
0

200

400

600

800

1000

1200

����������� 	
��������������ก�� ก���������� ก���������

���

����

�	
���

��	

14 16 
58 88 

529 

1151 

70 

590

491 

1081 

622 

สรุปสถานการณ์แรงงานในจังหวัดสุโขทัย 
ประจําเดอืนมีนาคม 2559

 การบริการจัดหางานในประเทศ 

 จากการให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนวัยทํางานได้มีงานทํา มีรายได้ท่ีเหมาะสมรับรู้
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและการขาด
แคลนแรงงาน โดยดําเนินการในหลายรูปแบบได้แก่ การ
ให้บริการจัดหางานปกติ ณ สํานักงานให้แก่คนหางาน 
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทํา เช่น การจัดหางานเคล่ือนท่ี 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี) การจัดงานนัดพบแรงงานย่อย การส่งเสริม
คนพิการให้มีงานทํา การเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ 
การเคล่ือนย้ายแรงงานชุมชนบนพื้นท่ีสูง การจัดหางานพิเศษ
สําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้พ้นโทษ เป็นต้น จากสถิติการ
ให้บริการของงานจัดหางานในประเทศในรอบเดือนมีนาคม 
2559 ท่ีผ่านมาพบว่า 

 1.1  นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการ   
ใช้แรงงาน(ตําแหน่งงานว่าง) แยกตามประเภทอุตสาหกรรม
และประเภทอาชีพ จํานวน 88 อัตรา แยกเป็นเพศชายจํานวน 
14 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.91 เพศหญิง จํานวน 16 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 ไม่ระบุเพศ จํานวน 58 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 65.91 ของตําแหน่งงานท้ังหมด 

 1.2  ผู้ลงทะเบียนสมัครงานใหม่ (ปกติ) จํานวน 278 
คน เป็นเพศชายจํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 58.27 เพศ
หญิงจํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ  41.73  ของผู้สมัครงาน
ใหม่ 

 1.3  ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จํานวน 1,151 คน 
แยกเป็นเพศชายจํานวน 622 คน คิดเป็นร้อยละ 54.04 เพศ
หญิงจํานวน 529 คน คิดเป็นร้อยละ 45.96 ของผู้สมัครงาน 
มาใช้บริการ 

 1.4  ด้านการบรรจงุาน (ปกต)ิ มีจาํนวน 70 คน คดิ
เป็นร้อยละ 79.55 ของตําแหน่งงานว่างท่ีได้รับแจ้ง  และคิด
เป็นร้อยละ 6.08  ของผู้สมัครงานมาใช้บริการ แยกเป็นเพศ
ชาย 32 คน คดิเป็นร้อยละ 45.71 เพศหญิง จาํนวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของผู้ท่ีได้รบัการบรรจุงานท้ังหมด 
  

 

 

 จะเห็นได้ ว่า  เดื อน มีนาคม  2559 ท่ี ผ่านมา            
มีตําแหน่งงานว่าง 88 อัตรา สามารถบรรจุแรงงานท่ีสมัคร
(ปกติ) เข้าทํางาน 70 คน ซึ่งเป็นการบรรจุเข้าทํางานท้ังงานใน
จังหวัดและต่างจังหวัด 

 1.5  ด้านการว่างงาน มีจํานวน 1,081 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 94.63 ของผู้สมัครงานมาใช้บริการ ท้ังหมด  
 1.6 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มาใช้บริการ ณ 
สํานักงาน ท้ังส้ิน 892 คน จําแนกเป็น  
                (1) ผู้ข้ึนทะเบียนใหม่  จํานวน 337 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.53 ของผู้ประกันตนกรณีว่างงานมาใช้บริการ    
แยกเป็น เพศชาย 189 คน คิดเป็นร้อยละ 56.08 ของ         
ผู้ข้ึนทะเบียนใหม่ เพศหญิง 148 คน คิดเป็นร้อยละ 43.92 
ของผู้ข้ึนทะเบียนใหม่ และจําแนกเป็น กรณีลาออก 290 คน      
คิด เป็ นร้ อยละ  86.05  ของ ผู้ประกันตนกรณี ว่า งง าน           
ข้ึนทะเบียนใหม่ กรณีถูกเลิกจ้าง 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21 
ของผู้ประกันตนกรณีว่างงานข้ึนทะเบียนใหม่ 
                (2) ผู้ประกันตนรายงานตัวกรณีว่างงาน จํานวน 
561 คน คิดเป็นร้อยละ 62.47 ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
มาใช้บริการ แยกเป็น เพศชาย 272 คน เพศหญิง 289 คน 
       (3) ผู้ประกันตนได้รับการบรรจุงาน จาํนวน 60 
คน แยกเป็นเพศชายจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 
เพศหญงิ จํานวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.33 ของผู้ที่ได้รับ
การบรรจุงานท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี1 แสดงจํานวนผู้สมัครงาน ตําแหน่งงานว่างและการบรรจุงาน 
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       ตารางที่ 1 ผู้สมัครงาน ตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานในประเทศ   

เดือน ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน/ผู้สมัครงานมาใช้บริการ บรรจุงาน 

มีนาคม 

2559 

ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

14 16 58 88 162/622 116/529 278/1,151 32 38 70 

 

 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีนายจ้างตอ้งการแรงงานมาก 3 อันดับ  ประเภทอาชีพท่ีมีผู้สมัครงานมาก 3 อันดับ 
  1.  ด้านการผลิต    จํานวน    56  คน   1.  แรงงานด้านการผลิต    จํานวน  82  คน 
  2.  การขายส่งขายปลีก     จํานวน    26  คน   2.  พนักงานบริการ/ขาย    จํานวน  24  คน 
  3   กิจการก่อสร้าง               จาํนวน     2  คน   3.  ช่างบริการ                จํานวน  41  คน 

 ประเภทอาชีพท่ีนายจ้างต้องการแรงงานมาก 3 อันดับ    ประเภทอาชีพท่ีได้รับการบรรจมุากท่ีสุด 3 อันดับ 
  1.  พนักงานขาย   จํานวน     26  คน   1.  พนักงานบริการ/ขาย    จํานวน  35  คน 
  2.  แม่บ้าน      จํานวน    18  คน   2.  พนักงานทําความสะอาด จํานวน 12  คน 
  3.  เสมียน/เจ้าหน้าท่ี  จํานวน    15  คน   3.  เสมียน/เจ้าหน้าท่ี        จํานวน  12  คน 

******************************** 

  การบริหารแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ 

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจหน้าท่ี เพื่อกํากับ ดูแล การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางาน
ต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างท่ีเป็นธรรมมีสภาพความเป็นอยู่และสภาพ
การทํางานท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการพิจารณาขออนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดหางาน รับสมัครและประกาศรับสมัคร
คนหางานเป็นการล่วงหน้า พิจารณาคําขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทํางานต่างประเทศ นายจ้างพาลูกจ้างไปทํางาน/
ฝึกงานในต่างประเทศ รับแจ้งการเดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศ อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ จากสถิติการให้บริการของศูนย์ประสานบริการการไปทํางานต่างประเทศของจังหวัดสุโขทัยในรอบเดือน 
มีนาคม  2559 ท่ีผ่านมามีทั้งส้ิน 179 คน สามารถจําแนกได้ดังน้ี 

  ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ   จํานวน 103 คน เป็นชาย 68 คน เป็นหญิง 35 คน 

 ผู้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ (เดือนมีนาคม 2559) ที่แจ้งผ่านสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย       
(ศูนย์ประสานบริการการไปทํางานต่างประเทศ) มีจํานวน 76 คน แยกเป็น 

-  แจ้งเดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศ (RE–ENTRY) จํานวน 72 คน เป็นชาย 63 คน เป็นหญิง 9 คน 
           - แจ้งเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง (กรณีเดินทางครั้งแรก) จํานวน 4 คน เป็นชาย 3 คน 
(ประเทศ สิงคโปร์ 2 คน ,ฟินแลนด์ 1 คน) เป็นหญิง 1 คน (ประเทศ ฟินแลนด์ 1 คน)  
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 ประเทศที่มีคนแจ้งเดินทางกลับไปทํางานมากที่สุด  5  อันดับ 

  1.  ประเทศไต้หวัน  จํานวน    31  คน  เป็นชาย   28  คน หญิง  3  คน 

  2.  ประเทศสิงคโปร์  จํานวน  12   คน  เป็นชาย   11  คน หญิง  1   คน 

  3.  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ จํานวน     6  คน  เป็นชาย     5  คน หญิง   1  คน 

  4.  ประเทศเกาหลีใต้  จํานวน      5   คน  เป็นชาย    5  คน หญิง  -   คน 

  5.  ประเทศอินโดนีเซีย   จํานวน     2   คน  เป็นชาย     2  คน หญิง  -   คน 

  การควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว  

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ยังมีภารกิจหน้าท่ีในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทํางาน
ของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงาน 
ต่างด้าวที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพได้เป็นการช่ัวคราว ดําเนินการในเรื่อง
พิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน ต่ออายุใบอนุญาตทํางานเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตทํางาน ออกใบอนุญาตทํางาน 
รับแจ้งเข้า – ออกจากการทํางาน และการขอเข้ามาดําเนินการขององค์กรเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย จากการ
ให้บริการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เดือนมีนาคม 2559 ท่ีผ่านมาพบว่า   

      แรงงานต่างด้าวท่ีขออนุญาตทํางานถูกต้องตามกฎหมาย จํานวนคงเหลือท้ังส้ิน 658 คน  จําแนก ได้ดังน้ี 

  - คนต่างด้าวเข้าเมืองช่ัวคราวทั่วไป (มาตรา 9) จํานวน   105 ราย   

- คนต่างด้าวตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอ่ืน  -ไม่มี- 

- คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทํางานตามประเภทนําเข้า ได้รับอนุญาตทํางาน 143 คน 

- คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ    จํานวน  377 คน  

  - ชนกลุ่มน้อย  จํานวน  33  คน 

    แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตทํางานเป็นการช่ัวคราว 3 สัญชาติตามประกาศ คสช. 
จํานวน 717  คน คงเหลือ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559  จํานวน 374 คน  จําแนกตามสัญชาติ ดังน้ี 

   1.  สัญชาติเมียนมา จํานวน   443    คน    คงเหลือ     250     คน 
   2.  สัญชาติกัมพูชา จํานวน   134    คน คงเหลือ       72     คน 
   3.  สัญชาติลาว  จํานวน   140    คน คงเหลือ       52     คน 

 



 

 


