
ผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป 7,740,777 คน

ประชากร และกําลังแรงงาน
ภาวะการลงทุน

บริการจัดหางานโดยรัฐ

ผูอยูในกําลังแรงงาน

5,360,529 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

2,380,248 คน

ผูมีงานทํา 5,235,659 คน

ผูวางงาน 124,616 คน

(อัตราการวางงาน 2.32%)

Q2/2564 : 5,133,955 คน

Q2/2565 : 5,235,659 คน 1.98 %
Q2/2564 : 155,786 คน

Q2/2565 : 124,616 คน 20.01%

ไตรมาส 2 ป 2564  1,773 คน         

ไตรมาส 2 ป 2565    438 คน

การจางงาน

การทํางานของคนตางดาว

การไปทํางานตางประเทศ

แรงงานไทยขออนุญาตไปทํางานตางประเทศ  

ไตรมาส 2 ป 2564 404 คน      

ไตรมาส 2 ป 2565 846 คน      

5 จังหวัดที่แรงงานไทยไปทํางานตางประเทศมากทีส่ดุ

นําเขาตาม

MOU

32,492 คน

มติครม.

13 ก.ค.64

170,839 คน

สงเสริม

การลงทุน

629 คน

ชนกลุมนอย

1,319 คน

มติ ครม.

28 ก.ย.64

23,713 คน

มติ ครม.

29 ธ.ค.63

43,557 คน

ท่ัวไป

12,297 คน

ตลอดชีพ

64 คน

แรงงานตางดาว

287,717 คน

คนตางดาว

ทํางานไป-กลับ

2,807 คน

ผูที่รอฤดูกาล 254 คน

ทํางานบาน 736,033 คน

เรียนหนังสือ 725,001 คน

เด็ก/ชรา/ปวย/พิการ

739,997 คน

ผูมีงานทํา ผูวางงาน

ไตรมาส 2 ป 2564  87 แหง

ไตรมาส 2 ป 2565  59 แหง

โรงงานไดรับอนุญาตประกอบกิจการใหม

75.30%

จังหวัดสงขลา มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาต

ประกอบกิจการใหมมากที่สุด

อื่น ๆ 179,217 คน

109.41%

32.18 %

ความตองการแรงงาน

จํานวน 17,736 อัตรา

ผูสมัครงานมาใชบริการ

จํานวน 15,921 คน
การบรรจุงาน

จํานวน 13,112 คน

27,706 อัตรา      35.98%

เปรียบเทียบกับป 2564

23,785 คน     33.06%

เปรียบเทียบกับป 2564

13,781 คน      4.85%

เปรียบเทียบกับป 2564

จังหวัดสงขลา

286 คน (33.81%)
01

จังหวัดสตูล

90 คน (10.64%)
02

จังหวัดภูเก็ต

76 คน (8.98%)
03

จังหวัดปตตานี

75 คน (8.87 %)
04

จังหวัดนครศรีธรรมราช

59 คน (6.97%)
05



เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2565

ปรบัตวัดีข้ึนจากไตรมาสกอ่น

สถานการณ์
ตลาดแรงงาน

ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน-มิถนุายน)

ศนูยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคใต้

กองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน

กระทรวงแรงงาน



บรรณาธิการ

สถานการณตลาดแรงงานภาคใต  ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน-มิถุนายน) เปนการนําเสนอภาพรวม

สถานการณในไตรมาส 2 ป 2565 ดานความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน การไปทํางาน

ตางประเทศ และการทํางานของคนตางดาว จากขอมูลผลการใหบริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งขอมูลที่

เกี่ยวของ ประกอบดวยขอมูลภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ภาวการณทํางานของประชากรและการวางงานใน       

14 จังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธานี  ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง 

พัทลุง ปตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจนําไปใช

ประโยชนตอไป

หวังเปนอยางย่ิงวา วารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา      

และผูสนใจทั่วไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือมีขอเสนอแนะอื่นใดสามารถติดตอไดที่ ศูนยบริหารขอมูล

ตลาดแรงงานภาคใต โทรศัพท 0-7432-5042 หรือ E-mail : lmi_ska@hotmail.com ทั้งน้ี สามารถสืบคนขอมูลได

ทางเว็บไซต www.doe.go.th/lmi-south และผานชองทาง Facebook Fanpage : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

ภาคใต

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต

สารบญั

หนา

• ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 1

• ประชากร และกําลังแรงงาน 4

• บริการจัดหางานโดยรัฐ 8

• การไปทํางานตางประเทศ 13

• การทํางานของคนตางดาว 14

mailto:lmi_ska@hotmail.com
http://www.doe.go.th/lmi-south


ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลงตามการผลิตในหมวด

นํ้ามันปาลมดิบที่กลับมาหดตัวสูง และการผลิตอีกสวนหน่ึง

ไดรับผลจาก Zero-COVID ของจีน โดยเฉพาะไมยางพารา

รายไดเกษตรกร ยังขยายตัวไดจากดานราคาที่

ขยายตัวมากข้ึน จากปาลมนํ้ามันและยางพารา อยางไรก็

ตาม ผลผลิตกลับมาหดตัว จากปาลมนํ้ามันและกุงเปน

สําคัญ จากสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย

กา รจ า ง ง าน มี ทิ ศท า ง ดี ข้ึ น  ต ามจํ า น วน

ผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ที่เพิ่มข้ึน 

แตยังมีความเปราะบาง  

การเงิน เงินฝากขยายตัวตามความตองการรักษา

สภาพคลอง สินเชื่อ ชะลอลงตามการปลอยสินเช่ือของ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFls) เปนสําคัญ       

แนวโนมเศรษฐกิจภาคใต เศรษฐกิจไตรมาส 3 

ป 2565 คาดวาปรับดีข้ึนตอเน่ืองจากไตรมาสกอน ตาม

การทองเที่ยวที่ปรับดีข้ึนทั้งนักทองเที่ยวตางชาติและ

นักทองเที่ยวไทย จากการผอนคลายการเขาประเทศและ

อานิสงสโครงการเราเที่ยวดวยกันเฟส 4 สวนตอขยาย

เชนเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่ไดรับปจจัยสนับสนุน

จากทั้งมาตรการกระตุนการบริโภคและรายไดเกษตรกรที่

ขยายตัวดี แตยังมีแรงกดดันจากคาครองชีพที่สูง ดานการ

ลงทุนภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมคาดวาชะลอลง 

สวนหน่ึงยังเผชิญแรงกดดันจากตนทุนวัตถุดิบและคาขนสง

ที่สูงข้ึน

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต ไตรมาส 2 ป 2565 ปรับ

ดีขึ้นจากไตรมาสกอน ตามการทองเที่ยวที่ปรับตัวดีข้ึนทั้ง

นักทองเที่ยวตางชาติและไทย เชนเดียวกับการบริโภค

ภาคเอกชนที่ปรับดีข้ึนตามการฟนตัวของภาคทองเที่ยว

และรายไดเกษตรกรที่ยังขยายตัวได แมมีแรงกดดันจาก   

คาครองชีพที่สูง ดานการลุงทุนภาคเอกชนและการผลิต

ชะลอลง สวนหน่ึงจากผลนโยบาย Zero-COVID ของจีน

และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว ตามการฟน

ตัวของการทองเที่ยวและรายไดเกษตรกรที่ยังขยายตัวดี  

แตมีแรงกดดันจากคาครองชีพที่สูงข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง จากทั้งการลงทุน

ในเครื่องจักรและอุปกรณภาคการผลิต และการลงทุนภาค

กอสราง

การใชจายภาครัฐ กลับมาหดตัว โดยรายจาย

ลงทุนหดตัวเพิ่มข้ึน ขณะที่รายจายประจําชะลอลง

การคาผานดานศุลกากร กลับมาขยายตัวตาม

การสงออกโดยเฉพาะยางพาราแปรรูป ขณะที่การนําเขา

กลับมาหดตัวเล็กนอยจากสินคาวัตถุดิบ

การทองเท่ียว ขยายตัวมากข้ึน โดยนักทองเที่ยว

ตางชาติเพิ่มข้ึนตามการผอนคลายมาตรการเขาประเทศ 

ดานนักทองเที่ยวไทยเพิ่มข้ึนจากอานิสงสวันหยุดยาวและ

โครงการเราเที่ยวดวยกันเฟส 4

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ไตรมาส 2 ปี 2565 1

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต

ภาวะเศรษฐกจิและการลงทนุ

ภาวะเศรษฐกจิ



สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ไตรมาส 2 ปี 2565

เศรษฐกิจภาคใต ไตรมาส 2 ป 2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสกอน

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว 

ต าม ก า ร ฟ น ตั ว ข อ งภ า ค ก า ร

ทองเที่ยวและรายไดเกษตรกรที่ยัง

ขยายตัวดี แตมีแรงกดดันจากคา

ครองชีพที่สูงข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง

จากทั้งการลงทุนในเคร่ืองจักรและ

อุปกรณภาคการผลิต และการลงทุน

ภาคกอสราง

การใชจายภาครัฐ  กลับมาหดตัว

โดยรายจายลงทุนหดตัวเพิ่ ม ข้ึน 

ขณะที่รายจายประจําชะลอลง

การคาผานดานศุลกากร กลับมา

ข ย า ย ตั ว ต า ม ก า ร ส ง อ อ ก 

โดยเฉพาะยางพาราแปรรูปและ

น้ํามันปาลมดิบ ขณะที่การนําเขา

กลับมาหดตัวจากสินคาวัตถุดิบ

และสินคาทุนชะลอลงมาก

การทองเที่ยว ขยายตัวมากข้ึน โดย

นักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มข้ึนตามการ

ผอนคลายมาตรการเขาประเทศ ดาน

นักทองเที่ยวไทยเพิ่มข้ึนจากอานิสงส

วันหยุดยาวและโครงการเราเที่ยว

ดวยกันเฟส 4

ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลง ตามการ

ผลิตในหมวดน้ํามันปาลมดิบที่กลับมา

หดตัวสูง และการผลิตอีกสวนหนึ่ ง

ได รับผลจาก Zero-COVID ของจีน 

โดยเฉพาะไมยางพารา

รายไดเกษตรกร ยังขยายตัวได จากดาน

ราคาที่ ขยายตั วมาก ข้ึน จากปาลม

น้ํ ามันและยางพารา อยางไรก็ตาม 

ผลผลิตกลับมาหดตัว จากปาลมน้ํามัน

และกุงเปนสําคัญ

การจางงาน  มีทิศทางดี ข้ึน  ตาม

จํ า น ว น ผู ป ร ะ กั น ต น ใ น ร ะ บ บ

ประกันสังคม (ม.33) ที่เพิ่มข้ึน แต

ยังคงมีความเปราะบาง     

การเงิน เงินฝาก ขยายตัว ตามความ

ตองการรักษาสภาพคลอง

สินเช่ือ ชะลอลง ตามการปลอยสินเช่ือ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFLs) 

เปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต

ภาวะการลงทนุ
ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคใตชวงไตรมาส 2 ป 2565 มีจํานวนโรงงานที่ไดรับ

อนุญาตประกอบกิจการใหม จํานวน 59 แหง เงินลงทุนจํานวน 949.80 ลานบาท และมีการจางงาน จํานวน 438 คน 

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ การพิมพ ผลิตภัณฑยาง

และพลาสติก มีโรงงานไดรับอนุญาตเปดกิจการใหมมากที่สุด จํานวน 10 แหง เงินลงทุน 233.40 ลานบาท           

การจางงาน 68 คน รองลงมาอุตสาหกรรม แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือนเครื่องตบแตงในอาคารและ

ผลิตภัณฑอโลหะ จํานวน 9 แหง  เงินลงทุน 159.99 ลานบาท การจางงาน 162 คน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม 

และผลิตภัณฑจากพืช จํานวน 4 แหง เงินลงทุน 99.40 ลานบาท การจางงาน 59 คน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 

โลหะข้ันพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและยานพาหนะ จํานวน 1 แหง เงินลงทุน 26.37 ลานบาท การจางงาน 

16 คน และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จํานวน 35 แหง เงินลงทุน 430.64 ลานบาท และมีการจางงาน 133 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการใหม เงินลงทุนและ

การจางงาน ลดลงรอยละ 32.18,70.53 และ 75.30 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดสงขลามี

จํานวนโรงงานไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหมมากที่สุด จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 27.12 ของจํานวน

โรงงานทั้งหมดในภาคใต รองลงมาจังหวัดพัทลุง จํานวน 11 แหง (รอยละ 18.64) และจังหวัดตรัง จํานวน 8 แหง 

(รอยละ 13.56)  โดยจังหวัดที่มีการจางงานมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จํานวน 114 คน (รอยละ 26.03) รองลงมา 

จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 88 คน (รอยละ 20.09) และจังหวัดพัทลุง จํานวน 58 คน (รอยละ 13.24) 

2



ตารางแสดงจํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม

เปรียบเทียบไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

อุตสาหกรรม
โรงงาน (แหง) เงินลงทุน (ลานบาท) การจางงาน (คน)

Q2/2564 Q2/2565 Q2/2564 Q2/2565 Q2/2564 Q2/2565

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช 8 4 236.43 99.40 217 59

แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือน เครื่องตบ

แตงในอาคารและผลิตภัณฑอโลหะ
20 9 536.76 159.99 420 162

เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ การพิมพ 

ผลิตภัณฑยางและพลาสติก
6 10 2,053.80 233.40 819 68

ผลิตภัณฑโลหะ โลหะข้ันมูลฐาน เครื่องจักร 

เครื่องกล เครื่องใชไฟฟาและยานพาหนะ
3 1 30.65 26.37 51 16

การผลิตอ่ืนๆ 50 35 365.31 430.64 266 133

รวมทั้งส้ิน 87 59 3,222.95 949.80 1,773 438

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการใหม เงินลงทุน และการจางงาน

จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบ ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

รายจังหวัด

ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 2 ป 2565

จํานวนโรงงาน

(แหง)

เงินลงทุน

(ลานบาท)

คนงาน

(คน)

จํานวนโรงงาน

(แหง)

เงินลงทุน

(ลานบาท)

คนงาน

(คน)

นครศรีธรรมราช 14 394.60 94 3 39.80 17

กระบ่ี 2 76.17 80 1 15.00 6

พังงา 0 0.00 0 0 0.00 0

ภูเก็ต 2 31.80 23 0 0.00 0

สุราษฎรธานี 26 449.17 321 5 134.12 88

ระนอง 1 3.50 3 2 5.75 5

ชุมพร 4 39.20 20 5 13.15 17

สงขลา 15 1,842.38 853 16 421.31 114

สตูล 3 33.00 16 2 6.40 4

ตรัง 7 65.55 19 8 103.30 38

พัทลุง 5 33.40 19 11 76.37 58

ปตตานี 3 93.20 43 0 0.00 0

ยะลา 1 85.00 150 2 27.30 40

นราธิวาส 4 75.98 132 4 107.30 51

รวม 87 3,222.95 1,773 59 949.80 438
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แผนผังการจําแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 2 ป 2565

ผูอยูในกําลังแรงงาน

5,360,529 คน

กาํลังแรงงานปจจุบัน

5,360,275 คน

ผูที่รอฤดูกาล

254 คน

ผูมีงานทํา

5,235,659 คน
ผูวางงาน

124,616 คน

เด็ก/ชรา/ปวย/พิการ

ไมสามารถทํางานได 739,997 คน

ทํางานบาน

736,033 คน

เรียนหนังสือ

725,001 คน

อื่น ๆ

179,217 คน

ผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป 
7,740,777 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 

2,380,248 คน

จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ทําการสํารวจในชวงไตรมาส 2 ป 2565 พบวา ผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป    

มีจํานวน 7.74 ลานคน มีผูอยูในกําลังแรงงานรวม 5.36 ลานคน เปนผูมีงานทํา 5.24 ลานคน ผูวางงาน 1.25 แสนคน        

(คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 2.32) และมีผูที่รอฤดูกาล จํานวน 254 คน มีผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน   

2.38 ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน พบวา ผูมีงานทํา เพิ่มข้ึนรอยละ 1.98 ผูวางงาน ลดลงรอยละ 

20.01 อัตราการวางงาน ลดลงจากรอยละ 2.94 เปนรอยละ 2.32

ประชากร และกาํลงัแรงงาน

สถานภาพแรงงาน
ไตรมาส 2 การเปลี่ยนแปลง

2564 2565 เพ่ิม/ลด รอยละ

1.ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 7,532,770 7,740,777 208,007 2.76

1.1 ผูที่อยูในกําลังแรงงาน 5,290,483 5,360,529 70,046 1.32

1) ผูมีงานทํา 5,133,955 5,235,659 101,704 1.98

2) ผูวางงาน 155,786 124,616 -31,170 -20.01

3) ผูที่รอฤดูกาล 742 254 -488 -65.77

1.2 ผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน 2,242,287 2,380,248 137,961 6.15

2. อัตราการวางงาน (%) 2.94 2.32 -0.62

3. อัตราการมีสวนรวม (%) 70.23 69.25 -0.98

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน

เปรียบเทียบ ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

หมายเหตุ : อัตราการวางงาน = ผูวางงาน x 100

ผูอยูในกําลังแรงงาน
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ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการฯ 

545,303
615,523

214,778
203,493

525,199
548,693

2,042,835
2,001,535

1,099,824
1,121,991

189,259
171,760

168,273
172,803

234,355
286,740

113,135
113,121

ผูมีงานทํากระจุกตัวอยูในอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมงมากที่สุด จํานวน     

2.00 ลานคน (รอยละ 38.23) รองลงมา คือพนักงานบริการ และพนักงานในรานคาและตลาด จํานวน 1.12 

ลานคน (รอยละ 21.43) และอาชีพข้ันพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 6.16 แสนคน 

(รอยละ 11.76) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ผูมีงานทําเพิ่มข้ึนหลายประเภทอาชีพ 

ยกเวนอาชีพผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ระดับอาวุโสและผูจัดการ เสมียน ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดาน

การเกษตรและการประมง ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ และคนงานซึ่ง

มิไดจําแนกไวในหมวดอื่น ที่มีผูมีงานทําลดลง

จํานวน (คน)

995
0

จํานวนผูมีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ป 2565

03 421,464 คน

(8.05%)

กิจกรรมโรงแรม และอาหาร

01 การขายสง การขายปลีก 955,594 คน

(18.25%)

02 450,938 คน

(8.61%)
การผลิต

04 281,383 คน

(5.37%)

การกอสราง

05 268,257 คน

(5.12%)

การบริหารราชการฯ

จากจํ านวนผู มี ง านทํ า  นอกภาค

เกษตรกรรม 5 อันดับแรก พบวา อุตสาหกรรม

การขายสง การขายปลีก มีจํานวนผูมีงานทํา

มากที่สุด รอยละ 18.25 ของจํานวนผูมีงานทํา

ทั้งหมด รองลงมาคือ การผลิต รอยละ 8.61

กิจกรรมโรงแรม และอาหาร รอยละ 8.05

การกอสราง รอยละ 5.37 และการบริหาร

ราชการและการปองกันประเทศ รอยละ 5.12

ผูมีงานทํา 

5,235,659 คน

ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 2565

เปรียบเทียบผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

ภาวะการมีงานทํา

ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนคิ

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ

เสมียน

พนักงานบริการ และพนักงานในรานคาและตลาด

ผูปฏิบัติงานมีฝมอืดานการเกษตรฯ

อาชีพขั้นพ้ืนฐานตางๆ

ผูปฏิบัติการโรงงานฯ

คนงาน
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เปรียบเทียบผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของ       

ผูมีงานทํา พบวา เปนผูที่จบการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษามากที่สุด จํานวน 1,259,639 คน

คิดเปนรอยละ 24.06 ของผูมีงานทําทั้งหมด 

รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 

1,251,527 คน (รอยละ 23.90) และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จํานวน 

998,624 คน (รอยละ 19.07) เมื่อเปรียบเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ผูมีงานทํา

เกือบทุกระดับการศึกษา มีจํานวนเพิ่ม ข้ึน 

ยกเวน ระดับตํ่ากวาประถมศึกษา มีจํานวน     

ผูมีงานทําลดลง

ต่ํากวา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ตอนตน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

ไมมีการศึกษา/

ไมระบุ

ผูมีงานทํา

5,235,659 คน

207,464 คน
รอยละ 3.96

532,465 คน
รอยละ 10.17

1,770,490 คน
รอยละ 33.82

1,878,336 คน
รอยละ 35.88

838,907 คน
รอยละ 16.02

7,997 คน
รอยละ 0.15

สถานภาพการทํางานของผูมีงานทําในภาคใต พบวา ทํางานสวนตัวมากที่สุด จํานวน 1,878,336 คน   

คิดเปนรอยละ 35.88 รองลงมาเปนลูกจางเอกชน จํานวน 1,770,490 คน (รอยละ 33.82) และชวยธุรกิจ

ครัวเรือน จํานวน 838,907 คน (รอยละ 16.02) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เกือบทุกสถานภาพ

การทํางานมีจํานวนเพิ่มข้ึน ยกเวน สถานภาพชวยธุรกิจครัวเรือน ที่มีจํานวนผูมีงานทําลดลง

จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 2 ป 2565

นายจาง

ลูกจางรัฐบาล

ลูกจางเอกชน
ทํางานสวนตัว

ชวยธุรกิจครัวเรือน

การรวมกลุม

728,896
636,882

1,246,896
1,251,527

870,739
874,019

937,151
998,624

1,161,021
1,259,639

189,251
214,968

ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 2 ป 2565
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แผนภูมิแสดงจํานวนผูวางงานและอัตราการวางงาน เปรียบเทียบไตรมาส 2 ป 2564 ถึง ป 2565

ผูวางงาน (คน)

ภาคใตมีผูวางงานจํานวน 124,616 คน หรือมีอัตราการวางงาน รอยละ 2.32 ลดลงรอยละ 0.62 จากชวง

เดียวกันของปกอน โดยจังหวัดนราธิวาส มีอัตราการวางงานสูงที่สุดในภาคใต รอยละ 6.91 รองลงมาคือ จังหวัด

ภูเก็ต รอยละ 4.73 และจังหวัดพังงา รอยละ 3.52 และอัตราการวางงานตํ่าสุดอยูที่จังหวัดพัทลุง รอยละ 0.31 

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเ ดียวกันของปกอน เกือบทุกจังหวัดมีอัตราการวางงานลดลง ยกเวน จังหวัด

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร ที่มีอัตราการวางงานเพิ่มข้ึน

จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามชั่วโมงการทํางาน ไตรมาส 2 ป 2565

ผูมีงานทํา

5,235,659 คน

0 ช่ัวโมง

35 ช่ัวโมง

ข้ึนไป

1- 34 ช่ัวโมง

114,261 คน

รอยละ 2.18

1,743,065 คน

รอยละ 33.29

3,378,333 คน

รอยละ 64.53

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ช่ั ว โ ม ง ก า ร

ทํางาน พบวา ผูมีงานทําที่ทํางานต้ังแต 

35 ช่ัวโมงตอสัปดาหข้ึนไปมากที่สุด 

จํานวน 3,378,333 คน คิดเปนรอยละ 

64.53 รองลงมาผูมีงานทําที่ทํางาน

นอยกวา 35 ช่ัวโมง (1-34 ช่ัวโมง) 

จํานวน 1,743,065 คน (รอยละ 

33.29) และผูมีงานทําประจําแตไมได

ทํางานในสัปดาหที่ทําการสํารวจ

ภาวะการวางงาน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

(0 ช่ัวโมง) จํานวน 114,261 คน (รอยละ 2.18)  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผูมีงานทําแตไมไดทํางาน 

(0 ช่ัวโมง) และการทํางานนอยกวา 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห มีจํานวนลดลง ขณะที่ทํางานมากกวา 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

เพิ่มข้ึน

155,786

179,474

139,789
127,125 124,6162.94

3.43

2.68

2.38 2.32

0.00
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2.00
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3.50

4.00

0
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140,000

160,000

180,000

200,000

ไตรมาส 2 ป 2564 ไตรมาส 3 ป 2564 ไตรมาส 4 ป 2564 ไตรมาส 1 ป 2565 ไตรมาส 2 ป 2565

ผูวางงาน (คน) อัตราการวางงาน (%)

อัตราการวางงาน

(รอยละ)
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ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 2565

ความตองการแรงงาน

สาขาอุตสาหกรรมท่ีมคีวามตองการแรงงานมาก 3 อันดับแรก

เปรียบเทียบความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาส 2 ป 2564 กับ ป 2565

27,706

17,736

ความตองการแรงงาน (อัตรา) 

23,785

15,921

ผูสมัครงานมาใชบริการ (คน)

13,781 13,112

การบรรจุงาน (คน)

บริการจดัหางานโดยรฐั

จากขอมูลการใหบริการจัดหางานของกรมการจัดหางานใน 14 จังหวัดภาคใต พบวา มีความตองการ

แรงงาน จํานวน 17,736 อัตรา ผูสมัครงานมาใชบริการ จํานวน 15,921 คน และการบรรจุงาน จํานวน 13,112 คน 

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานมาใชบริการ และการบรรจุงาน 

ลดลงรอยละ 35.98, 33.06 และ 4.85 ตามลําดับ

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอม

ยานยนตและจักรยานยนต จํานวน 5,512 อัตรา คิดเปนรอยละ 31.08 รองลงมาการผลิต จํานวน 4,118 อัตรา

(รอยละ 23.22) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 1,915 อัตรา (รอยละ 10.80) การกอสราง จํานวน 1,134อัตรา

(รอยละ 6.39) และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จํานวน 927 อัตรา (รอยละ 5.23) 

1 3

1,449 อัตรา

(รอยละ 8.17)
740 อัตรา

(รอยละ 4.17)

498 อัตรา

(รอยละ 2.81)

2โรงแรม รีสอรท

และหองชุด
การประกันชีวิต

การขายปลีกสินคาอื่นๆ

1

2

3
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เปรียบเทียบความตองการแรงงาน จําแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2564 กับ ป 2565

อาชีพงานพ้ืนฐาน

ผูปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจาหนาที่

ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ

ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ฯ

ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 2565

จํานวน (อัตรา)

6,434
8,695

689
1,183

759
2,139

147
56

2,945
2,369

3,505
2,744

5,847
3,165

1,226
730

2,019
790

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพของความตองการแรงงาน พบวา อาชีพงานพื้นฐาน มีความตองการแรงงาน

มากที่สุด จํานวน 6,434 อัตรา (รอยละ 36.28) รองลงมาอาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 

3,165 อัตรา (รอยละ 17.85) และอาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน 2,744 อัตรา (รอยละ 15.47) เมื่อเปรียบเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ผูมีงานทํามีจํานวนลดลงทุกประเภทอาชีพ

สาขาอาชีพท่ีมีความตองการแรงงานมาก 3 อันดับแรก

ตัวแทนนายหนา

ขายบริการธุรกิจอ่ืนๆ

884 อัตรา

(รอยละ 4.98)แรงงานท่ัวไป

4,403 อัตรา

(รอยละ 24.83)

เสมียน/พนักงานธุรการ

753 อัตรา

(รอยละ 4.25)
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จํานวน (คน)

4,974

ผูสมัครงาน  

เปรียบเทียบความตองการแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

เปรียบเทียบจํานวนผูสมัครงาน จําแนกตามประเภทอาชีพ  ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 2565

3,889

3,592

7,892

ปริญญาโทและสูงกวา

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษาและต่ํากวา

4,070

2,678

5,355

230
75

2,428

1,681

2,652

2,538

5,534

2,828

นายจาง/สถานประกอบการตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 5,534 อัตรา 

(รอยละ 31.20) รองลงมาระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา จํานวน 2,828 อัตรา (รอยละ 15.94) และระดับปวส. 

จํานวน 2,652 อัตรา (รอยละ 14.95) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ทุกระดับการศึกษามีจํานวน

ความตองการแรงงานลดลง

อาชีพงานพ้ืนฐาน

ผูปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจาหนาที่

ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ

ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ฯ

ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 2565

26

776

513

2,727

6,958

5,066

1,467

1,278

4,175

566

379

40

2,386

4,083

2,757

896

639

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบวา อาชีพงานพื้นฐานมีผูสมัครงานมากที่สุด จํานวน 4,175 คน (รอยละ 

26.22) รองลงมาอาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน 4,083 คน (รอยละ 25.65) และอาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวของ จํานวน 2,757 คน (รอยละ 17.32) เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน พบวาเกือบทุกประเภทอาชีพมีจํานวน

ผูสมัครงานลดลง ยกเวนอาชีพผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง ที่มีผูสมัครงานเพิ่มข้ึน
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การบรรจุงาน

สาขาอุตสาหกรรมท่ีมกีารบรรจุงานมาก 3 อันดับแรก

ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน จํานวน 13,112 คน จังหวัดที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 1,895 คน (รอยละ 14.45) รองลงมาจังหวัดกระบี่ จํานวน 1,760 คน (รอยละ 13.42) และจังหวัดภูเก็ต

จํานวน 1,578 คน (รอยละ 12.03) ประเภทอุตสาหกรรมการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต 

จักรยานยนต มีการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 3,983 คน (รอยละ 30.38) รองลงมาประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 

จํานวน 3,071 คน (รอยละ 23.42) และประเภทอุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 1,549 คน 

(รอยละ 11.81) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การบรรจุงานลดลงรอยละ 4.85

โรงแรม รีสอรท 

และหองชุด

1,134 คน

(รอยละ 8.65)

การขายปลีกสินคา

621 คน

(รอยละ 4.74)
การขายยานยนตใหม

ชนิดรถยนตน่ัง

สวนบุคคล

393 คน

(รอยละ 3.00)

เปรียบเทียบจํานวนการบรรจุงาน จําแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

อาชีพงานพ้ืนฐาน

ผูปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจาหนาที่

ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ

ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ฯ

ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 2565

จํานวน (คน)

4,744

369

257

4

1,875

2,180

3,081

429

842

5,423

454

261

33

1,787

2,247

2,154

434

319
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ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบวา อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 5,423 คน (รอยละ

41.36) รองลงมา อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน 2,247 คน (รอยละ 17.14) และอาชีพชางเทคนิคและ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 2,154 คน (รอยละ 16.43) เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนการบรรจุงานเพิ่มข้ึนเกือบทุก

ประเภทอาชีพ ยกเวน อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด และอาชีพชางเทคนิคและ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ที่มีการบรรจุงานลดลง

สาขาอาชีพท่ีมีการบรรจุงานมาก 3 อันดับแรก

ตัวแทนนายหนา

ขายบริการธุรกิจอ่ืนๆ

627 คน

(รอยละ 4.78)

แรงงานท่ัวไป

4,103 คน

(รอยละ 31.29)

เสมียน/พนักงานธุรการ

666 คน

(รอยละ 5.08)

ปริญญาโทและสูงกวา

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษาและต่ํากวา

24

เปรียบเทียบการบรรจุงาน จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 25654,958

156

1,485

750

4,300

2,108
1,655

4,488

905

1,723

106

4,211

24

สําหรับระดับการศึกษาที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4,488 คน (รอยละ 

34.23) รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 4,211 บาท (รอยละ 32.12) และระดับ ปวส. จํานวน 1,723 คน (รอยละ 

13.14) และมีอายุระหวาง 30-39 ป มากที่สุด จํานวน 3,835 คน (รอยละ 29.25) รองลงมาอายุระหวาง 25-29 ป 

จํานวน 3,297 คน (รอยละ 25.14) และอายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 2,789 คน (รอยละ 21.27)
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ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

การไปทาํงานตา่งประเทศ

5 จังหวัดท่ีแรงงานเดินทางไปทํางานตางประเทศมากท่ีสุด

เดินทาง

ดวยตนเอง

กรมการ

จัดหางาน

จัดสง

นายจาง

พาไป

ทํางาน

นายจาง

สงไป

ฝกงาน

บริษัท

จัดหางาน

จัดสง

RE-ENTRY

VISA

วิธีการเดินทาง จํานวน (คน)

ภาคใตมีแรงงานไทยที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศในชวงไตรมาส 2 ป 2565 จํานวน 

846 คน (ชาย 507 คน หญิง 339 คน) เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 109.41

แรงงานเดินทางไปทํางานโดยวิธี Re-entry visa (เปนแรงงานซึ่งไดรับการตอสัญญาจางและไดรับอนุญาต

ใหเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ) มากที่สุด จํานวน 575 คน (รอยละ 67.97) รองลงมาแรงงานเดินทางไป

ทํางานดวยตนเอง จํานวน 108 คน (รอยละ 12.77) และนายจางพาลูกจางไปทํางาน จํานวน 83 คน (รอยละ 

9.81) จังหวัดสงขลามีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานตางประเทศมากที่สุด จํานวน 286 คน (รอยละ 33.81) 

รองลงมาจังหวัดสตูล จํานวน 90 คน (รอยละ 10.64) และจังหวัดภูเก็ต จํานวน 76 คน (รอยละ 8.98)

เปรียบเทียบจํานวนแรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ 

จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 2 ป 2564 และป 2565

10
8

15

83

53

57
5

21
5

11

62

1

10
5

1012
ไตรมาส 2 ป 2564

ไตรมาส 2 ป 2565

จังหวัดสงขลา

286 คน (33.81%)01

จังหวัดสตูล

90 คน (10.64%)
02

จังหวัดภูเก็ต

76 คน (8.98%)
03

จังหวัดปตตานี

75 คน (8.87 %)
04

จังหวัดนครศรีธรรมราช

59 คน (6.97%)
05
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การทาํงานของคนตา่งดา้ว

จํานวนแรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จําแนกรายจังหวัด

3 จังหวัดท่ีแรงงานตางดาวไดรับอนุญาตทํางานมากท่ีสุด

01

จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 68,280 คน

รอยละ 23.73

02

จังหวัดภูเก็ต

จํานวน 46,920 คน

รอยละ 16.31

03

จังหวัดสงขลา

จํานวน 40,267 คน

รอยละ 14.00

จากขอมูลของสํานักบริหารแรงงานตางดาว ในชวงไตรมาส 2 ป 2565 (ณ เดือนมิถุนายน) ภาคใตมีจํานวน

แรงงานตางดาวคงเหลือ จํานวน 287,717 คน คิดเปนรอยละ 12.69 ของทั้งประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ         

ชวงเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 4.64 จังหวัดที่มีแรงงานตางดาวไดรับอนุญาตทํางานมากที่สุด คือ จังหวัด      

สุราษฎรธานี จํานวน 68,280 คน (รอยละ 23.73) รองลงมาจังหวัดภูเก็ต จํานวน 46,920 คน (รอยละ 16.31) และ

จังหวัดสงขลา จํานวน 40,267 คน (รอยละ 14.00)

ชุมพร

34,657 คน

สุราษฎรธานี

68,280 คน

พัทลุง

1,069 คน

สงขลา

40,267 คน
ปตตานี

6,989 คน

นครศรีธรรมราช

16,168 คน

นราธิวาส

1,678 คน

ระนอง

32,197 คน

พังงา

18,653 คน

ภูเก็ต

46,920 คน

กระบี่

7,942 คน ตรัง

7,908 คน
สตูล

2,133 คน ยะลา

2,856 คน
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ตลอดชีพ

64 คน

ชนกลุมนอย 

1,319 คน

ตางดาว 3 สัญชาติ

(กมัพูชา เมียนมา ลาว)

273,408 คน

ประเภททั่วไป

12,297 คน

สงเสริมการลงทนุ

629 คน

กลุมมติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564

170,839 คน

กลุมมติ ครม. 28 กันยายน 2564

23,713 คน

กลุมมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 

43,557 คน

กลุมนําเขาตาม MOU

32,492 คน

แรงงานตางดาว

287,717 คน

คนตางดาวทํางาน ไป-กลับหรือตามฤดูกาล

2,807 คน

แรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือในภาคใต ณ เดือนมิถุนายน 2565

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

จํานวนแรงงานตางดาวตามลักษณะการเขาเมืองรายมาตรา ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังน้ี

1. มาตรา 59 จํานวน 44,853 คน คิดเปนรอยละ 15.59 ของแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานใน

ภาคใต จําแนกเปน ประเภทตลอดชีพ 64 คน (รอยละ 0.14) ประเภททั่วไป 12,297 คน (รอยละ 27.42) นําเขา

ตาม MOU 32,492 คน (รอยละ 72.44) 

2. มาตรา 62 (สงเสริมการลงทุน) จํานวน 629 คน (รอยละ 0.22)

3. มาตรา 63/1 (ชนกลุมนอย) จํานวน 1,319 คน (รอยละ 0.46)

4. มาตรา 63/2 จํานวน 194,552 คน (มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564 จํานวน 170,839 คน รอยละ 

87.81) (มติ ครม.13 กรกฎาคม 2564 จํานวน 23,713 คน รอยละ 12.19)

5. มาตรา 64 คนตางดาวทํางานไป – กลับ หรือตามฤดูกาล จํานวน 2,807 คน (รอยละ 0.98)

6. มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 จํานวน 43,557 คน (รอยละ 15.14)
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ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต
ศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเกา (ช้ัน 1) ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท/โทรสาร 0-7432-5042

อํานวยการโดย

นางสาวสุวกุล  ไตรรัตนผลาดล

ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

จัดทําโดย

https://doe.go.th/lmi-south
Facebook Fanpage

ศูนยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคใต้
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