สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมิมิถุนายน 2562
นาย จ า ง /สถ าน ป ระกอบ
อบ การ แจ งคว ามต อ ง การ แ รงงา น
จํานวน 206 อั ตรา ผูสมัครงาน จํานวน 149 คน ผูใชบริการ
จํานวน 246 คน การบรรจุงาน จํานวน 210 คน เทียบกับเดือนที่
ผานมา พบวาความตองการแรงงานลดลง จํานวน 25 อัตรา คิดเปน
รอยละ 10.82 ผูใชบริการเพิ่มขึ้น จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ
12.84 การบรรจุงานเพิ่มขึ้น จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.06

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.อาชีพพื้นฐาน จํานวน 74 อัตรา คิดเปนรอยละ 35.92
2.พนักงานบริการ จํานวน 59 อัตรา คิดเปนรอยละ 28.64
3.เสมียน,เจาหนาที่ จํานวน 23 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.17
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มิ.ย.62
จํานวน (อัตรา)
90
74

เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน พ.ค. กับ เดือน มิ.ย. 62
จํานวน (คน)

พ.ค.-62

300
250

มิ.ย.-62

246

231
206

218

200

59

60

198

150

23

30

210

0

–

อาชีพพนฐาน

100
50
0
ตําแหนงงาน

ผูใชบริการ

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.การขายสงและการขายปลีก จํานวน 67 อัตรา คิดเปนรอยละ
32.52
2.การผลิต จํานวน 50 อัตรา คิดเปนรอยละ 24.27
27
3.การบริการ จํานวน 24 อัตรา คิดเปนรอยละ 11
11.65
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย.62
จํานวน (คน)
120

พนักงานบริการ

เสมียน,เจาหนาที่

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จ บการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษา มากที่สุด จํานวน 70 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.98
รองลงมาคือระดั บ ปวช.-ปวส./อนุ
อนุป ริญ ญา จํา นวน 68 อัตรา
คิดเปนรอยละ 33.01 และระดั
ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 40
อัต รา คิด เปน รอ ยละ 19.42 และช ว งอายุ ที่มี ความต องการ
แรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 78 อัตรา
คิดเปนรอยละ 37.86 รองลงมา คือ อายุระหวาง 25-29 ป
จํ า นวน 64 อั ตรา คิ ดเป น ร อ ยละ 31.07 และอายุร ะหว า ง
30 - 39 ป จํานวน 42 อัตรา คิดเปนรอยละ 20.39
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน มิ.ย.62
จํานวน (คน)
100

90

80

67

40
24

30

68

60

50

60

70

40
20

0
การขายสงฯ

การผลิต

การบริการ

0
มัธยมศึกษา

ปวช..-ปวส.

ประถมศึกษา
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ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา
ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 43.62 รองลงมาคือ ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 19
19.46 และ
ระดับปวช.-ปวส. จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 19.46
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน มิ.ยย.62

การบรรจุงานจํ
นจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย.62
จํานวน (คน)

จํานวน (คน)
100
80

การบรรจุงาน
ผูสมัครงานได
ครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนมิ
น ถุนายน 2562
จํานวน 210 คน
ประเภทอุอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสง
และการขายปลี ก จํ า นวน 75 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 35.71
รองลงมาคือ การผลิต จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 23.81
และกิ จ การดา นงานก อ สร า ง จํ า นวน 22 คน คิ ด เป น ร อ ยละ
10.48

90

65

60

60
40

75

29

29

50
22

30

20
0
การขายสงฯ

0
มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

การผลิต

กิจการกอสราง

ปวช..-ปวส.

พิจารณาตามชวงอายุ
สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18–24 ป
มากที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 38.26
26 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 22.15
และชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 22.15
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 45.64
64 รองลงมา
เป น ตํ า แหน ง งานบริก าร จํ า นวน 36 คน คิ ด เป น รอ ยละ
24.16 และตํ า แหน ง เสมี ย น/เจ า หน า ที่ จํ า นวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 16.78

ประเภทอาชี พ ที่ มีก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อาชี พพื้น ฐาน
จํ า นวน 80 คน คิดเป นร อยละ 38.10
38 รองลงมา คื อ อาชี พ
บริการ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 26.67 และเสมียน/
เจาหนาที่ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.38
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มิ.ย.62
จํานวน (คน)
120

90

80
56

60

26

30

0

อาชีพพื้นฐาน

พนักงานบริการ

เสมียน/เจาหนาที่
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนสิงหาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
โรงโมหินสุวรรณ
92/10-11 ต.เมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64000

โทร 086 4498001
(จําหนายหินและทราย)
โรงแรมเรือนไทย
118/20 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 612444
(บริการที่พัก)
รานสมชายรุงเรือง
กอสราง

ตําแหนงงาน
1.เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
1 ช
30+

วุฒิ
ป.ตรี

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

310+/ว - มีประกันสังคม
- มีหองพัก

ม.3+
ม.6+
ป.6+

310+/ว
310+/ว
310+/ว

- ทุ ก ตํ า แ ห น ง ต อ ง
มีความสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได

2045

ม.3+

300+/ว

- มีประกันสังคม
- ขับรถ 6 ลอได

1

ช/ญ 20+

ม.3+

9,000+/ด - มีหนาที่เปน
พนักงาน ขาย
เครื่องใชไฟฟา ยี่หอ
PANASONIC ประจํา
รานธงชัยวิทยุ

1
2
4

ช/ญ 20+ ปวช+ 15,000/+ - มีประกันสังคม
ช/ญ 22+ ปวช+
ด
- มีเบี้ยขยัน
ช 22+ ไมจํากัด 9,300+/ด
9,300+/ด

10
1
4
1

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช

- พนักงานเสิรฟ
- พนักงานตอนรับ
- แมบาน

2
4
2

- ขับรถสงของทั่วไป

4

- พนักงานขาย

- พนักงานธุรการ
- พนักงานขาย
- ชางไฟฟา

ช/ญ 20+
ช/ญ 20+
ช/ญ 20+
ช

1199 ม.4 ต.ทับผึ้ง
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
64120

โทร 081 9733955
(ขายวัสดุกอสราง)
บ.เจแอนดดับบลิง จก.
29/27 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 080 2389988
(ขายเครื่องใชไฟฟา)
หจก.ลานหอยหินออน
72/2 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 611320
(รับเหมากอสราง)
บ.โตโยตาเอ็กซเซลเลนท - ที่ปรึกษาการขาย
จก.
- พนักงานการตลาด
199 ม.12 ต.บานกลวย
- ชางยนต
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 - ชางอะไหล
โทร 055 609300
(จําหนายรถยนตและ
บริการ)

20+
20+
20+
20+

ม.3+
ม.6+
ม.6+
ม.6+

310+/ว - มีประสบการณ
310+/ว พิจารณา
310+/ว เปนพิเศษ
310+/ว - ประกันสังคม
- เงินชวยเหลือพนักงาน
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนสิงหาคม 2562
256
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
รานบานชางโฆษณาการ - ชางกราฟฟก
พิมพ

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
2
ช/ญ 20+

วุฒิ
ปวช+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

310+/
+/ว - ออกแบบปายไวนิล
- ออกแบบหนังสือ

101 ต.ธานี อ.เมือง จ.
สุโขทัย
64000

โทร 088 2783114
(ทําปายไวนิล)
บ.สยามนิสสันสุโขทัย
จก.
92/26 ม.4 ต.ธานี
อ.เมือง สุโขทัย 64000

- ที่ปรึกษาการขาย
- ลูกคาสัมพันธ
- ที่ปรึกษาดานการบริการ
- พนักงานบัญชี
- พนักงานธุรการ
- พี่เลี้ยงเด็ก

โทร 055 621167
(ตัวแทนจําหนาย
รถยนต)
บ.พีเอเอสพืชผลสงออกฯ - หัวหนาแผนกธุรการ
2/11 ต.เมืองสวรรคโลก
- หัวหนาแผนกจัดซื้อ
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- หัวหนาแผนกจัดสงสินคา
64110
- เลขานุการการตลาด
โทร 055 6412003 - พนักงานขาย
(สกัดและจําหนาย
- พนักงานขับรถ ท.3
น้ํามันพืช)
อูไพรัชการชาง

- ชางซอมรถยนต

10
10
10
10
10
1

ช/ญ
ญ
ช
ญ
ญ
ญ

ปวส+
ปวส+
ปวส+
ป.ตรี+
ป.ตรี+
ป.6+

9,000+/
+/ด - ขับรถยนตได
9,000+/
+/ด - มีประสบการณ
9,000+/
+/ด พิจารณาเปนพิเศษ
9,000+/
+/ด
9,000+/
+/ด
9,000+/
+/ด

1
1
1

ช/ญ 25+ ป.ตรี+
ช/ญ 25+ ป.ตรี+
ช/ญ 25+ ป.ตรี+

15,000
000+/ด - มีประสบการณ
15,000
000+/ด พิจารณาเปนพิเศษ
15,000
000+/ด

1
1
1
5

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช

1

ช

- 35

5

ช

- 50

92/26 ม.4 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 081 972544
(อูซอมรถ)
บ.สยามเทคนิคคอมกรีต - พนักงานตรวจสอบ
จก.
คุณภาพ
221 ม.4 ต.บานหลุม อ.
เมือง
จ.สุโขทัย 64000

- พนักงานทั่วไป

โทร 055 611612
(ผลิตคอนกรีตอัดแรง)

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

20+
20+
20+
23+
23+
23+

25+ ป.ตรี+ 15,000
000+/ด
25+ ปวส+ 9,0000+/
,0000+/ด
25+ ไมจํากัด
310+/
+/ว
- 45 ปวช+ 310+/
+/ว - มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

ม.3+

310+/
+/ว

ไมจํากัด 310+/
+/ว

- อานออกเขียนได
- มัดลวด
- ตัดลวด
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ตําแหนงงานวางคนพิการจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนสิงหาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส
โบรคเกอร จํากัด
123 ถนนลาดปลาเคา
แขวงจระเขบัว
เขตลาดพราว กทม.10230
(ประกันภัย)
โทรศัพท 091-8906803
บริษัท โทเทิล เอลิงค
(ประเทศไทย) จํากัด
๑๓๕๐/๒๒๗ ไทยรงคทาว
เวอร อาคาร B ชั้น ๑๓
แขวงพัฒนาการ เขตสวน
หลวง กทม. 10250
โทรศัพท ๐๘๑-๙๑๑๗๒๖๗
บริษัท มิค อินดัสตรี้ส
(ประเทศไทย) จํากัด
700/328 หมูท่ี 6 ตําบล
ดอนหัวฬอ อําเภอเมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท 061-7185558
038-213231-3 ตอ 213

ตําแหนงงาน
1.ธุรการ,บัญชี
2.บุคคล,ลูกคาสัมพันธ
3.โทรขายประกันรถยนต

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
30 ช/ญ 22-35 ปวส.+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

9,000+ 1.ประกันสังคม
/เดือน 2.ประกันชีวิต
3.ชุดยูนิฟอรม ฯลฯ
*ความพิการทุกประเภท
สามารถทํางานได*

1.ลูกคาสัมพันธ

25

ช/ญ

๑๘+

ม.๓+

13,000+ 1.ประกันสังคม
/เดือน 2.ประกันชีวิต
3.ชุดยูนิฟอรม ฯลฯ
*ความพิการทุกประเภท
สามารถทํางานได*

1.ฝายผลิต

5

ช/ญ 20-40

ม.3+

9,000 - 1.ประกันสังคม
10,000+ 2.ประกันชีวิต
/เดือน 3.ชุดยูนิฟอรมฯลฯ
*ความพิการทางการ
เคลื่อนไหว*

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆ ขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ
ขอเชิญทานที่สนใจหาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่
ศูนยบริการจัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 ม.14 ถ.สุโขทัย-กําแพงเพชร
ต. บานกลวย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

ตูงานอัจฉริยะ “Job Box”
จับคูคนใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ

กรมการจัดหางาน นํา นวั ต กรรมใหม “ตูงานอัจฉริยะ (Job Box)” ออกใหบริการแกผทู ี่กําลัง
หางานทําตามสโลแกน “จั บ คู ค นใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการหางาน
โดยใชบัตรประชาชนใบเดียว
ในสวนของจังหวัดสุโขทัย ไดนําตูงานอัจฉริยะ (Job box) มาใหบริการกับประชาชนในพื้นที่
จํานวน 6 ตู ดังนี้
1. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสุโขทัย
2. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสวรรคโลก
3. บริเวณจุดนั่งรอเยี่ยมญาติ เรือนจําจังหวัดสุโขทัย
4. บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุโขทัย
6. หางสรรพสินคาสยามแม็คโคร (จํากัด) มหาชน สุโขทัย
หากมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 หมูที่ 14
ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 9 – 0218 5561 0

บริการผานเว็บไซต http://smartjob.doe.go.th/
(ผูสมัครที่ตองการหางาน/นายจางที่ตองการหาคนทํางาน)
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ขาวจัดหางาน

แรงงานตางดาวเขาหรือออกจากงาน
ตองแจงนายทะเบียนภายใน 15 วัน

แรงงานตางดาวเขาหรืออกจากงานตองแจงนายทะเบียนภายใน 15 วัน
การแจงเขา- ออกจากงานคนตางดาว (มาตรา 13)
วิธีการนับ การแจงเขา - ออก ใหนับวันถัดจากวันที่รับเขาหรือออกจากงานเปนวันที่ 1
1. การแจงเขาทํางาน ใหแจงภายใน 15 วัน นับแตวันที่จาง
วิธีนับ รับเขาทํางานวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 > แจงเขาทํางานภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
2. การแจงออกจากงาน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ออกจากงาน
วิธีนับ ออกจากงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2562> แจงออกภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
3. คนตางดาว (บัตรชมพู) ออกจากกงานตองหานายจางใหมใหไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไมไดอยูกับนายจาง
เดิ ม มิ ฉ ะนั้ น การอนุ ญ าตใหอ ยู ในราชอาณาจั ก รสิ้น สุ ด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และเมื่อ หานายจ างใหม
ไดแลวตองแจงนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่เขาทํางาน
วิธีนับ ออกจากงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 > หานายจางใหมภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เขาทํางานกับนายจางใหมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 > แจงเขาทํางานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
บทลงโทษผูไมปฏิบัติตามกฎหมาย
1. การจางคนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตทํางานเขาทํางานหรือใบอนุญาตสิ้นสุด จะถูกดําเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
- โทษปรับตั้งแต 10,000 บาท - 100,000 บาท ตอคนตางดาวหนึ่งคน
- ทําผิดซ้ํา จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 50,00 บาท - 200,000 บาท ตอคนตางดาว 1 คน หรือ ทั้งจํา
ทั้งปรับและหามจาง 3 ป
2. นายจางไมแจงการเขาทํางานของคนตางดาว/นายจางไมแจงออกจากงานของคนตางดาว
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กลาววา จากมาตรการเขมงวดของสาธารณรัฐเกาหลี ไดมีขอ
สั่งการใหดานตรวจคนหางานสุว รรณภูมิ และดานตรวจคนหางานดอนเมือง ประสานงานอย างใกลชิดกับสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง ในการสุมตรวจผูที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อปองปรามการลักลอบเขาไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี
แบบผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการประสานขอมูลกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
ในการสอบขอเท็จจริงจากแรงงานที่ถูถกู สงตัวกลับ เนื่องจากการลักลอบทํางานอยางผิดกฎหมายวามีพฤติกรรมในการเดินทาง
ไปทํา งานอย า งไร มีผูใดเกี่ยวของ ชัก จูง หรือหลอกลวง เพื่อ เปน การกํา จัดสายนายหน าที่ดํ าเนิ นการให คนงานเดิ นทาง
ไปทํางานอยางผิดกฎหมาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทั ย จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชน/คนหางาน
คนหางาน ผู ท่ีมีประสงคจะเดิน ทาง
ไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี อยาไดหลงเชื่อผูชักชวนใหเดินทางเขาไปทํางานอยางผิดกฎหมาย เนื่องจากผูกระทําความผิด
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดําเปนบุคคลที่รัฐบาลสาธา
บาลสาธารณรั
รณรัฐเกาหลีหามเขาประเทศ (Blacklist)

หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285
หมูที่ 14 ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 0 5561 0218 9 ตอ 111 ในวันและเวลาราชการ

หางานในจังหวัด

ชองทางติดตามขาวสารประชาสัมพันธ
ไดที่ LINE/Facebook

ขาวสารงาน
ตางประเทศ

รับงานไปทําที่บาน
าน

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
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ขาวจัดหางาน

แจงเตือนคนไทยไปทํางาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีอยางถูกตองตามกฎหมาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนและสงเสริมใหผูรับงานไปทําที่บานมีการรวมกลุมกัน มีการบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็งเพื่อประโยชนในการรับงานไปทําที่บานอยางตอเนื่อง สงเสริมการเพิ่มทักษะฝมือหรือศักยภาพในการ
บริหารจัดการกลุมตลอดจนสนับสนุนเงินกูจากกองทุนเพื่อรับงานไปทําที่บาน
การใหบริการ
 รับลงทะเบียนผูจางงาน
 รับลงทะเบียนประชาชนทั่วไปที่ตองการรับงานไปทําที่บาน
 รับลงทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
 อบรมใหความรู เพิ่มทักษะฝมือของผูรับงานไปทําที่บาน
 มีกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานสนับสนุนเงินกูยืมแกกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู 14 ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

ไมกวาดดอกหญา
จากบล็อกพลาสติก

วารสารฉบับนี้ ขอยกตัวอยาง กลุมรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
“ไมกวาดดอกหญาจากบล็อกพลาสติก” กลุมนางสมศรี นาคแยม
ตั้งอยูที่ 46 ม.5 ต.ราวตนจันทร อ.ศรีสาํ โรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท 084-9894599
ลักษณะงาน ทําไมกวาดดอกหญาจากบล็อกพลาสติก
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1) มีความรับผิดชอบ 2) มีความตรงตอเวลา
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อาชีพอิสระ ไมยากอยางที่คคิิด

บุหลันดั้นเมฆ

สวนผสม
1. แปงขาวเจา
60 กรัม
2. แปงทาวยายมอม 1 ½ ชอนโตะ
3. น้ํา
70 กรัม
4. น้ําตาลทราย
40 กรัม
5. น้ําดอกอัญชันตม 170 กรัม
1. กะทิ
2. น้ําตาลมะพราว
3. ไขแดง
4. เกลือ

30 กรัม
14 กรัม
1 ฟอง
¼ ชอนโตะ

วิธีทํา
1. นําแปงขาวเจาแปงทาวยายมอม และน้ําตาลทราย
มานวดกั บ น้ํ า ที ล ะน อ ยให เ ข า กั น นานอย า งน อ ย
20 นาที

2. นําน้ําดอกอัญชันมาผสมกับสวนผสมแปงที่เตรียม
ไวคนใหเขากันจนเนื้อเนียนละเอียด จากนั้นหยอดลง
ในถวยตะไลแลวนําไปนึ่ง

3. ทํ า สั ง ขยาโดยนํ า ส ว นผสมทั้ ง หมดไปตั้ ง ไฟ
แลวกวนใหเขากัน จากนั้นคอยๆนํนําไปกรองใสถวย

4. เมื่ อนึ่ งเนื้ อขนมเสร็จแลวให นําสังขยามาหยอด
ตรงกลางของขนม



สวนผสมสังขยา

ขอขอบคุณขอมูลจาก : รานเสนห FFacebook.com : sane.workshop
และเว็บไซต : http://atkitchenmag.com/0923928409234324
http://atkitchenmag.com/0923928409234324-2/

เทคนิคเพิ่มเติม
1. ให นํา ถ ว ยตะไลไปนึ่ ง ใหร อ นก อ น
แลวจึงคอยเทเนื้อแปงลงไป
2. หลังจากนึ่งแปงเสร็จแลว ใหนํามา
พักไวที่อุณหภูมิหองเพื่อใหแปงแข็งตัว
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ขาวประชาสัมพันธ

บริการรับขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน/รายงานตัวกรณีวางงาน
https://empui.doe.go.th

ลงทะเบียน/แจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศผานระบบอินเตอรเน็ต
เว็บไซต https://toea.doe.go.th
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม 2562
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

1.ออกเยี่ยมกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
ประจําปงบประมาณ 2562
2.โครงการจัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา
ใหมและประสงคจะทํางานออนไลน
3.ออกพบนายจ า ง/สถานประกอบการ
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ภ ารกิ จ สํ า นั ก งานและ
หาตํ า แหน ง งานว า งเพื่ อ บริ ก ารคนหางาน
ทุกกลุมเปาหมาย
4.โครงการเครื อ ข า ยชุ ม ชนร ว มรณรงค
ปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศ
5.โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน
รว มกับ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํ ารุงสุข
สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดสุโขทัย

1 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
8 - 9 สิงหาคม 2562

สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่อําเภอสวรรคโลกและอําเภอทุงเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก
และอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอสวรรคโลก
และอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

8,9,13,15,20,22
สิงหาคม 2562

ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ
อําเภอคีรีมาศ และอําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

22 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบานวังลึก หมูที่ 1 ตําบลวังลึก อําเภอบานดานฯ
จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วั น ที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๖๒ สํา นักงานจัดหางานจังหวั ดสุ โ ขทัยดํ าเนินการ ติ ดตั้ งตู ง าน JOB BOX ณ บริ เ วณอาคารเฉลิ ม
พระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษา สามารถเขาถึงการบริการจัดหางาน

วั นที่ 4 กรกฎาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ออกพื้นที่ ประชาสั
ประชาสัมพั นธ โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุ ก
ในพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๒ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ออกพื้ น ที่ ต รวจสอบสถานประกอบการและการทํ า งาน
ของคนตางดาวและตรวจสอบคนตางดาวทํางานแยงอาชีพคนไทย ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 สํานักกงานจั
งานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่สํารวจโครงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน กิจกรรม
จัดทําขอมูลกําลังแรงงานทักษะพิเศษและเยี่ยมกลุมรับงานไปทําที่บาน ในเขตพื้นที่อําเภอบานดานลานหอย อําเภอศรีสําโรง
และอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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วั นที่ 15 กรกฎาคม 2562 สํ านั กงานจัดหางานจั งหวัดสุโ ขทัย ดําเนินโครงการเตรี ยมความพร อมแก กําลังแรงงาน กิจ กรรม
แนะแนวอาชีพให นักเรีย น นักศึกษา ครั้งที่ 11 ประจํ า ปงบประมาณ 2562 ณ โรงเรี ย นเทศบาลบ านโตนด (คีรี มาศวิทยา)
ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2562 สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ออกเยี่ ย มนายจ า ง/สถานประกอบการเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
หาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอศรีสําโรง และอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2562 สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ออกบริ ก ารจั ด หางานเคลื่ อ นที่ ต ามโครงการเสริ ม สร า ง
ความมั่ นคงและยั่ งยืน รว มกับ โครงการหนว ยบําบัดทุกข บํา รุง สุข สรา งรอยยิ้มให ป ระชาชน จั งหวั ดสุ โ ขทั ย ณ วัดคลองพระรอด
ตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

แบบตอบรับ
วารสารประจําเดือนสิงหาคม 2562 ทางอีเมล sti@doe.go.th
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
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