สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความต อ งการแรงงานในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในเดื อ นพฤษภาคม
2562 นายจ า ง/สถานประกอบการแจ ง ความต อ งการแรงงาน
จํ า นวน 231 อัตรา ผู ส มัครงาน จํ า นวน 109 คน ผู ใชบ ริ การ
จํานวน 218 คน การบรรจุงาน จํานวน 198 คน เทียบกับเดือนที่
ผ า นมา พบว า ความต อ งการแรงงานลดลง จํ า นวน 89 อั ต รา
คิดเปนรอยละ 27.81 ผูใชบริการลดลง จํานวน 216 คน คิดเปน
ร อ ยละ 49.77 การบรรจุ ง านลดลง จํ า นวน 184 คน คิด เป น
รอยละ 48.17

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.พนั ก งานบริ ก าร จํ า นวน 62 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ
26.84
2.อาชีพพื้นฐาน จํานวน 57 อัตรา คิดเปนรอยละ 24.68
3.ผูปฏิบัติการโดยใชฝมือ จํานวน 45 อัตรา คิดเปนรอยละ
19.48
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน พ.ค. 62
จํานวน (อัตรา)

100

เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน เม.ย. กับ เดือน พ.ค. 62
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ตําแหน งงาน

45

40
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320

300

57

60

เม.ย.-62
พ.ค.-62

600

ผูใชบริการ

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.การขายสงและการขายปลีก จํานวน 91 อัตรา คิดเปนรอยละ
39.39
2.การผลิต จํานวน 44 อัตรา คิดเปนรอยละ 19.05
3.กิจการดานงานกอสราง จํานวน 29 อัตรา คิดเปนรอยละ
12.55
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน พ.ค.62

พนั ก งานบริการ

อาชี พพื้ น ฐาน

ผู ปฏิ บั ติ โดยใช ฝ มื อ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สว นใหญมีความตองการแรงงานที่จ บการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มากที่สุด จํานวน 80 อัตรา คิดเปนรอยละ 34.63
รองลงมาคือระดั บ ปวช.-ปวส./อนุป ริญ ญา จํา นวน 68 อั ตรา
คิดเปนรอยละ 29.44 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 53
อัต รา คิด เปน ร อ ยละ 22.94 และช ว งอายุ ที่มีค วามต องการ
แรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 96 อัตรา
คิดเปนรอยละ 41.56 รองลงมา คือ อายุระหวาง 25-29 ป
จํ า นวน 70 อั ตรา คิ ดเป น ร อ ยละ 30.30 และอายุ ร ะหว า ง
30-39 ป จํานวน 41 อัตรา คิดเปนรอยละ 17.75
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน พ.ค.62
จํานวน (คน)
100

จํานวน (คน)
120

80
80

91
90

68
53

60

60

40

44
29

30

20
0

0

มัธ ยมศึกษา

การขายส งฯ

การผลิ ต

กิ จการก อสร าง

ปวช.-ปวส.

ประถมศึกษา
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ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 38
คน คิ ดเป นรอยละ 34.86 รองลงมาคือ ระดับ ประถมศึกษา
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 24.77 และระดับปริญญาตรี
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 23.85
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน พ.ค.62
จํานวน (คน)
50

การบรรจุงาน
ผู ส มั ค รงานได รั บ การบรรจุ ง านในเดื อ นพฤษภาคม
2562 จํานวน 198 คน
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสง
และการขายปลี ก จํ า นวน 68 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 34.34
รองลงมาคือ การผลิต จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.69
และกิ จ การดา นงานก อ สร า ง จํ า นวน 28 คน คิ ดเปน รอ ยละ
14.14
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน พ.ค.62
จํานวน (คน)
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ปริญญาตรี

พิจารณาตามชวงอายุ
ส ว นใหญพ บว าผู สมัค รงานที่มีอ ายุร ะหวา ง 18–24 ป
มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 36.70 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 23.85
และชวงอายุ 40-49 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 19.27
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ ส มั ค รในตํ า แหน ง อาชี พ พื้ น ฐาน
มากที่ สุ ด จํ า นวน 43 คน คิด เป น รอ ยละ 39.45 รองลงมา
เปนตําแหนงงานบริการ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 20.18
และตําแหนงเสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
19.27

0

การขายส งฯ

การผลิ ต

กิ จการก อสราง

ประเภทอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานบริการ
จํ า นวน 71 คน คิดเป นร อยละ 35.86 รองลงมา คื อ อาชี พ
พื้นฐาน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.24 และผูปฏิบัติงาน
โดยใชฝมือ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.67
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน พ.ค.62
จํานวน (คน)
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ผู ปฏิ บัติ โดยใชฝ มือ

-3-

ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
บริษัทโตโยตาเอ็กซเลนท 1.ที่ปรึกษาการขาย
จํากัด
2.พนักงานการตลาด
199 ม.12 ต.บานสวน
3.ชางยนต
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 4.ชางอะไหล
โทร 055 609300
(จําหนายรถยนตสวน
บุคคล)
บริษัทชัยสิริเบจเวอรเรจ 1.พนักงานขาย
จํากัด

จํานวน
10
1
4
1

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช/ -35
ญ 22+
ช/ 22+
ญ 22+
ช
ช

5

ช/
ญ

1

ช

2530

วุฒิ
ม.3+
ม.6+
ม.6+
ม.6+

ปวช+

คาจาง
310+/ว
310+/ว
310+/ว
310+/ว

สวัสดิการ/เงื่อนไข
- มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
- ประกันสังคม
- เบี้ยเลี้ยงอบรม

9,000+/ด - รักการขาย

43/2 ม.12 ต.ยางซาย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 063 2061129
(จําหนายเครื่องดื่ม)
หอพักปาทองสุข

1.ชางทั่วไป

-50 ไมจํากัด

10,000+/ด - มีที่พักให

118 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 612440
(บริการที่พัก)
รานผาเตี้ยหน่ําหลง

- ซอมไดทุกอยาง

1.คนงานทั่วไป

2

ช/
ญ

-40

ป.6+

1.พนักงานขาย

1

ช/
ญ

2035

ม.6+

7-9 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 611738
(รานขายผา)
บริษัทกรุงไทย ออฟติค
จํากัด
68 ม.2 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 620614
(จําหนายแวนตา)

310+/ว

- ยกของ
- ขายของ

12,313/ด - ทํางานเวลาตั้งแต
10.00- 21.00 น.
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
หางหุนสวนจํากัดลานหอย
หินออน

ตําแหนงงาน
1.พนักงานขาย
2.ชางไฟฟา

จํานวน
2
4

72/2 ม.1 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 611320
(วัสดุกอสราง / กอสราง)
รานสยามชัยเซอรวิส

คุณสมบัติ
คาจาง
สวัสดิการ/เงื่อนไข
เพศ อายุ
วุฒิ
ช/ญ 22+ ปวช+ 9,300+/ด - ประกันสังคม
ช
22+ ไมจํากัด
- เบี้ยขยัน

1.พนักงานการตลาด

5

ช/ญ

25+

ม.3+

310+/ว

- ทํางานในจังหวัดสุโขทัย

1.พนักงานขนสง
สินคา

2

ช

20-50 ม.3+

310+/ว

- ขยัน
- อดทน

1.พนักงานขาย
2.หัวหนาแผนก
ธุรการ
3.หัวหนาแผนก
จัดซื้อ
4.หัวหนาแผนก
จัดสงสินคาและรับ
วัตถุดิบ
5.ผูชวยพนักงาน
วิเคราะห

1
1

ช/ญ
ช/ญ

25+
25+

ปวส+
ป.ตรี+

ตามตกลง - จบสาขาบริหาร
ตามตกลง - จบสาขาบริหาร

1

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

ตามตกลง - จบสาขาบริหาร

1

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

1

ช/ญ

20+

ม.6

ตามตกลง - มีประกันสังคม
- โบนัสประจําป
- ยูนิฟอรม
ตามตกลง - เงินชวยเหลือกรณี
คลอดบุตร,กรณีเสียชีวิต

19-10 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 065 5177517
(รานขายอุปกรณไฟฟา)
บริษัทสุโขทัยซีเมนต จํากัด
99/39 ม. 12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 081 9738800
(รานขายวัสดุกอสราง)
บริษัทพีเอเอส พืชผล
สงออกและไซโล จํากัด
2/11 ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110

โทร 093 3054269
(ผลิตและจําหนาย
น้ํามันพืช)

QR CODE

ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม
QR CODE

-5-

ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ตําแหนงงาน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส
โบรคเกอรจํากัด
123 ถนนลาดปลาเคา แขวง
จรเขบัว เขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร 10230
(ประกันภัยรถยนต)

1.ธุรการ,บัญชี
2.ฝายบุคคล,ลูกคาสัมพันธ
3.พนักงานโทรขายประกัน
รถยนต

บริษัท โตโยตา ธรบุรี จํากัด
313/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
(จําหนายรถยนต)

1.พนักงานทั่วไป

จํานวน
30

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

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

9,000+/ 1. ประกันสังคม,โบนัส
เดือน 2.คารักษาพยาบาล
3.ชุดฟอรมพนักงาน
4.เบี้ยขยัน, โอที
**รับคนพิการทุกประเภท/
สามารถทํางานได**

๑๐

ช/ญ 19-35 ไมจํากัด

9,000+/ 1.ประกันสังคม,โบนัส
เดือน 2.กองทุนเลี้ยงชีพ,เบี้ย
ขยัน
3. โอที,ชุดฟอรม
พนักงาน
**พิการทางการทางการ
เคลื่อนไหว**

บริษัท สตารบัคส คอฟฟ
1.พนักงานขาย
(ประเทศไทย) จํากัด
อาคารเอ็กเชนทาวเวอร
เลขที่ 388 ถ.สุขุมวิท
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
(จําหนายอาหาร-เครื่องดื่ม)

๑๐

ช/ญ 20+

ม.6+

10,000- 1.ประกันสังคม,โบนัส
14,000 2.เบี้ยขยัน, โอที
/เดือน 3.วันหยุดพักผอน
**พิการทางการ
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

รับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานกับนายจาง
บริษัท Sands Chaina Limited

สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุโ ขทั ย ได รั บ แจ ง จากกรมการจั ด หางานประกาศรั บ สมั ค รคนหางาน
เพื่อไปทํางานกับนายจางบริษัท Sands Chaina Limited มาเกา ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและคาสิโน
เปดรับสมัครงาน จํานวน 6 ตําแหนงงาน 131 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงที่รับสมัคร
1) พนักงานเสริฟ/บารเทนเดอร
จํานวน 30 อัตรา คาจางเดือนละ 48,400 บาท
2) พนักงานตอนรับ
จํานวน 11 อัตรา คาจางเดือนละ 48,000 บาท
3) พนักงานทําความสะอาดหองพัก
จํานวน 20 อัตรา คาจางเดือนละ 47,200 บาท
4) พนักงานทําความสะอาดพื้นที่ทั่วไป จํานวน 40 อัตรา คาจางเดือนละ 45,200 บาท
5) พนักงานทําความสะอาดครัว
จํานวน 10 อัตรา คาจางเดือนละ 45,200 บาท
6) พนักงานรักษาความปลอดภัย
จํานวน 20 อัตรา คาจางเดือนละ 54,000 บาท
2.คุณสมบัติเฉพาะทุกตําแหนง
ผูสมัครจะตองสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ หากมีความรูภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุน
ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุง จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
หรือศึกษารายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไดที่ https://www.doe.go.th/sukhothai
3.กําหนดวันรับสมัคร
1) รับสมัครระหวางวันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2562
4.เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัครทุกอยางเปนภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) ใบสมัครงาน (Resume หรือ Curriculum Vitae) เปนประวัติสวนตัวโดยยอ ผูสมัครตองพิมพเอง
2) เอกสารอางอิงที่จําเปน เชน ใบรับรองประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา เปนตน
5. สถานที่รับสมัคร ผูสนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครดวยตนเองไดดังนี้
1) ยื่นดวยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ อาคารสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
2) ยื่นทาง E-mail: taiwansection_toea@hotmail.com
หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285
หมูที่ 14 ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 0 5561 0218 9 ตอ 111
ในวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

ตูงานอัจฉริยะ “Job Box”
จับคูคนใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ

กรมการจัดหางาน นํา นวั ต กรรมใหม “ตูงานอัจฉริยะ (Job Box)” ออกใหบริการแกผูที่กําลังหางาน
ทําตามสโลแกน “จั บ คู ค นใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ” เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกประชาชนในพื้นที่ จํานวน 6 แหง
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 ตําบลบานกลว ย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 0 5561 0218 – 9

ขาวจัดหางาน

**คิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจไปทํางาน
เก็บผลไมปาที่ประเทศฟนแลนด**

ดวยขณะนี้ไดมีประชาชนสอบถาม และสนใจจะไปทํางานเก็บผลไมปาในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศฟนแลนด
ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกป ขอใหคิดทบทวนใหรอบคอบ ศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนตัดสินใจ
หรือจายเงินใหกับผูหนึ่งผูใด เพื่อเตรียมการกอนถึงฤดูกาลเก็บผลไมปาประเทศฟนแลนด ป 2562 จึงขอเตือนคนหางาน
ดังนี้
 การเก็บผลไมปา (ผลเบอรรี่) เปนงานหนักเนื่องจากตองเก็บผลไมในสภาพอากาศที่หนาวเย็น พื้นที่ลาดชัน
เปนภูเขา เนื่องจากเปนปาธรรมชาติไมใชเก็บในฟารม ผูที่รางกายไมแข็งแรงอาจเจ็บปวยหรือเกิดอันตรายถึงชีวิตได
 ผูจะเดินทางไปเก็บผลไมปาจะถูกเรียกเก็บคาใชจายกอนการเดินทางไมนอยกวา 65,000 บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการเดินทาง คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ผูเก็บผลไมจะมีคาใชจายหักจากรายไดในฟนแลนด เปนคาที่พัก คาเชา
รถยนต คา น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ค า อาหารและอื่ น ๆ อี ก ประมาณ 1,000 บาทต อ วั น จึ ง ต อ งเก็ บ ผลเบอร รี่ ใ ห ไ ด ม ากกว า
50 กิโลกรัมตอวัน จึงจะคุมคาใชจายระหวางอยูที่ฟนแลนด
 การพิจารณาวีซาเปนอํานาจของทางการฟนแลนด หากทางการฟนแลนดไมอนุมัติวีซาให ก็ไมสามารถเดินทาง
ไปเก็บผลไมปาตามที่คาดหวังได
 ในแต ละฤดู กาลไมส ามารถควบคุม ธรรมชาติใ หมี ผ ลไมป า ออกมาจํ า นวนมากได บางครั้ ง มี ป ญ หาอากาศ
แปรปรวนทําใหมีผลไมออกจํานวนนอย รวมทั้งราคาของผลไมปาในแตละป ขึ้นอยูกับกลไกตลาดไมมีการประกันราคา รายได
จึงอาจไมเพียงพอกับคาใชจาย
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แจงเตือนคนไทยไปทํางาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีอยางถูกตองตามกฎหมาย

นายนิพนธ ดาวัล ย จัดหางานจัดหางานจังหวัดสุ โขทัย กลาววา จากมาตรการเขมงวดของสาธารณรัฐ
เกาหลี ได มีขอ สั่ งการให ดา นตรวจคนหางานสุ ว รรณภู มิ และดา นตรวจคนหางานดอนเมื อ ง ประสานงานอยา งใกลชิ ด
กับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในการสุมตรวจผูที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อปองปรามการลักลอบเขาไปทํางาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีแ บบผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการประสานข อมูลกับสํา นักงานตรวจคนเข าเมืองทั้งในประเทศไทย
และสาธารณรัฐเกาหลี ในการสอบขอเท็จ จริงจากแรงงานที่ถูกสงตัวกลับ เนื่ องจากการลักลอบทํางานอย างผิดกฎหมาย
ว ามี พฤติกรรมในการเดิ นทางไปทํางานอยางไร มีผูใดเกี่ ยวของ ชัก จูง หรื อหลอกลวง เพื่อ เป นการกํ าจั ดสายนายหนา ที่
ดําเนินการใหคนงานเดินทางไปทํางานอยางผิดกฎหมาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชน/คนหางาน ผูที่มีประสงคจะเดินทางไป
ทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี อยาไดหลงเชื่อผูชักชวนใหเดินทางเขาไปทํางานอยางผิดกฎหมาย เนื่องจากผูกระทําความผิดจะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดําเปนบุคคลที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีหามเขาประเทศ (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

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
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การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน

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

งานประดิษฐ
ดอกไมจากดินหอม

วารสารฉบับนี้ ขอยกตัวอยาง กลุมรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
“งานประดิษฐดอกไมจากดินหอม” กลุมมาลัยดินหอม ของนางพยอม บําเพ็ญ
ตั้งอยูที่ 18/5 ม.6 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ลักษณะงาน ประดิษฐดอกไมจากดินหอมและของชํารวยงานพิธีตางๆ
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1) รักงานฝมือ 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีความตรงตอเวลา
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อาชีพอิสระ ไมยากอยางที่คิด
ขนมมาฮอ
สวนผสมการทํามาฮอ
1. สามเกลอโขลกละเอียด (พริกไทย กระเทียม และรากผักชี) 2 ชอนโตะ
2. น้ํามันพืช (สําหรับผัด)
3. เนื้อหมูติดมันบด 1 ถวยตวง
4. เนื้อกุงสดบด 1 ถวยตวง
5. น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ
6. น้ําปลา 3 ชอนโตะ
7. ถั่วลิสงคั่วบดหยาบ 1/2 ถวยตวง
8. มะยงชิด (ฝานเปนชิ้น)
9. มะเฟอง (หั่นชิ้นพอดีคํา)
10. สับปะรด (หั่นชิ้นพอดีคํา)
11. พริกชี้ฟาสีแดงหั่นเฉียง (ตกแตง)
12. ผักชีเด็ดเปนใบ (ตกแตง)

วิธีทํา
1. ใสสามเกลอลงไปผัดกับน้ํามันพืชจนหอม ใสเนื้อหมูและกุงลงไปผัดพอ
สุกปรุงรสดวยน้ําปลากับน้ําตาลปบ จากนั้นใสถั่วลิสงบดลงไป ชิมรสให
ออกรสเค็มตามดวยหวานตักใสจานพักทิ้งไวใหเย็น
2. หั่นผลไมเปนชิ้นพอดีคําเตรียมไว
3. พอเย็นแลวปนสวนผสมที่ผัดไวเปนกอนกลมวางลงบนผลไมที่เตรี่ยมไว
ตกแตงดวยผักชีและพริกชี้ฟา



ขอบคุณที่มา : https://cooking.kapook.com/view192070.html
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ขาวประชาสัมพันธ

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

ลงทะเบียน/รายงานตัวเดินทางไปทํางานตางประเทศผานระบบอินเตอรเน็ต
https://toea.doe.go.th
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

1.โครงการเตรียมความพรอมแกกําลัง
แรงงานกิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ ให
นักเรียน นักศึกษา

15 ก.ค.62

โรงเรียนเทศบาลโตนด (คีรีมาศวิทยา)
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

2.โครงการเสริ ม สร า งความมั่ น คง
และยั่ ง ยื น ร ว มกั บ โครงการหน ว ย
บําบัดทุก ข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชนจังหวัดสุโขทัย

18 ก.ค.62

วัดคลองพระรอด อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

3.ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ
เพื่อ ประชาสั มพั น ธ ภารกิ จ สํานั กงาน
และหาตํ า แหน ง งานว า งเพื่ อ บริ ก าร
คนหางานทุกกลุมเปาหมาย

19 ก.ค.62

ในเขตพื้นที่ อ.เมือง,อ.สวรรคโลก,อ.ศรีสาํ โรง
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่ อ.เมือง,อ.ทุงเสลี่ยม,อ.บานดานลาน
หอย จ.สุโขทัย

4.โครงการจั ด ทํ า ทะเบี ย นผู สํ า เร็ จ
การศึกษาใหมและประสงคจะทํางาน
ออนไลน

25 ก.ค.62

23 ก.ค.62

26 ก.ค.62

สถานที่ดําเนินการ

ในเขตพื้นที่อ.เมือง,อ.ศรีสําโรง,อ.บานดานลานหอย
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.สวรรคโลก,อ.ทุงเสลี่ยม,อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

วั นที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๒ สํา นัก งานจัดหางานจัง หวัดสุโ ขทัย ดํา เนิน โครงการเตรี ยมความพร อมแก กํา ลั ง แรงงาน กิ จ กรรม
แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 11 มิถุนายน สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
ในเขตพื้นที่อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ 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 น คงและยั่ ง ยื น ร ว มกั บ โครงการหน ว ยบํ า บัด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ณ โรงเรี ย น
บานสามหลัง (ประชาสรรค) ตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 21 มิถุน ายน 2562 สํา นักงานจัด หางานจัง หวัดสุโ ขทัย ออกเยี่ ย มนายจ าง/สถานประกอบการเพื่ อประชาสัม พัน ธ
หาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัยและอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ระหว างวั น ที่ 17- 28 มิถุนายน 2562 สํานักงานจัดหางานจัง หวัดสุโ ขทัย ติดตามผู ลงทะเบีย นผู มีบั ตรสวั สดิการแหง รั ฐ
เพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมบี ัตรสวัสดิการแหงรัฐระยะที่ 2 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 24-26 มิ ถุนายน ๒๕๖๒ สํ านัก งานจัด หางานจั ง หวั ด สุโ ขทั ย ดํ าเนิน โครงการขยายโอกาสการมี งานทํ าให ผู สู งอายุ
กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุ ณ หองประชุมเทศบาลตําบลทุงหลวง ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 28 มิถุน ายน 2562 สํา นั กงานจัด หางานจั งหวั ด สุโ ขทัย ดํา เนิ น โครงการเครื อ ข า ยชุ ม ชนร ว มรณรงค ป องกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ ปงบประมาณ 2562 รุนที่ 2 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองบางขลัง
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

