


ทศิเหนอื : นครศรธีรรมราช , อา่วไทย
ทศิตะวนัออก : ปัตตานี , อา่วไทย
South : ยะลา , มาเลเซยี
West : พัทลงุ , สตลู

สงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ของไทย พืน้ที ่7,393.9 ตร.กม  หรอื
1,848,472 ไร่ (ล าดบัที ่27 ของ
ประเทศ และ ที ่3 ของภาคใต)้ 
แบง่ออกเป็น 16 อ าเภอ

อยูใ่กลก้บัรัฐเคดาร ์
มาเลเซยี



เศรษฐกจิ : ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP)

ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด (GPP)
พ.ศ. 2555 = 215,485 ลบ.

ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด ตอ่คน 
(GPP Per capita) = 143,540 บาท

ภาคธรุกจิทีม่ผีลติภัณฑม์วล
รวมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คอื
การผลติ , เกษตรกรรม การ
ลา่สตัว ์และการป่าไม ้, และ 
ขายสง่ ขายปลกี ฯ 

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ี



• ในปี 2557 สงขลาทีป่ระชากรทัง้หมด 1,519,064 คน (กระทรวง

แรงงาน 2557)คดิเป็นอนัดบั 10 ของประเทศ และอนัดบั 2 ของ
ภาคใตร้องจากนครศรธีรรมราช (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2557)
• ความหนาแน่นของประชากรในจ.สงขลาในปี 2557 ประมาณ 
205 คน / ตร.กม. (คดิจากขอ้มลูประชากรของกระทรวง
แรงงาน 2557) และอนัดบัความหนาแน่นของประชากรคดิเป็น
อนัดบั 3 ของภาคใต ้รองจากภเูก็ตและปัตตาน ี, อนัดบั 15
ของประเทศ (การส ารวจของTerraBKK 2556)

ประชากร



แรงงาน
• ผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 1.2 ลา้นคน อยูใ่นก าลงัแรงงาน 0.86 ลา้นคน (79.66%) 
มงีานท า 0.85 ลา้นคน (98.37%) ผูว้า่งงาน 0.01 ลา้นคน (1.61%)
• แรงงาน ภาคเกษตรกรรม 28.31% นอกภาคเกษตรกรรม 71.69% (ขายสง่ขาย
ปลกี 27.06% การผลติ 17.54% โรงแรมและอาหาร 12.98%)
• แรงงานจ าแนกตามระดบัฝีมอื ดงัแผนภมูดิา้นลา่ง



• จ านวนโรงงานอตุสาหกรรมในจังหวัดสงขลา ณ พ.ย. 58 : 2,281 โรง
(กรมโรงงานอตุสาหกรรม)

• ภาคอตุสาหกรรมเป็นภาคธรุกจิหลักทีม่สีดัสว่นเทยีบ GPP สงูทีส่ดุ
ในจ.สงขลา (ประมาณ 24%)
• อตุสาหกรรมทีส่ าคัญในจ.สงขลา คอื อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบั
ยางพารา และผลติภัณฑแ์ปรรปูอาหารทะเล



พืน้ที ่4 ต าบลของอ าเภอสะเดา ไดแ้ก ่ต าบล
ส านกัขาม ส านกัแตว้ ปาดงั-เบซาร์
รวม 552.3 ตร.กม. 

หา่งจากกทม. 
950 กม.

ดา่นชายแดนสะเดาและ
ปาดงั-เบซาร์ เป็นจดุ
ผา่นแดนถาวร เชือ่มตอ่
กบัรฐัเคดารแ์ละรฐัเปอร์
ลสิ ประเทศมาเลเซยี

ทีม่า : BOI



• เป็นดา่นชายแดนทีม่มีลูคา่การคา้สงูทีส่ดุเป็นอนัดับ 1 ของประเทศ    
ไทย

• การขนสง่ระหวา่งประเทศ: ใกลท้า่เรอืปีนังและทา่เรอืกลางของ ,
มกีารเชือ่มโยงทางรถไฟระหวา่งไทยและมาเลเซยี

• มฐีานการผลติในพืน้ที ่เชน่ อตุสาหกรรม แปรรปูยางพารา อาหาร
ทะเล อเิล็กทรอนกิส์

• การขยายความรว่มมอืทางการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ
 เป็นพืน้ทีภ่ายใตโ้ครงการความรว่มมอืเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย

อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT) 
 มโีอกาสพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษรว่มระหวา่ง

สะเดากบับกูติกายฮูตีัม (มาเลเซยี) เพือ่การลงทนุใน 

ภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร

ทีม่า : BOI



ระยะเรง่ดว่น
• ทา่เรอืสงขลาแหง่ที ่2

ระยะยาว
• ทางหลวงพเิศษหาดใหญ-่ชายแดนไทย-
มาเลเซยี 
• สถานขีนสง่สนิคา้ จ.สงขลา 
• รถไฟทางคูข่บัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้า 
(หาดใหญ-่ปาดงัเบซาร)์ 
• โครงการสะพานเศรษฐกจิ (Land Bridge) 

ทีม่า : BOI



ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จดา้นการลงทนุ (OSS) จดัต ัง้ข ึน้ 
เพือ่อ านวยความสะดวกแกน่กัลงทนุในลกัษณะเชงิ
รกุ เนน้การใหบ้รกิารขอ้มลูครบวงจร นกัลงทนุ
สามารถตดิตอ่หลายหนว่ยงานไดใ้นทีเ่ดยีว



ม.สงขลานครนิทร ์4.3 กม.

ตลาดกมิหยง 8 กม.

สนามบนิหาดใหญ่ 21.8 กม.

ศาลากลาง จ.สงขลา 29.0 กม.

ดา่นสะเดา 59.7 กม.





สรปุผลการด าเนนิงานถงึปจัจบุนั

จ านวนผูท้ีเ่ขา้มาตดิตอ่ขอขอ้มลูและรับค าปรกึษาแนะน า



เว็บไซต ์oss.songkhla.go.th

ปจัจบุนัมผีูเ้ขา้ชม
ประมาณ 10,000 คน



ชอ่งทางการตดิตอ่

Walk-in (เวลาราชการ)
 วนัจนัทร ์– ศกุร ์

มเีจา้หนา้ทีศ่นูยภ์าค 11 ประจ า 2 คน
 ทกุวนัพธุของทกุสปัดาห ์

จะมเีจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
มาใหข้อ้มลูเชงิลกึ

Phone-in (เวลาราชการ)
 จันทร-์ศกุร ์โทร 074-211565 

Website & E-mail
 http://oss.songkhla.go.th
 oss.songkhla@gmail.com




