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 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดสงขลา 
 ประชากรผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 1,272,161 คน จําแนกเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
จํานวน 886,206 คน (ร้อยละ 69.7) โดยผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานจําแนกเป็นผู้มีงานทํา 853,963 คน 
(ร้อยละ 67.1) ผู้ว่างงาน 31,080 คน (ร้อยละ 2.5) และแรงงานที่รอฤดูกาล 1,163 คน (ร้อยละ 0.1) 
ส่วนผู้ที่อยู่นอกกําลังแรงงานมีจํานวน 385,955 คน (ร้อยละ 30.3) พบว่าเป็นผู้ทํางานบ้าน 88,254 คน 
(ร้อยละ 6.9) เรียนหนังสือ 132,169 คน (ร้อยละ 10.4) และกําลังแรงงานอ่ืน ๆ 165,532 คน(ร้อยละ 
13.0) ( ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  สรุปผลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ไตร
มาศที่ 4 พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา ) 
 
แผนภูมิที่ 1 จํานวนผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน จําแนกตามผู้มีงานทํา ผู้ว่างงาน และกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 
 

 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  สรุปผลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร  
ไตรมาศที่ 4 พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000

ผู้มีงานทํา

ผู้ว่างงาน

กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล

853,963

31,080

1,163



 

71ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาประจําปี 2563 :: DATA INFORMATION 2020 

 ผู้มีงานทําส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 234,745 คน (ร้อยละ 27.5) 
รองลงมาคือ ประถมศึกษา จํานวน 181,764 คน (ร้อยละ 21.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
157,603 คน (ร้อยละ 18.4) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 136,881 คน (ร้อยละ 16.0)
ระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน 117,840 คน (ร้อยละ 13.8)ตามลําดับ และไม่มีการศึกษามีจํานวน 
11,516 คน (ร้อยละ 1.4) แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 2  ( ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  สรุปผลการ
สํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ไตรมาศที่ 4 พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา ) 
 
แผนภูมิที่ 2 จํานวนผู้มีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  สรุปผลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร  

ไตรมาศที่ 4 พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา 
 
 การว่างงาน 

สําหรับจํานวนผู้ว่างงาน พ.ศ.2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 31,080 คน หรือคิดเป็นอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 3.5 ของกําลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ผู้
ว่างงานเพิ่มขึ้น 717คน (จาก 30,363 คน เป็น 31,080 คน) ( ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  
สรุปผลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ไตรมาศที่ 4 พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา ) 
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 แรงงานนอกระบบ  
  ในปี 2563 ผู้มีงานทํามีจํานวนทั้งสิ้น 843,784 คน ในจํานวนน้ีเป็นผู้ทํางานที่ไม่ได้รับความ
คุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานหรือเรียกว่า แรงงานนอกระบบ จํานวน 
427,459 คน คิดเป็นร้อยละ 50.66 ของผู้มีงานทําทั้งหมด โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ แรงงานนอกภาค
เกษตร จํานวน 242,755 คน คิดเป็นร้อยละ 56.79 ขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 184,704 คน 
(ร้อยละ 43.21)  ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา 
(มกราคม-ธันวาคม 2563) 
 

 สถานภาพการทํางานของผู้มีงานทํา  
 ในจํานวนผู้มีงานทําทั้งสิ้น 853,963 คน เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการทํางาน พบว่า 
สถานภาพลูกจ้างเอกชน มีประมาณ 359,190 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีสัดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 
คิดเป็นร้อยละ 43.3 และ 40.7 ตามลําดับ รองลงมาคือทํางานส่วนตัว มีประมาณ 281,938 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.0 มีสัดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 34.4 และ 31.4 ตามลําดับ ช่วยธุรกิจ 
ครัวเรือน มีประมาณ 118,324 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 มีสัดส่วนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 
17.3 และ 10.9 ตามลําดับ ลูกจ้างรัฐบาล มีประมาณ 71,239 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีสัดส่วนผู้หญงิ 
มากกว่าผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 8.7 และ 8.0 ตามลําดับ นายจ้างมีประมาณ 22,739 คิดเป็น ร้อยละ 
2.7 มีสัดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง คิดเป็น ร้อยละ 3.4 และ 1.8 ตามลําดับ และการรวมกลุ่ม มี
ประมาณ 533 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 (ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา  สรุปผลการสํารวจ
ภาวการณ์ทํางานของประชากร ไตรมาศที่ 4 พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา) 
 
แผนภูมิที่ 4 ผู้มีงานทําจังหวัดสงขลา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
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 การส่งเสริมการมีงานทํา 
 

ในปี 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมดําเนินการเพ่ือส่งเสริมการมีงาน
ทําทั้งหมด จํานวน 4 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดจํานวน 7,955 คน เป็น
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จํานวน 1,774 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์จํานวน 7,817 คน เป็นเพศชาย 3,220 
คน เพศหญิง 4,497 คน กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 4 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ 
จํานวน 6 คน เป็นเพศชาย 15 คน เพศหญิง 71 คน และกิจกรรมประสานให้เกิดการรับงานไปทําที่
บ้านจํานวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์จํานวน 15 คน เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 12 คน และกิจกรรม
ประสานให้เกิดการรับงานไปทําที่บ้าน จํานวน 4 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน 37 คน เป็นเพศชาย 
5 คน เพศหญิง 32 คน (ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
สงขลา รายปี 2563 มกราคม-ธันวาคม 2563) 
 

 การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ 
ปี 2563 จังหวัดสงขลา มีการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม่ จํานวนทั้งสิ้น 930 แห่ง ทุนจด

ทะเบียนจํานวน 1,648.511 ล้านบาท จําแนกเป็นบริษัทจํากัด จํานวน 620 แห่ง ทุนจดทะเบียน 
จํานวน 1,308.181 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด 310 แห่ง ทุนจดทะเบียน 340.33 ล้านบาท โดย
อุตสาหกรรมที่มีกํารจดทะเบียนนิติบุคคล ต้ังใหม่เป็นบริษัทจํากัดและหํ้างหุ้นส่วนจํากัด สูงสุด คือ 
อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยํานยนต์ฯ โดยจดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัทจาํกัด จํานวน 232 แห่ง ทุนจดทะเบียน 438.92 ล้านบาท และจดทะเบียนต้ังห้ํางหุ้นส่วนจํากัด 
จํานวน 119 แห่ง ทุนจดทะเบียน 165.71 ล้านบาท ส่วนการเลิกกิจการ ในปี 2563 จําแนกเป็นบริษัท
จํากัด 169 แห่ง ทุนจดทะเบียน 455.91 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจํากัด 103 แห่ง ทุนจดทะเบียน 
113.443 ล้านบาท รวมนิติบุคคลเลิกกิจการ จํานวน 272 แห่ง ทุนจดทะเบียนจํานวน 569.353 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการขายส่ง กํารขํายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ฯ มาก
ที่สุด จํานวน 116 แห่ง ทุนจดทะเบียน 216.285 ล้านบาท (ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2563 มกราคม-ธันวาคม 2563) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


