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สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือนตุตุลาคม 2562
นายจ า ง/สถาน ประกอบการแจ
อบการแจ ง ควา มต อ งการ แรงงา น
จํ า นวน 263 อั ต รา ผู สมั ค รงาน จํ า นวน 52 คน ผูใ ช บ ริก าร
จํานวน 206 คน การบรรจุงาน จํานวน 178 คน เทียบกับเดือนที่
ผ า นมา พบวา ความต องการแรงงานเพิ่มขึ้น จํา นวน 50 อัตรา
คิ ด เป น ร อ ยละ 23.47 ผู ใ ช บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 3.00 การบรรจุงานลดลง จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 4.81
เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน ก.ย.62 กับ เดือน ต.ค.62

จํานวน (คน)
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ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ต.ค.62

ต.ค.

263
213

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 131 อัตรา คิดเปนรอยละ 49.81
2. พนักงานบริการ จํานวน 55 อัตรา คิดเปนรอยละ 20.91
3. ผูปฏิบัตงิ านโดยใชฝมือ จํานวน 34 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.93
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ตําแหนงงาน

ผูใชบริการ

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. การผลิต จํานวน 74 อัตรา คิดเปนรอยละ 28..14
2. กิจการดานการขนสง จํานวน 65 อัตรา คิดเปน
รอยละ 24.71
3. การกอสราง จํานวน 47 อัตรา คิดเปนรอยละ 17
17.87
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ต.ค.62
จํานวน (คน)
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พนักงานบริการ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา มากที่ สุ ด จํ า นวน 106 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ
40.30 รองลงมาคื อ ระดั บ ปวช.--ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จํ า นวน
93 อัตรา คิดเปนรอยละ 35.36 และระดั บชั้ นประถมศึกษา
จํานวน 47 อัตรา คิดเปนรอยละ 17.87
17
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 94 อั ตรา คิดเป นรอยละ 35.74 รองลงมา
คือ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 73 อั ตรา คิ ดเป นรอยละ
27.76 และอายุระหว าง 30-39 ป จํ านวน 46 อัตรา คิ ดเปน
รอยละ 17.49
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ต.ค.62
จํานวน (คน)
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ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ
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ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา
ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ ระดับ
ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 9 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 17.31
และระดั บ ปวช.-ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จํ า นวน 7 คน คิ ด เป น
รอยละ 13.46

การบรรจุงาน
ผูสมัครงานได
ครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนตุ
น ลาคม 2562
จํานวน 178 คน
ประเภทอุอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่ สุด คือ การผลิต
จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 29.21
29 รองลงมาคือ การขายสง
และการขายปลี ก จํ า นวน 42 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 23.60
และกิ จ การด า นงานก อ สร า ง จํ า นวน 31 คน คิด เป น ร อ ยละ
17.42

ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ต.ค..62

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ต.ค.62
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การขายสงฯ

กิจการกอสราง

ปวช
ปวช./ปวส.

พิจารณาตามชวงอายุ
ส วนใหญ พบว า ผูสมัครงานที่มีอายุ ระหวาง 18–24 ป
มากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 34.62
62 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 32.69
และชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.15
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ ส มั ค รงานในตํ
ในตํ า แหน ง อาชี พ
พื้ น ฐาน มากที่ สุ ด จํ า นวน 27 คน คิ ด เปนรอยละ 51.92
รองลงมาเปน ตําแหนงงานบริการ จํ า นวน 17 คน คิดเป น
ร อ ยละ 32.69 และตํ า แหน ง เสมี ย น/เจ
เจ า หน า ที่ จํ า นวน
4 คน คิดเปนรอยละ 7.69

ประเภทอาชีพ ที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ พื้ น ฐาน
จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 63.48
63 รองลงมา คือ ผูปฏิบัติ
โดยใช ฝ มื อ จํ า นวน 25 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 14.04 และ
งานบริการ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 9.55
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ต.ค.62
ต
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ตําแหนงงานวางในจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนธันวาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.สุโขทัยธานี (วินทัวร)
144/4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-612409
(ขนสงผูโดยสาร)
โรงแรมเรือนไทย
118/20 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-612444
(บริการที่พัก)
โรงเรียนสอนขับรถ Jk
Driving
34/9 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 088-2729646
(โรงเรียนสอนขับรถ)
หจก.ลานหอยหินออน
72/2 ม.1 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-611320
(รับเหมากอสราง)
บจก.โตโยตาเอ็กซเซลเลนท
สุโขทัย
199 ม.12 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-609300
(จําหนายรถยนตยี่หอ
toy0ta)
บจก.สุโขทัยฮอนดาคาร
76/11 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-621891
(จําหนายรถยนตยี่หอ
ฮอนดา)

ตําแหนงงาน
-พนักงานธุรการ
-บัสโฮสเตส

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
2
ญ 18+ ม.6+
5
ญ 18+ ม.6+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

310+/ว
310+/ว

-ขับรถยนตได
-รักการบริการ

-โบนัส
-ประกันสังคม
-ภาษาอังกฤษ

-แมครัว
-แมบาน
-พนักงานเสริฟ

1
1
1

ช/ญ 18+
ช/ญ 18+
ช/ญ 18+

ม.6+
ม.6+
ม.6+

310+/ว
310+/ว
310+/ว

-ผูชวยครูฝกสอนขับรถ

1

ช/ญ

ไม
จํากัด

ปวช+

310+/ว

-พนักงานขาย
-พนักงานบัญชี
-พนักงานจัดซื้อ
-พนักงานสโตร
-ชางไฟฟา
-เจาหนาที่จัดซื้อ
-เจาหนาที่ฝายบุคคล
-ที่ปรึกษาการขาย
-พนักงานการตลาด
-ชางยนต
-ชางอะไหล

2
1
1
1
1
1
1
10
1
4
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช

-35
-35
-35
-35
-35
23+
23+
20+
23+
20+
20+

ปวช+
ปวช+
ปวช+
ปวส+
ปวช+
ปวส+
ปวส+
ม.3+
ม.6+
ม.6+
ม.6+

9,300+/ด
9,300+/ด
9,300+/ด
9,300+/ด
9,300+/ด
310+/ว

-พนักงานขาย

10

ช/ญ 25+

ปวช+ ตามตกลง

- มีใบขับขี่ตั้งแต 3 ป
ขึ้นไป
ใจเย็น

-มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
-ประกันสังคม
-มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
-ประกันสังคม
-เงินชวยเหลือพนักงาน

-รักการขาย
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ตําแหนงงานวางงในจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนธันวาคม 2562
256
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
อูชัชวาล
101 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-620899
(อูซอมรถ)
หจก.ไทยประสบผล
201/1 ม.2 ต.ทุงเสลี่ยม
อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย
64000
โทร 082-8865025
(ขายวัสดุกอสราง)
บจก.ปาริชาต แอสเซท
แอนดคอนสตรัคชั่น
44/81 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085 -8658989
(ดูแลระบบงานวิศวกรรม
อาคาร)
รานเจริญสวรรคการยาง
58/43 ม.5 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611653
(รานยางรถยนต
-ซอมรถยนต)

ตําแหนงงาน
-พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
1
ช 20+ ม.3+

คาจาง
9,000+/
,000+/ด

สวัสดิการ/เงื่อนไข
-ขับรถยนตได

-พนักงานขาย
-พนักงานธุรการ
-วิวิศวกรคุมงานกอสราง

2
1
1

ช/ญ 20+ ม.6+
ช/ญ -40 ปวช+
ช -35 ปวส+

10,000+/
,000+/ด -มีที่พักให
9,000+/
,000+/ด
15,000+/
,000+/ด

-วิศวกรไฟฟาหรือ
เครื่องกล

2

ช/ญ 23+

ป.ตรี

ตามตกลง

-จบ
วิศวกรรมศาสตรใน
สาขาไฟฟาหรือ
เครื่องกล

-ชางซอมรถยนต

2

ป.6+

310+/
+/ว

-มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

ช

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

20+
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ตําแหนงงานวางคนพิการจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนธันวาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส
โบรคเกอรจํากัด
123 ถนนลาดปลาเคา แขวง
จรเขบัว เขตลาดพราว กทม.
10230
โทรศัพท.091-8906803
(ธุรกิจประภันภัย)
บริษัท มายกี้ จํากัด
54-54/1 ซ.วชิรธรรมสาธิต
37 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
โทรศัพท.02-7462005
(จําหนายแปรงสีฟน )
บริษัท ทีจี เซลลูลารเวิลด จํากัด
141/35 ชั้น 22 อาคารไทย
สุรวงศ ถ.สุริยวงคแขวงสุรยิ วง
เขตบางรัก กทม.10500
โทรศัพท. 081-4662066
02-3723461-79
(จําหนายโทรศัพทมือถือและ
ซิมการด)

ตําแหนงงาน

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

คาจาง

สวัสดิการ/
เงื่อนไข

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

10
10
10

ช/ญ 22-35 ปวส.+ 9,000 +บ/ด 1.มีประกันสังคม
ช/ญ 22-35 ปวส.+ 9,000 +บ/ด 2.มีประกันชีวิต
ช/ญ 22-35 ปวส.+ 9,000 +บ/ด 3.ชุดยูนิฟอรมฯลฯ
**ความพิการทุก
ประเภทสามารถ
ทํางานได**

1.พนักงานบรรจุหีบหอ

20

ช/ญ 20-40

ไม
จํากัด

13,000 บ/ด. 1.มีประกันสังคม,
มีโบนัส
2.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
3.มีวันหยุดพักผอน
**พิการทางการได
ยินหูหนวก หูตึง**

1.พนักงานธุรการ

10

ช/ญ 25-35 ปวช.+

9,000 - 1.มีประกันสังคม
15,000 บ/ด. 2.มีประกันสุขภาพ
3.วันหยุดพักผอน
ฯลฯ
**ความพิการทุก
ประเภทสามารถ
ทํางานได**

บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด
1.พนักงานทัว่ ไป
733/700 ม.8 ซ.พหลโยธิน
80ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
12130
โทรศัพท.02-9989120-26
(ผลิตเครื่องหอมเครื่องสําอาง)

10

ช/ญ 20-35 ม.6+

9,000 - 1.มีประกันสังคม
11,000 บ/ด. 2.มีประกันชีวิต
3.มีชุดยูนิฟอรม
ฯลฯ
****ความพิการทุก
ประเภทสามารถ
ทํางานได**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษาและแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสาร
คนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ
ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการจัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหา
งานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-6102189 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

รับสมัครคัดเลือกผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย ไปฝกงานใน
ประเทศญี่ปุน โดยผานองคกร IM JAPAN ป 2563 ครั้งที่ 1
เพศหญิงและเพศชาย

นายนิ พ นธ ดาวั ล ย จั ด หางานจัง หวั ด สุโ ขทั ย เป ด เผยว า กรมการจั ด หางานรว มกั บ องค ก ร IM
ประเทศญี่ปุนกําหนดดําเนิ นการรับสมัครและคัดเลือกผูฝกงานเทคนิคคนไทยไปฝกงานในประเทศญี่ปุน
โดยผานองคกร IM JAPAN ป 2563 ครั้งที่ 1 โดยเพศหญิงเปดรับสมัครระหวางวันที่ 2-4 ธั นวาคม
2562 และเพศชายรับสมัครระหวางวันที่ 2-13 ธันวาคม 2563
ตําแหนง คนงานทั่วไป
คุณสมบัติ เพศชายและเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปบริบูรณ
- เพศชาย สวนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
- เพศหญิง สวนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
- จบการศึกษา ม.66 ปวช. หรือ ปวส.ไมจํากัดสาขาวิชา
- พนภาระการรับราชการทหาร
- ไมมีรอยสักหรือความผิดปกติทางรางกาย สายตาปกติและตาไมบอดสี
- ไมเคยทํางานในญี่ปุนหรือเขาเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งในญี่ปุนและประเทศอื่น
ระยะเวลาการฝ
ระยะเวลาการฝ ก งาน 3 ป โดยได รั บ ค า เบี้ ย เลี้ ย งหรื อ ค า จ า งตามเงื่ อ นไขและกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุน
หลักฐานการสมัคร
- รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา จํานวน 3 รูป เพศหญิง ขนาด 1 นิ้ว
เพศชาย ขนาด 1.5 นิ้ว
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
- สําเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
- หลั ก ฐานการพ น ภาระการรั บ ราชการทหาร (สด.8,สด.43 หนั ง สื อ ประจํ า ตั ว แสดง
วิทยะฐานะ (รด.3,รด.5) หนังสือรับรองครบกําหนดปลดปลอยเปนทหารกองหนุน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทยที่แสดงวาสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไมบอดสี
สถานที่รับสมัคร สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
ผูผูสนใจสมั ครดวยตนเอง
ยตนเองพร
พรอมหลักฐานโดยไมเสียคาใชจายไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
สุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการมีงานทําเพื่อผูสูงอายุ

ป จ จุ บั น ประเทศไทยก า ว เข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ แนวโน ม ประชากรผู สู ง อายุ มี จํ า นวนและสั ด ส ว นมากขึ้ น
ซึ่ง สถานการณดังกลาวนํามาซึ่งความเสี่ยงของผูสูงอายุที่จ ะตกอยูในความยากจน หากไม มีการเตรี ยมความพรอมรองรับ
ยอมสงงผลกระทบอย
ผลกระทบอยางมากตอกําลังการผลิตและ
และวิถีชีวิต
เพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีสุขภาพจิ
ภ ตที่ดี รวมทั้ ง
มีรายไดที่เหมาะสมและไมเปนภาระของครอบครัวและสังคม

กรมการจัดหางาน โดยกรมสงเสริม
การมีงานทํามีภ ารกิจหลักดานสงเสริมการมีงาน
ให แ ก ป ระชาชนทุ ก กลุ ม เป า หมาย เพื่ อ โอกาส
มีงานทํา
โดยเฉพาะผูสูงอายุซซึึ่งจะเปนประชากร
สวนใหญในอนาคต จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม
การประกอบอาชี พ ให ผู สู ง อายุ เพื่ อ ส ง เสริ ม
ใหผูสูงอายุไดประกอบอาชีพ/มีงานทํา มีทักษะใน
การดํารงชีวิต มีการเรียนรูและการพัฒนาตลอด
ชีวิตและลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว

 ผู สู ง อายุ ที่ ส นใ จสามาร
ามาร ถขอรั บ คํ า แนะนํ า /
คําปรึกษา และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. บุคคลที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
2. สัญชาติไทย
 สํา นัก งานจั ดหางานจั ง หวั ด สุ โขทั ย มี บ ริ การแก
ผูสูงอายุ ดังนี้
1. ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข า วสาร
ตลาดแรงงาน
2. จัดอบรมเพิ่มทักษะหรือฝกอาชีพ
3. จัดใหมีศูนยกลางขอมูลทางการอาชีพ
4. จัดหาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ

ตัวอยางภาพกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพผูสูงอายุ ประจําป 2562
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ชองทางการติดตามขอมูลขาวสาร
วสาร/ตํตําแหนงงานวางสําหรับผูสูงอายุ
 สามารถลงทะเบียนหางานได
ไดที่เว็บไซต www.smartjob.go.th
 ติดตามขาวประกาศรับสมัครงานไดที่เเว็ว็บไซต www.doe.go.th/sukhothai
หรือเพจ Facebook : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
 ขอเชิ ญผูสูงอายุที่ตตองการหางานทํา หรือตองการฝกอาชีพเพิ่มรายได ติด ตอหรือสอบถามไดที่ กลุมงานสงเสริ ม
การมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกํ าแพงเพชร ตําบลบานกลว ย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมรับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนและสงเสริมใหผูรับงานไปทําที่บานมีการรวมกลุมกัน มีการบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็งเพื่อประโยชนในการรับงานไปทําที่บานอยางตอเนื่อง สงเสริมการเพิ่มทักษะฝมือหรือศักยภาพใน
การบริหารจัดการกลุมตลอดจนสนับสนุนเงินกูจาก
ากกองทุนเพื่อรับงานไปทําที่บาน
การใหบริการ
 รับลงทะเบียนผูจางงาน
 รับลงทะเบียนประชาชนทัทั่วไปที่ตองการรับงานไปทําที่บาน
 รับลงทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (แบบรายบุคคลและแบบกลุมบุคคล)
 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
 อบรมใหความรู เพิ่มทักษะฝมือของผูรับงานไปทําที่บาน
 มีกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานสนับสนุนเงินกูยืมแกกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู 14 ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร
ตําบลบานกล
กลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

วิกผมศิรประภา พารวย

วารสารฉบับนี้ ขอยกตัวอยาง ผูรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
ของนางศิ
นางศิรประภา อภิเดชมงคล รับงานประเภท “รัรับถักทอวิกผมปลอม”
ผมปลอม
ตั้งอยูที่ 50/2 ม.3 ต.วัดเกาะ อ.ศรี
ศรีสําโรง จจ.สุโขทัย 64140 โทร. 0 8958 47010
ลักษณะงาน รับถักทอวิกผมปลอม
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1)) ไมจําเปนตองมีประสบการณ 2) มีความรับผิดชอบ 3)
3 มีความตรงตอเวลา
4) ระยะงานจาง 3 ปขึ้นไป
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ขาวจัดหางาน

ขาวสารงานตางดาว

ขั้นตอนการนําเขาแรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมายภายใต MOU

1.ยื่นคํารอง

2.ประเทศตนทาง

3.ขออนุญาตทํางานแทน

4.แจงประเทศตนทาง

1.นายจาง/ผูรับอนุญาตนําเขา ยื่นแบบ นจ.2 (คํารองขอนําคนตางดาวมาทํางาน
ในประเทศ) ณ สจจ.พื้นที่ที่จํานวนแรงงานมาทํางาน
กรณีนายจางมอบใหผูรับอนุญาตดําเนินการนําเขา แนบสัญญาการนํา
คนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศพรอมรายละเอียดคาใชจาย
และหลักฐานการมอบอํานาจ
2.สจจ.สงคํารองใหกับประเทศตนทางโดยผานสถานทูตประเทศตนทางประจํา
ประเทศไทย
3.กรณีเวียดนามนายจางจัดสงคํารองผานตัวแทนหรือบริษัทจัดหางานไทยเพื่อ
แจงกรมแรงงานในตางแดนของเวียดนาม (Dolab)
ประเทศต น ทาง รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กแรงงานพร อ มจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ
(Name List) และแจงนายจางไทย
1.นายจาง/สถานประกอบการ ยื่นบัญชีรายชื่อ ณ สจจ.พื้นที่ เพื่อขออนุญาต
ทํางานแทนคนตางดาว
2.จายคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาต กรณีนายจางนําเขาดวยตนเอง
ตองวางหลักประกันไว 1,000 บาท/คน ไมเกิน 100,000 บาท
3.สจจ.สงบัญชีรายชื่อคนตางดาวที่จะเขามาทํางานพรอมหลักฐานการจายเงินให
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน มีหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเวียดนาม แจง
1.สถานทู ต ไทย ณ กรุ ง พนมเปญ เวี ย งจั น ทร และกรุ ง ฮานอย เพื่ อ ตรวจ
ลงตราวีซา (500 บาท/คน) (กรณีเวียดนามแจง (Dolab)
2.สตม.เพื่ออนุญาตใหคนตางกาวเดินทางเขาประเทศ
สัญชาติเมียนมา แจง
1.ทางการเมียนมา เพื่อยืนยันการจางงานของนายจาง
2.สตม.เพื่อตรวจลงวีซา Non-LA และอนุญาตใหคนตางดาวเดินทางเขาประเทศ
(500 บาท/คน)
//ตอหนาที่ 10...
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ขาวจัดหางาน

ขาวสารงานตางดาว

ขั้นตอนการนําเขาแรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมายภายใต MOU

5.อบรมกอนทํางาน

6.เขาทํางาน

7.สิ้นสุดการจาง

เมื่อคนตางดาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางเขามาในประเทศ
ตองนําแรงงานตางดาว เขารับการอบรม ณ ศูนยแรกรับเขาทํางาน
และสิ้ น สุ ด การจ า ง ในจั ง หวั ด ของแต ล ะสั ญ ชาติ ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง ศู น ย
และศูนยฯออกใบอนุญาตทํางาน E - Work Permit ให

คนตางดาวกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
1.เขารับการตรวจโรค (500บาท)
2.นําใบรับรองแพทยไปแจงเจาหนาที่ ณ สจจ.พื้นที่ ภายใน 15 วัน
ณ วันตรวจลงตราวีซา
กรณีเวียดนามตองเขารับการฝกอบรม ณ สจจ.พื้นที่ที่เปนที่ตั้ง
ของสถานที่ทํางาน
3.เขาทํางานในสถานประกอบการตามที่ขอและคืนใบอนุญาตทํางาน
เมื่อสิ้นสุดการจาง

เมื่อทํางานครบ 4 ป
1 .กั มพู ช า ลาว แ ละเ มี ย น มา เดิ น ท างก ลั บ ป ระ เท ศผ า น
ศูนยแรกรับฯ
2.เวียดนามเดินทางกลับประเทศโดยไมตอ งผานศูนยฯ
3 . ส า ม า ร ถ เ ดิ น ท า ง ก ลั บ เ ข า ม า ทํ า ง า น ใ ห ม ภ า ย ใ ต MOU
ไดแตตองรอ 30 วัน

ขอคําปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร
ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9 ไดทกุ วันและเวลาราชการ
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อาชีพอิสระ

ลาเตียง
อาหารวางไทยงามล้ําตํารับกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน
งคาว

สวนผสม ลาเตียง
1.กุง
2.หมูสับ
3.กระเทียม
4.รากผักชี
5.พริกไทยเม็ด
วิธีทํา
1.นํ า กุ งเด็ด หางออกเอาไปสับ ละเอียดพอประมาณ ผสมกั บ
หมูสับ ใสกระเทียม รากผักชี และพริกไทยเม็ดลงในครก
2.โขลกรวมกั
โขลกรวมกั น ให ล ะเอี ย ดเอาเครื่ อ งโขลกไปผั ด ในน้ํ า มั น
เล็กนอย
3.ใส
ใส ห อมแดงลงไปใส กุ ง กั บ หมู ล งผั ด จนสุ ก แล ว ปรุ ง รส
ดวยน้ําปลา
4.หลังจากนั้นใสน้ําตาลปบและถัถั่วลิสงคั่วปนผัดเสร็จก็จะไดตัว
ไสกันแลว
5.ตีไขไกเอาแคพอเขากัน ใสแปงมัน 1 ชอนชา เทไขใสถุงพลาสติก ตัด
กนถุงใหเปนรูเล็ก ๆ
6.บีบี บ ไข เ ป น เส น ๆ ลงกระทะไฟร อ นปานกลาง ไม ต อ งรอ
ให เกรีย มนะ เดี๋ ยวจะกรอบทํ าให พั บ และห อ ไม ได ทํ าแบบนี้
หลายๆแผนหาผาหรือถุงพลาสติกมาคลุมไวหนอย เดี๋ยวจะแหง
ใครจะใชมือก็ได เอามือจุมไขแลวกวาดไปมาก็ได
7.หั่ นพริกแดงเป น เสนวางลงตรงกลาง เด็ดผักชี ใส แ ลวตักไส
สัก 1 ชอนกินขาว วางทับลงไป
8.หอใหสวยงามพรอมเสริฟรับประทาน
ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก
คุณ BlackPiano สมาชิกเว็บไซตพันทิปดอทคอม

6.หอมแดง
7.น้ําปลา
8. น้ําตาลปบ
9.ถั่วลิสงคั่วปน
10.ไขไก 2-3 ฟอง (หรื
หรือไขเปด)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนธันวาคม 2562
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตลจัดหางาน”
รับสมัครคัดเลือกผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไป
ฝกงานในประเทศญี่ปุน โดยผานองคกร IM Japan
ป 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

ทุกวันอังคาร
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
เวลา 10.30 - 11.00 น. คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
2-13 ธ.ค.62
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
(เพศหญิง 2-4 ธ.ค.62)

สํารวจความตองการทํางานของผูสูงอายุ

4 ธ.ค.62

ศาลาอเนกประสงคบา นโซกเปอย ม.7 ต.นาขุนไกร
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัว
ยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
บู รณาการรว มกั บ โครงการเตรีย มความพร อ มแก
กําลังแรงงาน กิจกรรมสรางเครือขายการแนะแนว
อาชี พ และโครงการ 3 ม (มีง าน มีเงิน มี วุฒิ
การศึกษาเพิ่ม)

6 ธ.ค.62

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอรรีสอรทแอนดสปา
ต.เมืองเกา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ออกพบนายจ า ง/สถานประกอบการเพื่ อ
ประชาสัมพันธ
ภารกิจ และหาตําแหนงงานวาง

12 ธ.ค.62

อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

17 ธ.ค.62

อ.เมืองสุโขทัย และอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

โครงการเสริมสรา งการรับ รู ให กั บ นายจ า งสถาน
ประกอบการและองคกรภาคีเครือขาย

13 ธ.ค.62

หองประชุมสหกรณการเกษตรสุโขทัยธานี จํากัด อ.
เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ

18 ธ.ค.62

อบต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

โครงการเสริมสรางความมัน่ คงและยั่งยืน รวมกับ
โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชนจังหวัดสุโขทัย
โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะ
ประตู)

19 ธ.ค.62

อบต.แมสิน ม.6 ต.แมสิน
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ธ.ค.62

ต.วังน้ําขาว อ.บานดานลานหอย
และต.ไทยชนะศึก อ.ทุงเสลี่ยม
จ.สุโขทัย

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดตามขาวประชาสัมพันธไดทุกชองทางของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจสอบการใหสิทธิตามมาตรา 35 ของบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย กรณีจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการแกคนพิการ (ขายสลากกินแบงรัฐบาล)

วั น ที่ 12 พฤศจิก ายน 2562 สํานักงานจัด หางานจังหวั ดสุโ ขทัย ออกพื้นที่ ตามโครงการเครื อข ายชุ มชนร ว มรณรงคปองกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสํารวจขอมูลแกกลุมผูรับงานไปที่บาน
ในเขตพื้นที่ตําบลนาทุง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตามโครงการเสริมสรางความมั่นคง
และยั่งยืน รวมกับ โครงการ “สุขภาพดีใตรมพระบารมี” ในพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ า กรมสมเด็จ พระเทพ
รัต นราชสุดา สยามบรมราชกุ มารี องคอุปนายิก า ผูอํานวยการสภากาชาดไทย และองคป ระธานกรรมการอํ านวยการมูล นิธิ
สงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบานดงไทยวิทยา หมูที่ 2 ตําบลนาทุง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขาตรวจสอบสถาน
ประกอบการและการทํางานของคนตางดาวในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัม พันธ
ภารกิจสํานักงานและหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คนงานตองการหางาน
นายจางตองการหาคนงาน

