สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนมิ
น ถุนายน 2564
1. ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 38 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัดหางานจัง หวัดสุโขทัย ณ เดือนมิมิถุ นายน 2564 จํา นวน 246 อั ตรา เปนความตองการแรงงานในระดั
งการแรงงานใน บ ปวช./ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 78 อัตรา คิดเปนรอยละ 31.71 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํา นวน 75 อัตรา
คิดเปนรอยละ 30.49 และระดับประถมศึกษาและที
ษา
่ต่ํากวา จํานวน 54 อัตรา คิดเปนรอยละ 21.95
95
ความตองการแรงงาน
จํานวน 246 อัตรา
ลดลง 59.67 %

บรรจุงาน
จํานวน 153 อัตรา
ลดลง 47.42 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 157 อัตรา
ลดลง 54.09 %

เดือนพฤษภาคม 2564 จํานวน 610 อัตรา
เดือนมิถุนายน 2564 จํานวน 246 อัตรา

เดือนนพฤษภาคม 2564 จํานวน 342 อัตรา
เดือนนมิถุนายน 2564 จํานวน 157 อัตรา

เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2564 จํานวน 291 อัตรา
เดือนมิมิถุนายน 2564 จํานวน 153 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 73 อัตรา
- แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ

2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 34 อัตรา
- ตัวแทนนายหนาขายประกันภัย
- เจาหนาที่บัญชี
3. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 33 อัตรา
- เจาหนาที่ธุรการ
- เจาหนาที่การเงิน
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 20 อัตรา
- พนักงานบริการ

5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน จํานวน 18 คน
- ผูขับรถยนต รถรับจาง และรถตู
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อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การผลิต จํานวน ๗๐ อัตรา คิดเปนรอยละ 28
28.46
2. การขายสงและการขายปลีก การซอมรถยนตและจักรยานยนต
จํานวน 54 อัตรา คิดเปนรอยละ 21.95
3. กิจกรรมการกอสราง จํานวน 26 อัตรา คิดเปนรอยละ 10.57
4. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จํานวน 20 อัตรา
คิดเปนรอยละ 8.13
5. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย จํานวน 19 อัตรา
คิดเปนรอยละ 7.72

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย.64
หนวยนับ : อัตรา
19

20

70

26
54

การผลิต

การขายสงฯ

กิจกรรมการกอสรางฯ

กิจกรรมทางการเงินฯ

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยฯ

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 83 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.74
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ จํานวน 53 อัตรา
คิดเปนรอยละ 21.54
3. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 38 อัตรา คิดเปนรอยละ 15.44
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
26 อัตรา คิดเปนรอยละ 10.57
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน
ดานการประกอบ จํานวน 18 อัตรา คิดเปนรอยละ 7.32

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช./ปวส./
อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 100 อัตรา คิดเปนรอยละ 40.65
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 75 อัตรา คิดเปนรอยละ
30.49 และระดับประถมศึกษาและที่ต่ํากวา จํานวน 54 อัตรา
คิดเปนรอยละ 21.95
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 88 อัตรา คิดเปนรอยละ 35
35.77 รองลงมา
คือ อายุระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 61 อั ตรา คิดเป นรอยละ
24.80 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 48 อัตรา คิดเปน
รอยละ 19.51

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
แนกตามประเภท พ เดือน มิ.ย.64
หนวยนับ : อัตรา

18

26

83

38
53

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

เสมียน/เจาหนาที่

พนักงานบริการฯ

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
ระดับการศึกษา เดือน มิ.ย.64
หนวยนับ : อัตรา
18

14

19

15

2
41

32
45

ผูบัญญัติกฎหมายฯ
ชางเทคนิคฯ
พนักงานบริการฯ
ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
เสมียน/เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ
อาชีพพื้นฐาน
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2. ผูสมัครงานทีล่ งทะเบียน
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียนในเดือนมิมิถนุ ายน 2564 จํานวน 106 คน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับ การศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดั
ระดับมัธยมศึกษา จํา นวน 49 คน
คิดเปนรอยละ 46.23 รองลงมาคือ ระดับประถมศึ กษาและที่ต่ํากวา จํา นวน 26 คน คิดเปนรอยละ 24.53
และระดับปวช./ปวส. จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 15.09
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 49 คน
คิดเปน 46.22 %

ระดับปวช
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
จํานวน 16 คน
คิดเปน 15.09 %

ระดับประถมศึกษาฯ
จํานวน 26 คน
คิดเปน 24.53 %

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

หนวยนับ : คน

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18 - 24 ป
มากที่สุด จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 34.91
91 รองลงมา
คือ ชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 23.58
และอายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ
21.69
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครงานในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สดุ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 45.28
28 รองลงมา
เปนตําแหนง เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 16.04 และตําแหนงชางเทคนิคและผูปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวของ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 14
14.15

6

2

13

37

25
23

15-17 ป

18- 24 ป

25-29
25 ป

40-49 ป

50-59 ป

60 ปข้นึ ไป

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
หนวยนับ : คน
9

1

5

17

1

48
10
15

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

พนักงานบริการฯ

เสมียน/เจ
เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

ผูประกอบวิชาชีพฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ

ผูบัญญัติกฎหมายฯ

30-39 ป

- 43. ผูสมัครงานทีไ่ ดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนมิ
น ถุนายน 2564 จํานวน 153 คน
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การผลิต จํานวน 68 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 44.44 รองลงมา คื อ การขายส งและการขายปลี ก ฯ จํ า นวน 42 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.45
และการกอสรางฯ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.80
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย.64
หนวยนับ : คน

2 21

10

42

13

การขายสงฯ
การผลิตฯ

15

การกอสรางฯ
ที่พักแรมฯ
68

กิจกรรมทางการเงินฯ
การขนสงฯ
การบริหารราชการฯ
ขอมูลขาวสารฯ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 59 คน
คิดเปนรอยละ 38.56 รองลงมา คือ พนักงานบริการ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 17.64 และ
และชา งเทคนิค
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.64
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มิ.ย.64
หนวยนับ : คน
1 2

4

7

ชางเทคนิคฯ

25

28

อาชีพพื้นฐานฯ
พนักงานบริการฯ

27

59

เสมียน/เจาหนาที่
ผูประกอบวิชาชีพฯ
ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ
ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ
ผูบัญญัติกฎหมายฯ
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ตําแหนงงานว
านวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท สยามนิสสันสุโขทัย
จํากัด
92/26 หมูที่ 4 ตําบลธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 0 5562 1167
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
บริษัท วีออลล จํากัด
68 หมูที่ 2 ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 06 5492 5455
(อาหารและเครื่องดื่ม)
หางหุนสวนจํากัด
ฉลามสหทรัพย
55/16 หมูที่ 12
ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 08 9839 4994
(ออแกนไนซ/อีเวนต)
บริษัท มิตซูสุโขทัย จํากัด
99 หมูที่ 1 ตําบลปากแคว
อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 08 2461 8228
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
หางหุนสวนจํากัด 315
ไอทีเซอรวิส
242/9 หมูที่ 7 ตําบลธานี
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย 64000
โทร 09 5307 8255
(รานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส)

ตําแหนงงาน
- ที่ปรึกษาการขาย
- พนักงานสโตร
- ชางประดับยนต
- พนักงานบริการ

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
ไม
ไม 18+
จํากัด ระบุ
1
ช 18+
1

ช

ไม
ไม
จํากัด ระบุ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

วุฒิ
ปวช+

ตามตกลง

ปวช+

ตามตกลง

18+

ปวช+

ตามตกลง

18+

ม.6+

ตามตกลง

- Incentive
- ปรับทดลองงาน
- ปรับประจําป
- ตรวจสุขภาพ
ประจําปและอื่นๆ

ไมจํากัด

ตามตกลง

- มีใบขับขี่รถยนต
- สามารถใชงาน
คอมพิวเตอรได

ตามตกลง

- มีประสบการณ
พิจารณา
เปนพิเศษ

- พนักงานธุรการ

1

ไม 18+
ระบุ

-ชางยนต

8

ช

21+

ปวช+

-ที่ปรึกษาการขาย

8

ช

21+

ม.6+

ชางประจําราน

1

ช

18+

ปวช+

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

- มีใบขับขี่รถยนต

13,000+
,000+ - มีประสบการณ
/เดื
เดือน - ซอมแอร/วิเคราะห
อาการเสีย
- มีใบขับขี่รถยนต
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท กวงไถสเปเชียล
เปเปอร จํากัด
21/4 หมูที่ 13
ถนนศรีสัชนาลัย
ตําบลปากุมเกาะ
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร 0 5564 2034
(ผลิตกระดาษสา)
รานขนมจีนบานนา
16/39 หมูที่ 1
ตําบลเมืองเกา
อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64210
โทร 0 5563 3274
(รานอาหารและเครื่องดื่ม)
บริษัท มิตซูสุโขทัย จํากัด
99 หมูที่ 1 ตําบลปากแคว
อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 08 2461 8228
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
บริษัท พี เอ เอส พืชผล
สงออกและไซโล จํากัด
2/11 ถนนพิศาลสุนทรกิจ
ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร 06 1995 5384
(ผลิตและสงออกน้ํามันพืช)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
- พนักงานคุมการผลิต
1
ช 18+ ปวส+
ตําแหนงงาน

- พนักงานควบคุม
คุณภาพ
- เจาหนาที่การตลาด
- พนักงานบัญชี

1
1
1

ไมระบุ 18+ ป.ตรี+
18+ ปวส+

- พนักงานสงของ
- พนักงานเสริฟ์

1
2

ไมระบุ 18+ ปวช+
18+ ไมจํากัด

- ชางยนต

8

- ที่ปรึกษาการขาย

- พนักงานขาย
- พนักงานสนับสนุน
การขาย

ญ

ตามตกลง - ใชคอมพิวเตอรได
ตามตกลง - รับ/สงของ
- มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

ตามตกลง

8

ไมระบุ 18+ ม.6+

ตามตกลง

2

18+ ปวส+

ตามตกลง

18+ ป.ตรี+

ตามตกลง

ไม
ระบุ

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - ควบคุมการผลิต
และสามารถดูเครื่องได
ตามตกลง
- มีประสบการณ
ตามตกลง พิจารณาเปนพิเศษ
ตามตกลง

18+ ปวช+

1

ช

18+ ปวส+

คาจาง

- มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รักงานขาย
- มีใบขับขี่รถยนต
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท ซิงตา สตีลคอรด (ไทย
แลนด) จํากัด
เลขที่475/9 หมูที่ 7 WHA
Eastern Seaboard Industrial
Estate 2 ตําบลคลองกิ่ว
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
20220
โทรศัพท 06 5729 5994 /
0 3300 4568
(การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้น
มูลฐานอื่นๆ)
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส
จํากัด
168/22 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบล
พระสมุทรเจดีย อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท

ตําแหนงงาน
- พนักงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ

- ตําแหนงพนักงาน
เขียนโปรแกรม

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
10 ไมระบุ 18-40

หลาย ไมระบุ 20+
อัตรา

คาจาง
วุฒิ
ไม
จํากัด
วุฒิ

ปวส.+

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - มีบัตรคนพิการ
- ยอมรับวัฒนธรรมของ
บริษัทได มีความ
รับผิดชอบ อดทน
และซื่อสัตย สุขภาพ
แข็งแรง พรอมเริ่มงาน
ไดทันที
**สําหรับผูพิการ
ทางการเคลื่อนไหว**
ตามตกลง - คนพิการที่สามารถ
ปฏิบัตงิ านตามที่
มอบหมายได
- สามารถทํางาน WFH
ได สงงานตามกําหนด
หรือเขาประชุมกับ
บริษัทเปนครั้งคราว

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจัง หวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํา แพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เชิญชวนใชบริการผานระบบ e-Services
ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดระบบใหบริการภารกิจของกรมการจัดหางาน
ผานระบบออนไลน ทั้ง 4 งานบริการ ดังนี้
1. ระบบ Smart Job Center สําหรับใหบริการนายจางที่ตอ งการประกาศรับสมัครพนักงานและ
ใหบริการผูวางงานที่ตอ งการหางานทํา โดยเขาใชบริการไดทางเว็บไซต http://smartjob.doe.go.th
2. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงานผานอินเตอรเน็ต สําหรับใหบริการ
ขึ้นทะเบียนผูประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจาง โดยเขาใชบริการไดทาง
เว็บไซต http://empui.doe.go.th
3. ระบบอิเล็กทรอนิกสการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ สําหรับใหบริการรับแจงการ
เดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง รับแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re-entry visa)
และลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ โดยเขาใชบริการไดทาง
เว็บไซต http://toea.doe.go.th
4. ระบบแจงการทํางานของคนตางดาว (แจงรับคนตางดาวเขาทํางานหรือแจงออก) โดยเขาใช
บริการไดทาง เว็บไซต https://eservice.doe.go.th
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ขาว
ประชาสัมพันธ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว สําหรับผูประกันตนกรณีวางงาน
ผานระบบออนไลน เว็บไซต www.empui.doe.go.th
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ขาวจัดหางาน

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ใหบริการสอดรับกับมาตรการ
เรงดวนในการเฝาระวังโควิด 19

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ที่หนักขึ้น จัดหางานจัง หวัดสุโขทัยจึงขอความ
ร ว มมือ ประชาชนผู ม าติด ตอ ปฏิบ ัต ิ ต ามมาตรการเรง ด ว นในการเฝา ระวัง ป อ งกัน และควบคุม
โรคติด ตอ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กอนเขารับบริการ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวั ด
สุโขทัย
นายปญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวาตามมาตรการเรงดวนในการเฝาระวังปองกัน
และควบคุ มโรคติ ด ต อเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19 ตามประกาศของจั ง หวั ดสุ โ ขทั ยโดยสรุ ป
ใหผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด 10 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส
นนทบุรี ปทุมธานี ปตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา ที่เดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ปฏิบัตดิ ังนี้
1. รายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย
2. ทํา การกั ก ตั ว ณ เคหสถาน ที่ พํา นั ก ของของบุ ค คลนั้ น หรื อ สถานที่ ที่ ท างราชการกํา หนด
และหามออกนอกสถานที่ดังกลาวจนกวาจะพนกําหนด 14 วัน
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขและตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดสุโขทัย
สําหรับผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ไดแก กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ชั ย นาท ตาก นครนายก นครราชสี ม า นครศรี ธ รรมราช นครสวรรค ประจวบคี รี ขั น ธ ปราจี น บุ รี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง
และอุทัยธานี ใหปฏิบัติดังนี้
1.รายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย
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ขาวจัดหางาน

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ใหบริการสอดรับกับมาตรการ
เรงดวนในการเฝาระวังโควิด 19

และผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ชัยภูมิ
ชุมพร ตรัง ตราด บุรีรัมย พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ มหาสารคาม รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแกว
สุราษฏรธานี สุรินทร หนองบัวลําภู อุดรธานี และอุบลราชธานี พื้นที่เฝาระวังสูง จํานวน 18 จังหวัด ไดแก เชียงราย
เชียงใหม นครพนม นาน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร ภูเก็ต มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร ลําปาง ลําพูน สกลนคร
หนองคาย อํานาจเจริญ อุตรดิตถ เมื่อเดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
1. กรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัยทันที
2. สังเกตอาการตนเอง 14 วัน
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขและตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดสุโขทัย
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ไดเนนย้ําใหประชาชนที่มาจากตางจังหวัด ใหปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวก อ น
เดิ น ทางเข า รั บ บริ ก าร ณ สํา นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เพื่ อ เป น การป อ งกั น และควบคุ ม การแพร
ระบาดของโรคติด เชื้อ โควิ ด 19 ใหกับ ประชาชนในเขตพื้น ที่จัง หวัดสุโ ขทัย มีค วามปลอดภัย โดยประชาชน
สามารถใชบริการ e-Service ของกรมการจัดหางาน เพื่อรับบริการกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยได ดังนี้
1.ขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน

ผานเว็บไซต http://empui.doe.go.th

2.ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ

ผานเว็บไซต http://smartjob.doe.go.th

3.แจงการไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง

ผานเว็บไซต http://toea.doe.go.th

4.แจงรับเขาหรือแจงออกจากงานของคนตางดาว ผานเว็บไซต http://eservice.doe.go.th
สามารถติดตอ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทางหมายเลขโทรศั พท 0 5561 0218-9 ในวันและเวลา
ราชการ และสามารถติ ด ตามข อ มู ล ข า วสารของสํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได ท างเว็ บ ไซต
http://doe.go.th/sukhothai และ facebook แฟนเพจ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ไดตลอด 24
ชั่วโมง และโปรดติดตามรับฟงรายการ “ฟงสบายๆ สไตลจัดหางาน” ทาง สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz
ทุกวันอังคาร เวลา 10.35 – 11.00 น.
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ขาวจัดหางาน

ขอแจงเตือนนายจางง/สถานประกอบการ หามจางแรงงานตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตทํางานโดยเด็ดขาด มีโทษปรับถึง 100,000 บาท/ต
บาท อคนตาง
ดาวที่จางหนึ่งคนหากผิดซ้ํามีโทษทั้งจําทั้งปรับ

นายปญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา ขณะนี้มีขาวการลักลอบ
นําแรงงานตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน เขามาทํางานในจังหวัดตางๆ
เปนจํา นวนมาก สํานักงานจัดหางานจัง หวัด สุโขทัย จึงขอเตือ นใหนายจา งสถานประกอบการ
ที่จะรับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน หากเปนแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิ
องโดยผิดกฎหมาย
จะไมสามารถขอรับใบอนุญ าตทํางานได นายจางง/สถานประกอบการใดที
สถานประกอบการใดที่รับคนตา งดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตทํางานจะมีความผิดตามมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอหา “รับคนตางดาว
ที่ไมมีใบอนุญาตทํางานเขาทํางาน
งาน” มีโทษตามมาตรา 102 ปรับ 10,000 – 100,000
100
บาท
ตอ คนต า งด า วที่ จ า งหนึ่ ง คน หากกระทํ า ผิด ซ้ํ า ต อ งมี โ ทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น 1 ป หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต
50,000– 200,000 บาท หรือ ทั้ง จําทั้งปรับ และหา มจา งคนตางดา วทํางานเปนเวลา 3 ป
สวนคนต
นตางดาวที่ทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางานจะมีโทษปรับตั้งแต 5,000 – 50,000 บาท
และถูกผลักดันสงกลับประเทศตนทาง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธใหนายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
ที่ประสงคจะจางแรงงานตางดาว ขอใหดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย และผูผูใดหากพบเห็น
แรงงานตางดาวลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมาย ใหแจงสํานักงานจัดหางาน จังหวัดสุโขทัย
ไดท่หี มายเลขโทรศัพท 0 5561 0218
0218-9 ในวันและเวลาราชการ
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อาชีพอิสระไม
ระ ยากอยางที่คิด

สวนประกอบ

ผักโขมอบชีส

1. ผักโขมตมหั่นชิ้นเล็ก 200 กรัม
2. หัวหอมใหญห่นั เตาเล็ก 100 กรัม
3. นมสด (½ ถวยตวง) 150 มิลลิลิตร
4. วิปปงครีม ( ½ ถวยตวง) 150 มิลลิลติ ร
5. แปงสาลี 2 ชอนโตะ
6. คนอรอรอยชัวร 2 ชอนชา
7. พริกไทยปน ¼ ชอนชา
8. เนยสด 1 ชอนโตะ
9. เบคอนหั่นชิ้นเล็ก 100 กรัม
10. กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ
11. พารมีซานชีส มอสซาเรลลาชีสขูด เชดดารชสี
อยางละ ¼ ถวยตวง
12. พาสลียส ดหรือแหงสําหรับโรยหนาและตกแตง

วิธีทํา
1. นําน้ําใสหมอตั้งไฟใสเกลือนิดหนอย พอเดือดใสผกั โขมลงไปตมจนสุกประมาณ 2-3
2 นาที
นําขึ้นมาแชน้ําเย็น บีบน้ําออก แลวหั่นเปนชิ้นเล็กๆ พักไว
2. ตั้งกระทะบนไฟกลาง ใสเนย นําเบคอนผัดกับกระเทียมจนเกรียมนิดๆ ใสหอมใหญผัดพอสุก
ใสผักโขมที่ตมไว ใสคนอรอรอยชัวร และพริกไทย ผัดใหเขากัน
3. ใสนมและวิปปงครีมลงไป คนเร็วๆ ใหเขากันอีกครั้ง ใสมอสซาเรลลาชีส ขูดลงไป ตักใสถวย
สําหรับอบ แลวโรยหนาดวยเชดดารชีส และพารมีซานชีส
4. นําเขาอบไฟบนและลาง ตั้งไฟ
งไฟ 200 องศาเซลเซียส 10 นาที (วอร
วอรมเตาอบกอนประมาณ
5-10 นาที) อีก 5 นาทีทเี่ หลือใชไฟบนอยางเดียวเพื่อใหไดหนาตาที่สวยงามและนารับประทาน

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บไซต : https://sites.google.com/site/themeekul/classroom-news
https://sites.google.com/site/themeekul/classroom
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม 2564
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

1. จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายๆ สไตล
จัดหางาน”

ทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 - 11.00 น.

2. โครงการสงเสริมการจางงานใหม
สําหรับผูจ บการศึกษาใหม โดยภาครัฐ
และเอกชน (Co-Payment)

วันที่ 18 , 20
และ 24 สิงหาคม 2564

สถานที่ดําเนินการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย คลื่นความถี่ FM 93.75 MHz.

3. โครงการคุมครองปองกันการหลอกลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2564
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ
4. โครงการตรวจสอบการทํางานของคน
ตางดาวและสถานประกอบการ
5. โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงาน
ตางดาว

วันที่ 4 สิงหาคม 2564
วันที่ 18 , 19
และ 25 สิงหาคม 2564

ในพื้นที่ จ.สุโขทัย

ในพื้นที่ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
ในพื้นที่ จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.ศรีสําโรง อ.คีรีมาศ
และอ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย

ภาพกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่เขาตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
และสถานประกอบการ เพื่อเฝาระวัง ควบคุมและตรวจสอบคนตางดาวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยและลักลอบทํา งาน
ผิ ด กฎหมาย และเพื่ อ เป น การป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในเขตพื้ น ที่ อํา เภอศรี น คร
จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564 สํา นักงานจัดหางานจังหวั ดสุโ ขทัย ดํา เนินการฝก อบรมหลักสูตร การพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุสูการเปนวิทยากรถายทอดภูมิปญญา ตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูสงู อายุสูการเปนวิทยากรถายทอดภูมิปญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลปางิ้ว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ลงพื้นที่ใหความรู ใหคํา แนะนํา ขั้นตอน
และวิธีการใชง านบริการประชาชนผา นระบบ e-Service ใหแกกํา นัน ผูใหญบาน ณ ที่วาการอํา เภอคีรีมาศ และอํา เภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดสุโขทัยใหมีการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สงู

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สํ านักงานจัด หางานจัง หวัดสุโ ขทัย ดํา เนิน การสัมมนาโครงการเตรี ยมความพรอม
แกกําลังแรงงาน กิจกรรมสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ บูรณาการรวมกับ โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา
เพิ่ม) ณ หองประชุมศรีวิไล โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

