)   อาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ   จํานวน      281 อัตรา (รอยละ 13.73)             
        (3)   อาชีพเสมียน เจาหนาท่ี    จํานวน      222 อัตรา (รอยละ 10.85) 
   
 
  *** หมายเหตุ  อาชีพงานพ้ืนฐาน  ไดแก ผูท่ีทํางานเรียบงายและเปนประจําหรือทําซ้ํา ๆ หากมีการใชเครื่องมือก็จะเปน 
                    เครื่องมือแบบใชมือถือ ไมซับซอนและใชแรงกาย 
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แผนภูมิท่ี  25  อาชีพท่ีมีตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / การบรรจุงานในจังหวัดสงขลา 
ไตรมาส 3 ป 2564 

ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
หากศึกษาดานอุตสาหกรรม พบวา 
  ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  
 (1)  การผลิต จํานวน  1,467 อัตรา (รอยละ 54.76) 
 (2)  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนตฯ จํานวน   746 อัตรา (รอยละ 27.85) 
 (3)  การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และคมนาคม จํานวน     71 อัตรา (รอยละ  2.65)                       
 (4)  กิจการดานอสังหาริมทรัพยฯ จํานวน     65 อัตรา (รอยละ  2.43)   
 (5)  การศึกษา จํานวน     48 อัตรา (รอยละ  1.79)                      
  

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานสูงสุด 5  อันดับแรก  คือ  
  (1)  การผลิต จํานวน 1,120 อัตรา (รอยละ 54.74) 
 (2)  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนตฯ จํานวน   546 อัตรา (รอยละ 26.69) 
 (3)  การศึกษา จํานวน     61 อัตรา (รอยละ  2.98)   
 (4)  การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และคมนาคม จํานวน     55 อัตรา (รอยละ  2.69)   
 (5)  กิจการดานอสังหาริมทรัพยฯ จํานวน     41 อัตรา (รอยละ  2.00)                      
   
 

 
 
 
 
 

ผูบัญญัติ
กฎหมาย

ขาราชการฯ

ผูประกอบ
วิชาชีพดาน

ตาง ๆ 
ชางเทคนิคฯ

เสมียน 
เจาหนาที่

พนักงาน
บริการฯ

ผูปฏิบัติงาน
ฝมือดาน

การเกษตรฯ

ผูปฏิบัติงาน
โดยใชฝมือใน
ธุรกิจตาง ๆ 

ผูปฏิบัติงาน
ในโรงงานฯ

อาชีพข้ัน
พ้ืนฐานตางๆ

ตําแหนงงานวาง 60 62 360 342 180 1 114 165 1,395

ผูลงทะเบียนสมัครงาน 14 37 100 137 31 18 4 230 -

การบรรจุงาน 79 79 281 222 145 1 44 51 1,144

60 62 

360 342 

180 

1 
114 

165 

1,395 

14 37 
100 137 

31 18 
4 

230 

-79 79 

281 222 
145 

1 44 51 

1,144 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                     ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  35 
   

 แผนภูมิท่ี 26  ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีตําแหนงงานวางจังหวัดสงขลาสูงสุด 5 อันดับ 
ไตรมาส 3 ป 2564 

 

 
 

ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
 

แผนภูมิท่ี 27  ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานจังหวัดสงขลาสูงสุด 5 อันดับ 
ไตรมาส 3 ป 2564 

 

 
 

ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
 

 สําหรับการดําเนินการเพ่ือสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดสงขลาในไตรมาสนี้ พบวา สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสงขลา ไดจัดกิจกรรมดําเนินการเพ่ือสงเสริมการมีงานทําท้ังหมด จํานวน 38 กิจกรรม มีผูไดรับประโยชน
จากการจัดกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 8,804 คน เปนกิจกรรมมหกรรมอาชีพ จํานวน 1 ครั้ง ผูไดรับประโยชน 
จํานวน 7,637 คน เปนเพศชาย 2,332 คน เพศหญิง 5,305 คน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จํานวน 378 ครั้ง      
ผูไดรับประโยชน จํานวน 1,107 คน เปนเพศชาย 378 คน เพศหญิง 729 คน กิจกรรมสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 2 ครั้ง ผูไดรับประโยชน จํานวน 40 คน เปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 34 คน และกิจกรรม
สงเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือผูสูงอายุ จํานวน 1 ครั้ง ผูไดรับประโยชน จํานวน 20 คน เปนเพศชาย 3 คน   
เพศหญิง 17 คน 
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แรงงานตางดาว 
 

  จังหวัดสงขลามีแรงงานตางดาวรวม 34,232 คน เปนแรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย 
จําแนกเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้  
 

             1. แรงงานตางดาวประเภทท่ัวไป ไดแก คนตางดาวท่ีมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือไดรับ
อนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว จํานวน 1,494 คน  
  2. แรงงานตางดาวสงเสริมการลงทุน ไดแก คนตางดาวท่ีเขามาทํางานในราชอาณาจักร           
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอ่ืน 
ไดแก พ.ร.บ.นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 จํานวน 231 คน  
           3. แรงงานตางดาวตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว  
และกัมพูชาท่ีเขามาทํางานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง จํานวน 5,241 คน 
                4. แรงงานตางดาวบุคคลพ้ืนท่ีสูง ไดแก คนตางดาวท่ีไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยไดออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจนสถานะยื่นขอใบอนุญาตทํางาน จํานวน 245 คน 
  5. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มติ 20 สิงหาคม 2562 จํานวน 21,203 คน 
  6. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มติ 29 มกราคม 2563 จํานวน  3,442 คน 
  7. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มติ 4 สิงหาคม 2563 จํานวน 2,376 คน 
 

แผนภูมิท่ี 28  แรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานถูกกฎหมายในจังหวัดสงขลา 
 

 
ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ วันท่ี 25 กันยายน 2564) 

 
  แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จังหวัดสงขลา มีจํานวนท้ังสิ้น 32,262 คน    
จําแนกเปนแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา จํานวน 28,632 คน (รอยละ 88.75) สัญชาติลาว จํานวน 1,300 คน 
(รอยละ 4.03) และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 2,330 คน (รอยละ 7.22)  

  หากพิจารณาแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย แยกตามประเภทอาชีพในจังหวัดสงขลาไตรมาสนี้  
มีจํานวนท้ังหมด 254 คน สวนใหญประกอบอาชีพเปนผูประกอบการวิชาชีพดานตาง ๆ จํานวน 186 คน  
(รอยละ 73.23) รองลงมาเปนอาชีพผูบัญญัติกฎหมายขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ จํานวน 50 คน    
(รอยละ 19.69) อาชีพผูประกอบการวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพท่ีเก่ียวของ จํานวน 17 คน      
(รอยละ 6.69) และอาชีพเสมียน จํานวน 1 คน (รอยละ 0.39) ตามลําดับ 
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แผนภูมิท่ี 29 แรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 3 ป 2564

 
 
 
 

ที่มา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

 

 เม่ือพิจารณาแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย จําแนกตามสัญชาติ พบวา สัญชาติอ่ืน ๆ          
ท่ียังไมไดระบุสัญชาติ จํานวน 110 คน (รอยละ 43.31) รองลงมาคือ สัญชาติฟลิปปนส จํานวน 55 คน              
(รอยละ 21.65) สัญชาติมาเลเซีย จํานวน 29 คน (รอยละ 11.42) สัญชาติจีน จํานวน 19 คน (รอยละ 7.48) 
สัญชาติอังกฤษ จํานวน 15 คน (รอยละ 5.90) และสัญชาติอินเดีย จํานวน 17 คน (รอยละ 5.47)  
  

แผนภูมิท่ี 30 แรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย จําแนกตามสัญชาต ิไตรมาส 3 ป 2564 

 
 

ที่มา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
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แรงงานไทยในตางประเทศ   
 

  แรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศในไตรมาสนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 44 คน 
เพศชาย จํานวน 20 คน และเพศหญิง จํานวน 24 คน สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 17 คน 
(รอยละ 38.64) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน (รอยละ 22.73) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 9 คน  (รอยละ 20.45) ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแรงงานสวนใหญของจังหวัดสงขลา ไมนิยม
เดินทางไปทํางานตางประเทศ   
 

แผนภูมิท่ี 31  แรงงานไทยในจังหวัดสงขลา ท่ีแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ป 2564 

 

 
ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

 

 แรงงานไทยในจังหวัดสงขลา ท่ีไดขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ ไตรมาส 3 ป 2564     
จํานวน 119 คน จําแนกตามวิธีการเดินทาง พบวา สวนใหญเดินทางดวยตนเอง จํานวน 73 คน (รอยละ 61.34)
รองลงมาคือ นายจางพาไปทํางาน จํานวน 31 คน (รอยละ 26.05) ไปทํางานประเภท Re-Entry คือ การแจง
กลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่ง จํานวน 13 คน (รอยละ 10.92) และกรมการจัดหางานจัดสง จํานวน 2 คน         
(รอยละ 1.68) ตามลําดับ  

แผนภูมิท่ี 32  แรงงานไทยในจังหวัดสงขลาท่ีไดรับการอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ  
จําแนกตามวิธีการเดินทาง  ไตรมาส 3 ป 2564 

 

 

ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

  สําหรับแรงงานไทยท่ีขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค ไตรมาส 3 ป 2564 
สวนใหญเดินทางไปทํางานในแถบเอเชียท้ังสิ้น จํานวน 92 คน (รอยละ 77.31) รองลงมาคือ เดินทางไปทํางาน
ในแถบตะวันออกกลาง จํานวน 14 คน (รอยละ 11.76) เดินทางไปทํางานในแถบภูมิภาคอ่ืน ๆ จํานวน 12 คน 
(รอยละ 10.08) และเดินทางไปทํางานในแถบแอฟริก จํานวน 1 คน (รอยละ 0.84) 
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แผนภูมิท่ี 33 แรงงานไทยในจังหวัดสงขลา ท่ีไดรับการอนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
จําแนกตามภูมิภาค ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

 
 

  การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 

 

   ในรอบไตรมาส 3 ป 2564 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
ไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ
แรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือแรงงาน
ไทยใหมีมาตรฐานฝมือทัดเทียมประเทศตางๆ และขณะเดียวกันเปนการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับ                  
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝกตาง ๆ  
     

   การฝกเตรียมเขาทํางาน  การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดสงขลา มีผูเขารับการฝก
เตรียมเขาทํางานท้ังสิ้น 167 คน ผานการฝก 114 คน คิดเปนรอยละ 68.26 เม่ือพิจารณากลุมอาชีพท่ีมีผูเขารับ
การฝกเตรียมเขาทํางานสูงสุดในไตรมาสนี้พบวา กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 68 คน (รอยละ 40.72 ของ
จํานวนผูเขารับการฝกท้ังหมด) ผานการฝก 30 คน คิดเปนรอยละ 17.96 รองลงมาคือ กลุมอาชีพชางไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 38 คน (รอยละ 22.75) ผานการฝก 31 คน คิดเปนรอยละ 18.56        
กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 36 คน (รอยละ 21.56) ผานการฝก 30 คน คิดเปนรอยละ 17.96 กลุมธุรกิจ
และบริการ จํานวน 18 คน (รอยละ 10.78) ผานการฝก 18 คน คิดเปนรอยละ 10.78 และกลุมอาชีพชาง
กอสราง จํานวน 7 คน (รอยละ 4.19) ผานการฝก 5 คน คิดเปนรอยละ 2.99 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอเชีย, 92 คน

ภูมิภาคอ่ืนๆ, 
12 คน

แอฟริกา,
1 คน

ตะวันออกกลาง, 
14 คน
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แผนภูมิท่ี 34 การฝกเตรียมเขาทํางานและผานการฝกในจังหวัดสงขลา จําแนกตามกลุมอาชีพ 
ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 

 

  การฝกยกระดับฝมือแรงงาน  การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา มีผูเขารับการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานท้ังสิ้น 1,826 คน ผานการฝก 1,780 คน คิดเปนรอยละ 97.48 เม่ือพิจารณากลุมอาชีพ         
ท่ีมีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานสูงสุดในไตรมาสนี้ พบวา กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 594 คน     
(รอยละ 32.53 ของผูเขารับการฝกท้ังหมด) ผานการฝก จํานวน 593 คน (รอยละ 32.48) รองลงมาคือ กลุมอาชีพ
ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอร จํานวน 563 คน (รอยละ 30.83) ผานการฝก จํานวน 531 คน             
(รอยละ 29.08) กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 555 คน (รอยละ 30.39) ผานการฝก จํานวน 549 คน   
(รอยละ 30.06) กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 92 คน (รอยละ 5.04) ผานการฝก จํานวน 91 คน (รอยละ 4.98) 
และกลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน 22 คน (รอยละ 1.21) ผานการฝก จํานวน 16 คน (รอยละ 0.88)  
 
 

แผนภูมิท่ี 35 การฝกยกระดับฝมือแรงงานและผานการฝกยกระดับฝมืแรงงานในจังหวัดสงขลา  
จําแนกตามกลุมอาชีพ  ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 
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  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา  
มีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานท้ังสิ้น 843 คน ผานการทดสอบ 703 คน คิดเปนรอยละ 83.39                      
เม่ือพิจารณากลุมอาชีพท่ีมีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมากท่ีสุดในไตรมาสนี้ พบวา กลุมอาชีพ 
ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 408 คน (รอยละ 48.40 ของจํานวนผูเขารับการทดสอบท้ังหมด) 
ผานการทดสอบ จํานวน 357 คน (รอยละ 42.35) รองลงมาคือ กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 290 คน       
(รอยละ 34.40) ผานการทดสอบ จํานวน 202 คน (รอยละ 23.96) กลุมอาชีพชางกอสราง จํานวน 60 คน (รอยละ 7.12) 
ผานการทดสอบ จํานวน 60 คน (รอยละ 7.12) กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 31 คน (รอยละ 3.68) ผานการทดสอบ 
จํานวน 31 คน (รอยละ 3.68) กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน 30 คน (รอยละ 3.56) ผานการทดสอบ 
จํานวน 30 คน (รอยละ 3.56) และกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 24 คน (รอยละ 2.84) ผานการทดสอบ 
จํานวน 23 คน (รอยละ 2.73)  
 

แผนภูมิท่ี 36 การทดสอบมาตรฐานฝมืแรงงานและผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามกลุมอาชีพ  ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 

 

  การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงาน  การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา มีผูเขารับ
การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานจํานวนท้ังสิ้น 556 คน ผานการฝก 542 คน คิดเปนรอยละ 97.48  เม่ือพิจารณา
กลุมอาชีพท่ีมีผู เขารับการฝกเสริมทักษะฝมือมากท่ีสุดในไตรมาสนี้ พบวา กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ      
จํานวน 301 คน (รอยละ 54.14 ของจํานวนผูเขารับการฝกท้ังหมด) ผานการฝก จํานวน 295 คน (รอยละ 53.06) 
รองลงมาคือ กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 80 คน (รอยละ 14.39) ผานการฝก จํานวน 79 คน (รอยละ 14.21) 
กลุมอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 70 คน (รอยละ 12.59) ผานการฝก จํานวน 63 คน             
(รอยละ 11.33) กลุมอาชีพชางกอสราง จํานวน 65 คน (รอยละ 11.69) ผานการฝก จํานวน 65 คน (รอยละ 11.69) 
และกลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน 40 คน (รอยละ 7.19) ผานการฝก จํานวน 40 คน (รอยละ 7.19) 
 

แผนภูมิท่ี 37 การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานและผานการฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามกลุมอาชีพ  ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 
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    การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ                 
 
 

 การตรวจแรงงาน    
 

 กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาฝมือแรงงาน                
เพ่ือยกระดับฝมือใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแลว อีกภารกิจหนึ่งท่ีเกิดข้ึน
ตอเนื่องภายหลังการสงเสริมใหคนมีงานทําแลวคือ ภารกิจดานการคุมครองลูกจาง/นายจางใหไดรับ 
ความเปนธรรมในการทํางาน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนหนวยงาน                  
ในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีมีภารกิจหนาท่ีในการคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความเปนธรรมจากการทํางาน
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  เพ่ือไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง โดยมีจุดมุงหมายสูงสุด คือ 
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันในอีกดานหนึ่งก็ตองผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมกับฝายนายจาง กลาวคือ 
ไมโอนเอียงไปดานใดดานหนึ่ง  ท้ังนี้  มาตรการท่ีจะชวยใหผูใชแรงงานไดรับรายไดและสวัสดิการท่ีเปนธรรม 
เพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมถึงไดรับการคุมครองแรงงานให มี คุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนได คือการตรวจ 
สถานประกอบการ เพ่ือใหแนใจวาผูใชแรงงานไดรับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมายการคุมครองแรงงาน  
และในขณะเดียวกันก็จะเปนมาตรการในการกระตุนใหสถานประกอบการเอาใจใสดูแลลูกจางของตนใหมากข้ึน
อีกดวย  

 

            สําหรับไตรมาส 3 ป 2564 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา ไดดําเนินการ
ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการจํานวนท้ังสิ้น 42 แหง มีลูกจางท่ีผานการตรวจหรือไดรับการคุมครอง  
รวม 2,545 คน จําแนกเปนเพศชาย 1,255 คน (รอยละ 49.31 ของลูกจางท่ีผานการตรวจท้ังหมด) เพศหญิง 
1,290 คน (รอยละ 50.69 ของลูกจางท่ีผานการตรวจท้ังหมด) ซ่ึงสถานประกอบการท่ีผานการตรวจ           
สวนใหญ เปนสถานประกอบการขนาด 20-49 คน  จํานวน 19 แหง (รอยละ 45.24 ) รองลงมาเปน           
สถานประกอบการขนาด 10-19 คน จํานวน 9 แหง (รอยละ 21.43) และสถานประกอบการขนาด 50-99 คน 
จํานวน 5 แหง (รอยละ 11.90) ตามลําดับ ผลการตรวจพบวา สถานประกอบการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน จํานวน 23 แหง (รอยละ 54.76 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด) และปฏิบัติ  
ไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 19 แหง (รอยละ 45.24 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจ
ท้ังหมด) 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานจําแนกตามขนาด
สถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตองสูงสุด 5 อันแรก ไดแก ขนาด 10 – 19 คน      
และขนาด 20 – 49 คน มีอัตราการปฏิบัติไมถูกตองฯ จํานวนขนาดละ 6 แหง (รอยละ 14.29) รองลงมาไดแก   
ขนาด 5-9 คน จํานวน 4 แหง (รอยละ 9.52) และขนาด 1–4 คน ขนาด 50–99 คน และ100–299 คน         
ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวนขนาดละ 1 แหง (รอยละ 2.38) ตามลําดับ  
  สําหรับสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 19 แหง ซ่ึงมี
บางแหงมีเรื่องท่ีปฏิบัติไมถูกตองหลายเรื่อง โดยพบวา เรื่องท่ีปฏิบัติไมถูกตองมีท้ังสิ้น 19 เรื่อง และพบวาเรื่อง      
ท่ีปฏิบัติไมถูกตองสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับเรื่องปฏิบัติไมถูกตองท้ังหมดคือ วันหยุด 9 แหง (รอยละ 47.37)    
เรื่องท่ีปฏิบัติไมถูกตอง 2 อันดับถัดมา เรื่องขอบังคับในการทํางานมีถึง 8 แหง (รอยละ 42.10) ของเรื่องท่ีปฏิบัติ
ไมถูกตองท้ังหมด ซ่ึงความผิดเรื่องการไมปฏิบัติตามขอบังคับในการทํางานมักพบวาเปนเพราะสถานประกอบการ
สวนใหญมิไดติดประกาศขอบังคับการทํางาน ซ่ึงไดแก การกําหนดวันหยุด เวลาทํางาน เวลาพัก ฯลฯ ใหลูกจาง
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ทราบท่ัวกัน ซ่ึงตามระเบียบปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน กําหนดใหนายจางตองติดประกาศ
ขอบังคับการทํางานใหลูกจางทราบ พรอมสงสําเนาประกาศใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานทราบดวย   
แตในทางปฏิบัตินายจางบางรายมิไดติดประกาศหรือติดประกาศแตมิไดทําสําเนาแจงสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดสงขลาทราบ จึงถือวาปฏิบัติไมถูกตอง นอกจากนี้ ในเรื่องการปฏิบัติไมถูกตอง      
สําหรับขอบังคับยังรวมถึงการไมจัดทําระเบียบขอบังคับการทํางานอีกดวย และการจายคาจาง จํานวน 2 แหง 
(รอยละ 10.53)  
 

แผนภูมิท่ี 38 เรื่องท่ีสถถานประกอบการในจังหวัดสงขลา ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
ไตรมาส 3 ป 2564 

 

 
 

ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 
 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมที่ผานการตรวจ 3 อันดับแรก พบวา ประเภทอุตสาหกรรม          
ที่ผานการตรวจมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ จํานวน 12 แหง (รอยละ 
28.57 ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการกอสราง จํานวน 9 แหง (รอยละ 
21.43) และอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 7 แหง (รอยละ 16.67) ตามลําดับ อุตสาหกรรมที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานมากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมการกอสราง จํานวน 6 แหง (รอยละ 0.14 ของสถานประกอบการที่ผาน
การตรวจทั้งหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
ทั้งหมด จํานวน 4 แหง (รอยละ 0.10) อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 4 แหง (รอยละ 0.10) โรงแรม และภัตตาคาร 
จํานวน 4 แหง (รอยละ 0.10) อุตสาหกรรมกิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ จํานวน 3 แหง 
(รอยละ 0.07) อุตสาหกรรมการขนสง สถานที่เก็บสินคา และคมนาคม จํานวน 1 แหง (รอยละ 0.02) และอุตสาหกรรม
การประมง จํานวน 1 แหง (รอยละ 0.02) ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมพบวาอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
มากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด     
จํานวน 8 แหง (รอยละ 0.19 ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต    
ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด จํานวน 3 แหง (รอยละ 0.07) อุตสาหกรรมการกอสราง จํานวน 3 แหง (รอยละ 0.07) 
และอุตสาหกรรมการขนสง สถานที่เก็บสินคา และคมนาคม อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 
อุตสาหกรรม การทําเหมืองแร และเหมืองหิน อุตสาหกรรมการไฟฟา กาซ และประปา อุตสาหกรรมโรงแรมและ
ภัตตาคาร จํานวนอุตสาหกรรมละ 1 แหง (รอยละ 0.02) ตามลําดับ   
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แผนภูมิท่ี 39 ประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาปฏิบัตไิมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  

5 อันดับแรก ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 เม่ือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา ตรวจพบวา สถานประกอบการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จะมีการดําเนินการเพ่ือใหสถานประกอบการนั้นปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
แรงงาน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกลูกจาง ไดแก การแนะนําใหปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง การออกหนังสือเชิญพบ 
การออกคําสั่งใหดําเนินการ การเปรียบเทียบปรับ หรือการสงเรื่องดําเนินคดี  ท้ังนี้ การจะดําเนินการในลักษณะ
ใดจะพิจารณาตามความรุนแรงของปญหา จากตัวเลขขางตนพบวาเรื่องท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย 19 แหง 
อัตราปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการรอยละ 45.24 สวนใหญเปนเรื่อง 
ขอบังคับ ไดแก การไมจัดทําระเบียบขอบังคับการทํางาน การไมสงสําเนาระเบียบขอบังคับ หรือไมเผยแพรและ
ปดประกาศใหลูกจางทราบ การดําเนินการของเจาหนาท่ีสําหรับสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตองตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานสวนใหญจึงเปนไปในทางใหออกคําสั่งใหดําเนินการแกเจาของสถานประกอบการ เพ่ือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายตอไป โดยมีสัดสวนรอยละ 45.24 (19 แหง)  

แผนภูมิท่ี 40 การดําเนินการของเจาหนาท่ีสําหรับสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตอง 
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 
 
 

8

3 3

1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

การขายสง การขาย
ปลีก การซอมแซมยาน

ยนต

การผลิต การกอสราง โรงแรม และภัตตาคาร การขนสง การไฟฟา กาซ และการ
ประปา

เกษตรกรรม การทําเหมืองแรฯ

คน

ออกคําสั่งใหดําเนินการ 
19 แหง



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                     ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  45 
   

 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน    

 

 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน 
ยังเปนอีกมาตรการหนึ่งท่ีดําเนินการเพ่ือกระตุนสงเสริมใหเจาของสถานประกอบการเห็นความสําคัญ  
และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เพราะหากการทํางานมีความปลอดภัยยอมสงผลถึงคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของผูใชแรงงานตามมา เม่ือคนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะทํางานอยางมีความสุขและจะสงผลตอผลผลิต                
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของสถานประกอบการ อันจะนําไปสูผลกําไรตามมานั่นเอง โดยไตรมาส 3 ป 2564 สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา ไดดําเนินการตรวจความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบการ
ท้ังสิ้น 53 แหง ลูกจางท่ีผานการตรวจท้ังสิ้น 2,260 คน โดยในไตรมาสนี้ มีการตรวจสถานประกอบการลดลง 
จากไตรมาสท่ีแลว จํานวน 30 แห ง คิดเปนรอยละ 36.14 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจ               
(ไตรมาส 2 ป 2564 ซ่ึงมีตรวจ จํานวน 83 แหง) ในขณะท่ีลูกจางลดลงจากไตรมาสท่ีแลว จํานวน 1,467 คน  
คิดเปนรอยละ 39.36 ของจํานวนลูกจางท่ีผานการตรวจไตรมาส 2 ป 2564 ซ่ึงมีจํานวน 3,727 คน  
 

 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการตรวจความปลอดภัยในการทํางานสูงสุดในไตรมาสนี้ 5 อันดับแรก ไดแก  
อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ จํานวน 17 แหง (รอยละ 32.08 ของสถานประกอบการ
ท่ีผานการตรวจท้ังหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 15 แหง (รอยละ 28.30) อุตสาหกรรม  
การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และคมนาคม จํานวน 8 แหง (รอยละ 15.09) อุตสาหกรรมการกอสราง       
จํานวน 6 แหง (รอยละ 11.32) และอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห จํานวน 3 แหง 
(รอยละ 5.66) ตามลําดับ 
 สวนประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการปฏิบัติ ไม ถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน              
ในไตรมาส 3 ป 2564 ไดแก อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ จํานวน 4 แหง     
(รอยละ 7.55 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 4 แหง 
(รอยละ 7.55) และอุตสาหกรรมการกอสราง จํานวน 1 แหง (รอยละ 1.89) ตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี 41 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 5 อันดับแรก  
 ไตรมาส 3 ป 2564 

 

  

 

   
 
 

ที่มา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
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 การดําเนินการของเจาหนาท่ีในสวนของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย
ในการทํางาน ประกอบไปดวยการใหคําแนะนําในวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง การออกคําสั่งใหสงเอกสาร เรียกพบ 
ปรับปรุง หรือหยุดการใชเครื่องจักร รวมท้ังการสงเรื่องดําเนินคดี ท้ังนี้ ในบางแหงอาจมีการดําเนินการมากกวา 
1 กรณี สําหรับไตรมาส 3 ป 2564 ซ่ึงพบวา มีสถานประกอบการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย
จํานวน 9 แหง สวนใหญจะดําเนินการโดยออกคําสั่งใหปรับปรุง เพ่ือใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน มี 9 แหง (รอยละ 16.98 ของการดําเนินการท้ังหมด) 

แผนภูมิท่ี 42 การดําเนินการของเจาหนาท่ีสําหรับสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตอง 
ตามกฎหมายความปลอดภัยในท่ีทํางาน ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 
 การแรงงานสัมพันธ 

 องคกรนายจาง/ลูกจาง 
     นอกเหนือจากภารกิจดานการคุมครองแรงงานและดูแลดานความปลอดภัยในการทํางานท้ังแกลูกจาง  
และนายจางแลว กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา ยังมีภารกิจ 
ในการสงเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธใหเหมาะสม และสอดคลองกับภาวะดานเศรษฐกิจ และสังคม 
เพ่ือปองกันความขัดแยง และเสริมสรางความรวมมือท่ีดีตอกันระหวางนายจาง ลูกจางและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  
โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือสรางสันติสุขในวงการแรงงานใหนายจางและลูกจางมีทัศนคติท่ีดีตอกันในการทํางาน                         
เพราะหากนายจาง  ลูกจางมีความเขาใจกันเปนอยางดียอมไมกอใหเกิดปญหาขอขัดแยงข้ึน เม่ือไมมีปญหา 
ขอขัดแยง ก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนการทํางานหรือการมีทีมงานท่ีดี  ก็จะนําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ลูกจาง หรือผูใชแรงงานมีความสุขในการทํางานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกัน
นายจางก็มีความสุข เนื่องจากมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเปนผลกําไรตามมา ท้ังนี้  ในกลุมของนายจางและลูกจาง          
จะมีการตั้งองคการเพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนตนเอง สําหรับในจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ป 2564 พบวา          
ไมมีองคกรนายจางและองคกรลูกจาง 

 ขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง 
 สําหรับการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในรอบไตรมาส 3 ป 2564 พบวา     

จังหวัดสงขลา ไมมีการเกิดขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงาน 
 

 

ออกคําสั่งใหปรับปรุง 
9 แหง
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 สวัสดิการแรงงาน 
   กิจกรรมท่ีชวยสนับสนุนสงเสริมใหผู ใชแรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนนอกเหนือจากการตรวจ 
สถานประกอบการเพ่ือใหการคุมครองใหผูใชแรงงานตามท่ีไดกลาวมาแลว สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดสงขลา ยังมีการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ โดยในไตรมาส 3 ป 2564  
ไดดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบการจัดสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ แกลูกจาง หรือผูใชแรงงาน ดังนี้  
สงเสริมการใหบริการดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 106 แหง ลูกจางท่ีไดรับ         
การสงเสริม 7,443 คน และมีการสงเสริมความรูเก่ียวกับสวัสดิการแรงงานโดยการอบรมใหความรูแกนายจาง 
ลูกจาง ผูใชแรงงาน 106 แหง ลูกจางท่ีไดรับการสงเสริม 7,443 คน 
 

 การเลิกจางแรงงาน 
 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณการเลิกจาง ไตรมาส 3 ป  2564  
มีสถานประกอบการท่ีเลิกกิจการ จํานวน 77 แหง และลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 165 คน สวนใหญ         
เปนสถานประกอบการขนาดเล็กขนาด 1-9 คน เลิกกิจการ จํานวน 65 แหง (รอยละ 84.42 ของสถานประกอบ
กิจการเลิกกิจการท้ังหมด) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 146 คน (รอยละ 88.48 ของลูกจางท่ีถูกเลิกจางท้ังหมด) 
และสถานประกอบการขนาด 10 คนข้ึนไป เลิกกิจการ จํานวน 12 แหง (รอยละ 15.58 ของสถานประกอบ
กิจการเลิกกิจการท้ังหมด) และลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 19 คน (รอยละ 11.52 ของลูกจางท่ีถูกเลิกจาง
ท้ังหมด) 
   

แผนภูมิท่ี 43 สถานประกอบการท่ีเลิกกิจการ และลูกจางท่ีถูกเลิกจางในจังหวัดสงขลา  
ไตรมาส 3 ป 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
 

 เม่ือพิจารณาประเภทกิจการท่ีมีการเลิกกิจการและลูกจางท่ีถูกเลิกจางสูงสุดในจังหวัดสงขลา พบวา 
อยูในประเภทรานคาเบ็ดเตล็ด การคาอ่ืนๆ จํานวน 42 แหง (รอยละ 54.55 ของสถานประกอบการท่ีเลิกกิจการ
ท้ังหมด) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 76 คน (รอยละ 46.06 ของลูกจางท่ีถูกเลิกจางท้ังหมด) รองลงมาคือ 
ประเภทรานขายอาหาร โรงแรม หองเชา จํานวน 13 แหง (รอยละ 16.88) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 14 คน 
(รอยละ 8.48) ประเภทการกอสราง จํานวน 7 แหง (รอยละ 9.09) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 28 คน (รอยละ 
16.97)  ประเภทการคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ จํานวน 7 แหง (รอยละ 9.09) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง  จํานวน 5 คน 
(รอยละ 3.03) ประเภทสถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ จํานวน 4 แหง (รอยละ 5.19) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง   
จํานวน 29 คน (รอยละ 17.58) และประเภทอ่ืน ๆ เชน (กิจการบริการคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานอินเตอรเน็ต   
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งานเหล็ก กลึง ไส เชื่อมชิ้นงานเหล็ก เปนตน) จํานวน 4 แหง (รอยละ 5.19) ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง จํานวน 13 คน 
(รอยละ 7.88) ตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี 44 สถานประกอบการท่ีเลิกกิจการ/ลูกจางท่ีถูกเลิกจางในจังหวัดสงขลา  
ไตรมาส 3 ป 2564    

 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
 

 

 การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน  
   สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในรอบไตรมาส 3 ป 2564 พบวา การประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางานมีท้ังสิ้น 361 คน โดยสวนใหญสถานประกอบการท่ีมีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยสูงสุด คือ สถานประกอบการขนาดใหญท่ีมีลูกจาง 1,000 คนข้ึนไป โดยมีจํานวน 89 คน 
(รอยละ 24.65) รองลงมาคือขนาด 11-20 คน จํานวน 62 คน (รอยละ 17.17) และขนาด 101-200 คน       
จํานวน 54 คน (รอยละ 14.96) ตามลําดับ  

     

แผนภูมิท่ี 45 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทํางานในจังหวัดสงขลา                                
จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ป 2564      

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 

  
 เม่ือพิจารณาผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน 361 คน ตามประเภทความรายแรง พบวา
สวนใหญจะหยุดงานเกิน 3 วัน กลาวคือ มีจํานวน 182 คน (รอยละ 50.42) สําหรับกรณีหยุดงานไมเกิน         
3 วัน จํานวน 176 คน (รอยละ 48.75) และตาย จํานวน 3 คน (รอยละ 0.83)  
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แผนภูมิท่ี 46  ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามประเภทผลการประสบอันตราย ไตรมาส 3 ป 2564 

   

     

   ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
 
 

สําหรับสาเหตุของการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานพิจารณาใน 5 อันดับแรก  สรุปไดดังนี้ 
  1) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง  จํานวน  105  คน   คิดเปนรอยละ 29.09 
 2) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน จํานวน    69  คน   คิดเปนรอยละ 19.11 
 3) วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ จํานวน    45  คน   คิดเปนรอยละ 12.47 
 4) หกลม ลื่นลม จํานวน    36  คน   คิดเปนรอยละ   9.97 
 5) วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จํานวน    28  คน   คิดเปนรอยละ   7.76 

 
 

แผนภูมิท่ี  47  ผูประสบอันตรายอันเนื่องหรือเจ็บปวยจากการทํางานในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามสาเหตุการประสบอันตราย (5 อันดับแรก) ไตรมาส 3 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
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         การประกันสังคม                 
      

 

ภารกิจดานการประกันสังคมเปนอีกหนึ่งภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดสงขลา มีหนาท่ีดูแลผูใชแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีหลักประกันชีวิตท่ีม่ันคงจนถึงชราภาพ  
โดยขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2564 พบวา ในจังหวัดสงขลามีผูประกันตนท้ังสิ้น 715,152 คน แยกเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 33 จํานวน 185,523 คน ผูประกันตนตามมาตรา 39 จํานวน 37,217 คน และ
ผูประกันตนตามมาตรา 40 จํานวน 492,412 คน มีสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคมท้ังสิ้น 9,238 แหง 
โดยสวนใหญ เปนสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง จํานวน 1-10 คน กลาวคือ มีจํานวน 6,908 แหง คิดเปนรอยละ 
74.78 ของจํานวนสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคมท้ังหมด สําหรับผูประกันตนในสถานประกอบการ 
มีจํานวนท้ังสิ้น 185,523 คน สวนใหญเปนผูประกันตนในสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง จํานวน 1,001 คนข้ึนไป 
40,505 คน คิดเปนรอยละ 21.83 ของผูประกันตนท้ังหมด 

 
แผนภูมิท่ี 48 ผูประกันตนในจังหวัดสงขลา จําแนกตามมาตรา ไตรมาส 3 ป 2564 

 

 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 

 

แผนภูมิท่ี 49 สถานประกอบการและผูประกันตนในจังหวัดสงขลา จําแนกตามมาตรา 33 
 ไตรมาส 3 ป 2564 

 

 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
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ปจจุบันจังหวัดสงขลา มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมสวนใหญเปนสถานพยาบาลของรัฐบาล 
จํานวน 3 แหง และสถานพยาบาลของเอกชน จํานวน 1 แหง 

 
 

แผนภูมิท่ี 50 สถานพยาบาลในสังกัดประสังคมในจังหวัดสงขลา  ไตรมาส 3  ป 2564    

 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 

 สําหรับการใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดสงขลา พิจารณาตามประเภทของประโยชน
ทดแทน ซ่ึงมี 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน พบวา
จํานวนผูใชบริการมีท้ังสิ้น 93,348 ราย คิดเปนรอยละ 50.32 ของผูประกันตนท้ังหมด ซ่ึงจํานวนผูใชบริการ            
ในไตรมาสนี้เพ่ิมข้ึน 34,722 ราย คิดเปนรอยละ 59.23 จากไตรมาสท่ีผานมา (58,626 ราย) สําหรับประเภท
ประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใชบริการสูงสุดในไตรมาสนี้  ไดแก  กรณีสงเคราะหบุตร 50,724 ราย            
คิดเปนรอยละ 54.34 ของผูใชบริการท้ังหมด รองลงมาไดแก กรณีวางงาน 18,875 ราย (รอยละ 20.22)       
และกรณีชราภาพ 16,787 ราย (รอยละ 17.98) ตามลําดับ 
 

แผนภูมิท่ี 51 ผูประกันตนท่ีใชบริการกองทุนประกันสังคมในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน ไตรมาส 3 ป 2564   

         

 
 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
 

  หากพิจารณาตามปริมาณการจายเงินกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน 
จะพบวามีการจายเงินท้ังสิ้น 250,097,168.07 บาท โดยกรณีวางงานมีการจายเงินสูงสุดถึง 85,382,830.35 บาท   
คิดเปนรอยละ 34.14 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจาย รองลงมาคือ กรณีชราภาพ จายเงินประโยชนทดแทน 
60,601,531.77 บาท (รอยละ 24.23) และกรณีคลอดบุตร 58,726,200 บาท (รอยละ 23.48) ตามลําดับ 
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จํานวนผูใชบริการ (ราย) 50,724 18,875 16,787 4,358 1,636 787 181

คน 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                     ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  52 
   

ผลการดําเนินงานที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวง
  

 

แผนภูมิท่ี 52 การจายเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน 
 ไตรมาส 3 ป 2564 

           

 
 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ขอ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ เรื่องแกไขปญหา
การใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 กระทรวงแรงงานดําเนินการเพ่ือใหประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีมีอาชีพและ/หรือรายไดเพ่ิมข้ึน       
โดยการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
มีอาชีพและ/หรือมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยใหบัณฑิตแรงงานเปนสื่อกลางในการนําภารกิจของกระทรวงแรงงาน   
ไปสูประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือ การไดรับความคุมครองดานแรงงาน 
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน นําการบริการและสิทธิประโยชนท่ีประชาชนควรจะไดรับ
ไปสูประชาชนในพ้ืนท่ีเปรียบเสมือนเปนขอตอท่ีเชื่อมโยงระหวางประชาชนกับภาครัฐ ซ่ึงจะชวยลดหรือบรรเทา
สถานการณความไมไววางใจซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีภาครัฐกับประชาชน โดยการทํางานในพ้ืนท่ีจะตอง
ใหความสําคัญในการปรับปรงุบริการ กระบวนการ และสรางคุณคาใหตอบสนองความตองการของประชาชนดวย 
เชน การพัฒนาอาชีพ ประสานจัดฝกอาชีพใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล หมูบานของตนแลว ยังตองคํานึงถึง
หลักสูตรท่ีจัดอบรม การจัดลําดับความสําคัญของกลุมเปาหมายภายใตงบประมาณท่ีมีจํากัด และการบูรณาการ
การทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ท้ังนี้ บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา จํานวน 58 คน (บัณฑิตแรงงานประจําสํานักงาน 2 คน บัณฑิต
แรงงานอําเภอจะนะ 22 คน บัณฑิตแรงงานอําเภอเทพา 10 คน บัณฑิตแรงงานอําเภอนาทวี 14 คน          
และบัณฑิตแรงงานอําเภอสะบายอย 10 คน) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมถึงไดจัดตั้งศูนยแรงงานประจําอําเภอเพ่ือเปนศูนยกลางของบัณฑิตแรงงานประจําตําบล 
และเปนศูนยกลางขอมูลดานแรงงานระดับอําเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับประชาชนวัยแรงงาน  
ในพ้ืนท่ี เชน กิจกรรมหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ โครงการสํานึกรักบานเกิด รวมใจพัฒนาชุมชน โครงการศูนย
แรงงานอําเภอเคลื่อนท่ีใหบริการดวยรอยยิ้มสูชุมชน โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางาน
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จํานวนเงินที่จาย 85,382,830.35 60,601,531.77 58,726,200 29,069,622.50 6,946,060.44 6,300,891.05 3,070,031.96

บาท
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แกแรงงานนอกระบบ เปนตน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) บัณฑิตแรงงาน
จังหวัดสงขลา ไดใหบริการดานแรงงานแกประชาชน จํานวน 7,884 ราย ดังนี้ 
 1. ดานสงเสริมการมีงานทํา  มีผูไดรับผลประโยชน    จํานวน   324  คน 
 2. ดานการพัฒนาทักษะ/ฝกอาชีพ   มีผูไดรับผลประโยชน    จํานวน 3,920 คน  
 3. ดานการประกันสังคม   มีผูไดรับผลประโยชน    จํานวน 3,638 คน 
 4. ดานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีผูไดรับผลประโยชน    จํานวน      2 คน 

 กิจกรรมหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ ดําเนินการครบแลว 5 ครั้ง 4 อําเภอ 80 คน  ดังนี ้
 ครั้งท่ี 1 อําเภอนาทวี  หลักสูตรงานประดิษฐผลิตภัณฑจากผา ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 16 คน 
ระหวางวันท่ี 18 – 22 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยการเรียนรูตําบลทาประดู หมูท่ี 2 ตําบลทาประดู อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 
 ครั้งท่ี 2 อําเภอจะนะ หลักสูตรการทําไซดักปลา ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 16 คน ระหวางวันท่ี      
21 - 25 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 1 ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 ครั้งท่ี 3 อําเภอสะบายอย หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมแขก ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 16 คน 
ระหวางวันท่ี 25 - 29 มกราคม 2564  ณ บานเลขท่ี 107/2 หมูท่ี 1 ตําบลสะบายอย  อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา  
  ครั้งท่ี 4 อําเภอเทพา หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑจากกาบหมาก ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 16 คน 
ระหวางวันท่ี 25 - 29 มกราคม 2564  ณ กลุมศูนยการเรียนรูกลุมโลกบานฉัน หมูท่ี 3 ตําบลวังใหญ อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 
 ครั้งท่ี 5 อําเภอจะนะ หลักสูตรการทําปูนปนลายไม ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 16 คน ระหวางวันท่ี   
20 - 24 กันยายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 3 ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 โครงการสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน ดําเนินการแลว 10 ครั้ง 4 อําเภอ 595 คน ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 อําเภอสะบายอย  โดยการจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน, ทําความสะอาดบริเวณสํานักสงฆถํ้าน้ําใส        
เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ณ สํานักสงฆถํ้าน้ําใส หมูท่ี 3 บานวังเอาะ ตําบลคูหา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา   
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน 
 ครั้งท่ี 2 อําเภอเทพา โดยการจัดกิจกรรมทาสีโรงครัวและปรับภูมิทัศนบริเวณวัดไทรประดิษฐ        
เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2564 ณ วัดไทรประดิษฐ หมูท่ี 7 ตําบลวังใหญ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 104 คน 
 ครั้งท่ี 3 อําเภอนาทวี โดยการจัดกิจกรรมทาสีกําแพงวัด และปรับภูมิทัศนบริเวณวัดทุงลัง เม่ือวันท่ี   
19 กุมภาพันธ 2564 ณ วัดทุงลัง หมูท่ี 9 ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 113 คน 
 ครั้งท่ี 4 อําเภอจะนะ โดยการจัดกิจกรรมทาสีสะพาน และปรับภูมิทัศนบริเวณขุมเหมืองหินแทน     
เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ณ ขุมเหมืองหินแทน หมูท่ี 9 ตําบลนาหวา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
 ครั้งท่ี 5 อําเภอเทพา โดยการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสําเร็จเพ่ือมอบใหกับผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  
ณ บานพรุหมาก หมูท่ี 3 ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25 คน  
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 ครั้งท่ี 6 อําเภอเทพา โดยการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสําเร็จเพ่ือมอบใหกับผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  
ณ โรงเรียนบานปากบางสะกอม หมูท่ี1 ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 24 คน 
 ครั้งท่ี 7 อําเภอสะบายอย โดยการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสําเร็จเพ่ือมอบใหกับผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เม่ือวัน ท่ี             
13 สิงหาคม 2564 ณ กลุมสตรีบานแลแบง หมูท่ี1 ตําบลสะบายอย อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 37 คน 
 ครั้งท่ี 8 อําเภอจะนะ โดยการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสําเร็จเพ่ือมอบใหกับผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564  
ณ ศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 4 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 26 คน 
 ครั้งท่ี 9 อําเภอจะนะ โดยการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสําเร็จเพ่ือมอบใหกับผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564  
ณ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี 9 ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน 
 ครั้งท่ี 10 อําเภอนาทวี โดยการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสําเร็จเพ่ือมอบใหกับผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564  
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 36 คน 

 โครงการศูนยแรงงานอําเภอเคล่ือนท่ีใหบริการดวยรอยย้ิมสูชุมชน ดําเนินการแลวท้ัง 4 ครั้ง 4 อําเภอ 
457 คน ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 อําเภอนาทวี เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตําบลนาทวี 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 125 คน 
 ครั้งท่ี 2 อําเภอจะนะ เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนตัสดีกียะห ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 132 คน 
 ครั้งท่ี 3 อําเภอเทพา เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบานปากบาง ตําบลสะกอม อําเภอเทพา  
จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน 
 ครั้งท่ี 4 อําเภอสะบายอย เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ณ กลุมสตรีบานแลแบง หมูท่ี 1 ตําบลสะบายอย 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน 

 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงานนอกระบบ ดําเนินการแลว 8 ครั้ง     
4 อําเภอ 128 คน  ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 อําเภอจะนะ สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรจักรสานไมไผ จํานวน 16 คน 
ระหวางวันท่ี 1 - 4 มีนาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงควัดควนข้ีแรด หมูท่ี 9  ตําบลนาหวา อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา  
 ครั้งท่ี 2 อําเภอนาทวี สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผาสมัยนิยม    
จํานวน 16 คน ระหวางวันท่ี 2 - 5 มีนาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงคบานใหญ หมูท่ี 5 ตําบลทับชาง  
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

 ครั้งท่ี 3 อําเภอจะนะ สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรการทําตนไมมงคล จํานวน 16 คน 
ระหวางวันท่ี  8 - 11 มีนาคม 2564 ณ วัดนิมิตรธนะสุข หมูท่ี 11 ตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    
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 ครั้งท่ี 4 อําเภอเทพา สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรการแปรรูปขาวชอขิง      
จํานวน 16 คน ระหวางวันท่ี 15 - 18 มีนาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงคบานกระอาน หมูท่ี 4 ตําบลทามวง 
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 ครั้งท่ี 5 อําเภอสะบายอย สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรการทําตนไมมงคล    
จํานวน 16 คน ระหวางวันท่ี 15 - 18 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงคบานลํายะ หมูท่ี 3 ตําบลบาโหย  
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา  
 ครั้งท่ี 6 อําเภอนาทวี สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรการทําตนไมมงคล จํานวน 16 คน 
ระหวางวันท่ี 22 - 25 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ครั้งท่ี 7 อําเภอเทพา สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรการทําตนไมมงคล จํานวน 16 คน 
ระหวางวันท่ี 10 - 13 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค บานพรุหมาก หมูท่ี 3 อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 ครั้งท่ี 8 อําเภอสะบายอย สงเสริมองคความรูในการประกอบอาชีพหลักสูตรการทําเฟอรนิเจอรจากไมไผ
จํานวน 16 คน ระหวางวันท่ี 10 - 14 สิงหาคม 2564 ณ สํานักสงฆถํ้าครก หมูท่ี 2 ตําบลคูหา อําเภอสะบายอย  
จังหวัดสงขลา 
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สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา  
 

 

 
 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม              
มีการแพรระบาดขยายไปในวงกวางอยางรวดเร็ว มีจํานวนผูติดเชื้อจํานวนมาก และมีการระบาดไปยังพ้ืนท่ี
จังหวัดตาง ๆ ซ่ึงสงผลกระทบในหลายดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินชีวิตของประชาชน  
 จังหวัดสงขลา เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียว เปนศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคใต โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
อําเภอหาดใหญซ่ึงเปนศูนยกลางการคาการทองเท่ียว มีทาอากาศยานและดานชายแดนระหวางประเทศ ทําใหมี
ผูคนเดินทางเขา – ออก จํานวนมาก ทําใหมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การระบาดระลอกใหม (ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564) พบผูติดเชื้อมาจากหลายกลุม 
ไดแก กลุมสถานบันเทิง กลุมงานเลี้ยงรุน กลุมบริษัทกอสราง กลุมผูสัมผัสจากสถานท่ีเสี่ยง กลุมพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมและผูสัมผัส และกลุมคลัสเตอรตาง ๆ ในชุมชนและตลาด โดยผูติดเชื้อสวนใหญมาจากกลุมผูสัมผัส
เสี่ยงสูงท่ีมีการสัมผัสและกันในชุมชน/ครอบครัว/องคกร ท่ีอยูใกลชิดกัน ซ่ึงงายตอการติดเชื้อ ทําใหการระบาด
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยพบขอมูลผูติดเชื้อเปนแรงงานในสถานประกอบการ ไมวาจะเปนแรงงานไทยหรือ
แรงงานตางดาวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหจังหวัดสงขลากลายเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดหรือเปน
พ้ืนท่ีสีแดง เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลาจึงกําหนดมาตรการเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาด
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาอยางใกลชิด พรอมขอความรวมมือใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด  
 สําหรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม จังหวัดสงขลา 
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ณ วันท่ี 29 กันยายน 2564) มีผูติดเชื้อภายในจังหวัดสะสม       
จํานวน 29,356 ราย ผูติดเชื้อจากตางประเทศสะสม จํานวน 23 ราย ผูติดเชื้อในเรือนจําสะสม 1,104 ราย 
(ผูปวยในเรือนจํา ศบค. ไมนับรวมในกลุมผูติดเชื้อในจังหวัด) โดยรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวน 5,840 ราย 
รักษาหายและกลับบานแลว 24,469 ราย เสียชีวิตสะสม 151 ราย โดยพบขอมูลผูติดเชื้อเปนแรงงาน            
ในสถานประกอบการ ไมวาจะเปนแรงงานไทยหรือแรงงานตางดาวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จังหวัดสงขลา       
ยังคงติดตามเฝาระวังผูท่ีเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ท้ังตางประเทศและในประเทศอยางใกลชิด พรอมขอความ
รวมมือใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด และเรงรัดการฉีดวัคซีนใหกับประชาชน  
 ขอมูลการฉีดวัคซีนสะสมของจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2564) เปาหมายท้ังหมด 
1,083,675 ราย จํานวนเข็มฉีดวัคซีน เข็มท่ี 1 จํานวนสะสม 636,257 โดส เข็มท่ี 2 จํานวนสะสม 423,494 โดส 
เข็มท่ี 3   จํานวนสะสม 21,666 โดส ภาพรวมการฉีดวัคซีนแลว รอยละ 58.71 (ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุข     
จังหวัดสงขลา) 
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 1. จํานวนยอดผูติดเชื้อในคลัสเตอรโรงงาน เปนผลมาจากการสอบสวนโรค เม่ือทราบรายงาน   
การตรวจพบผูติดเชื้อและดําเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในโรงงาน จนสามารถคนหาผูปวยยืนยัน  

 2. มาตรการสําหรับโรงงานท่ีพบผูติดเชื้อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไดดําเนินการตรวจ
คัดกรอง คนหาผูสัมผัสเสี่ยงสูง แยกกักตัวสังเกตอาการ กักกันควบคุมโรค เปนระยะเวลาไมต่ํากวา 14 วัน และ
ใชมาตรการ Bubble and Seal เพ่ือลดการสัมผัส  และควบคุมแรงงานกลุ ม เสี่ ยงสู งไม ใหสัมผัส กับ
บุคคลภายนอก 

3. ขณะนี้จังหวัดสงขลาไดดําเนินการตรวจเชื้อเชิงรุก แรงงานกลุมเสี่ยงโดยบูรณาการรวมกับ
โรงพยาบาลศิครินทร ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเครือขายของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา เพ่ือคนหาเชิงรุกใน
ผูประกันตนมาตรา 33 โดยเฉพาะโรงงานสงขลาแคนนิ่ง โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ มีมติกรณี
โรงพยาบาลใดตรวจหาเชื้อ ใหโรงพยาบาลนั้นรับผิดชอบในการดูแลผูติดเชื้อดวย 

  4. หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไดรวมกันประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความรับรูความเขาใจตามคําแนะนําดาน
สาธารณสุขเพ่ือปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับสํานักงาน องคกร 
สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน (Good Factory Practice) และมาตรการ เฝาระวัง ปองกันโรคโควิด-19 
แบบ Onsite ของกรมควบคุมโรค รวมท้ังการตรวจเชิงรุกและใหคําแนะนําสถานประกอบการรวมกัน 

รายงานสถานการณโควิด-19 ในสถานประกอบการ จังหวัดสงขลา  
     จํานวนโรงงานท่ีมีผูติดเช้ือท้ังหมด 32 แหง 

• พนกังานท่ีติดเชื้อ     จํานวน 4,202 ราย 

• ผูสัมผัสพนักงานท่ีติดเชื้อ     จํานวน 1,247  ราย 

• รวมพนักงานท่ีติดเชื้อและผูสัมผัสพนักงานท่ีติดเชื้อ  จํานวน 5,449 ราย 
(ขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2564) 

 
 
 
 

1) การขอรับสิทธิประโยชนกรณีวางงาน กรณีเหตุสุดวิสัย (โควิด-19) (ขอมูล ตัง้แต เม.ย – ส.ค. 64) 

 - จายเงิน  11,409 ครั้ง   
 - จํานวนเงิน  21,765,561.55 บาท 

2) ลดหยอนอัตราเงินสมทบนายจางและผูประกันตน 
        (1) ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหนายจาง และผูประกันตนมาตรา 33 จากเดิมรอยละ 5 
เหลือรอยละ 3 ของคาจาง และมาตรา 39 ลดเหลือ 278 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2564) 
        (2) ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหนายจาง จากเดิมรอยละ 5 เหลือรอยละ 3 ของคาจาง           
และผูประกันตนมาตรา 33 จากเดิมรอยละ 5 เหลือรอยละ 0.5 ของคาจาง และมาตรา 39 ลดเหลือ 38 บาท 
ระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ – มีนาคม 2564) 
 

ภาพรวมสถานการณและการดําเนินการเก่ียวกับการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในคลัสเตอรโรงงาน 

มาตรการเยียวยาสถานประกอบการ/ลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 
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     ผลการดําเนินงาน        
         - ลดอัตราเงินสมทบเดือนมกราคม 2564 นายจาง จํานวน 9,255 แหง ผูประกันตน จํานวน 220,937 คน 
         - ลดอัตราเงินสมทบเดือนกุมภาพันธ 2564 นายจาง จํานวน 9,236 แหง ผูประกันตน จํานวน 221,939 คน 
         - ลดอัตราเงินสมทบเดือนมีนาคม 2564 นายจาง จํานวน 9,239 แหง ผูประกันตน จํานวน 221,857 คน 
        (3) ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหนายจาง และผูประกันตนมาตรา 33 จากเดิมรอยละ 5 
เหลือรอยละ 2.5 ของคาจาง และมาตรา 39 ลดเหลือ 216 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย. – ส.ค. 2564) 
       ผลการดําเนินงาน        
 - ลดอัตราเงินสมทบเดือนมิถุนายน 2564 นายจาง จํานวน 9,193 แหง ผูประกันตน จํานวน 222,138 คน 
 - ลดอัตราเงินสมทบเดือนกรกฎาคม 2564 นายจาง จํานวน 9,257 แหง ผูประกันตน จํานวน 223,368 คน 
 - ลดอัตราเงินสมทบเดือนสิงหาคม 2564 นายจาง จํานวน 9,237 แหง ผูประกันตน จํานวน 223,380 คน 

    3) โครงการเยียวยา นายจาง ผูประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด และเขมงวด 

 นายจางและผูประกันตนมาตรา 33 ท่ีมีสิทธิไดรับการเยียวยาอยูใน 9 ประเภทกิจการ ประกอบดวย
ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา การขายสงและขายปลีก กิจกรรมการบริหาร
และบริการสนับสนุน กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร การ
กอสราง กิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ ความบันเทิงและนันทนาการ โดยสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา 
ไดรับสิทธิ์เยียวยา จํานวน 6,278 แหง รับเรื่องและบันทึกขอมูลแลว จํานวน 5,587 แหง จํานวน 160,587,000 บาท 
คงเหลือ จํานวน 691 แหง  
 ผูประกันตนมาตรา 33  จํานวน 185,523 คน เป าหมาย จํานวน 58,254 คน ไดรับการเยียวยา       

จํานวน 57,432 คน เปนเงินจํานวน 143,580,000 บาท คงเหลือ จํานวน 822 คน เนื่องจาก ผูประกันตนไมได     
ผูกพรอมเพย, บัญชีธนาคารไมเคลื่อนไหว 
 ผู ประกันตนมาตรา 39 จํ านวน 37,217 คน ได รับการเยี ยวยา จํ านวน 35,880 คน เป น เงิน            

จํานวน 186,825,000 บาท  คงเหลือ 1,337 คน เนื่องจาก ผูประกันตนไมไดผูกพรอมเพย , บัญชีธนาคาร           
ไมเคลื่อนไหว 
 ผูประกันตนมาตรา 40 จํ านวน 479,939 คน ได รับการเยียวยา จํ านวน 477,518 คน เป นเงิน        

จํานวน 4,775,180,000 บาทคงเหลือ 2,421 คน เนื่องจาก ผูประกันตนไมไดผูกพรอมเพย , บัญชีธนาคาร           
ไมเคลื่อนไหว 
    จังหวัดสงขลา มีผูประกันตนไดรับเงินเยียวยา มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมท้ังสิ้น              
จํานวน 570,830 คน เปนเงิน 4,918,946,825 บาท คิดเปน 99.20 % ของผูประกันตน 

(ขอมูลจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
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• รวมตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือสรางความความรับรูความเขาใจ             
ตามคําแนะนําดานสาธารณสุข ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับสํานักงาน องคกร สถานประกอบกิจการ หรือโรงงาน (Good Factory 
Practice) และมาตรการเฝาระวังปองกันโรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ี (แบบ Onsite) 

 - ตรวจสถานประกอบการ จํานวน 15 แหง 
 - มีจํานวนแรงงาน ท้ังสิ้น 5,550 คน 

• มอบขาวสาร จํานวน 338 ถุง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณเครื่องใช พัดลม เพ่ือกระจายใหกับ
ประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และให
กําลังใจเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดสงขลา  

• ประกอบอาหารสําเร็จและมอบอาหารสําเร็จ (อาหารกลองสําหรับทานม้ือเท่ียงและม้ือเย็น) เพ่ือสงมอบ
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
จํานวน 8 ครั้ง ท้ังหมด 2,350 กลอง 

• จัดระบบการสื่อสารแบบกลุมผานแอปพลิเคชั่นไลน เพ่ือเปนชองทางสื่อสารขอมูลของคณะกรรมการ
ศูนยประสานงานฯ จังหวัดสงขลา และขอมูลการตรวจคนหาผูปวยเชิงรุกรวมกันระหวางสาธารณสุขจังหวัด  
และหนวยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน 
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ตารางอัตราคาจางข้ันต่ําใหม  
ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 10) 

ซ่ึงไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 
ลําดับที ่

 
จํานวน 
(จังหวัด) 

 
อัตราคาจางขั้นต่ํา 

(บาท/วัน) 
เขตทองที่บงัคับใช 

1 3 313 จังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา 

2 22 315 
จังหวัดกําแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร 
มหาสารคาม แมฮองสอน ระนอง ราชบุรี ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงหบุรี 
สุโขทัย หนองบัวลําภู อุทัยธานี และอํานาจเจริญ 

3 21 320 
จั งห วัดกาญ จนบุ รี  ชั ยนาท  นครพนม  นครสวรรค  น าน  บึ งกาฬ  บุ รี รัม ย 
ประจวบคีรีขันธ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ พะเยา ยโสธร รอยเอ็ด เลย 
สระแกว สุรินทร อางทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ 

4 6 323 จังหวัดกาฬสินธุ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม 

5 1 324 จังหวัดปราจีนบุรี 

6 14 325 
จังหวัดกระบ่ี ขอนแกน เชียงใหม ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี 
สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี หนองคาย และอุบลราชธานี 

7 1 330 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 6 331 กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

9 1 335 จังหวัดระยอง 

10 2 336 จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต  

ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 

หมายเหตุ 1. คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 10)  
    เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม 136 ตอนพิเศษ 316 ง 
    ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 

 
ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 10) กระทรวงแรงงาน 
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  การบั ง คับ ใช อั ต ราค าจ างตามมาตรฐานฝ มื อแรงงาน  83  สาขาอาชีพ  
ตามประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน ฉบับที่ 9 
  กระท รวงแรงงาน ได มี ก าร กํ าห น ดค าจ า งต ามมาต รฐาน ฝ มื อแ รงงาน  83  สาขาอาชี พ 
ในภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 64 สาขาอาชีพ โดยรวมอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ 19 สาขาอาชีพ (ประกาศฉบับท่ี 8) ประกาศเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี         
1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป เพ่ือเปนแรงจูงใจใหแรงงานพัฒนาศักยภาพตนเองใหไดรับคาจางท่ีสูงข้ึน      
อยางเปนธรรมอันจะสงผลดีตอการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน       
ของประเทศท่ีมีแรงงานซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน โดยจะตองมีการติดตาม
การบังคับใชอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงานอยางเขมงวด เพ่ือประโยชนและความเปนธรรมของลูกจาง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 

อัตราคาจางข้ันต่ําตามมาตรฐานฝมือ  83 สาขาอาชีพ 
หนวย : บาทตอวัน 

 

ท่ี สาขาอาชีพ 
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
กลุมสาขาอาชีพชางเครื่องกล (ฉบับท่ี 8) 
1 ชางสีรถยนต 440 515 585 
2 ชางเคาะตัวถังรถยนต 465 560 650 
3 ชางซอมรถยนต 400 490 585 
4 ชางบํารุงรักษารถยนต 375 440 - 
5 ชางซอมเครื่องยนตดีเซล 400 490 585 
6 ชางเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก 400 490 585 

กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ 

7 ผูประกอบอาหารไทย 440 565 - 
8 พนักงานนวดไทย 485 640 795 
9 นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวมสปาตะวันตก (หัตถบําบัด) 540 715 - 
10 นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวมสปาตะวันตก (สุคนธบําบัด) 595 790 - 
11 นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวมสปาตะวันตก (วารีบําบัด) 625 825 - 
12 นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวมสปาตะวันตก (โภชนบําบัด) 680 900 - 

กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร  
13 ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร 440 550 660 
14 ชางไฟฟาภายในอาคาร 440 550 660 
15 ชางไฟฟาอุตสาหกรรม 440 550 660 
16 ชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 440 550 660 
17 ชางอิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน) 440 550 - 

 
 

 

อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 
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ท่ี สาขาอาชีพ 
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหการ 
18 ชางเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร 510 585 740 
19 ชางเช่ือมแม็ก 440 550 660 
20 ชางเช่ือมทิก 505 680 855 
21 ชางเช่ือมทอพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูง 510 - - 
22 ชางประกอบทอ 440 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด
คาจางระดับนี ้

- 

23 ชางทําแมพิมพฉีดโลหะ 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด
คาจางระดับนี ้

- 

กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง 

24 ชางไมกอสราง 425 545 670 
25 ชางกออิฐ 380 515 645 
26 ชางฉาบปูน 425 545 670 
27 ชางอะลูมิเนียมกอสราง 405 525 645 
28 ชางหินขัด 440 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด
คาจางระดับนี ้

มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

29 ชางฉาบยิปซัม 440 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด
คาจางระดับนี ้

มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

30 ชางมุงหลังคากระเบ้ืองคอนกรีต 440 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด
คาจางระดับนี ้

มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป  
31 ชางเย็บ 345 410 550 
32 ชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) 440 605 825 
33 ชางเครื่องเรือนไม 370 425 480 
34 ชางบุครุภัณฑ 355 410 465 
35 ชางสีเครื่องเรือน 385 495 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
36 พนักงานประกอบอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 400 475 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

37 พนักงานประกอบมอเตอรสําหรับเครื่องใชไฟฟา 410 490 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

38 ชางเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกล สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

455 540 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

39 ชางเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย 440 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้
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ท่ี สาขาอาชีพ 
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต 
40 ชางกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต 440 530 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

41 ชางเช่ือมมิก-แม็กสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต 440 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

42 ชางเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมผลิต 
ช้ินสวนยานยนต 

440 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

43 ชางเทคนิคเครื่องกลอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมผลิต 
ช้ินสวนยานยนต 

440 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
44 ชางเทคนิคพนสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต 440 530 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

45 ชางเทคนิคพนซีลเลอรตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต 440 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

46 พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑยานยนต (ข้ันสุดทาย) 440 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

47 ชางเทคนิคเช่ือมสปอตตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต 440 530 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมอัญมณี  
48 ชางเจียระไนพลอย 465 605 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

49 ชางหลอเครื่องประดับ 465 605 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

50 ชางตกแตงเครื่องประดับ 465 605 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

51 ชางฝงอัญมณีบนเครื่องประดับ 465 605 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส (ฉบับท่ี 8) 
52 นักบริการการขนสงสินคาทางถนน 460 550 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

53 ผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 400 475 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

54 ผูควบคุมสินคาคงคลัง 385 465 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                     ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  64 
   

 
 

ท่ี สาขาอาชีพ 
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
55 ผูปฏิบัติการคลังสินคา 375 455 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ 
56 ชางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล 510 605 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

57 ชางเช่ือมทิกสําหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ 550 660  

58 ชางเทคนิคระบบสงกําลัง 495 595 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

59 ชางเทคนิคระบบไฮโดรลิก 510 605 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 

60 ชางเช่ือมระบบทอในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 
และเครื่องทําความเย็น 

440 535 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

61 ชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ 425 520 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

62 ชางเทคนิคหองเย็นขนาดเล็ก 425 520 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

63 พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ 410 505 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ  
64 ชางเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ 495 595 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

65 ชางเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม 475 570 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

66 ชางเทคนิคเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม 475 570 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

67 ชางขัดเงาแมพิมพ 420 505 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก 
68 พนักงานหลอมเหล็กเตาอารคไฟฟา 515 620 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

69 พนักงานปรุงแตงนํ้าเหล็กในเตาปรุงนํ้าเหล็ก (Ladle Furnace) 535 640 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้
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ท่ีมา : ประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับท่ี 9) กระทรวงแรงงาน 

 
 

ท่ี สาขาอาชีพ 
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
70 พนักงานหลอเหล็ก 490 600 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

71 พนักงานควบคุมการอบเหล็ก 470 575 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก 
72 ชางเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก 405 480 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

73 ชางเทคนิคเครื่องเปาถุงพลาสติก 405 480 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

74 ชางเทคนิคเครื่องเปาภาชนะกลวง 405 480 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

75 ชางเทคนิคการซอมเครื่องเปาถุงพลาสติก 440 515 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร (ฉบับท่ี 8) 
76 พนักงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมจริง 350 380 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

77 พนักงานผลิตช้ินสวนเฟอรนิเจอรไมจริงดวยเครื่องจักรอัตโนมัติ 395 455 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

78 พนักงานประกอบเฟอรนิเจอรไมจริง 365 415 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

79 ชางทําสีเฟอรนิเจอรไมจริง 375 415 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

กลุมอุตสาหกรรมรองเทา  
80 พนักงานตัดวาดรองเทา 395 435 มีมาตรฐานฝมือ  

แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

81 พนักงานอัดพ้ืนรองเทา 405 450 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

82 ชางเย็บรองเทา 405 450 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้

83 พนักงานประกอบรองเทา (เย็น) 385 415 มีมาตรฐานฝมือ  
แตไมไดกําหนด 
คาจางระดับนี ้
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ลําดับ 
ท่ี 

ตําแหนง 
จํานวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒิ สถานประกอบการ 

1 พนักงานขายรถยนตมือสอง 5 ช/ญ ไมเกิน 45 ป ม.6 /ปวช. + 
รานอารวีออโตคาร 

406/5 หมู 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  
โทร  0936762920 

2 ชางทาสีรถยนต 2 ชาย ไมเกิน 45 ป ไมจํากัดวุฒิ 
อูชนะพลการชาง 

51/18  หมู 5 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา  
จ.สงขลา โทร  089-7352715 

3 Modern Trade Sales Executive 1 ช/ญ 22 – 45 ป ป.ตรี 
บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา จํากัด 

27/4 หมู7 ถ.เกาเสง-จะนะ ต.เขารูปชาง 
 อ.เมือง จ.สงขลา โทร 074-303999  

4 เจาหนาที่สงออก 2 หญิง 25 – 40 ป ปวส. – ป.ตรี 
บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส จํากัด 

99  หมู 2 ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ  จ.สงขลา 
โทร 074-477378 

5 พนักงานทั่วไป 3 ชาย 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 
หางหุนสวนจํากัด เพ่ิมพูลพานิชโลหะกิจ 
รานโกต๋ีคาของเกา 240/10 ม.2 ต.พะวง  

อ.เมือง จ.สงขลา โทร  074-448115 

6 หัวหนาแผนกผลิตยางแทง STR 1 ช/ญ 25-45 ป ป.ตรี 
บริษัท จะนะน้ํายาง จํากัด 

8/3 หมูที่ 5 ถ.สงขลา-ปตตานี ต.บานนา อ.จะนะ 
จ.สงขลา  โทร  084-2691119 

7 
เจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางาน

วิชาชีพ (Safety Officer) 
1 ช/ญ 25 ป+ ป.ตรี 

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส จํากัด 

8 เจาหนาที่เอกสาร 1 ช/ญ 22 ป + ป.ตรี Best Performance Engineering Co., Ltd. 
164/8 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา   

โทร  074-332058 9 Draftman 1 ช/ญ 22 ป + ปวส. + 

10 ชางกลโรงงาน 2 ชาย ไมจํากัด ปวส.- ป.ตรี 
บริษัท  ดารา วอเตอร  จํากัด 

3/167-168 ม.5  ต.เขารูปชาง อ.เมือง  
จ.สงขลา  โทร 074-260185  

11 ตัดตอวิดีโอ+พากยเสียง 2 หญิง 25-35 ป ป.ตรี 
หางหุนสวนจํากัด เร็นนี่ ดิจิตอล มารเก็ตต้ิง 

199/2 ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง  
จ.สงขลา โทร 064 896 4928 

12 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 1 หญิง 35 ป + ป.ตรี บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส จํากัด 
99 หมู 2 ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนง  
อ.จะนะ  จ.สงขลา โทร 074-477378 13 พนักงานบัญชีและการเงิน 1 หญิง ไมเกิน 35 ป ป.ตรี 

14 พนักงานเขียนแบบ 2 หญิง 20 - 40 ป ปวส.- ป.ตรี 
บริษัท สตีล เอ็นจิเนียริ่ง สตรคัเจอร  จํากัด 
63/2  หมู 7 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

 โทร 074-800789 

15 พนักงานบัญช ี 1 หญิง ไมเกิน 45 ป ปวส.- ป.ตรี 
โรงแรม เอลสิ 

55 ถ.นาสาร ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา  
โทร   074-370312 , 092-7406600 

16 หัวหนางานเรงรัดหนี้สินทางโทรศัพท 10 หญิง 20 – 35 ป ปวช - ป.ตรี 
บ. อารเอ็มเอส ลอว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 

122/82 ม.8 ถ.ติณสูลานนท ต.เขารปูชาง 
 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  โทร   063-5359022 

17 พนักงานขนสงสินคา 2 ชาย 18 ป + ไมจํากัดวฒุ ิ รานชัยการคา 
2/2  ต.ทาหิน  อ.สทิงพระ จ.สงขลา  

โทร 084-9992093 18 พนักงานหลอทอ/เสา 2 ชาย 18 ป + ไมจํากัดวฒุ ิ

19 วิศวกรส่ิงแวดลอม 2 ช/ญ 20 ป + ป.ตรี 

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส จํากัด  
3/2 หมู 7 ซ.วัดเกาะถํ้า ถ.เกาเสง-จะนะ 
 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  

โทร  074-317800 

µíÒáË¹‹§§Ò¹Ç‹Ò§ 
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20 พนักงานการตลาด 1 ชาย 22 - 30 ป ป.ตรี 
คลินิกหมอสืบพงษ (อีเทอนิต้ีคลินิก) 

Eternity Clinic hatyai 
โทร 063-9066290 

21 เจาหนาที่บัญช ี 1 หญิง 30 ป + ป.ตรี 
บริษัท เอ็นเอส โคลด สโตเรจ จํากัด  

เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปชาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 
โทร 074-336990-2 

22 ชางเชื่อม/ชางประกอบ 10 ชาย ไมเกิน 45 ป ป.ตรี 
บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จํากัด 

172/6 ม. 4 ถ.สงขลา-จะนะ ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลา โทร 074-536145 

23 เจาหนาที่คลังสินคาหองเย็น 1 ชาย 22 – 30  ป ปวส. + 
บริษัท สยามคิทเชนฟูดส โปรดักส  จํากัด 
44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซา ต.บอยาง อ.เมือง  

จ.สงขลา โทร 083-9493972 

24 ธุรการ 1 ช/ญ 20 -45 ป ป.ตรี บ.11 วงจร เทรดด้ิง แอนด โคลด สตอเรจ จก. 
34 ซอย 3 ถนนสงขลาพลาซา  ต.บอยาง  อ.เมือง  

จ.สงขลา โทร. 0956596803  25 วิศวกรโรงงาน 1 ช/ญ 23 ป + ป.ตรี 

26 พนักงานขาย 1 หญิง ไมจํากัด ม.6 + 
รานแวน บานแวนสงขลา 

หนาราชภัฏสงขลา อ.เมืองสงขลา   
จ.สงขลา โทร. 090-2300606 

27 ชางกลึง 2 ชาย 20 ป + ปวส. + 
บ.โปรเฟสชั่นแนล แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด เทสต้ิง จก. 
206/8 หมู 1 ต.สทิงหมอ อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา โทร.  094-5636249 

28 พนักงานเขียนแบบ 1 หญิง 20 - 35 ป ป.ตรี 
บริษัท สตีล เอ็นจิเนียริ่ง สตรัคเจอร จํากัด 

63/2 ม.7 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ  
จ.สงขลา  โทร.082-9543904/074-800789 

29 เจาหนาที่คลังสินคาหองเย็น 1 ชาย 22 – 30  ป ไมจํากัดวุฒิ 
บริษัท สยามคิทเชนฟูดส โปรดักส จํากัด 

44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซา ต.บอยาง อ.เมือง  
จ.สงขลา โทร. 083-9493972 

30 พนักงานธุรการขาย    1 ไมจํากัด ไมจํากัด ป.ตรี บริษัท แมน เอ โฟรสเซนฟูดส จํากัด 
3/2 หมู.7 ถ.เกาเสง-จะนะ ต.เขารูปชาง   อ.เมือง

สงขลา จ.สงขลา โทร. 074-317800 
31 ชางเคร่ืองจักรทําความเย็น    1 ไมจํากัด ไมจํากัด ปวส. + 
32 พนักงานสโตร   1 ไมจํากัด ไมจํากัด ม.3 + 

33 Marketing Online    1 หญิง ไมจํากัด ป.ตรี 
หางหุนสวน โชคชัยสงขลาการไฟฟา จํากัด   

85/98 หมู.10  กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000 โทร.074558618-9 

34 พนักงานชางคุมเคร่ือง 1 ชาย 20 ป + ไมจํากัดวุฒิ บริษัท แปะแชสงขลา จํากัด                                                    
(ผูผลิต-จัดจําหนายน้ําด่ืม แมนเออากัว และผูผลิต

และจัดจําหนายนําแข็ง พีซี) 
56 ถ.ไทรงาม ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา  

จ.สงขลา โทร 074-323317-9 

35 พนักงานทั่วไปทายรถ 1 ชาย 20 ป + ไมจํากัดวุฒิ 

36 บริหาร/การจัดการ    1 ช/ญ 25 – 40 ป ปวส. – ป.ตรี หางหุนสวนจํากัด ปทมาพาณิชยเจริญ 
เลขที่ 744/5 หมู.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90110 

โทร. 074-303853,086-4294020 37 เจาหนาทีธุ่รการ/คอมพวิเตอร          2 ช/ญ 25 – 40 ป ปวส. – ป.ตรี 

38 พนักงานทั่วไป   3 ชาย 20 – 40 ป ไมจํากัดวุฒิ หางหุนสวนจํากัด เพ่ิมพูนพานิชโลหะกิจ 
(รานโกต๋ีคาของเกา)  (ประชาสัมพันธ) 

เลขที่ 240 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
โทร.074-448115,0611752555 

39 พนักงานตัดเหล็ก 3 ชาย 20 – 40 ป ไมจํากัดวุฒิ 

40 พนักงานเชื่อมเหล็ก 3 ชาย 20 – 40 ป ไมจํากัดวุฒิ 

41 สมุหบัญชี 1 หญิง 35-45 ป ป.ตรี + 
บริษัท บริหารสินทรัพย เอทีเอ็ม จํากัด 

เลขที่ 122/82 ม.8 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 โทร 063-5359022 

42 หัวหนาบาริสตา   Head Barista 1 ช/ญ 25-35 ป ปวช. – ป.ตรี 
รานซัมเมอร เฮาส บีช คาเฟ  

 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 โทร  0956984663 

43 พนักงานขับรถสงของ 3 จังหวัด 1 ชาย 22 ป + ไมจํากัดวุฒิ 

หางหุนสวนจํากัด ปาชู ออยลแอนดโลจิส  
653/9-10 หมู2 (หมูบานศรีวนา) ตําบลพะวง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100  
โทร 085-9660413  
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44 Draftman / เขียนแบบ (ดวน) 1 ชาย 25 ป + ปวส. /ป.ตรี 

ESP GROUP (ASIA) LTD.     
60/10 หมู 10 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา  

จ.สงขลา 90000 (หนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
โทร 088-7884956 

45 แมบานทั่วไป (เกาะยอสงขลา) 2 หญิง 18-27 ป ม.6 / ปวช. 
รานโคโคโระเคก (เกาะยอสงขลา)    

เลยเซเวนเกาะยอ 200 เมตร. โทร 0887837631 

46 พนักงานจัดสงสินคา 1 ช/ญ ไมเกิน 26 ป ปวส. + 

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร
ครอบครัวหมอปวริศ 

         เลขที่ 33  ถนนพัทลุง ต.บอยาง อ.เมือง  
จ.สงขลา โทร 084-251-1951 

47 พนักงานคลังสินคารายวัน  5 ชาย 18 ป + ม. 3 + บริษัท เอ็น เอส โคลด สโตเรจ จํากัด 
เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 

โทร 074336990-1 
48 เจาหนาที่เช็คเกอร 2 ชาย 22 ป + ปวส. - ป.ตรี 
49 ชางเคร่ืองทําความเย็น 2 ชาย 22 ป + ปวส. - ป.ตรี 

50 ชางกลึง 1 ชาย ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 
บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จํากัด          

172/6 หมูที่ 4 ถนนสงขลา-จะนะ ตําบลพะวง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 074-536145 

51 เจาหนาที่จัดซ้ือ 1 หญิง ไมจํากัด ป.ตรี บริษัท จีที ทรานสปอรต 2012 จํากัด        
 240/11 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

(รานโกต๋ีคาของเกา) โทร 074-448115  52 เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ช/ญ 22 - 35 ป ป.ตรี 

53 จนท.เรงรัดหนี้สินทางโทรศัพท 10 หญิง 20-35 ป ปวส. - ป.ตรี 
บ. อารเอ็มเอส ลอว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
  122/36 ถ.ติณสูลานนท ต.เขารูปชาง อ.เมือง  

จ.สงขลา โทร 063-5359022    

54 ชางเชื่อม /ชางประกอบ 1 ชาย 20 ป + ไมจํากัดวุฒิ 
บริษัท ฮารบินเจอร คอนสตรัคชัน่ จํากัด                       

124/39 หมู.1 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 
โทร 064-4979713 

55 พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 2 ชาย 28 ป + ไมจํากัดวุฒิ 
บ. 11 วงจร เทรดด้ิง แอนด โคลด สตอเรจ จํากัด  

        เลขที่ 34 ซอย 3 ถนนสงขลาพลาซา  
(ทาเทียบเรือประมงสงขลา) โทร 0864814097 

56 เจาหนาที่การเงิน (Payroll) 2 ไมจํากัด ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 

บริษัท อดิสรสงขลา จํากัด 
   39/15 หมูที่ 10 ซ.29 ถนนกาญจนวนิช  
ต.เขารูปชาง อ.เมือง จังหวัดสงขลา 90000  

โทร 081-9594012 

57 วิศวกรเหมืองแร 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี 
บริษัท เหมืองแรลิวง จํากัด                   

1/5 ม.6 ต.ทาหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
โทร 074-367337-8 

58 Night Receptionist 1 ไมจํากัด 25 ป + ป.ตรี 
โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด                 

1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
โทร 074-323998-9 

59 คนขับรถ 1 ชาย 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 

บริษัท อีเอสพี กรุป (เอเชีย) จํากัด 
 60/10 หมู 10 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา 

 จ.สงขลา 90000 (หนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
โทร  088-7884956 

60 วิศวกรรมไฟฟา 1 ชาย ไมจํากัด ปวส. /ป.ตรี 
บริษัท คิงฟชเชอร โฮลด้ิงส จํากัด สาขาสงขลา 

   เลขที่ 24,26 ถ.ราษฎรอุทิศ 1 ต.บอยาง อ.เมือง 
จ.สงขลา โทร 074311651ตอ139               

61 เจาหนาที่เรงรัดหนี้สินทางโทรศัพท 5 หญิง ไมจํากัด ปวช. - ป.ตรี บริษัท อารเอ็มเอส ลอว แอนด คอนซัลแตนท จก.
122/36 ม.8 ถ.ติณสูลานนท (ทาสะอาน) ต.เขารูปชาง 

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร 063-5359022  62 จนท.เรงรัดหนี้สิน ภาคสนาม 5 ชาย ไมจํากัด ปวส. - ป.ตรี 

63 เจาหนาที่ส่ิงแวดลอม 2 ไมจํากัด ไมจํากัด ป.ตรี 
บริษัท เซาเทอรน เซฟต้ี จํากัด  

       66/4 ม.6 ต.น้ํานอย อ.เมือง จ.สงขลา 90110 
โทร 0864887465/074448764 

64 เจาหนาที่ QC Packing 2 ช/ญ 18 ป + ปวส. - ป.ตรี 
บริษัท สยามอินเตอรเนชั่นแนลชั่นแนลฟูด จํากัด  

 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130  
โทร 074-803168 ตอ143,147               
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65 พนักงานทั่วไป 2 ชาย ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 
บริษัท เหมืองแรลิวง จํากัด  

เลขที่ 1/5 ม.6 ต.ทาหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
โทร 074367337-8 ตอ 25               

66 เชฟครัวยุโรป 2 ช/ญ 18 - 50 ป ม.3 - ป.ตรี 
โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา    

3 ถ.ชลาทัศน ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทร 0887736353 

67 พนักงานบัญชี / จัดซ้ือ 2 หญิง ไมจํากัด ปวส. + หจก.เอเอ็มเอส อนันต แมชชีน เซอรวิส  
32/15 หมู 1 ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

087 475 7815 68 พนักงานเขียนแบบ/QC Engineer 2 ชาย ไมจํากัด ปวส. + 

69 เจาหนาที่แผนกธุรการ 1 ชาย ไมจํากัด ป.ตรี 
บจก.เจาพระยาทาเรือสากล    

ซอยทาเรือสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
โทร   074331070-8 ตอ111       

70 เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง 22-25 ป ป.ตรี 
บริษัท เอส ทูเค มารีน โปรดักส จํากัด 

99 ม.2 ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 โทร 074-477501 - 4 ตอ 101 

71 เจาหนาที่จัดซ้ือ 1 หญิง ไมจํากัด ป.ตรี บริษัท จีที ทรานสปอรต 2012 จํากัด  
    240/10 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

(รานโกต๋ีคาของเกา) โทร 074-448115  72 เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ช/ญ 22 - 35 ป ป.ตรี 

73 หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ QC 1 หญิง 28 ป + ไมจํากัดวุฒิ 

บริษัท สยามคิดเชนฟูด โพรดักส 
44 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร  083-9493972 

74 ธุรการฝายขาย 1 หญิง ไมจํากัด ปวส. + 
75 หัวหนาฝายผลิต 1 หญิง 28 ป + ไมจํากัดวุฒิ 
76 ชางไฟฟาโรงงาน 1 ชาย 23 – 40 ป ปวช. – ป.ตรี 
77 ฝายขาย 5 ช/ญ ไมจํากัดอาย ุ ปวส. - ป.ตรี บริษัท ชูเกียรติยนต หาดใหญ (มาสดาสาขาระโนด) 

96/2 ม.1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 
โทร 074-262220-3 ตอ 135 / 088-2589414 78 แมบานสํานกังาน 1 หญิง ไมจํากัดอาย ุ ไมจํากัดวุฒิ 

79 
เจาหนาที่สนับสนุนงานการวางแผน 
การผลิต Petfood 

1 ช/ญ ไมจํากัดอาย ุ ป.ตรี 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 

333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา  
จ.สงขลา 90100 โทรศัพท : 074-300-700-8 

80 ชางซอมทั่วไป ไมจํากัด ชาย 27 -45 ป ปวส. + 
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอรวิสเซส จํากัด  

444/23 หมูที่ 2 ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 
สงขลา 90100 โทรศัพท : 074-380254-6 

81 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
ดวงธิดา อพารทเมนท 

ไมจํากัด ช/ญ 27 -45 ป ป.ตรี + 

82 หัวหนาฝายบญัชีและการเงิน ไมจํากัด ช/ญ 29 -45 ป ปวส. + 

83 เจาหนาที่ควบคุมเครนคีบไม 1 ไมจํากัด ไมจํากัดอาย ุ ปวส. + 
บริษัท เทพา กรีน เอนเนอรจี จํากัด                               

210 ม.6 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  
โทร 074-536111-307 

84 เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ 1 ไมจํากัด ไมจํากัดอาย ุ ป.ตรี 
บริษัท ซุนไทย พาราวูด จํากัดจํากัด                      

210 ม.6 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  
โทร 074-536111-4 ตอ 505,506 

85 SALE ENGINEER 2 ช/ญ ไมจํากัดอาย ุ ป.ตรี บริษัท อีเอสพี กรุป (เอเชีย) จํากัด 
98/9 หมู 10 ต.เขารปูชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

90000 (หนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)  
โทร 088-7884956 074-323375 

86 พนักงานขับรถ 6 ลอ 1 ชาย ไมจํากัดอาย ุ ไมจํากัดวุฒิ 

87 วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 ช/ญ ไมจํากัดอาย ุ ป.ตรี บริษัท  ไทยหม่ืนรุง จํากัด 
8/5 หมู 5 ตําบลบานนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

90130 โทร 0950176662 88 เจาหนาที่บัญช ี 1 ช/ญ ไมจํากัดอาย ุ ปวส. - ป.ตรี 

89 เจาหนาที่บัญชี/จัดซ้ือ 2 หญิง ไมจํากัดอาย ุ ปวส.  
หจก.เอเอ็มเอส อนันต แมชชีน เซอรวสิ   

32/15 หมู 1 ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
โทร 087 475 7815 

90 Project Admin 1 ช/ญ ไมจํากัดอาย ุ ปวส. - ป.ตรี 
บ.พีเค แกส คอมเพรสชั่น เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จก. 

3/167-168   ม.5  ต. เขารปูชาง  อ.เมือง จ.สงขลา    
โทร. 074-260195 

91 พนักงานจัดซ้ือ 1 หญิง ไมจํากัดอาย ุ ป.ตรี 
หางหุนสวนจํากัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ 

399 หมูที่ 3 ถนนกาญจนวนชิย ตําบลพะวง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โทร 074-333191 
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สภาพเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 
         ตารางท่ี  1  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสงขลา ป 2562 

 

 
  ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการผลิต มูลคาลานบาท รอยละของ GPP 

ภาคเกษตร 30,260 12.31 

เกษตรกรรมปาไมและการประมง 30,260 12.31 

ภาคนอกเกษตร 215,510 87.69 

ภาคอุตสาหกรรม 78,243 31.84 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 23,476 9.55 

อุตสาหกรรม 48,815 19.86 

การไฟฟาแกสไอน้ําฯ 5,182 2.11 

น้ําประปา; การระบายน้ําทิ้งฯ 770 0.31 

ภาคบริการ 137,267 55.85 

การกอสราง 10,903 4.44 

การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  จักรยานยนตฯ 31,444 12.79 

การขนสง การเก็บสินคาและการคมนาคม 11,084 4.51 

กิจกรรมดานที่พักและบริการอาหาร 9,383 3.82 

ขอมูลและการส่ือสาร 2,470 1.01 

กิจกรรมดานการเงินและการประกันภัย 14,784 6.02 

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย   7,651 3.11 

กิจกรรมทางวิชาชีพทางวิทยาศาสตรฯ 653 0.27 

กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุนบริการ 1,956 0.80 

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 14,470 5.89 

การศึกษา 22,180 9.02 

กิจกรรมดานสุขภาพของมนุษย 8,193 3.33 

ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 400 0.16 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 1,695 0.69 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั (GPP) 245,771 100.00 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั ตอคน (บาท) 
ประชากร (1,000 คน) 

149,027 
1,649 
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ตารางท่ี 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินคา ณ เดือนกันยายน 2564 
ดชันีราคาผูบริโภคจังหวัดสงขลา เดือนกรกฎาคม – กันยายน ป 2564 (2562=100) 

หมวด สัดสวนน้ําหนักปฐาน 

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง 

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ม.ค. – ก.ย.64 
ก.ค.64/ 
ก.ค.63 

ส.ค.64/ 
ส.ค.63 

ก.ย.64/ 
ก.ย.63 

ม.ค.64 – ก.ย.64
เทียบกับ 

ม.ค.63 – ก.ย.63 

รวมทุกรายการ 100.00 99.7 98.9 100.3 99.4 1.8 0.6 2.1 1.2 

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 44.19 100.0 98.3 100.2 100.2 0.3 -2.2 -0.5 0.1 

   ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง 3.75 98.4 98.6 100.7 98.9 -3.5 -3.2 0.4 -1.8 

   เน้ือสัตว เปด ไก และสัตวนํ้า 9.33 98.6 97.5 99.0 100.1 1.0 -2.3 -0.8 1.2 

   ไขและผลิตภัณฑนม 2.34 96.1 95.9 96.3 94.2 1.8 0.0 0.0 -2.8 

   ผักและผลไม 5.67 97.8 85.8 96.4 97.0 1.6 -13.9 -5.7 -1.3 

   เครื่องประกอบอาหาร 2.93 111.2 111.1 111.3 111.0 0.8 0.9 2.1 1.4 

   เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล 2.14 100.9 100.8 100.8 100.7 0.2 0.0 0.2 0.0 

   อาหารบริโภค-ในบาน 10.16 101.1 101.1 101.1 101.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

   อาหารบริโภค-นอกบาน 7.87 99.9 99.9 99.9 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

 หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม   55.81 100.0 100.0 101.0 99.4 3.2 3.1 4.2 2.3 

   หมวดเครื่องนุมหมและรองเทา 2.43 98.9 98.7 98.7 98.9 0.0 -0.2 -0.2 -0.3 

   หมวดเคหสถาน 23.56 96.1 96.2 98.1 97.0 -2.1 -2.0 -0.1 -1.4 

   หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล  5.41 101.4 101.4 101.5 101.3 1.1 0.9 1.2 1.3 

   หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร 20.66 104.8 104.7 105.3 102.2 10.9 10.8 12.0 8.1 

   หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา 3.17 98.0 97.1 97.1 97.8 0.0 -0.9 -0.9 -1.0 

   หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล 0.59 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน 65.79 100.5 100.5 100.7 100.6 0.2 0.1 0.4 0.3 

   กลุมอาหารสดและพลังงาน 34.21 97.5 95.2 99.0 96.6 6.0 2.3 6.6 3.8 

   - อาหารสด 21.09 98.2 94.6 98.5 98.6 0.5 -5.2 -1.7 -0.3 

   - พลังงาน 13.12 98.7 98.6 102.2 95.8 16.7 16.4 22.1 11.7 

หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน     ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 3 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดสงขลา  ไตรมาส 3 ป 2564 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา  

อุตสาหกรรม 
ต้ังใหม เลิกกิจการ 

บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด รวม บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด รวมแหง 
ราย ลานบาท แหง ลานบาท แหง ลานบาท ราย ลานบาท แหง ลานบาท แหง ลานบาท 

1.เกษตรกรรม  การปาไม และการประมง 2 10 1 1 3 11 - - - - - - 
2.การทําเหมืองแรและเหมืองหิน - - - - - - - - - - - - 
3.การผลติ 11 23.5 5 2.9 16 26.4 2 1.1 1 1 3 2.1 
4.การไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบการปรับอากาศ 3 3 3 2.5 6 5.5 2 9 - - 2 9 
5.การจัดหานํ้า การจัดการและการบําบัดนํ้าเสียของเสียฯ 1 1 1 1 2 2 - - - - - - 
6.การกอสราง 33 157 17 27 50 184 4 12.5 1 0.5 5 13 
7.การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต 71 130.9 37 26.3 108 157.2 10 12.52 9 8.1 19 20.62 
8.การขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา 15 17.03 4 3 19 20.03 2 2 - - 2 2 
9.ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร  9 22 5 3.1 14 25.1 1 1 3 3.5 4 4.5 
10.ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร - - - - - - - - - - - - 
11.กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  4 1.9 - - 4 1.9 - - - - - - 
12.กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 5 9 - - 5 9 - - 1 0.2 1 0.2 
13.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค  12 21.3 4 2.55 16 23.85 - - 2 0.51 2 0.51 
14.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน - - - - - - - - - - - - 
15.การบริหารราชการ การปองกัน - - - - - - - - - - - - 
16.การศึกษา 3 4.1 - - 3 4.1 - - - - - - 
17.กิจกรรมดานสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห - - 1 0.2 1 0.2 1 1 - - 1 1 
18.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 
19.กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 28 90.65 12 11.9 40 102.55 3 2.2 - - 3 2.2 
20.กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคลฯ - - - - - - - - - - - - 
21.กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ - - - - - - - - - - - - 

รวม 197 491.38 90 81.45 287 572.83 25 41.32 17 13.81 42 55.13 
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ตารางท่ี 4  การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหมของจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2564 

 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จํานวน 
(โรง) 

จดทะเบียน 
เลิกกิจการ 

(โรง) 
เงินทุน 

(ลานบาท) 
คนงาน 
(คน) 

1. เกษตรกรรม การลาสตัว และการปาไม - - - - 
2. การประมง - - - - 

3. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน (ประทานบัตร/โรงโมหิน) - - - - 
4. การผลติอ่ืนๆ 10 88.13 53 2 
5. การไฟฟา แกสและการประปา - - - - 
6. การกอสราง - - - - 
7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ - - - - 
8. โรงแรมและภตัตาคาร - - - - 
9. การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม - - - - 
10 ตัวกลางทางการเงิน - - - - 
11. บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ - - - - 
12. การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ - - - - 
13. การศึกษา - - - - 
14. การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห - - - - 
15. การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - 
16. องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืน ๆ และสมาชิก - - - - 
17. ไมทราบ - - - - 

รวม 10 88.13 53 2 
 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
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ดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน 
  1. ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

ตารางท่ี 5 ดัชนีผลิตภาพแรงงาน           

 
2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

GPP ณ ราคาคงท่ีในจังหวัด (ลานบาท) 234,246 242,802 242,952 249,587 245,771 

ผูมีงานทําในจังหวัด (คน) 838,615 861,587 868,080 862,184 853,807 

ผลิตภาพแรงงานจังหวัดสงขลา (บาท) 279,324 281,807 279,872 289,482 287,853 

ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

2. อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 

ตารางท่ี 6 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดสงขลา                                             หนวยนับ : คน 

 
1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 

ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปในจังหวัด 1,256,606 1,258,851 1,261,097 1,263,333 1,265,599 1,267,907 1,270,132 1,272,161 1,274,246 1,276,346 

กําลังแรงงานในจังหวัด 887,271 872,226 868,615 866,285 898,509 897,295 875,912 886,206 868,836 880,094 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด 70.61 69.29 68.88 68.57 70.99 70.77 68.96 69.66 68.18 68.95 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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3. อัตราการทํางานของจังหวัดสงขลา 

ตารางท่ี 7 อัตราการมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรของจังหวัดสงขลา                                                         หนวยนับ : คน 

  1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 
ประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปในจังหวัด 1,256,606 1,258,851 1,261,097 1,263,333 1,265,599 1,267,907 1,270,132 1,272,161 1,274,246 1,276,346 

ผูมีงานทําในจังหวัด 871,710 860,111 847,776 835,629 885,652 870,740 843,784 853,963 840,085 852,680 

ผูมีงานทําในภาคเกษตรของจังหวัด 290,442 275,804 291,386 280,308 285,674 252,924 249,397 293,518 283,100 262,424 

ผูมีงานทํานอกภาคเกษตรของจังหวัด 581,268 584,307 556,390 555,321 599,978 617,816 594,387 560,445 556,985 590,256 

อัตราการมีงานทําของจังหวัด 69.37 68.33 67.23 66.14 69.98 68.68 66.43 67.13 65.93 66.81 

อัตราการมีงานทําในภาคเกษตรของจังหวัด 33.32 32.07 34.37 33.54 32.26 29.05 29.56 34.37 33.70 30.78 

อัตราการมีงานทํานอกภาคเกษตรของจังหวัด 66.68 67.93 65.63 66.46 67.74 70.95 70.44 65.63 66.30 69.22 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 

ตารางท่ี 8 อัตราการมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา                                                        หนวยนับ : คน 

 
1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 

ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 180,460 169,728 157,731 175,378 166,536 186,676 151,969 143,225 148,347 146,935 

     1) การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 8,949 5,278 2,824 4,778 5,366 9,378 5,726 7,595 5,753 8,764 

     2) การผลิต 117,733 112,213 97,451 121,619 116,977 124,617 101,628 99,909 102,130 96,399 

     3) ไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบปรับอากาศ 6,887 2,204 4,431 3,679 4,691 5,348 - 2,545 3,408 2,928 

     4) การจัดหานํ้า การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย  
        ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

1,613 700 1,909 1,076 1,783 - 683 870 756 752 

     5) การกอสราง 45,278 49,333 51,116 44,226 37,719 47,333 43,932 32,306 36,300 38,092 

จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด 871,710 860,111 847,776 835,629 885,652 870,740 843,784 853,963 840,085 852,680 

อัตราการมีงานทําในอุตสาหกรรมของจังหวัด 20.70 19.73 18.61 20.99 18.80 21.44 18.01 16.77 17.66 17.23 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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4. อัตราการวางงานของจังหวัดสงขลา 

ตารางท่ี 9 อัตราการวางงานของจังหวดัสงขลา                                                                                       หนวยนับ : คน 

  1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 

ผูวางงานจังหวัด 14,773 12,115 20,044 30,363 11,943 25,746 32,128 31,080 28,751 27,414 

กําลังแรงงานในจังหวัด 887,271 872,226 868,615 866,285 898,509 897,295 875,912 886,206 868,836 880,094 

อัตราการวางงานในจังหวัด 1.66 1.39 2.31 3.50 1.33 2.87 3.67 3.51 3.31 3.11 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกนัตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ,อัตราการเปลี่ยนแปลง ของผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทน และอัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม 

ตารางที่ 10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ,อัตราการเปลี่ยนแปลง ของผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทน และอัตราการเลิกจางลูกจางในระบบ
ประกันสังคม                                                                     
                                                                                                                                                            หนวยนับ : คน 

  1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 

ผูประกันตน มาตรา 33 ในจังหวัดสงขลา 191,733 190,374 190,847 188,737 191,585 187,882 187,882 188,220 188,016 186,592 185,523 

ผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 11,196 7,323 13,841 10,253 9,302 31,841 28,034 24,176 33,968 9,974 18,875 

ผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ
เลิกจาง  

606 988 399 343 441 479 387 218 439 374 165 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคม (มาตรา 33) (YoY)            

3.90 -2.50 -2.98 -1.85 -0.08 -1.31 -2.60 -0.27 -1.86 -0.69 -1.26 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงาน (YoY)    

307.13 35.09 137.86 -12.85 -16.92 334.81 102.54 135.79 265.17 -68.68 -32.67 

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม (YoY)    0.32 0.52 0.21 0.18 0.23 0.25 0.21 0.12 0.23 0.20 0.09 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจงัหวัดสงขลา 
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6. อัตราการบรรจุงาน 

ตารางที่ 11 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดสงขลา                                                                         หนวยนับ : คน 

 
1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 

ผูไดรับการบรรจุงาน 1,607 2,297 1,324 1,108 705 937 2,748 944 1,582 1,651 2,046 

ผูสมัครงานในจังหวัดสงขลา 1,278 1,168 797 370 164 714 590 376 1,383 1,488 571 

จํานวนตําแหนงงานวาง 1,680 2,548 1,382 1,327 786 1,859 6,508 1,415 4,384 2,245 2,679 

อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัดสงขลา 125.74 196.66 166.12 299.46 429.88 131.23 465.76 251.06 114.39 110.95 358.32 

อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัดสงขลา 95.65 90.15 95.80 83.50 89.69 50.40 42.22 66.71 36.09 75.54 76.37 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

7. อัตราการจางงานแรงงานตางดาว 

ตารางที่ 12 อัตราการจางงานแรงงานตางดาวในจังหวัดสงขลา                                                                         หนวยนับ : คน 

  1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 

ผูมีงานทําในจังหวัดสงขลา 871,710 860,111 847,776 835,629 885,652 870,740 843,784 853,963 840,085 852,680 

แรงงานตางดาวท้ังหมดในจังหวัดสงขลา 57,289 57,631 60,842 61,271 42,815 39,183 36,277 35,494 33,234 31,956 

แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ  
(เมียนมา ลาว กัมพูชา)  

55,652 55,885 58,890 59,172 40,961 37,398 34,441 33,581 31,297 31,297 

อัตราการจางแรงงานตางดาว 
ตอจํานวนผูมีงานทําท้ังหมด 

6.57 6.70 7.18 7.33 4.83 4.50 4.30 4.16 3.96 3.75 

อัตราการจางแรงงานตางดาว  
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)  

6.38 6.50 6.95 7.08 4.62 4.29 4.25 3.93 3.73 3.67 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  
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8. อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน/ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

ตารางที่ 13 อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน/ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ                                                                    หนวยนับ : คน 
  1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 

สถานประกอบกิจการท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 13 28 68 29 43 40 19 

สถานประกอบการท่ีผานการตรวจคุมครองแรงงาน 101 268 140 113 98 163 42 

สถานประกอบกิจการไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 12 22 22 22 39 17 9 

สถานประกอบการท่ีผานการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน 36 118 72 82 138 83 53 

อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ 12.87 10.45 48.57 25.66 43.88 24.54 45.24 

อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการ 

33.33 18.64 30.56 26.83 28.26 20.48 16.98 

ที่มา : สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 

9. อัตราการเกิดขอพิพาท/ขอขัดแยงแรงงานตอสถานประกอบการ 

ตารางที่ 14 อัตราการเกิดขอพิพาท/ขอขัดแยงแรงงานตอสถานประกอบการ 100,000 แหง                        หนวยนับ : คน 

 
1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 

สถานประกอบการท่ีเกิดขอพิพาท - - - - - - - 

สถานประกอบการท่ีเกิดขอขัดแยง - - - - - - - 

สถานประกอบการท้ังหมดในจังหวัด - - - - - - - 

อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานตอสถานประกอบการ 100,000 แหง - - - - - - - 

อัตราการเกิดขอขัดแยงตอสถานประกอบการ 100,000 แหง - - - - - - - 

ที่มา : สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
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10. อัตราการแรงงานที่เปนผูประกันตนในจังหวัดสงขลา 

ตารางที่ 15 อัตราแรงงานที่เปนผูประกันตนในจังหวัด 

   หนวยนับ : คน 

  1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 

ผูประกันตนในจังหวัด 273,992 275,270 278,378 281,833 287,454 285,511 285,458 290,186 292,402 292,683 

ผูประกันตนมาตรา 33 191,733 190,374 190,847 188,737 191,585 187,882 185,876 188,220 188,016 186,592 

ผูประกันตนมาตรา 39 30,185 30,316 30,151 30,477 30,788 31,737 32,180 33,046 33,932 34,817 

ผูประกันตนมาตรา 40 52,034 54,580 57,357 62,619 65,081 65,892 67,402 68,920 70,454 71,274 

จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด 871,710 860,111 847,776 835,629 885,652 870,740 843,784 853,963 840,085 852,680 

อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตน 31.43 32.00 32.84 33.73 32.46 32.79 33.83 33.98 34.81 34.33 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจงัหวัดสงขลา 
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สถานการณแรงงาน 

1. กําลังแรงงาน/การมีงานทํา/การวางงาน 

          ตารางท่ี 15 ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ป 2561 – ไตรมาส 2 ป 2564 
 

สถานภาพแรงงาน 2561 2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 
ไตรมาส 2/2564 

ชาย หญิง รวม 

ประชากรรวม 1,554,107 1,561,611 1,566,278 1,568,210 1,570,596 1,571,682 1,573,348 763,773 811,279 1,575,052 

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 1,250,975 1,259,972 1,265,599 1,267,907 1,270,132 1,272,161 1,274,246 610,122 666,224 1,276,346 

1. ผูอยูในกําลังแรงงาน (อายุ 15 ปข้ึนไป) 884,176 873,599 898,509 897,295 875,912 886,206 868,836 461,355 418,739 880,094 

  1.1 ผูมีงานทํา 862,184 853,807 885,652 870,740 843,784 853,963 840,085 444,491 408,189 852,680 

  1.2 ผูวางงาน 20,082 19,324 11,943 25,746 32,128 31,080 28,751 16,864 10,550 27,414 

  1.3 กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 1,910 469 914 809 - 1,163 - - - - 

2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 366,798 386,373 367,090 370,612 394,220 385,955 405,410 148,767 247,485 396,252 

  2.1 ทํางานบาน 94,104 98,081 80,548 86,043 91,164 88,254 88,737 790 79,682 80,472 

  2.2 เรียนหนังสือ 115,613 120,492 130,402 110,193 129,210 132,169 145,954 63,762 72,079 135,841 

  2.3 อ่ืน ๆ 157,081 167,800 156,140 174,376 173,847 165,532 170,719 84,215 95,723 179,938 

ประชากรอายุตํ่ากวา 15 ป 303,132 301,639 300,679 300,303 299,791 299,521 299,102 153,651 145,055 298,706 

  
ท่ีมา   :   สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 

(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เน่ืองจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  82 
   

          ตารางท่ี 16 ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา  จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ป 2561 –  ไตรมาส 2 ป 2564 

 

ระดับการศึกษา 2561 2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 
ไตรมาส 2/2564 

ชาย หญิง รวม 

1.  ไมมีการศึกษา 13,361 13,059 8,164 9,596 10,897 13,614 12,937 7,971 4,697 12,668 

2.  ต่ํากวาประถมศึกษา 138,016 132,384 128,712 134,868 123,657 117,840 110,794 52,237 59,098 111,335 

3.  ประถมศึกษา 192,264 203,538 184,992 175,292 172,774 181,764 173,616 90,644 64,811 155,454 

4.  มัธยมศึกษาตอนตน 143,922 135,867 129,979 142,107 139,780 136,881 111,991 78,238 56,635 134,873 

5. มัธยมศึกษาตอนปลาย 148,499 160,518 164,876 166,443 157,920 157,603 169,209 100,725 64,044 164,770 

    -  สายสามัญ 115,603 129,427 134,005 129,831 128,029 121,642 125,769 78,993 49,460 128,453 

    -  สายอาชีวศึกษา 32,650 30,839 30,871 36,612 29,891 35,961 42,683 21,461 14,345 35,806 

    -  สายวชิาการศึกษา 246 253 - - - - 757 271 239 511 

6.  มหาวิทยาลัย 206,007 198,011 250,661 229,800 228,250 234,745 255,829 110,641 157,113 267,754 

    -  สายวชิาการ 119,061 114,249 132,055 134,619 135,184 149,411 164,764 68,445 104,348 172,793 

    -  สายวชิาชีพ 64,812 63,680 90,178 70,041 70,489 66,501 64,728 38,477 31,605 70,082 

    -  สายวชิาการศึกษา 33,133 20,082 28,428 25,140 22,577 18,833 26,337 3,719 21,160 24,879 

7.  การศึกษาอ่ืน ๆ 13,099 4,241 2,729 3,076 7,664 2,174 4,770 446 - 446 

8.  ไมทราบ 7,015 6,188 15,539 9,558 2,842 9,342 939 3,589 1,791 5,380 

รวม 862,184 853,807 885,652 870,740 843,784 853,963 840,085 444,491 408,189 852,680 
 

 

ท่ีมา   :   สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา   
(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เน่ืองจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  83 
   

          ตารางท่ี 17 ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามอาชีพ และเพศ ป 2561 – ไตรมาส 2 ป 2564 
 

ประเภทอาชีพ 2561  2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 
ไตรมาส 2/2564 

ชาย หญิง รวม 

1.  ผูบัญญัติกฎหมาย  ขาราชการระดับอาวโุส  
    และผูจัดการ 

20,711 24,822 26,886 17,523 22,476 43,820 23,989 16,022 6,932 22,954 

2.  ผูประกอบวชิาชีพดานตาง ๆ 41,036 30,337 47,257 52,692 37,039 37,445 48,083 12,288 35,458 47,746 

3.  ผูประกอบวชิาชีพดานเทคนคิสาขาตาง ๆ และอาชีพ 
     ที่เก่ียวของ 

40,786 42,446 60,461 36,720 44,002 58,582 49,134 17,995 31,217 49,212 

4.  เสมียน 39,768 41,465 44,623 42,163 47,036 38,370 47,211 13,296 32,326 45,622 

5.  พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 223,540 191,634 207,779 223,213 225,369 176,101 194,666 93,152 133,703 226,855 

6.  ผูปฏิบัติงานทีมฝีมือในดานการเกษตรและการประมง 256,219 269,566 267,442 249,901 244,695 270,312 268,160 145,640 98,194 243,834 

7.  ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ 
    การคาที่เก่ียวของ 

93,233 95,795 89,459 105,658 95,489 85,488 79,886 63,511 19,928 83,439 

8.  ผูปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและผูปฏิบัตงิาน   
    ดานการประกอบ 

49,618 49,569 49,771 54,887 46,264 55,895 41,875 40,333 5,164 45,497 

9.  อาชีพข้ันพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการ 
    ใหบริการ 

97,274 108,071 91,975 87,983 81,414 87,950 87,081 42,254 45,267 87,521 

10.  คนงานซึ่งมไิดจําแนกไวในหมวดอ่ืน - 102 - - - - - - - - 

รวม 862,184 853,807 885,652 870,740 843,784 853,963 840,085 444,491 408,189 852,680 
 

ท่ีมา   :   สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา   
(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เน่ืองจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 

 
 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  84 
   

          ตารางที่ 18 ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ป 2561 – ไตรมาส 2 ป 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 2561 2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 
ไตรมาส 2/2564 

ชาย หญิง รวม 
รวมภาคเกษตรกรรม 269,787 284,485 285,674 252,924 249,397 293,518 283,100 156,301 106,123 262,424 
1.  เกษตรกรรม  การปาไม และการประมง 269,787 284,485 285,674 252,924 249,397 293,518 283,100 156,301 106,123 262,424 

รวมนอกภาคเกษตรกรรม 592,397 569,322 599,978 617,816 594,387 560,445 556,985 288,190 302,066 590,256 

2.  การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน  5,311 5,457 5,366 9,378 5,726 7,595 5,753 7,183 1,581 8,764 

3.  การผลิต 112,243 112,254 116,977 124,617 101,628 99,909 102,130 53,349 43,050 96,399 

4.  การไฟฟา  กาซ  และการประปา 4,363 4,300 4,691 5,348 - 2,545 3,408 2,455 473 2,928 

5.  การจัดหานํ้า บําบัดนํ้าเสีย 2,363 1,325 1,783 - 683 870 756 752 - 752 
6.  การกอสราง 42,644 47,488 37,719 47,333 43,932 32,306 36,300 33,194 4,897 38,092 
7.  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต  ฯ 175,723 161,513 146,679 160,489 164,846 156,345 160,416 80,305 89,699 170,004 
8.  การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคา  และการคมนาคม 22,906 26,977 36,063 26,045 27,340 30,948 29,319 21,114 3,251 24,364 
9.  โรงแรม  และอาหาร 87,835 76,437 82,753 99,007 102,799 84,047 63,492 22,715 60,437 83,152 

10.  ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 2,659 2,829 4,153 1,987 6,740 2,776 3,499 632 3,776 4,408 

11.  กิจการทางการเงินและการประกันภัย 8,447 9,409 9,757 8,906 10,305 10,800 13,118 3,828 9,203 13,031 
12.  กิจการดานอสังหาริมทรัพย   3,945 3,188 3,336 2,805 2,154 1,779 1,169 858 616 1,475 
13.  กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 15,130 8,485 14,179 9,528 4,236 5,227 15,283 5,710 2,374 8,084 

14.  การบริหารและการสนับสนุน 9,451 11,001 16,189 8,799 9,439 9,818 12,092 5,125 5,089 10,214 

15. การบริหารราชการ  และการปองกันประเทศฯ 36,452 32,411 44,718 40,682 40,341 39,872 39,930 30,403 19,862 50,265 
16.  การศึกษา 26,328 24,393 28,950 36,404 30,233 28,776 29,585 8,347 29,449 37,796 
17.  งานดานสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห 16,865 17,792 22,340 19,724 17,065 14,985 17,605 5,458 12,281 17,739 

18.  ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ 2,539 2,940 2,400 3,820 1,721 2,004 1,793 1,031 2,236 3,267 

19.  กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ 15,364 18,557 21,356 12,944 19,758 26,072 20,000 4,979 13,096 18,075 

20.  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 1,830 2,569 570 - 5,441 3,771 1,337 752 697 1,449 

21. องคการระหวางประเทศ - - - - - - - - - - 

รวม 862,184 853,807 885,652 870,740 843,754 853,963 840,085 444,491 408,189 852,680 

ท่ีมา   :   สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  (ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เน่ืองจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  85 
   

          ตารางท่ี 20 ผูมีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามสภาพการทํางาน  ไตรมาส 2 ป 2564                             

              

สถานภาพการ
ทํางาน 

ชาย หญิง รวม 

 นายจาง  15,076 6,157 21,232 
 ลูกจางรัฐบาล  43,213 55,702 98,915 
 ลูกจางเอกชน  153,890 115,689 269,579 
 ทํางานสวนตัว  180,051 135,267 315,318 
 ชวยธุรกิจครอบครัว  52,262 95,375 147,636 
 การรวมกลุม  - - - 

 รวม  444,491 408,189 852,680 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
(ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2564 เน่ืองจากขอมูลไตรมาส 3/2564 อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  86 
   

          ตารางท่ี 21 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา จําแนกตามอายุ และเพศ ป 2560 – 2563 
 

กลุมอายุ 
(ป) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

15-19 9,567 5,730 15,298 14,704 10,549 25,252 9,327 3,566 12,893 5,480 4,027 9,507 
20-24 29,126 11,007 40,133 23,432 9,290 32,722 17,265 9,213 26,478 13,497 6,573 20,070 
25-29 20,926 16,064 36,991 17,043 15,036 32,078 16,441 13,409 29,850 18,314 13,621 31,935 
30-34 16,891 15,802 32,694 17,990 17,937 35,928 15,378 20,805 36,183 16,443 18,600 35,043 
35-39 23,935 18,625 42,560 22,072 17,497 39,569 26,438 20,646 47,084 24,859 17,966 42,825 
40-44 24,858 33,830 58,687 27,894 32,100 59,993 27,851 27,772 55,623 22,261 23,962 46,223 
45-49 19,057 25,707 44,764 18,808 25,713 44,522 23,990 31,690 55,680 27,586 27,830 55,416 
50-54 24,032 24,375 48,407 32,421 31,585 64,006 29,374 26,641 56,015 24,736 27,046 51,782 
55-59 23,503 23,305 46,808 20,288 24,869 45,158 25,825 29,756 55,581 27,052 35,245 62,297 

60 ปข้ึนไป 33,423 33,992 67,415 38,674 31,647 70,321 34,218 29,585 63,803 38,762 33,599 72,361 
รวม 225,319 208,437 433,756 233,327 216,222 449,549 226,107 213,083 439,190 218,990 208,469 427,459 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  87 
   

          ตารางท่ี 22 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับการศึกษา และเพศ ป 2560 – 2563 
 
 

วุฒิการศึกษา 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ไมมีการศึกษา 2,473 6,609 9,082 2,027 4,266 6,294 1,811 4,732 6,543 2,561 2,778 5,339 
ต่ํากวาประถมศึกษา 54,172 45,000 99,172 44,527 54,007 98,535 33,300 51,909 85,209 42,656 52,309 94,965 
ประถมศึกษา 46,413 46,952 93,365 51,799 51,245 103,044 53,600 43,573 97,173 48,562 44,146 92,708 
มัธยมศึกษาตอนตน  42,848 35,708 78,557 48,654 44,118 92,771 42,693 29,664 72,357 39,039 33,000 72,039 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  44,674 34,195 78,869 54,064 29,287 83,351 58,167 33,194 91,361 46,778 32,088 78,866 

- สายสามัญ 32,527 26,692 59,219 39,359 23,089 62,448 48,565 28,854 77,419 37,954 27,125 65,079 

- สายอาชีวศึกษา  12,147 7,503 19,650 14,705 6,198 20,903 8,970 4,340 13,310 8,824 4,963 13,787 

- สายวิชาการศึกษา - - - - - - 632 - 632 - - - 

อุดมศึกษา    33,031 39,031 72,062 32,255 32,773 65,028 36,536 50,011 86,547 38,620 44,148 82,768 

- สายวิชาการ 14,007 21,425 35,432 12,349 18,531 30,880 17,601 32,255 49,856 23,733 28,063 51,796 

- สายวิชาชีพ  15,415 12,965 28,380 17,380 11,476 28,856 17,330 14,165 31,495 14,396 14,910 29,306 

- สายวิชาการศึกษา 3,609 4,641 8,250 2,526 2,766 5,292 1,605 3,591 5,196 491 1,175 1,666 

อ่ืน ๆ 374 - 374 - - - - - - 774 - 774 
ไมทราบ 1,334 942 2,276 - 526 526 - - - - - - 

รวม 225,319 208,437 433,756 233,327 216,222 449,549 226,107 213,083 439,190 218,990 208,469 427,459 

 
 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  88 
   

          ตารางที่ 23 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา จําแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ ป 2560 – 2563 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. เกษตรกรรม 113,664 68,569 182,233 118,787 88,696 207,483 123,039 93,242 216,281 110,302 74,402 184,704 
2. เหมืองแร เหมืองหิน - - - - - - - - - - - - 
3. การผลิต 20,350 17,741 39,091 10,139 6,712 16,851 12,470 12,876 25,346 16,417 10,514 26,931 
4. ไฟฟา กาซและประปา - - - - - - 675 - 675 - - - 
5. การจัดหานํ้า การบําบัดนํ้าเสีย - - - - - - - - - - - - 
6. การกอสราง 7,410 567 7,977 12,373 337 12,711 15,090 1,522 16,612 14,088 2,914 17,002 
7. การขายสง การขายปลีก 33,824 57,835 91,659 45,414 64,669 110,083 41,360 54,183 95,543 41,169 52,009 93,178 
8. การขนสง 11,496 412 11,909 10,013 1,360 11,373 8,472 393 8,865 6,664 - 6,664 
9. ท่ีพักแรม และบริการดานอาหาร 29,968 42,882 72,850 26,562 37,694 64,256 17,342 37,634 54,976 22,752 54,462 77,214 
10. ขอมูลขาวสาร การส่ือสาร - 522 522 - - - - - - - - - 
11. กิจกรรมดานการเงิน 1,152 - 1,152 1,119 472 1,591 1,249 - 1,249 837 - 837 
12. อสังหาริมทรัพย 1,283 248 1,531 555 515 1,070 1,030 556 1,586 - - - 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ - 1,419 1,419 1,525 2,930 4,455 437 - 437 367 - 367 
14. กิจกรรมการบริหาร 1,564 2,903 4,467 1,491 885 2,375 1,356 513 1,869 - 577 577 
15. บริหารราชการและปองกันประเทศ - - - 234 - 234 - 1,111 1,111 412 364 776 
16. การศึกษา 374 1,839 2,214 541 - 541 - - - - 454 454 
17. ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห - 1,597 1,597 1,005 - 1,005 567 - 567 - - - 
18. ศิลปะ บันเทิง 799 1,674 2,472 1,140 1,366 2,507 1,328 763 2,091 1,185 536 1,721 
19. กจิกรรมบริการอื่น ๆ 3,434 9,229 12,663 3,432 9,581 13,013 1,692 10,290 11,982 4,797 12,237 17,034 
20. การจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - - - - - - - - 
21. ไมทราบ - - - - - - - - - - - - 

รวม 225,319 208,437 433,756 233,327 216,222 449,549 226,107 213,083 439,190 218,990 208,469 427,459 
 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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          ตารางท่ี 24 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา จําแนกตามอาชีพ และเพศ ป 2560 – 2563 
 

อาชีพ 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. ผูบัญญัติกฎหมายและผูจัดการ 4,676 2,994 7,670 4,919 1,394 6,313 9,492 1,684 11,176 5,895 1,132 7,027 
2. วิชาชีพดานตาง ๆ 1,379 2,445 3,824 1,762 3,277 5,039 2,572 - 2,572 2,102 454 2,556 
3. วิชาชีพดานเทคนิค 895 2,040 2,935 2,878 1,576 4,454 2,543 2,560 5,103 1,769 1,584 3,353 
4. เสมียน 748 3,928 4,675 - 1,934 1,934 618 904 1,522 595 2,270 2,865 
5. พนักงานบริการ 59,977 99,824 159,801 62,939 100,953 163,892 47,026 95,097 142,123 51,795 104,913 156,708 
6. ดานการเกษตรและประมง 106,712 65,629 172,341 109,473 83,221 192,694 113,931 89,226 203,157 108,323 74,333 182,656 
7. ดานความสามารถทางฝมือ 26,414 17,473 43,887 20,691 8,178 28,870 29,276 14,387 43,663 31,959 13,011 44,970 
8. ผูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร 13,889 732 14,621 10,811 - 10,811 11,567 442 12,009 8,260 550 8,810 
9. อาชีพพ้ืนฐานตาง ๆ 10,631 13,372 24,003 19,853 15,690 35,543 9,082 8,783 17,865 8,292 10,222 18,514 
10. คนงานซ่ึงมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น - - - - - - - - - - - - 

รวม 225,319 208,437 433,756 233,327 216,222 449,549 226,107 213,083 439,190 218,990 208,469 427,459 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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2. การสงเสริมการมีงานทํา 

          ตารางท่ี 25 ตําแหนงงานวาง  ผูลงทะเบียนสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา  จําแนกตามเพศ ไตรมาส 3 ป 2564 

ไตรมาส/ป 
ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน) บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1/2563 29 57 700 786 60 104 164 271 434 705 
2/2563 420 156 1,283 1,859 197 517 714 264 673 937 
3/2563 1,388 285 4,835 6,508 150 440 590 793 1,944 2,748 
4/2563 197 85 1,133 1,415 149 227 376 326 618 944 
1/2564 519 105 3,760 4,384 621 762 1,383 729 853 1,582 
2/2564 449 109 1,687 2,245 552 966 1,488 587 1,064 1,651 

3/2564 372 91 2,216 2,679 195 376 571 754 1,292 2,046 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

          ตารางท่ี 26 ตําแหนงงานวาง  ผูลงทะเบียนสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา จําแนกตามอายุ  ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 
 

 
ชวงอายุ (ป) 

ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 
ตําแหนงงานวาง

(อัตรา) 
ผูสมัครงาน 

(คน) 
การบรรจุงาน 

(คน) 
ตําแหนงงานวาง

(อัตรา) 
ผูสมัครงาน 

(คน) 
การบรรจุงาน 

(คน) 
15 - 17 - 1 - - 2 4 
18 - 24 955 692 416 1,337 323 615 
25 - 29 634 336 402 621 115 646 
30 - 39 414 266 527 439 88 534 
40 - 49 202 127 235 272 30 187 

50 - 59 29 48 61 7 11 55 
60 ปข้ึนไป 11 18 10 3 2 5 

รวม 2,245 1,488 1,651 2,679 571 2,046 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
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        ตารางท่ี 27 ตําแหนงงานวาง  ผูลงทะเบียนสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา จําแนกตามการศึกษา  ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 
 

 

วุฒิการศึกษา 
ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 

ตําแหนงงานวาง 
(อัตรา) 

ผูลงทะเบียน                 
สมัครงาน (คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ตําแหนงงานวาง 
(อัตรา) 

ผูลงทะเบียน                 
สมัครงาน (คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ประถมศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา 278 139 181 508 45 155 
มัธยมศึกษา  380 387 505 799 149 452 
ปวช.     317 58 70 293 17 85 

- พาณิชย - 23 - - 11 - 

- ชาง  - 29 - - 5 - 

- อ่ืน ๆ    317 6 70 293 1 85 

ปวส.     408 158 206 440 82 246 

- พาณิชย - 60 - - 32 - 

- ชาง  - 82 - - 29 - 

- อ่ืน ๆ    408 16 206 440 21 246 

อนุปริญญา   270 10 17 265 5 19 
ปริญญาตรี   542 732 669 371 273 1,075 
ปริญญาโท    46 4 3 3 - 14 
ปริญญาเอก 4 - - - - - 
อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวม 2,245 1,488 1,651 2,679 571 2,046 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
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        ตารางท่ี 28 ตําแหนงงานวาง   ผูลงทะเบียนสมัครงาน   และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา จําแนกตามอาชีพ  ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 
 
 

ประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 

ตําแหนงงานวาง 
(อัตรา) 

ผูลงทะเบียน 
สมัครงาน (คน) 

การบรรจุงาน 
(คน) 

ตําแหนงงานวาง 
(อัตรา) 

ผูลงทะเบียน 
สมัครงาน (คน) 

การบรรจุงาน 
(คน) 

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ 160 90 91 60 14 79 
2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 127 161 80 62 37 79 
3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 554 299 297 360 100 281 
4. เสมียน เจาหนาท่ี 390 358 239 342 137 222 
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด 105 56 111 180 31 145 
6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง ฯ - 2 - 1 18 1 
7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ 96 29 25 114 4 44 
8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรฯ 186 31 29 165 230 51 
9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 627 462 779 1,395 - 1,144 
10.ผูฝกงาน - - - - - - 

รวม 2,245 1,488 1,651 2,679 571 2,046 
 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
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        ตารางท่ี 29 ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงานจังหวัดสงขลา จําแนกประเภทอุตสาหกรรม   ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) การบรรจุงาน (คน) ตําแหนงงานวาง (อัตรา) การบรรจุงาน (คน) 
1.  เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม 28 18 28 16 
2.  การประมง 1 1 - - 
3.  การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน  4 1 3 3 
4.  การผลิต 1,315 1,078 1,467 1,120 
5.  การไฟฟา  กาซ  และการประปา 2 - 5 3 
6.  การกอสราง 46 9 44 38 
7.  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 507 297 746 546 
8.  โรงแรม  และภัตตาคาร 17 14 31 32 
9.  การขนสง  สถานทีเ่ก็บสินคา  และการคมนาคม 34 22 71 55 
10.  การเปนส่ือกลางทางการเงิน 12 7 15 15 
11.  กิจการดานอสังหาริมทรัพย  การใหเชา  และกิจกรรมทางธุรกิจ 54 32 65 41 
12.  การบริหารราชการ  และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 27 78 26 26 
13.  การศึกษา 54 38 48 61 
14.  งานดานสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห 10 11 44 26 
15.  กิจกรรมดานบริการชุมชน  สังคม  และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ - - - - 
16.  ขอมูลขาวสารและส่ือสาร - - - - 
17.  กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 45 18 36 25 
18.  ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ - - - - 
19.  กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน 38 9 11 10 
20.  กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 40 17 26 26 
21.  การจัดการน้ํา จัดการน้ําเสียฯ - - - - 
22.  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - 
23.  องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก - - - - 
24.  ไมทราบ - - - - 
25.  กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ 11 1 13 3 
26.  กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินคา และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน - - - - 

รวม 2,245 1,651 2,679 2,046 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
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        ตารางท่ี 30 การสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 3 ป 2564 
 

การสงเสริมการมีงานทํา 
จํานวนครั้ง 

ท่ีจัดกิจกรรม 
ผูไดรับผลประโยชน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. แนะแนวอาชีพ 34 378 729 1,107 
2. มหกรรมอาชีพ 1 2,332 5,305 7,637 
3. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 2 6 34 40 
4. สงเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือผูสูงอาย ุ 1 3 17 20 
5. อบรมผูรับงาน/ผูนํากลุมรับงานไปทําท่ีบาน - - - - 
6. ประสานงานใหเกิดการรับงานไปทําท่ีบาน - - - - 

รวม 38 2,719 6,085 8,804 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
         

        ตารางท่ี 31 แรงงานตางดาวในจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต 

ประเภทการไดรับอนุญาต จํานวน (คน) 
1. แรงงานตางดาวประเภทท่ัวไป 1,494 
2. แรงงานตางดาวสงเสริมการลงทุน (BOI) 231 
3. แรงงานตางดาวตามบันทึกความเขาใจ (MOU) 5,241 
4. แรงงานตางดาวบุคคลพ้ืนท่ีสูง 245 
5. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ (มติ 20 สิงหาคม 2562) 21,203 
6. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ (มติ 29 มกราคม 2563) 3,442 
7. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ (มติ 4 สงิหาคม 2563) 2,376 

รวม 34,232 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (ขอมูล ณ 25 กันยายน 2564) 
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       ตารางท่ี 32 แรงงานดาวจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติท่ีเขามาทํางานมากท่ีสุด ไตรมาส 3 ป 2564 
 

ประเภทอาชีพ 

สัญชาติ  (คน)  

ญี่
ปุน

 

อัง
กฤ

ษ 

จีน
 

ฟ
ลิป

ปน
ส 

อิน
เด

ีย 

อเ
มร

ิกัน
 

ออ
สเ

ตร
เลี

ย 

จีน
ไต

หวั
น 

เก
าห

ลีใ
ต 

ฝร
ั่งเ

ศส
 

มา
เล

เซี
ย 

สัญ
ชา

ติอื่
น 

ๆ 

รวม 

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ - - 6 1 4 1 - - 1 - 18 19 50 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ - 12 9 54 3 9 - - 2 5 9 83 186 

3. ชางเทคนคิและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ - 3 4 - 1 - - - - - 2 7 17 

4. เสมียน เจาหนาท่ี - - - - - - - - - - - 1 1 

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด - - - - - - - - - - - - - 

6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปข้ัน
พ้ืนฐาน) 

- - - - - - - - - - - - - 

7. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ี
เก่ียวของ 

- - - - - - - - - - - - - 

8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ 

- - - - - - - - - - - - - 

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ - - - - - - - - - - - - - 

10. คนงานซ่ึงมิไดจําแนกไวในหมวดอ่ืน - - - - - - - - - - - - - 

รวม - 15 19 55 8 10 - - 3 5 29 110 254 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
 
 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  96 
   

   ตารางท่ี 33 แรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศในจังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 

ระดับการศึกษา 
ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประถมศึกษา - - - 14 3 17 
มัธยมศึกษา - 3 3 3 6 9 
ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา 14 5 19 1 7 8 
ปริญญาตร ี 6 9 15 2 8 10 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - - 

รวม 20 17 37 20 24 44 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

 

          ตารางท่ี 34 แรงงานไทยในจังหวัดสงขลา ท่ีขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง  ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 

วิธีการเดินทาง 
ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
บริษัทจัดหางานจัดสง - - - - 
Re-Entry 20 37.74 13 10.92 
เดินทางดวยตนเอง 7 13.21 73 61.34 
นายจางพาไปฝกงาน - - - - 
นายจางพาไปทํางาน 25 47.17 31 26.05 
กรมการจัดหางานจัดสง 1 1.88 2 1.68 

รวม 53 100 119 100.00 
 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  97 
   

ตารางท่ี 35 แรงงานไทยในจังหวัดสงขลา ท่ีขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค  ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 
 

วิธีการเดินทาง 
ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
เอเชีย 39 73.58 92 77.31 
ตะวันออกกลาง 3 5.66 14 11.76 
แอฟริกา 3 5.66 1 0.84 
ภูมิภาคอ่ืน ๆ 8 15.09 12 10.08 

รวม 53 100 119 100.00 
 

 

ท่ีมา  :   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ตารางท่ี 36 การฝกเตรียมเขาทํางาน/การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 3 ป 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา  :  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 

 

กลุมอาชีพ 
การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน 

ผูเขารับการฝก รอยละ ผูผานการฝก รอยละ ผูเขารับการฝก รอยละ ผูผานการฝก รอยละ 

1. ชางกอสราง 7 4.19 5 2.99 - - - - 

2. ชางอุตสาหการ 36 21.56 30 17.96 594 32.53 593 32.48 

3. ชางเคร่ืองกล 68 40.72 30 17.96 92 5.04 91 4.98 

4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 38 22.75 31 18.56 563 30.83 531 29.08 

5. ชางอุตสาหกรรมศิลป - - - - 22 1.21 16 0.88 

6. เกษตรอุตสาหกรรม - - - - - - - - 

7. ธุรกิจและบริการ 18 10.78 18 10.78 555 30.39 549 30.06 

รวม 167 100.00 114 68.26 1,826 100.00 1,780 97.48 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  98 
   

ตารางท่ี 37 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน/ฝกเสริมทักษะฝมือแรงงานในจังหวัดสงขลา จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 3 ป 2564 
 

กลุมอาชีพ 
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงาน 

ผูเขารับการฝก รอยละ ผูผานการฝก รอยละ ผูเขารับการฝก รอยละ ผูผานการฝก รอยละ 

1. ชางกอสราง 60 7.12 60 7.12 65 11.69 65 11.69 

2. ชางอุตสาหการ 290 34.40 202 23.96 80 14.39 79 14.21 

3. ชางเคร่ืองกล 31 3.68 31 3.68 - - - - 

4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 408 48.40 357 42.35 70 12.59 63 11.33 

5. ชางอุตสาหกรรมศิลป 30 3.56 30 3.56 40 7.19 40 7.19 

6. เกษตรอุตสาหกรรม - - - - - - - - 

7. ธุรกิจและบริการ 24 2.84 23 2.73 301 54.14 295 53.06 

รวม 843 100.00 703 83.39 556 100.00 542 97.48 
 

ท่ีมา  :  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  99 
   

4. การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 

ตารางท่ี 38 การตรวจแรงงานในจังหวัดสงขลา  จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ไตรมาส 3 ป 2564 
 

ขนาด สปก. 
สปก.ทีผ่าน 
การตรวจ 

(แหง) 

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แหง) การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) 

ชาย หญิง เด็ก รวม 
ปฏิบตั ิ
ถูกตอง 

ปฏิบัต ิ
ไมถูกตอง 

แนะนํา 
ออก

หนังสือ
เชิญพบ 

ออกคําสั่ง
ให 

ดําเนินการ 

เปรียบ 
เทียบ
ปรับ 

สงเร่ือง
ดําเนินคดี 

1-4 คน 1 - 3 - 3 - 1 - - 1 - - 

5-9 คน 4 12 22 - 34 - 4 - - 4 - - 

10-19 คน 9 63 53 - 116 3 6 - - 6 - - 

20-49 คน 19 446 276 - 722 13 6 - - 6 - - 

50-99 คน 5 113 152 - 265 4 1 - - 1 - - 

100-299 คน 3 517 240 - 757 2 1 - - 1 - - 

300-499 คน - - - - - - - - - - - - 

500-999 คน 1 104 544 - 648 1 - - - - - - 

1,000 คน ข้ึนไป - - - - - - - - - - - - 

รวม 42 1,255 1,290 - 2,545 23 19 - - 19 - - 

 
ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  100 
   

ตารางท่ี 39 สถานประกอบกิจการท่ีผานการตรวจและปฏิบัติไมถูกตอง จําแนกตามอุตสาหกรรม และเรื่องท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานในจังหวัดสงขลา  
                ไตรมาส 3 ป 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 

เร่ืองท่ีปฏิบัติไมถูกตอง (แหง) 

วัน
ทํางาน 

เวลา 
ทํางาน 

เวลา
พัก 

เงิน
ประกัน 
ในการ
ทํางาน 

วันหยุด 
สิทธิ 

การลา 
การจาย 
คาจาง 

คา
ลวงเวลา 
และคา
ทํางาน 

คาจาง 
ขั้นต่ํา 

ขอบังคับ 
สถานท่ี 
จาย

คาจาง 

ระยะเวลา 
การจาย
คาจาง 

1.  เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม - - - - - - - - - - - - 
2.  การประมง - - - - - - - - - - - - 
3.  การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน  - - - - 1 - - - - - - - 
4.  การผลิต - - - - 1 - 2 - - - - - 
5.  การไฟฟา  กาซ  และการประปา - - - - 1 - - - - - - - 
6.  การกอสราง - - - - 1 - - - - 2 - - 
7.  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต ฯลฯ  - - - - 5 - - - - 2 - - 
8.  โรงแรม  และภัตตาคาร - - - - - - - - - 2 - - 
9.  การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคา  และการคมนาคม - - - - - - - - - 1 - - 
10.  การเปนส่ือกลางทางการเงิน - - - - - - - - - - - - 
11.  กิจการดานอสังหาริมทรัพย  การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจ   - - - - - - - - - 1 - - 
12.  การบริหารราชการ  และการปองกันประเทศ ฯลฯ - - - - - - - - - - - - 
13.  การศึกษา - - - - - - - - - - - - 
14.  งานดานสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - - - - 
15.  กิจกรรมดานบริการชุมชน  สังคม  ฯ - - - - - - - - - - - - 
16.  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - - - - - - - - 
17.  องคการระหวางประเทศ อื่น ๆ และสมาชิก - - - - - - - - - - - - 
18.  ไมทราบ - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 9 - 2 - - 8 - - 

ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
 

 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  101 
   

ตารางท่ี 40 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดสงขลา  จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 3 ป 2564 
 
 

ขนาด สปก. 
สปก.ท่ีผาน 
การตรวจ 

(แหง) 

ลูกจาง 
ท่ีผานการตรวจ (คน) 

ผลการตรวจ (แหง) การดําเนินการของเจาหนาท่ี (ครั้ง) 

ชาย หญิง รวม 
ปฏิบัต ิ
ถูกตอง 

ปฏิบัต ิ
ไมถูกตอง 

แนะนํา 
ออกคําสั่ง 

สง
เอกสาร 

พบ ปรับปรุง 
หยุดการใช
เคร่ืองจักร 

สงเร่ือง 
ดําเนินคดี 

1-4 คน 1 1 2 3 - 1 - - - 1 - - 

5-9 คน 3 23 15 38 1 2 - - - 2 - - 

10-19 คน 5 74 38 112 4 1 - - - 1 - - 

20-49 คน 34 517 303 820 33 1 - - - 1 - - 

50-99 คน 7 351 278 629 3 4 - - - 4 - - 

100-299 คน 3 321 337 658 3 - - - - - - - 

300-499 คน - - - - - - - - - - - - 

500-999 คน - - - - - - - - - - - - 

1,000 คน ข้ึนไป - - - - - - - - - - - - 

รวม 53 1,287 973 2,260 44 9 - - - 9 - - 

 
ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

หมายเหตุ : 1. สถานประกอบกิจการแตละแหงท่ีปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดําเนินการของเจาหนาท่ีมากกวา 1 ครั้ง และมีผลการดําเนินการมากกวา 1 กรณ ี     
 2. ผลรวมจํานวนสถานประกอบกิจการไมนับซ้ํา      
 3.จํานวนสถานประกอบกิจการและจํานวนลูกจางท่ีผานการตรวจในแตละขนาดสถานประกอบกิจการมีการนับซ้ํา 
 4.สถานประกอบกิจการท่ีผานการตรวจและปฏิบัติถูกตอง เจาหนาท่ีอาจแนะนําใหปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ิมเติมได  



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  102 
   

          ตารางท่ี 41 การตรวจแรงงานในจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ลูกจางท่ีผานการตรวจ ผลการตรวจ (แหง) การดําเนินการของเจาหนาท่ี (แหง) 

สปก.ท่ีผานการ
ตรวจ(แหง) 

ลูกจางท่ีผาน
การตรวจ 

(คน) 

ปฏิบัติ
ถูกตอง 

ปฏิบัติไม
ถูกตอง แน

ะน
ํา 

ออ
กห

นัง
สือ

เช
ญิ

พ
บ 

ออ
กค

ําสั่
งใ

ห
ดํา

เน
ินก

าร
 

เป
รีย

บเ
ทีย

บ
ปร

ับ 

สง
เร

ื่อง
ดํา

เน
ินค

ดี 

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 1 44 - 1 - - 1 - - 
2. การประมง 1 48 1 - - - - - - 
3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 1 6 - 1 - - 1 - - 
4. การผลิต 7 292 4 3 - - 3 - - 
5. การไฟฟา กาซ และการประปา 1 18 - 1 - - 1 - - 
6. การกอสราง 9 749 6 3 - - 3 - - 
7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ฯลฯ 12 288 4 8 - - 8 - - 
8. โรงแรมและภัตตาคาร 5 165 4 1 - - 1 - - 
9. การขนสง สถานที่เก็บสนิคาและการคมนาคม 2 149 1 1 - - 1 - - 
10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน - - - - - - - - - 
11. กิจการคาอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ 3 786 3 - - - - - - 
12. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ ฯลฯ - - - - - - - - - 
13. การศึกษา - - - - - - - - - 
14. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสังเคราะห - - - - - - - - - 
15. กิจการดานบริการชุมชน สังคมฯ - - - - - - - - - 
16. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - - - - - 
17. องคการระหวางประเทศ อ่ืน ๆ และสมาชิก - - - - - - - - - 

รวม 42 2,545 23 19 - - 19 - - 
 

ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 



รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา                                                                                                                 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
  

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  103 
   

          ตารางท่ี 42 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดสงขลา  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 
สปก.ท่ีผานการ

ตรวจ(แหง) 
ลูกจางท่ีผาน
การตรวจ(คน) 

ผลการตรวจ การดําเนินการของเจาหนาท่ี (แหง) 

ปฏิบัติ
ถูกตอง 

ปฏิบัติไม
ถูกตอง    

    
แน

ะน
ํา   

ออกคําส่ัง 

สง
เร

ื่อง
ดํา

เน
ินค

ดี 

สง
เอ

กส
าร

 

พ
บ 

ปร
ับป

รุง
 

หย
ุดก

าร
ใช


เค

รื่อ
งจ

ักร
 

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม - - - - - - - - - - 
2. การประมง - - - - - - - - - - 
3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน - - - - - - - - - - 
4. การผลิต 15 880 11 4 - - - 4 - - 
5. การไฟฟา กาซ และการประปา 1 26 1 - - - - - - - 
6. การกอสราง 6 217 5 1 - - - 1 - - 
7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ฯลฯ 17 719 13 4 - - - 4 - - 
8. โรงแรมและภัตตาคาร 2 53 2 - - - - - - - 
9. การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 8 236 8 - - - - - - - 
10. การเปนสื่อกลางทางการเงนิ - - - - - - - - - - 
11. กิจการคาอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ 1 49 1 - - - - - - - 
12. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ ฯลฯ - - - - - - - - - - 
13. การศึกษา - - - - - - - - - - 
14. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสังเคราะห 3 80 3 - - - - - - - 
15. กิจการดานบริการชุมชน สังคมฯ - - - - - - - - - - 
16. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - - - - - - 
17. องคการระหวางประเทศ อ่ืน ๆ และสมาชิก - - - - - - - - - - 

รวม 53 2,260 44 9 - - - - - - 
 

ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 43 องคกรนายจาง/ลูกจางในจังหวัดสงขลา 
  
 

 
ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 

ตารางท่ี 44 การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจําแนกกิจกรรมท่ีสงเสริม ในจังหวัดสงขลา  ไตรมาส 3 ป 2564 

 

กิจกรรมท่ีสงเสริม แหง คน 
1. สงเสริมและใหบริการดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 106 7,443 
2. ดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขต สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ - - 
3. ใหบริการเงินกูกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน - - 
4. สงเสริมความรูเก่ียวกับสวัสดิการแรงงาน 106 7,443 
5. จัดคาราวานแกจนเพ่ือใหบริการดานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  - - 

 
ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 
 

องคการลูกจาง จํานวน (แหง) 
     สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ - 
     สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน - 
     สหพันธแรงงาน - 
     สภาองคกรลูกจาง - 

รวม - 

องคการนายจาง จํานวน (แหง) 
     สมาคมนายจาง - 
     สหพันธนายจาง - 
     สภาองคการนายจาง - 

รวม - 
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ตารางท่ี 43 ขอเรียกรอง/ขอพิพาท/ขอขัดแยง ในจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ป 2564 

 ขอเรียกรอง/ขอพิพาท/ขอขัดแยงการแจง/ยุติขอเรียกรอง แหง คร้ัง คน 
1. การแจงขอเรียกรอง - - - 
2. การยุติขอเรียกรอง - - - 
     2.1  การยุติโดยไมเกิดขอพิพาทแรงงาน - - - 
             -  ตกลงกันเอง - - - 
             -  ถอนขอเรียกรอง - - - 
             -  อ่ืน ๆ - - - 
     2.2  การเกิดขอพิพาทแรงงาน - - - 
3. ขอเรียกรองยังไมยุต ิ - - - 

การเกิดขอพิพาท/ยุติขอพิพาท    
1. การเกิดขอพิพาทแรงงาน - - - 
2. การยุติขอพิพาทแรงงาน - - - 
     -  ยุติภายใน  5  วัน - - - 
     -   ยุติเกิน  5  วัน - - - 
     -  ช้ีขาดโดยบังคับ - - - 
     -  ช้ีขาดโดยสมัครใจ - - - 
     -  อ่ืน ๆ  - - - 
3. ขอพิพาทแรงงานยังไมยุติ - - - 

การเกิดขอขัดแยง/ยุติขอขัดแยง    
1. การเกิดขอขัดแยง - - - 
2. การยุติขอขัดแยง - - - 
     -  ตกลงกันได - - - 
     -  ถอนเรื่อง - - - 
     -  ฟองศาลแรงงาน - - - 
3. การผละงาน - - - 
4. ขอขัดแยงยังไมยุติ - - - 

ที่มา : สํานกังานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 44 สถานประกอบการท่ีเลิกกิจการและลูกจางท่ีถูกเลิกจางในจังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ   ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 

 

ขนาดสปก. 
ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 

สปก.ท่ีเลิกกิจการ  
(แหง) 

ลูกจางท่ีถกูเลิกจาง  
(คน) 

สปก.ท่ีเลิกกิจการ  
(แหง) 

ลูกจางท่ีถกูเลิกจาง  
(คน) 

1 - 9  คน 83 207 65 146 
10  คน+ 9 167 12 19 

รวม 92 374 77 165 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
 
 

ตารางท่ี 45 สถานประกอบการท่ีเลิกกิจการและลูกจางท่ีถูกเลิกจางในจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทกิจการ     ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 
 

 
ประเภทกิจการ 

ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 

สปก.ท่ีเลิกกิจการ 
(คน) 

ลูกจางท่ีถกูเลิกจาง
(คน) 

สปก.ท่ีเลิกกิจการ 
(แหง) 

ลูกจางท่ีถกูเลิกจาง
(คน) 

1. การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ 5 13 4 5 

2. รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอ่ืน ๆ 40 153 42 76 
3. รานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 19 62 13 14 
4. การกอสราง 7 39 7 28 
5. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 5 49 4 29 
6. อ่ืน ๆ 16 58 4 13 

รวม 92 374 77 165 
 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
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          ตารางท่ี 46 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  จําแนกตามความรายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน)  ไตรมาส 3 ป 2564 
 

ขนาดสถานประกอบกิจการ 

ความรายแรง 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุดงานเกิน 
3 วัน 

หยุดงาน 
ไมเกิน  3  วัน 

รวม 

1 - 10  คน 1 - - 5 6 12 
11 - 20  คน 1 - - 32 29 62 
21 - 50  คน - - - 27 15 42 
51 - 100  คน 1 - - 19 18 38 
101 - 200  คน - - - 23 31 54 
201 - 500  คน - - - 15 22 37 
501 - 1000  คน - - - 16 11 27 

1,000  คน+ - - - 45 44 89 
รวม 3 - - 182 176 361 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
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      ตารางท่ี 47 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  จําแนกตามสาเหตุและความรายแรงการประสบอันตราย  ไตรมาส 3 ป 2564 

สาเหตุการประสบอันตราย 
ความรายแรง 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางสวน 
หยุดงานเกิน 

3 วัน 
หยุดงานไม
เกิน  3  วัน 

รวม 

1. ตกจากท่ีสูง - - - 12 14 26 
2. หกลม  ลื่นลม - - - 17 19 36 
3. อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ - - - - - - 
4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ - - - 28 17 45 
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน - - - 43 26 69 
6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง - - - 15 13 28 
7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง - - - 54 51 105 
8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา - - - 4 21 25 
9. ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก - - - - 1 1 
10. ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน 1 - - - 5 6 
11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1 - - 4 1 6 
12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด - - - 1 1 2 
13. ไฟฟาช็อต - - - 1 - 1 
14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน - - - 3 - 3 
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น - - - - - - 
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคมี - - - - 5 5 
17. อันตรายจากรังสี - - - - - - 
18. อันตรายจากแสง - - - - - - 
19. ถูกทํารายรางกาย - - - - 2 2 
20. ถูกสัตวทําราย - - - - - - 
21. โรคเน่ืองจากการทํางาน - - - - - - 
22. อ่ืน ๆ 1 - - - - 1 

รวม 3 - - 182 176 361 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
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5. การประกันสังคม 

            ตารางท่ี 48 ผูประกันตนของจังหวัดสงขลา จําแนกตามมาตรา  ไตรมาส 3 ป 2564 
 

เดือน 

ผูประกันตน จําแนกตามมาตรา 

รวม 
ม.33 (คน) ม.39 (คน) 

ม.40 (คน) 
ทางเลือกท่ี 1 

 
ทางเลือกท่ี2 

 
ทางเลือกท่ี 3 

 
รวม 

กรกฎาคม 2564 186,891 36,477 94,369 234,075 19,449 347,893 571,261 
สิงหาคม 2564 186,340 37,040 142,429 295,284 23,838 461,551 684,931 
กันยายน 2564 185,523 37,217 156,961 310,441 25,010 492,412 715,152 

 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา   ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

      ตารางท่ี 49 สถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ไตรมาส 2 ป 2564 – ไตรมาส 3 ป 2564 

 

ขนาดสถานประกอบการ 
ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 

สถานประกอบการ  
(แหง) 

ลูกจาง   
(คน) 

สถานประกอบการ  
(แหง) 

ลูกจาง   
(คน) 

1 - 10 คน 6,903 24,422 6,908 25,238 
11 - 20 คน 1,013 14,609 1,041 15,892 
21 - 50  คน 785 24,960 787 25,939 
51 - 100  คน 249 17,483 250 18,875 
101 - 200  คน 140 19,425 133 19,304 
201 - 500  คน 80 23,807 82 25,557 

501 – 1,000  คน 21 14,358 19 14,213 
1,001  คนข้ึนไป 20 47,528 18 40,505 

รวม 9,211 186,592 9,238 185,523 
 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
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      ตารางท่ี 50 สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ไตรมาส 3 ป 2564 
 

ประเภทสถานพยาบาล จํานวน (แหง) 
รัฐบาล 3 
เอกชน 1 
รวม 4 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 

 
 
 

         ตารางท่ี 51 การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดสงขลา  จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทนไมเนื่องจากการทํางาน  ไตรมาส 2 ป 2564  – ไตรมาส 3 ป 2564 
 

ประเภทประโยชนทดแทน 

ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 

จํานวนผูใชบริการ 
(ราย) 

จํานวนเงินท่ีจาย 
(บาท) 

จํานวนผูใชบริการ 
(ราย) 

จํานวนเงินท่ีจาย 
(บาท) 

1. เจ็บปวย 8,793 13,860,395.25 4,358 6,300,891.05 
2. คลอดบุตร 2,705 31,721,326 1,636 29,069,622.50 
3. ทุพพลภาพ 975 2,264,602.95 787 3,070,031.96 
4. ตาย 230 9,268,449.25 181 6,946,060.44 
5. สงเคราะหบุตร 24,852 23,263,400 50,724 58,726,200 
6. ชราภาพ 11,097 81,310,420.02 16,787 60,601,531.77 
7. วางงาน 9,974 99,983,138.35 18,875 85,382,830.35 

รวม 58,626 261,671,731.82 93,348 250,097,168.07 
 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
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คณะท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสุจินดา  บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงขลา 
 นายพิเชษฐ  ทองพันธ  จัดหางานจังหวัดสงขลา 
      นางอารี  เตชะวันโต  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา        
    นายชื่น  โตะทรัพย  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
  นายสมเกียรติ          สิริชูทรัพย  ประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
                    นางถนอมจิต  แกวเก้ือ  ผูอํานวยการศูนยความปลอดภัยในการทํางาน เขต 9  
 นายปฐพี จิระวรรณ  ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 
 นางสาวนภัทร วัยทอง  หัวหนาศูนยบริหารขอมลูตลาดแรงงานภาคใต 

 

 

                            
       
  
 
 
 

       นางทมวรรณ        อรัญภาค              นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  
                                     สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 
 นางหทัยทิพย บุญณี                 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

  นางสาวเยาวลักษณ สองนาม นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ  
   สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 
 นางสาวศศิวรรณ สุขเกษม นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

 นางสุชาดา วุนเนียม เจาหนาท่ีประกันสังคม  
   สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 

        นางศิริรัตน สุวรรณคง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  

                                                          ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต 
     นางสาวสุลิษา อนุวัฒนากุล        นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  
                                                          ศูนยความปลอดภัยในการทํางานเขต 9  

   นางวิภาดา     สิริชูทรัพย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
     ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 
 นางสาวภาวินี แสนสุข       เจาหนาท่ีวิเคราะหและประมวลผลเบื้องตน  
                                         สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 

 

 

คณะผูจัดทํา 
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 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  
 

ท่ีต้ัง  :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา   ศาลากลางจังหวัดสงขลา (อาคารสรรพากรหลังเกา ช้ัน 2) ต.บอยาง  
          อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000   โทร. 0-7431-4845, โทรสาร 0-7431-4950 
           สาขาหาดใหญ   91,93  ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  โทร. 0-7423-4089  โทรสาร 0-7422-1114 
          สวนบริหารจัดระบบการทํางานของคนตางดาว   10 ถ.ราชดําเนิน ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 
           โทร. 0-7432-2418   โทรสาร 0-7431-6322 
ภารกิจ  
             1. งานจัดหางานในประเทศ   
                  - บริการจัดหางานใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย        - ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง 
  2. งานจัดหางานตางประเทศ   
       - รับแจงการเดนิทางไปทํางานตางประเทศ                    - ลงทะเบียนผูประสงคจะไปทํางานตางประเทศ 
  3. แนะแนวอาชีพและสงเสริมการประกอบอาชีพ   
                 - บริการแนะแนวและใหคําปรึกษาทางดานอาชีพ แกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 
  4. การควบคุมการทํางานของคนตางดาว   
                 - ออกใบอนุญาตทํางาน และจัดระบบการทํางานของแรงงานตางดาว 
  5. การคุมครองคนหางาน   
      - การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สํานักงานจัดหางาน     - ใหความชวยเหลือคนหางานท้ังในและตางประเทศ 
     - สืบสวน สอบสวน บุคคลท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย   
  6. รับข้ึนทะเบียนขอรับผลประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
       - บริการจัดหางานและรับคําขอรับผลประโยชนทดแทนกรณีวางงานใหแกผูถูกเลิกจาง และออกจากงาน 
 

 

 สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  
 

ท่ีต้ัง : ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเกา) ช้ัน 2 ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทร./โทรสาร 0-7432-5092 
ภารกิจ  
  1. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานในภูมิภาค รวมท้ังดําเนินการประสานและสนับสนุนในเขตพ้ืนท่ี 
    จังหวัดและกลุมจังหวัด 
  2. ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงาน รวมท้ังกํากับดูแล ติดตาม และ 
    ประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัด 
  3. ดําเนินการเปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานแรงงานและประชาสัมพันธเผยแพรงานดานแรงงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
    และกลุมจังหวัด 
  4. ประสานการดําเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือขาย 
            5. ปฏิบัติหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด คณะกรรมการศูนยชวยเหลือผู 
    ประสบความเดือดรอนดานอาชีพกระทรวงแรงงานประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ   
    จังหวัด 
           6. ดําเนินโครงการพิเศษ โครงการพระราชดําริ และงานนโยบายสําคัญเรงดวน 
            7. ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานการตดิตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศ และการรองทุกขของ
    ญาติแรงงานไทยในตางประเทศ 
 8. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา     
 

ท่ีต้ัง  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา  9 ถ.สายบุรี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000    
          โทร. 0-7431-3056-7   โทรสาร 0-7431-1435 
          สาขาหาดใหญ  73, 75 ถ.โชติวิทยะกุล 3 อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
ภารกิจ  

1. คุมครองดูแลผูใชแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับสิทธิประโยชนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4. สงเสริมพัฒนาและเผยแพรความรูความเขาใจดานมาตรฐานการคุมครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน 
แรงงานสมัพันธ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน 

5. สงเสริมและดําเนินงานใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ 

6. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการขัดแยง ขอพิพาทแรงงานและความไมสงบดานแรงงาน 

7. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจัดทําแผนงานและประสานแผนปฏิบัต ิ

ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงานและพัฒนาอาชีพของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
และของจังหวัดสงขลา 

8. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบ 

9. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานแรงงานสูสากล 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
 

ท่ีต้ัง  :  167 หมู 4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000  โทร. 0-7433-6052  โทรสาร 0-7433-6048 
ภารกิจ  

1. การฝกอบรมฝมือแรงงาน   
- การฝกเตรียมเขาทํางาน : ฝกใหกับเยาวชนหรือแรงงานใหม ใหสามารถปฏิบัติงานไดในระดับชางก่ึงฝมือหรือ   
  ผูชวยชาง และมีนิสัยอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน 
- การฝกยกระดับฝมือแรงงาน : ฝกอบรมใหแกแรงงานท่ีมีพ้ืนฐานหรือทํางานอยูแลวไดมาพัฒนาความรู  
  ความสามารถทันตอเทคโนโลยีใหมๆ มีศักยภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 
- การฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ : ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรูความสามารถในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาชีพท่ี     
  ปฏิบัติอยูตามปกติหรือนอกเหนือจากความรูเดิม 

2. การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
3. การแขงขันฝมือแรงงาน          
4. การสงเสริม / พัฒนาฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  

พ.ศ.2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2557 
5. การรับรองความรูความสามารถ 
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  ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต  
 
 

ท่ีต้ัง  :  ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเกา) ช้ัน 1 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทร. 0-7432-1730  โทรสาร 0-7432-1095 
ภารกิจ  
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลดานตลาดแรงงานของภาคใต   
  2. วิเคราะห วิจัย ในประเด็นท่ีนาสนใจของสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมความตองการแรงงานของ 14 จังหวัด 
    ภาคใต  
  3. จัดทําทะเบียนกําลังแรงงานของ 14 จังหวัดภาคใต 
  4. ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งป และรายป เผยแพรในกลุมเปาหมายท้ัง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยผานสื่อตางๆ ท้ังในรูปเอกสารสิ่งพิมพ วิทยุ Internet และ E-mail 
 5. ขยายเครือขายเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานเชิงรุกถึงระดับตําบล หมูบาน ใน 14 จังหวัดภาคใต  
 

 

 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  
 

ท่ีต้ัง  :  สาํนักงานประกันสังคมจงัหวัดสงขลา  :  430/78 ม.2  ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100  โทร. 0-7430-055-0   
                                                             โทรสาร 0-7433-3983   
 

      สาขาหาดใหญ  : 334 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  โทร.0-7455-9605,  
                          โทรสาร 0-7455-9605 
 

      สาขาสะเดา  :  298/51-52 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170  โทร. 0-7424-1317, 0-7424-1319,   
                          0-7424-1318 
ภารกิจ     

1. ใหความคุมครองและหลักประกันแกลูกจาง ผูประกันตนท่ีประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช
เน่ืองจากการทํางาน รวมท้ังคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ตามกฎหมายประกันสังคม 

2. ใหความคุมครองและหลักประกันแกลูกจางท่ีประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหายเน่ืองจากการ
ทํางานตามกฎหมายเงินทดแทน 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บเงินสมทบ จายประโยชนทดแทน และเงินทดแทน 
4. ตรวจสอบและดําเนินการใหนายจาง/สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทยแกลูกจาง/ผูประกันตนตามโครงการประกันสังคม  
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   ศูนยความปลอดภัยในการทํางานเขต 9  
 

ท่ีต้ัง  :  ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเกา) ช้ัน 2  ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทร.0-7432-6257  โทรสาร 0-7431-4698 
ภารกิจ  

1. ตรวจและกํากับดูแลความปลอดภัยในการทํางานเชิงเทคนิควิชาการ 
2. ดําเนินการเก่ียวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานนอกระบบ 
3. สอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานเบ้ืองตน 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานและแกไขปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานเชิงเทคนิคและวิชาการ 
5. สนับสนุนองคความรู เทคนิค และขอมูลเชิงวิชาการแกหนวยงานในพ้ืนท่ี 
6. รวบรวมขอมูลพยานหลักฐานและประสานการดําเนินคดีอาญา 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5  
 

ท่ีต้ัง  :   เลขท่ี 68 หมู 5 ต.ปาขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 

            โทร./โทรสาร 0-7459-1075-7 
ภารกิจ  

1. ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานอยางครบวงจรแกผูประกันตน และลูกจางตามกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ประกอบดวย การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย การฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ ควบคูไปกับฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม เพ่ือใหลูกจางท่ีประสบอันตรายเน่ืองจาก
การทํางานและผูประกันตนท่ีทุพพลภาพ มีความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน สามารถกลับเขาทํางาน 
ในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางอิสระ 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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