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บทบรรณาธิการ

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

สถานการณตลาดแรงงานภาคใต  เดือนกรกฎาคม 2565              

เปนการนําเสนอขอมูลความตองการแรงงานที่แจงผานกรมการจัดหางาน 

บริษัทจัดหางาน (5 บริษัท) และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ      

พลเรือน สวนผูสมัครงานและการบรรจุงานเปนขอมูลที่ใหบริการผาน

กรมการจัดหางาน ซึ่งพบวา นายจาง/สถานประกอบการมีความตองการ

แรงงาน จํานวน 5,238 อตัรา แจงผานกรมการจัดหางาน จํานวน 4,891 

อัตรา แจงผานบริษัทจัดหางาน จํานวน 346 อัตรา และสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครงาน

ที่มาใชบริการจัดหางาน จํานวน 3,923 คน และมีการบรรจุงาน จํานวน 

3,315 คน สําหรับการเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 528 คน 

เพิ่มข้ึนจากเดือนกอน รอยละ 73.68 และแรงงานตางดาวคงเหลือใน

ภาคใต จํานวน 292,235 คน เพิ่มข้ึนจากเดือนกอน รอยละ 1.57

ติดตามสถานการณตลาดแรงงานภาคใต  ได จ ากเว็บไซต 

https://doe.go.th/lmi-south ห รื อ  Facebook ศู น ย บ ริ ห า รข อ มู ล

ตลาดแรงงานภาคใต
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ถนนราชดําเนิน ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

คณะผู้จัดทํา

2

3

4

ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต

การผลิต

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมาก

3 อันดับแรก

สถานการณการวางงานและ

การเลิกจาง



ลาออก 

รอยละ83.37

เลิกจาง 
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อ่ืน ๆ 

รอยละ3.88
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ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน

ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จําแนกตามสาเหตุการออกจากงาน เดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 6,580 คน 

(หนวย : แสนคน)

ผูประกันตน (ม.33)

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคม
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สถานการณการวางงานและเลิกจางในภาคใต ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม 

(มาตรา 33) จํานวน 744,393 คน และมีผูประกันตนมาข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานของ 14 จังหวัด

ภาคใต จํานวน 6,580 คน คิดเปนรอยละ 0.88 ของผูประกันตนมาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน พบวามีผูขอรับ

ประโยชนทดแทนลดลง จํานวน 510 คน คิดเปนรอยละ7.19 โดยสาเหตุการวางงาน จากการลาออก จํานวน 5,486 คน 

(รอยละ 83.37) การเลิกจาง จํานวน 839 คน (รอยละ 12.75) และอื่น ๆ จํานวน 255 คน (รอยละ 3.88) 

ลาออก

(5,486 คน)

เลิกจาง อื่น ๆ

(839 คน) (255 คน)

มิ.ย. 65 : 6,066 คน มิ.ย. 65 : 863 คน มิ.ย. 65 : 161 คน9.56% 2.78% 58.39%

สาเหตุที่ลาออกจากงาน สาเหตุที่ถูกเลิกจาง สาเหตุอื่น ๆ

Why -为什
么做

ตองการเปล่ียนงานใหม

ประกอบอาชีพอิสระ

พักผอน

รักษาตัวเนื่องจากปวย

3,037

คน

1,624

คน

494

คน

331

คน

นายจางยกเลิกสัญญาจาง

ลดจํานวนพนักงาน

สถานประกอบการปดกิจการ

169

คน

496

คน

174

คน

ส้ินสุดสัญญาจาง
255

คน

สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้าง

MoM MoM MoM



นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 5,238 อัตรา โดยแจงผาน

กรมการจัดหางาน จํานวน 4,891 อัตรา และแจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน (5 บริษัท) จํานวน 346 อัตรา และสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (ก.พ.) จํานวน 1 อัตรา 

ความตองการแรงงาน

ท่ีมา : 1.ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน 2.บริษัทจัดหางานเอกชน (5 บริษัท) และ 3.สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

ความตองการแรงงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา

คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ

หัวหนาคุมงานในสํานักงาน

ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ

หัวหนาคุมงานในรานคา

คนงานดานการผลิต

ผูสมัครงาน บรรจุงาน

ผูสมัครงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ การบรรจุงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

พนักงานบริการลูกคา

พนักงานบัญชี

พนักงานธุรการ

แรงงานทั่วไป

ตวัแทนนายหนาขายบริการธุรกิจ

แรงงานดานการผลิต

พนักงานขายและผูนําเสนอสินคา

664 คน

467 คน

178 คน

156 คน

237 คน

901 คน

165 คน

154 คน

148 คน123 คน

ตวัแทนนายหนาขายบริการธุรกิจ

แจงผานกรมการจัดหางาน 4,891 อตัรา 

แจงผานบริษัทจัดหางาน (5 บริษัท) 346 อตัรา 

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด
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5 อันดับอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด

การผลิต

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

การกอสราง

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ความตองการแรงงาน 

5,238 อัตรา 

535

1,519

2,273

733

178

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ปริญญาตรี ไม่ระบุ

ท่ีมา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

แจงผานสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 1 อตัรา 

ภาวะตลาดแรงงานภาคใต้

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ 3,923 คน

ก.ค. 64 : 5,917 คน

มิ.ย. 65 : 5,686 คน

33.70%

31.01%
YoY

MoM

การบรรจุงาน 3,315 คน
19.83%ก.ค. 64 : 4,135 คน

มิ.ย. 65 : 4,846 คน

YoY

MoM
31.59%



แรงงานไทยใน 14 จังหวัดภาคใต ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 

จํานวน 528 คน เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง จํานวน 139 คน และการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (RE-ENTRY) จํานวน 

389 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน การไดรับอนุญาตเดินทางไปทํางานตางประเทศเพิ่มข้ึน จํานวน 224 คน รอยละ 73.68

แรงงานตางดาวคงเหลือที่ทํางานใน 14 จังหวัดภาคใต ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีจํานวน 292,235 คน 

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 8,478 คน (รอยละ 2.82) และเพิ่มข้ึนจากเดือนกอน จํานวน 4,518 คน           

(รอยละ 1.57)

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือของภาคใต

ท่ีมา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

มาเลเซีย 383 คน

จังหวัดที่มีการเดินทางไปทํางาน

21 คน

9 คน

24 คน

9 คน

216 คน

41 คน
อินโดนีเซีย 15 คน

65 คน

ประเทศที่เดินทางไปทํางาน 3 อันดับแรก

เวียดนาม 20 คน

ท่ีมา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

4 คน

10 คน

62 คน

39 คน

แรงงาน

ตางดาว 

292,235 คน

ตลอดชีพ

64 คน

ชนกลุมนอย 

1,354 คน

ตางดาว 3 สัญชาติ

(กัมพูชา เมียนมา ลาว)

276,829 คน

ประเภทชั่วคราว

13,348 คน

สงเสริมการลงทุน

640 คน

กลุมนําเขาตาม MOU 33,213 คน

กลุมมติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564 (บต.48) 173,046 คน

กลุมมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บต.48) 43,571 คน

กลุมมติ ครม. 28 กันยายน 2564 (บต.48) 24,453 คน

5 คน

19 คน

4 คน
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แรงงานตางดาวทํางาน ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 2,546 คน

การทํางานของคนต่างดา้ว

การไปทํางานตา่งประเทศ
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