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สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความต อ งการแรงงานในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในเดื อ นนกุ ม ภาพั น ธ
2563 นายจ า ง/สถานประกอบการแจ
อบการแจง ความตอ งการแรงงาน
จํา นวน 380 อัต รา ผูส มัครงาน จํ า นวน 134 คน ผูใชบ ริ ก าร
จํานวน 368 คน การบรรจุงาน จํานวน 346 คน เทียบกับเดือนที่
ผานมา พบวาความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น จํานวน 207 อัตรา
คิ ด เป น ร อ ยละ 119.66 ผูใ ช บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้น จํา นวน 152 คน
คิดเปน ร อยละ 70.37 การบรรจุง านเพิ่มขึ้น จํา นวน 159 คน
คิดเปนรอยละ 85.03

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.อาชีพพื้นฐาน จํานวน 194 อัตรา คิดเปนรอยละ 51.05
2.พนักงานบริการ จํานวน 76 อัตรา คิดเปนรอยละ 20.00
3. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 47 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.37
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.พ.63
จํานวน (อัตรา)
300

240

เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน ม.ค.63 กับ เดือน ก.พ.63
จํานวน (คน)
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0
ผูใชบริการ

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. การผลิต จํานวน 135 อัตรา คิดเปนรอยละ 35
35.53
2. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 88 อัตรา คิดเปน
รอยละ 23.16
3. การบริการ จํานวน 58 อัตรา คิดเปนรอยละ 15
15.26
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.63
จํานวน (คน)
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อาชีพพื้นฐาน
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ตําแหนงงาน

76
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พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึ
บก กษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา มากที่ สุ ด จํ า นวน 141 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ
37.11 รองลงมาคื อ ระดั บ ปวช.--ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จํ า นวน
126 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.16
16 และระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 60 อัตรา คิดเปนรอยละ 15.79
15
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที
รงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 141 อัตรา คิดเปนรอยละ 37.11 รองลงมา
คือ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 85 อั ตรา คิ ดเป นรอยละ
22.37 และอายุระหว าง 30-39 ป จํ านวน 64 อัตรา คิ ดเปน
รอยละ 16.84
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ก.พ.63
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การผลิต

การขายปลีกฯ

การบริการ

0
มัธยมศึกษา

ปวช.ปวส./
ปวช
อนุปริญญา

ประถมศึกษา

ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานในเดือนกุมภาพันธ 2563 จํานวน 134 คน
ผูส มัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเป น ผู จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ
58.96 รองลงมาคื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 20 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 14.93 และระดั บ ระดั บ ปวช
ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.18
18
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ก.พ..63

การบรรจุงาน
ผูมาใช บ ริ การสมัครงานได
ค รงานไดรั บ การบรรจุ งานในเดือ น
กุมภาพันธ จํานวน 346 คน
ประเภทอุอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่ สุด คือ การผลิต
จํ า นวน 124 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 35.84 รองลงมาคื อ
การขายส ง และการขายปลี ก จํ า นวน 82 คน คิด เป น รอ ยละ
23.70 และบริ
บริก ารที่ พักและอาหาร จํ านวน 44 คน คิ ดเปน
รอยละ 12.72
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.63

จํานวน (คน)
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มัธยมศึกษา

ปริญญาตรี

การผลิต

การขายสงฯ

บริการที่พักและอาหาร

ปริญญาตรี

พิจารณาตามชวงอายุ
ส วนใหญ พบว าผู สมั ครงานที่ มี อายุ ระหว าง 18–24 ป
มากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 41.79
79 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ
25.37 และช ว งอายุ 30-39 ป จํ า นวน 31 คน คิด เป น
รอยละ 23.13
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 59 คน คิ ด เปนรอยละ 44.03
รองลงมาเป น ตํ า แหน ง เสมี ย น/เจ า หน า ที่ จํ า นวน 34 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 25.37 และตํ า แหน ง งานบริ
นบริ ก าร จํ า นวน
23 คน คิดเปนรอยละ 17.16

ประเภทอาชีพ ที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ พื้ น ฐาน
จํ า นวน 168 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 48.55 รองลงมา คื อ
งานบริการ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 19.65 และเสมียน/
เจาหนาที่ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 13.29
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.พ.63
ก
จํานวน (คน)
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมีนาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.ทองประศาสตรคอนกรีต
21/5 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-610956
(รับเหมากอสราง)
โรงแรมเรือนไทย
118/20 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-612444
(บริการที่พัก)
หจก.ไทยประสบผล
201/1 ม.2 ต.ทุงเสลี่ยม
อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64000
โทร 082-8865025
(ขายวัสดุกอสราง)
รานเอสเอสแอนดเค
69/5 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-614614
(จําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส)
บริษัทพีเอเอสพืชผลสงออก
2/11 ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 641203
(สกัดและจําหนายน้ํามันพืช)
บริษัทมาตรฐานไอเอสซี
58/57 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085 6958509
(ตัวแทนประกันชีวิต)

ตําแหนงงาน
-พนั
พนักงานขับรถพวง

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
4
ช 20+ ป.6+

-ชางทั่วไป
-แมบาน
-พนั
พนักงานเสริฟ

2
1
1

ช/ญ 25+
ญ 18+
ช/ญ 18+

-พนักงานขาย
-พนั
พนักงานธุรการ
-วิวิศวกรคุมงานกอสราง

2
1
1

ช/ญ 20+ ม.6+
ช/ญ -40 ปวช+
ช -35 ปวส+

-ชางแอร
-พนั
พนักงานบัญชี

1
1

-พนั
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
-พนั
พนักงานขายหนวยรถ
เงินสด

1
1

ช/ญ 20+
ช/ญ 20+

-พนั
พนักงานการตลาด

5

ช/ญ

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

ช
ญ

20+
20+

2035

ป.6+
ป.6+
ม3+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

310+/ว
310

- มีใบขับขี่ประเภท
3

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

- มีประกันสังคม
- ทําไฟ ประปา
- เบี้ยขยัน

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

ม.3+ ตามตกลง - มีประสบการณ
ม.3+ 9,00
,000+/ด พิจารณาเปนพิเศษ

ป.6+
ปวส+

ตาม
- มีความรูกฎจราจร
โครงสราง สัญญาณมือ
บริษัท - มีประสบการณการ
ขาย อยางนอย 1 ป
- สามารถขับรถยนต
ได
ปวส+ 10,000+/
,000+/ด - ประกันสังคม
- คอมมิชชั่น
- คารักษาพยาบาล
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมีนาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.ปาริชาต แอสเซท
แอนดคอนสตรัคชั่น
44/81 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085 -8658989
(ดูแลระบบงานวิศวกรรม
อาคาร)
โรงสีคลองเรือ
253/1 ม.2 ต.บานสวน อ.
เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085 8729913
(โรงสี)
หจก.สุโขทัยแสงอุปกรณ
195/9 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-616437
(จําหนายวัสดุกอสราง)
บจก.ชัยสิริเบฟเวอเรจ
43/8 ม.12 ต.ยางซาย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 089 8585399
(จําหนายเครื่องดื่ม)

ตําแหนงงาน
-วิวิศวกรไฟฟาหรือ
เครื่องกล

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
2
ช/ญ 23+

วุฒิ
ป.ตรี

คาจาง
ตามตกลง

-พนั
พนักงานควบคุม
การเดินเครื่อง
-พนั
พนักงานขับรถพวง
แมลูก

2

ช

18+ ป.6

310+/
+/ว

1

ช

20-40 ไม

ตามตกลง

-พนั
พนักงานขับรถ
-พนั
พนักงานยกของ
-พนั
พนักงานบัญชี

1
2
1

-พนักงานขาย

10

จํากัด
ช
ช
ญ

30+
25+
22+

ไม 315+/
+/ว
จํากัด ตามตกลง
ไม ตามตกลง
จํากัด
ปวส+

ช/ญ -35

ปวช+ ตามตกลง

สวัสดิการ/
เงื่อนไข
-จบ
วิศวกรรมศาสตร
ในสาขาไฟฟา
หรือเครื่องกล

-ขับรถภายใน
จังหวัด
-ถาขับตางจังหวัด
ไดพิจารณาเปน
พิเศษ
-มีใบขับขี่ 6 ลอ
ท.2
--แข็งแรง
-มีประสบการณ
พิจารณาเปน
พิเศษ
-ไปกับรถสงของ
ไปตามอําเภอ

ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนมีนาคม 2563
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
บริษัทแอลแอลไอที
- ฝายผลิต
จํากัด (ประเทศไทย)
911/9 หมู 5 ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท 038-109012
(ผลิตยางรถยนต)

บริษัทเลนโซวีล จํากัด
- ฝายผลิต
90 หมู 5 ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24130
โทรศัพท 061-3873262
(ผลิตลออัลอยด)
บริษัท สตารบัคส คอฟฟ
- พนักงานขาย
(ประเทศไทย) จํากัด
อาคารเอ็กเชนทาวเวอร
เลขที่ 388 ถ.สุขุมวิท
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท02-0798688/
063-2710705
(จําหนายเครื่องดื่ม)
บริษัทกรุงไทยออฟติค จํากัด - พนักงานบริการลูกคา
1 5 6 3 ท า ว น อิ น ท า ว น
ซ.ลาดพร า ว 94 พลั บ พลา
วังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท 096-8870594
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คุณสมบัติ
คาจาง
สวัสดิการ/เงื่อนไข
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
20 ช/ญ 20 - ม.3+ 10,000 - 1.มีประกันสังคม,
15,000/ด. มีโบนัส
35 ป
2.มีคาอาหาร,คา
เดินทาง
3.มีชุดฟอรมพนักงาน
4.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ความพิการ
ทางดานรางกาย/
ความเคลื่อนไหว**
15 ช/ญ 18- ม.3+ 10,000+/ด. 1.ประกันสังคม
40 ป
2.รถรับสง,ชุดยูนิ
ฟอรม 3.คาอาหาร
กลางวัน **พิการทุก
ประเภท สามารถ
ทํางานได**
10 ช/ญ 20 ม.6+ 10,000- 1.ประกันสังคม
14,000/ด. ประกันอุบัติเหตุ
ป+
2.โบนัส เงินเดือน
ปรับประจําปฯ
3.ทุนศึกษาบุตร
**พิการทางการ
เคลื่อนไหว**

10

ช/ญ

20/
35 ป

ม.3+

(ตรวจวัดสายตาประกอบแวนตา)

12,000 – 1.ประกันสังคม
15,000/ด. 2.โบนัสประจําป
3.โอที/วันหยุด
พักผอน ฯลฯ
**พิการทางการ
เคลื่อนไหว**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ
สํานักงานจัด หางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษาและแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆ ขอมูลขาวสาร
คนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ
ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการจัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อํ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9
ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

รับสมัครคนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซีย
บริษัท Ancient Thai Body Therapy Sdn.
ตําแหนงพนักงานนวด

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานไปทํางาน
ประเทศมาเลเซียตําแหนงพนักงานนวด จํานวน 9 อัตรา กับนายจ างบริษัท Ancient Thai Body Therapy Sdn.
ซึ่งประกอบกิ
งประกอบกิ จ การรานนวด คัดเลือกโดยวิธี การทดสอบฝมือและสัมภาษณ เดินทางไปทํ างานโดยรั ฐ จั ดส ง โดยกํา หนด
รับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
 เพศหญิงและเพศชาย มีอายุระหวาง 23 -44 ป
 มีใบประกาศนี
ระกาศนียบัตรผานการฝกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย จํานวน 150 ชั่วโมงขึ้ นไป จาก
สถานฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน

อัตราคาจาง
 ไมนอยกวา 3,00 ริงกิตตอเดือน หรือประมาณ 23,096 บาท

เงื่อนไขการจาง
 ระยะเวลาการจาง 2 ป ตอสัญ ญาไดอีก 2 ป โดยนายจางจะจายเบี้ ยเลี้ยงคาอาหาร 800 ริงกิตตอเดือน
จัดเตรียมที่พักพรอมอุปกรณพื้นฐานในการประกอบอาหารใหฟรี ลูกจางจะทํางานเปนกะ ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน และ 6 วัน
ตอสัปดาห นายจางรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินไป
ไป-กลับ เมื่อทํางานครบสัญญา 2 ป และจําทําประกันเงินทดแทน (SOCSO)
และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกําหนด

หลักฐานการสมัครงาน
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 สําเนาหนังสือเดินทาง (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาประกาศนียบัตรผานการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป

ผูสนใจสมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานโดยไมเสียคาใชจายยได
ไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285
หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 เบอรโทรศัพท 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
ซึ่งสถานการณดังกลาวนํามาซึ่งความเสี่ยงของผูสูงอายุท่ีจะตกอยูในความยากจน หากไมมีการเตรียมความพรอมรองรับ
ยอมสงผลกระทบอยาางมากต
งมากตอกําลังการผลิตและวิถีชีวิต
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจหลักดานสงเสริมการมีงานทําใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการมีงานทําเพื่อผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดประกอบอาชีพและมีงานทํา เปนทรัพยากร
ที่ มี คุ ณ ค า ต อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมประเทศ และมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี รวมทั้ ง มี ร ายได ที่ เ หมาะสม และไม เ ป น ภาระ
ของครอบครัวและสังคม โดยมีการดําเนินการดังนี้
 สํารวจขอมูลความตองการของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน
 สํารวจขอมูลนายจางและสถานประกอบการที
ละสถานประกอบการที่ตองการจางงานผูสูงอายุ
 จัดหาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
 ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
 จัดฝกอบรมอาชีพหรือเพิ่มทักษะฝมือ
 จัดใหมีศูนยกลางขอมูลทางการอาชีพ

 ขอเชิญผูสูงอายุ ที่ตตองการหางานทําหรือตองการฝกอาชีพเพิ่มรายได ติดตอหรือสอบถามไดที่กลุมงานสงเสริม
การมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9 ไดทุกวันและเวลาราชการ
และเวลาราชกา
 สามารถลงทะเบียนหางานไดที่เว็บไซต www.smartjob.go.th
 ติดตามขาวประกาศรับสมัครงานไดที่เว็บไซต www.doe.go.th/sukhothai
หรือเพจ Facebook : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ตัวอยางภาพกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพผูสูงอายุ ประจํ
ระจําป 2563
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
การฝกอบรมอาชีพหลักสูตร “การทําไข
เค็มกะทิ และสานผลิตภัณฑจากไมไผ”
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กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน

ขาวจัดหางาน

เป นทุนหมุ นเวี ยนเพื่อผูรับงานไปทําที่บ านกู ยืมไปซื้อวั ตถุดิบ และอุปกรณในการผลิต หรื
ห อ ขยายการผลิต
เพื่อสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับผูรับ งานไปทํ าที่บาน ดําเนินการภายใตระเบียบกรมการจัดหางานว าดว ย
การบริหารกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน พพ.ศ.2559 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผูรับงาน
ไปทําที่บาน โดยผูกูตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผูขอจดทะเบียนเปนผูรับงานไปทําที่บาน
กรณีบุคคล ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
3. มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บาน
เปนหลักแหลง
คุณสมบัติผูกูแบบบุคคล
1. เปนผูรับงานไปทําที่บานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
2. มีผลการดําเนินการและมีรรายได
ายไดจากการรับงานไปทํา
ที่บานหรือหลักฐานการรับงานไปทําที่บาานจากผู
นจากผูจางงาน
3. มีทรัพยสินหรือเงินทุนไมนอยกวา 5,000
000 บาท

การค้ําประกัน
1. มีอายุ 20 ปบริบูรณขนึ้ ไป
2. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานรัฐ
วิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท ซึง่ มีเงินเดือนไมต่ํากวา
เดือนละ 15,000 บาท
3. เปนผูบริหหารหรื
ารหรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูป กครองทองที่ระดับกํานัน หรือผูใหญบา น
จํานวน 1 คน กรณีเงินกูไมเกิน 20,000
000 บาท
และจํานวน 2 คน สําหรับเงินกูไมเกิน 50,000
000 บาท

วงเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้เงินกู
ตัง้ แต 1 - 50,000 บาท ชําระคืนภายใน 2 ป

กรณีกลุมบุคคล ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
3. มีสมาชิกกลุมไมนอยกวา 5 คน (มีผูนํากลุม)
4. สมาชิกตองไมเปนผูรับงานไปทําที่บานอื่น
5. มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บานเปนหลักแหลง
คุคุณสมบัติผูกูแบบกลุม บุคคล
1. เปนผูรบั งานไปทําที่บา นที่จดทะเบี
ดทะเ ยน (กลุม บุคคล)
กับกรมการจัดหางาน
2. ตองมีผูนํากลุมและสมาชิกกลุมกูร ว มกันไมนอยกวา
5 คน
3. มีผลการดําเนินการ มีรายไดจากการรับงานไปทํา
ที่บานหรือหลักฐานการรับงานไปทําทีบ่ านจากผูจางงาน
4. มีทรัพยสินหรือเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุม
รวมกันไมนอยกวา 10,000
000 บาท

การค้ําประกัน
ผูน ํากลุมและสมาชิกกลุม ผูกูรว มกันไมนอยกวา 5 คน
ไมตอ งมีผคู ํา้ ประกัน

วงเงิ
วงเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้เงินกู
1.ตั้งแต 1 - 50,000 บาท ชําระคืนภายใน 2 ป
2. 50,001 - 100,000 บาท ชําระคืนภายใน 4 ป
3. 100,001 - 200,000
000 บาท ชําระคืนภายใน 5 ป

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ รอยละ 2 ตอป

สามารถยื่นขอจดทะเบียนผูรบั งานไปทําที่บาน และยื่นขอกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 285 หมูท่ี 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9
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ขาวประชาสัมพันธ

บริการรัรับขึ้นทะเบียนผูประกันตน
ตนกรณีวางงาน/รายงานตัวกรณีวางงาน
https://empui.doe.go.th

ลงทะเบียน/รายงานตั
รายงานตัวเดินทางไปทํางาน
งานตางประเทศผผานระบบอินเตอรเน็ต
http://toea.go.th
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สาระนารู

คอลัมน สุขภาพดีกับรามาฯ โดย ออ.พญ.รพี
รพีพรรณ รัตนวงศนรา มอรด

วิธีปองกัน
เบื้องตนทุกคนสามารถปองกันตัวเองและคนรอบขางให
หางไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ไดดังนี้
1. เลี่ยงการใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการไอ จาม น้ํามูกไหล เหนื่อย
หอบ เจ็บคอ
2. เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอูฮั่นที่เปนรัง
โรค และเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด
3. ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไมสะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู
4. ควรลางมือใหสม่ําเสมอดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลอยางนอย
20 วินาที
5. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไมไดลางมือ
6. เลี่ยงการใกลชิด สัมผัสสัตวตาง
าง ๆ โดยที่ไมมีการปองกัน
7. ทานอาหารสุก สะอาด ใชชอนกลาง ไมทานอาหารที่ทําจาก
สัตวหายาก
8. สําหรับบุคลากรทางการแพทยหรือผูท่ตี องดูแลผูปวยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 โดยตรง ควรใสหนากากอนามัย
หรือใสแวนตานิรภั ย เพื่อปองกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะ
ในละอองฝ
หรือสารคัดหลั่งเขาตา
สุด ท า ยขอฝากไว ว า อย า ตื่ น ตระหนกจนเกิ น ไป และอย า ลื ม
ติดตามขาวสารอยางตอเนื่องจากแหลงที่เชื่อถือได
ควร
ตรวจสอบขอมูลใหแนชัดกอนจะเชื่อในทันที
วิธีสังเกตอาการ
หากได รั บ เชื้ อ ไวรั ส โคโรน า สายพั น ธุ ใ หม 2019
ผูปวยจะเริ่มแสดงอาการออกมาภายใน 1 วัน ถึง 2 สัปดาห
หลั ง จากไดรับ เชื้ อ โดยอาการเริริ่มแรกของผูปว ยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 นั้น สวนใหญจะเริ่มจาก
การมีไข ไอ เจ็บคอ ออนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเนื้อ หายใจ
หอบเหนื่ อ ย ถ า ยเหลวท อ งเสี ย หากผู ป ว ยมี ร า งกายไม
แข็ ง แรงหรื อ มี ภู มิ คุ ม กั น ต่ํ า จะทํ า ใหมี ค วามรุ นแรงถึ ง ขั้ น
วิกฤตและเสียชีวิตได

หมายเหตุ : อ.พญ.รพี
รพีพรรณ รัตนวงศนรา มอรด สาขาวิชาโรค
ติดเชื้อ ภาควิช าอายุ
อายุ ร ศาสตร คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณที่มา : https://www.prachachat.net/ramahttps://www.prachachat.net/rama
health/news-422339
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อาชีพอิสระ

สูตรและวิธีการปลูกแคคตัส (กระบองเพชร)

วัสดุ/อุปกรณ
1. ดินเหนียว
2. ทราย
3. ถานดํา
4. กระถาง
5. เสียม
6. พลั่ว
7. จอบ
คูมือการลงทุน
เงินลงทุน ประมาณ 1,000 – 1,200 บาท
(ตนแคคตัส ราคาประมาณ 20-200 บาท)
รายได ประมาณ 2,000 – 4,000 บาท เดือน/
เห็นแลววา วิธีการปลูกแคคตัส ไมไดมีความ
ยุ ง ยาก ใครๆ ก็ ส ามารถทํ า ได ยิ่ ง ป จ จุ บั น
แคคตัสกําลังเปนที่ตอ งการของตลาด พนักงาน
ออฟฟ ศสวนใหญ มีกระถางแคคตัสตั้ งบนโตะ
สร า งความผ อ นคลายในขณะทํ า งาน ตลาด
มี ความต อ งการสูง โอกาสมาแลว รีบ คว า ไว
ไม แ น ลงมือ ปลู ก แล ว อาจหลงเสน หแ คคตั ส
ก็เปนได

ขั้นตอนการปลูก
1. เตรียมดิน ควรใชดินรวนเหนียวประมาณ 2 สวน ผสมกับทรายหยาบขนาด
เมล็ ด ถั่ ว เขี ย ว จะทํ า ให ดิ น โปร ง ระบายน้ํ า ได ดี โดยใช ท รายหยาบ 3 ส ว น
ผสมถานดํามาทุบใหแตกเปนกอนเล็กๆ ประมาณ 1 สวน
2. การปลู กในกระถาง อุดรูที่กน กระถางก อน แล วเอากรวดโดยทับ เล็ กนอ ย
จึ ง เอาดิ น ลงไปผสม ที่ เ หลื อ ให โ รยด ว ยกรวดและก อ นหิ น เล็ ก ๆ เพื่ อ ความ
สวยงาม และเวลารดน้ําดินจะไมกระเด็นเลอะเทอะ การเลือกกระถางตองเลือก
แบบที่เหมาะสมกับรูปทรงของตนแคคตัสดวย เวลาจับตนลงปลูก ถาหากวาตน
นั้นๆมีหนาม ตองจับตนแคคตัสดวยเศษผาหรือกระดาษหนังสือพิมพ เพื่อปองกัน
หนามตํามือ เมื่อปลูกเสร็จแลวใหรดน้ําใหชุม
3. การปลู ก ลงดิ น ต อ งเลื อ กที่ น้ํ า ไม ขั ง ควรเป น ที่ โ ล ง แจ ง มี แ สงแดดส อ ง
ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ควรรดน้ํา 2-3 วั นตอครั้ง และตองระบายน้ําไดหมด
หลังจากการรดน้ําทุกครั้ง
4. กรรมวิธีในการขยายพันธุ
- ปลูกโดยใชเมล็ด เปนวิธีที่งายและลงทุนนอย โดยการนําเอาเมล็ดมาเพาะ
ในกระบะ หากเมล็ดเล็กมาก ควรโปรยทรายหยาบลงผสมดวย ถาเปนเมล็ดใหญ
ตองวางใหเปนระเบียบ เมื่อเกิดมีความชื้นที่พอเหมาะ เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นมา
- แยกหนอจากกอ แลวนําไปเพาะชําในแปลงเพาะที่เตรียมไว เปนวิธีท่ีนิยม
อีกวิธีหนึ่ง เพราะงายและสะดวก
- การต อตะบองเพชร ด ว ยการตั ด ตรงกลางลํ าต น ปล อ ยให ส ว นบนแห ง
แลวนําไปปกลงดินใหแตกราก
ขอบคุณที่มาเว็บไซต : thaismescenter.com/สูตรและวิธีการปลูกแคคตัสกระบองเพชร/

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมีนาคม 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.จั ดรายการวิท ยุ “ฟ งสบายสบายสไตล
จัดหางาน”
2. ออกพบนายจ า ง/สถานประกอบการ
เพื่ อประ ชาสั ม พั น ธ ภารกิ จ และหา
ตําแหนงงานวาง

วัน/เดือน/ป
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สถานที่ดําเนินการ

ทุกวันอังคาร
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
เวลา 10.30 - 11.00 น. คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
5 มีนาคม 63
ในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองสุโขทัย และอ.บานดานฯ
จ.สุโขทัย
12 มีนาคม 63

ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย และอ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย

19 มีนาคม 63

ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย และอ.ศรีสําโรง
จ.สุโขทัย

23 มีนาคม 63

ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย อ.กงไกรลาศ
และอ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย

6 มีนาคม 63

เรือนจําจังหวัดสุโขทัย

4. ตรวจสถานประกอบการและการ
ทํางานของคนตางดาว

12 มีนาคม 63

ในเขตพื้นที่อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

5. โครงการเสริ ม สร า งความมั่ น คง
และยั่งยื น รว มกับ โครงการหนว ยบํา บั ด
ทุกข บํารุงสุข สรา งรอยยิ้มให ประชาชน
จังหวัดสุโขทัย

12 มีนาคม 63

โรงเรี ย นบ า นกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ ง เสลี่ ย ม
จ.สุโขทัย

6. ร ว มเป น วิ ท ยากรโครงการประชารั ฐ
รวมใจแกไขปญหายาเสพติด อยางยั่งยืนฯ
จั ด โดยสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
สุโขทัย

4 มีนาคม 63

หองประชุมสํานักงานพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัด
สุโขทัย อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

11 มีนาคม 63

หองประชุมหอมรื่น โรงพยาบาลคีรมี าศ
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

18 มีนาคม 63

หองประชุมโรงพยาบาลบานดานลานหอย
อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย

24 มีนาคม 63

หองประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย

3. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริม

อาชี พ การมี ง านทํ า ให ผู ถู ก คุ ม ขั ง ใน
เรือนจําฯ

- 13 -

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมีนาคม 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

7. กิจกรรมสํารวจขอมูลความต องการ
ของผูสูง อายุ ในการประกอบอาชี พ หรื อ
ทํางาน

16 มีนาคม 63

ในเขตพื้นที่ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

8. กิจกรรมสํารวจและเยี่ยมกลุมผูรับงาน
ไปทําที่บาน

16 มีนาคม 63

ในเขตพื้นที่ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

9. โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกใน
พื้นที่เสี่ยง (เคาะประตู)

มีนาคม 63

10. โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค
ปองกันการไปทํางานตางประเทศ

มีนาคม 63

ในเขตพื้นที่ อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย

11. รับจดทะเบียนแรงงานตางดา วของ
กลุ ม ที่ มี ใ บอนุ ญ าตทํ า งานจะหมดอายุ
ภายใน 31 มี น าคม 2563 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ

1-31 มีนาคม 63

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ในเขตพื้นที่ ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง
จ.สุโขทัย

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดตามขาวประชาสัมพันธไดทุกชองทางของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
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วันที่ 5 และ 13 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ
ภารกิจสํานักงานและหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่ อ.บานดานลานหอย อ.สวรรคโลก และอ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

วั น ที่ 8 กุ มภาพั นธ 2563 สํา นัก งานจั ดหางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ยร ว มกั บ ผู แ ทนนายจ า ง/สถานประกอบการ ประชุ มชี้ แ จง
รายละเอี ย ดตํ า แหน งงาน พรอมทั้ งรับ สมัครและคัดเลือกนัก เรี ยนระดั บ ชั้ นมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย เข าร วมโครงการ 3 ม.
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานจัดหางานจังหวั ดสุโขทัย

วั น ที่ 12 กุ ม ภาพัน ธ 2563 สํ า นัก งานจั ด หางานจั ง หวัด สุโ ขทั ย รว มกั บ หนว ยงานในกระทรวงแรงงานลงพื้ นที่ ต รวจสอบ
สถานประกอบการและการทํางานของคนตางดาวในเขตพื้นที่อ.ศรีสําโรง และอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย อบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศใหกับคนหางาน
ที่แจงเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง ในตําแหนงเกษตรกรไรองุน ที่ประเทศนิวซีแลนด ณ หองประชุมชั้น 1 สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดงานวันนัดพบแรงงานย อย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
“งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ” ณ บริเวณลานจอดรถขางอาคาร สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตามโครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน รวมกับหนวยโครงการ
บํา บั ดทุก ข บํ า รุ งสุ ข สรางรอยยิ้มให ป ระชาชน จังหวัดสุโ ขทัย ณ โรงเรี ยนอนุบ าลศรี นคร (ไทยธั ญ ญานุ กู ล) ม.3 ต.ศรีน คร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

วันที่ 21 กุมภาพั นธ 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวั ดสุโขทัย จัดอบรมโครงการเตรียมความพรอมให คนหางานเพื่อปองกัน
การตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หองประชุมวิทยาลัย
สารพัดชางสุโขทัย ต.บานกลวย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

วันที่ 27 กุมภาพั นธ 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกดําเนินการตรวจสอบและชี้แจงการใชสิทธิตามมาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ กรณีการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการและกรณีสนับสนุน
เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ในพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศและอําเภอบ านดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดฝกอบรมอาชีพหลักสูตร “การทําไขเค็มกะทิและการทํา
บรรจุ ภัณฑ จากไมไผ”ตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทํา ให ผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิส ระใหผู สูงอายุ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาอเนกประสงคบานโซกเปอย หมูที่ 7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

