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สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกักันยายน 2562
นายจ า ง/สถาน ประกอบการแจ
อบการแจ ง ควา มต อ งการ แรงงา น
จํ า นวน 213 อั ต รา ผู สมั ค รงาน จํ า นวน 79 คน ผูใ ช บ ริก าร
จํานวน 200 คน การบรรจุงาน จํานวน 187 คน เทียบกับเดือนที่
ผ านมา พบวาความต อ งการแรงงานลดลง จํา นวน 200 อัตรา
คิ ด เป น ร อ ยละ 48.43 ผู ใ ช บ ริ ก ารลดลง จํ า นวน 70 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 25.93 การบรรจุ ง านลดลง จํ า นวน 150 คน
คิดเปนรอยละ 44.51

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 87 อัตรา คิดเปนรอยละ 40.85
2. พนักงานบริการ จํานวน 61 อัตรา คิดเปนรอยละ 28.64
3. ผูปฏิบัตงิ านโดยใชฝมือ จํานวน 24 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.27
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.ย.62
จํานวน (อัตรา)
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อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. การผลิต จํานวน 67 อัตรา คิดเปนรอยละ 31..46
2. กิจการดานงานกอสราง จํานวน 45 อัตรา คิดเปน
รอยละ 21.13
3. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 37 อัตรา คิดเปน
รอยละ 17.37
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.ย.62
จํานวน (คน)
100

พนักงานบริการ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา มากที่ สุ ด จํ า นวน 86 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ
40.38 รองลงมาคือระดับปวช.-ปวส
ปวส./อนุปริญญา จํานวน 70
อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 32.86 และระดั
และ บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
จํานวน 41 อัตรา คิดเปนรอยละ 19.25
19
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 87 อั ตรา คิดเป นรอยละ 40.85 รองลงมา
คือ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 56 อั ตรา คิ ดเป นรอยละ
26.29 และอายุระหว าง 30-39 ป จํ านวน 40 อัตรา คิ ดเปน
รอยละ 18.78
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ก.ย.62
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ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา
ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 55.70 รองลงมาคือ ระดับ
ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 14 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 17.72
และระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 12.66
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ก.ย..62

การบรรจุงาน
ผู ส มั ครงานได
ค รงานได รั บ การบรรจุ ง านในเดื อ นกั
น น ยายน
2562 จํานวน 187 คน
ประเภทอุอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่ สุด คือ การผลิต
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 26.74
26 รองลงมาคือ การขายสง
และการขายปลี ก จํ า นวน 47 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 25.13
และกิ จ การด า นงานก อ สร า ง จํ า นวน 36 คน คิด เป น ร อ ยละ
19.25
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.ย.62
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พิจารณาตามชวงอายุ
สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18–24
ป มากที่สุด จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 39.24
24 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
24.05 และช ว งอายุ 25-29 ป จํ า นวน 18 คน คิด เป น
รอยละ 22.78
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 37 คน คิ ด เปนรอยละ 46.84
รองลงมาเปน ตําแหนงงานบริการ จํ า นวน 18 คน คิดเป น
ร อ ยละ 22.78 และตํ า แหน ง เสมี ย น/เจ
เจ า หน า ที่ จํ า นวน
10 คน คิดเปนรอยละ 12.66

การผลิต

การขายสงฯ

กิจการกอสราง

ประเภทอาชีพ ที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ พื้ น ฐาน
จํ า นวน 75 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 40.11 รองลงมา คื อ อาชี พ
บริ ก าร จํ า นวน 55 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 29.41 และเสมี ย น/
เจาหนาที่ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.49
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.ย.62
ก
จํานวน (คน)
100
80

75
55

60
40

14

20
0

อาชีพพื้นฐาน

พนักงานบริการ

เสมียน/เจาหนาที่

-3-

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
บ.โตโยตาเอ็กซเลนทสุโขทัย 1. เจาหนาที่จัดซื้อ
199 ม.12 ต.บานสวน
2. เจาหนาที่ฝายบุคคล
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
3. พนักงานการตลาด
โทร.055 609300
(จําหนายรถยนต
ยื่หอโตโยตา)
อูชัชวาล
1. พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
1 ช/ญ 23+
1 ช/ญ 23+
1 ช/ญ 23+

1

ช

วุฒิ
ปวช+
ปวส+
ม.6+

72/2 ม.1 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611320

(รับเหมากอสราง)
บมจ.ไทยประกันชีวิต
44/12 ม.3 ต.ยานยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110
โทร 089 8592950

(บ.ที่ปรึกษาทางการเงิน)
บจก.โตโยตาสุโขทัย

144/4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 612409

(ขนสงผูโดยสาร)

310+/ว
310+/ว
310+/ว

- ทุกตําแหนงหาก
มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

ม.3+

9,000+/ด - ขับรถยนตได
- ใชคอมพิวเตอรได

1. พนักงานบัญชี
2. ชางไฟฟา

1
1

ช/ญ - 35
ช - 35

ปวช+
ปวช+

9,300+/ด ทุกตําแหนงงานหาก
9.300+/ด มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

1. ผูจัดการฝายขาย
2. ตัวแทนขาย

10
20

ช/ญ
ช/ญ

ม.3 +
ม.3 +

ตามยอดขาย - ใชเทคโนโลยีคลอง
- พูดเกง
- อัธยาศัยดี

1. พนักงานกราฟก

1

ช/ญ 20 + ปวช +

9,000+/ด - ใชโปรแกรม adobe
PS/AI ได

1. พนักงานบัญชี
2. บริกร
3. พนักงานขับรถ ท.2

1
5
5

ช/ญ 18+
ช/ญ 18+
ช 30+

ตามตกลง - ไมจําเปนตอง
มีประสบการณ

25 +
25 +

105/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611203

(ตัวแทนจําหนายรถยนต
ยื่หอโตโยตา)
บจก.สุโขทัยธานี (วินทัวร)

สวัสดิการ/เงื่อนไข

20+

101 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 620899

(อูซอมรถ)
หจก.ลานหอยหินออน

คาจาง

ม.6+
ป.6+
ป.6+
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ตําแหนงงานวางใน
ในจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
ตรอ.ยางทอง
1/12-13 ต.เมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 641655

(สถานตรวจสภาพรถ)
รานศรีสําโรงคาไม

ตําแหนงงาน
1. พนักงานธุรการ
2. ชางชวงลาง
3. แมบาน

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
1
ช/ญ 20+
2
ช 18+
1
ญ 25+

1. พนักงานทั่วไป

2

1. แมบาน

3

1. พนักงานตัดสติ๊กเกอร
2. ชางกราฟก
3. พนักงานติดตั้งปาย

3
3
4

ช/ญ 22+

วุฒิ
ปวช+
ปวช+
ไมจํากัด

91 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 612140

340+/ว
340
- จบสาขาที่เกี่ยวของ
340+/ว
340
- มีประสบการณ
340+/ว
340
- รักความสะอาด

310+/ว
310
- บริการทั่วไป
- ยกของ

20+

ม.6+

310+/ว
310
- มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

ช/ญ 20+
ช/ญ 20+
ช 20+

ม.3+
ปวช+
ป.6+

310+/ว
310
- อดทน ขยัน
310+/ว
310
- เกงงานออกแบบ
310+/ว
310
- แข็งแรง ไมกลัว
ความสูง

ญ

18/2 ม.4 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611555

(บริการที่พักหองจัดเลี้ยง)
โรงพิมพวิทยา

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ป.6+

50 ม.5 ต.คลองตาล
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร 055 628262

(ขายไมแปรรูป)
สุโขทัยเทรเชอร รีสอรท

คาจาง

(รานพิมพปาย)

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม
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ตําแหนงงานวางคนพิการจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริ ษัท เซ็ น ทรั ล ฟู ด รีเ ทล
จํากัด
99/9 อาคารเซ็ น ทรั ล
พลาซา แจงวัฒนะ ออฟฟศ
ทาวเวอร ชั้น 15 -18
ม.2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
โทรศั พท 02-8317300
ตอ 7627-41
(ซุปเปอรมารเก็ต)
บริษัท เลเธอร มายน จํากัด
11 ม. 6 ซ.วัดบางไกรไน
ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท 02-4324888
(ผลิตเครื่องอุปกรณ
เครื่องใชภายในสํานักงาน
เฟอรนิเจอรตางๆจากเครื่อง
หนัง)
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้
จํากัด (มหาชน)
18 อาคารทีเอฟดี ซ.สาทร
11 แยก9 แขวงยานาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหนคร
10120
โทรศัพท 095-2080507
(อาหาร)
บริ ษั ท นั น ยางการ เ ม น ท
จํากัด
166/168 ม.1 ต.ยายชา
อ.สามพราน จ.นครปฐม
73110
โทรศัพท 063-1898795
(ผลิตรองเทา)

ตําแหนงงาน
1.แคชเชียร
2.จัดเรียงสินคา
3.อาหารพรอมปรุง
4.อาหารแชแข็ง

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
100 ช/ญ 18 ป+ ม.3+

1.พนักงานฝายผลิต

20

1.ฝายผลิต

10

1.พนักงานทั่วไป

20

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

9,500+/ด. 1. มีประกันสังคม,
มีโบนัส
2.มีคารักษาพยาบาล
3.มีชุดฟอรมพนักงาน
4.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ความพิการทุก
ประเภทสามารถ
ทํางานได**

ช/ญ 18 ป ไมจํากัด 9,0001. มีประกันสังคม,
-40 ป
11,000 /ด. มีโบนัส
2.มีชุดฟอรมพนักงาน
3.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ความพิการทุก
ประเภทสามารถ
ยกเวนพิการสายตา
และพิการทาง
แขน**
ช/ญ 18 ป ไมจํากัด 9,000 1.ประกันสังคม
-40 ป
12,000 /ด. 2.กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
3.กองทุนเงินทดแทน
**ความพิการทุก
ประเภทสามารถ
ทํางานได**
ช/ญ 2030

ม.3+

9,000/ด.

1. มีประกันสังคม,
มีโบนัส
2.มีชุดฟอรมพนักงาน
3.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ทุกประเภท
สามารถทํางานได**

-6-

ตําแหนงงานวางคนพิการจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
สถานประกอบการ
คุณสมบัติ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
บริษัท โซลารตรอน จํากัด 1.พนักงานฝายผลิต 10 ช/ญ ๑๘+ ไมจํากัด
88/8,88/9 ถ.ธนะรัชต
ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท 044-938972-4
(ผลิตแผนเซลลและแผงเซลล
แสงอาทิตย)
บริษัท แพรกติกา จํากัด
1.พนักงานฝายผลิต
1/18 ม.1 ถ. สุขาภิบาล5
ซ.94 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท 091-1204094
(ผลิตของตกแตงภายใน
,เฟอรนิเจอร)

20

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง 1. มีประกันสังคม, มี
โบนัส
2.มีคารักษาพยาบาล
3.มีชุดฟอรมพนักงาน
4.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ความพิการทางการ
เคลื่อนไหว พิการ
ทางการไดยิน**
ช/ญ 25-45 ไมจํากัด 9,000 /ด. 1. มีประกันสังคม,
มีโบนัส
2.มีคารักษาพยาบาล
3.มีชุดฟอรมพนักงาน
4.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ความพิการทางการ
เคลื่อนไหว พิการ
ทางการไดยิน**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจั ดหางานคนพิ ก ารไว เพื่ อบริ การใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ

QR CODE กลุม ม.35 สุโขทัย
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ขาวจัดหางาน

บริษัทไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จังหวัดระยอง
รับสมัครพนักงานจํานวนมาก

นายนิพนธ ดาวั ลย จัดหางานจัง หวัดสุโขทัย กลาววา สํานักงานจัดหางานจังหวั ดสุโขทัย
ไดรับการประสานจาก บริษัทไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ประเภทกิจการ กอสรางถังน้ํามันดิบ (มหาชน)
ตํ าบลสํา นั ก ท อ น อํ า เภอบานฉาง จั งหวัดระยอง ว าต อ งการรับ สมั ค รพนัก งาน 5 หมู ท่ี 168 ตั้ ง อยูเลขที่
จํานวน ตําแหนง 291,064 อัตรา เชน ชางประกอบ อัตรา ผ 210ูชวยชาง อัตรา ชางเชื่อมประเภทตางๆ 90
อัตรา ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ 20 อัตรา ชางติดตั้งนั่งราน 50 อัตรา ชางเกาจ 92 อัตรา ชางเจียร 400
LNG (Liquefied Natural Gas Storage Tanks) และโครงการกอสรางในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

คุณสมบัติของผูส มัคร
- จบวุฒิการศึกษาตั้งแต มัธยมศึกษาตอนตน ไปจนถึง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- อายุตั้งแต 19 - 45 ป

อัตราคาจาง
- ขึ้นอยูกับวุฒิการศึกษาและตําแหนงงาน โดยเริ่มตั้งแต บาท ตอวัน 920 บาท ไปจนถึง 330

ผู ส นใจ สามารถดู ตํ า แหน ง งานที่ เ ป ด รั บ สมั ค รและรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ เ ว็ บ ไซต
http://www.doe.go.th/sukhothai หรื อ ทางเพจ facebook
และ QR Code ดานลาง

:

สํ า นัก งานจั ด หางานจัง หวั ดสุ โ ขทั ย

สอบถาม รายละเอี ย ดเพิ่ม เติม และขอรั บใบสมัค รได ที่ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุโ ขทัย
เลขที่ 285 หมูถนนสุโ ขทั ย 14
14–กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมือ ง จังหวัดสุโ ขทัย 64000
โทรศัพท ในวันและเวลาราชการ 9-610218-055

QR CODE รายละเอียดตําแหนงงาน
ที่เปดรับสมัครเพิ่มเติม
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ขาวจัดหางาน

ตูงานอัจฉริยะ “Job Box”
จับคูคนใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ

กรมการจัดหางาน นํา นวั ต กรรมใหม “ตูงานอัจฉริยะ (Job Box)” ออกใหบริการแกผูที่กําลัง
หางานทําตามสโลแกน “จั บ คู ค นให
ใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการหางาน
ความสะดวก
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 (จํจํากัด) มหาชน สุโขทัย
หากมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14
ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภ
เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

ขาวจัดหางาน
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนและสงเสริมใหผูรับงานไปทําที่บานมีการรวมกลุมกัน มีการบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็งเพื่อประโยชนในการรับงานไปทําที่บานอยางตอเนื่อง สงเสริมการเพิ่มทักษะฝมือหรือศักยภาพในการ
บริหารจัดการกลุมตลอดจนสนับสนุนเงินกูจากกองทุนเพื่อรับงานไปทําที่บาน
การใหบริการ
 รับลงทะเบียนผูจางงาน
 รับลงทะเบียนประชาชนทั่วไปที่ตองการรับงานไปทําที่บาน
 รับลงทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (แบบรายบุคคลและแบบกลุมบุคคล)
 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
 อบรมใหความรู เพิ่มทักษะฝมือของผูรับงานไปทําที่บาน
 มีกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานสนับสนุนเงินกูยืมแกกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู 14 ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร
ตําบลบานกลวยอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

ถักไหม
โครเชต

วารสารฉบับนี้ ขอยกตัวอยาง ผูรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
ของคุณจันทนา ปนนาค รับงานประเภท “ถักไหมโครเชต”
ตั้งอยูที่ 108/2 ม.14 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ลักษณะงาน ถักโครเชตรูปแบบตางๆ
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1) รักงานฝมือ 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีความตรงตอเวลา
4) ระยะงานจาง 1 ปขึ้นไป
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ขาวจัดหางาน

กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน

เปนทุนหมุนเวียนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานกูยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิต หรือขยายการผลิต
เพื่ อ สร า งอาชี พ และสรา งรายได ให กั บ ผู รับ งานไปทํ า ที่ บ า น ดํ า เนิ นการภายใตร ะเบี ยบกรมการจั ดหางาน
วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน พพ.ศ.2559 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อผูรับงานไปทําที่บาน โดยผูกูตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผูขอจดทะเบียนเปนผูรับงานไปทําที่บาน
กรณีกลุมบุคคล ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
กรณีบุคคล ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
2. อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
3. มีสมาชิกกลุมไมนอยกวา 5 คน (มีผูนํากลุม)
3. มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บาน
4. สมาชิกตองไมเปนผูรับงานไปทําที่บานอื่น
เปนหลักแหลง
5. มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บานเปนหลักแหลง
คุณสมบัติผูกูแบบบุคคล
1. เปนผูรับงานไปทําที่บานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
2. มีผลการดําเนินการและมีรรายได
ายไดจากการรับงานไปทํา
ที่บานหรื
หรือหลักฐานการรับงานไปทําที่บานจากผูจางงาน
3. มีทรัพยสินหรือเงินทุนไมนอยกวา 5,000
000 บาท

การค้ําประกัน
1. มีอายุ 20 ปบริบูรณขนึ้ ไป
2. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานรัฐ
วิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท ซึง่ มีเงินเดือนไมต่ํากวา
เดือนละ 15,000 บาท
3. เปนผูบริหารหรือสมาชิกองคกกรปกครองส
รปกครองสวนทองถิน่
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

คุคุณสมบัติผูกูแบบกลุม บุคคล
1. เปนผูรบั งานไปทําที่บา นที่จดทะเบียน (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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อาชีพอิสระ ไมยากอยางที่คิด

ขนมหมอตาล
สวนผสมตัวขนมหมอตาล

สวนผสมตัวน้ําตาล

1. แปงสาลีอเนกประสงค 1 ถวยตวง
2. น้ํามันหมูหรือน้ํามันพืช 3 ชอนโตะ
3. ไขแดง
2 ฟอง
4. เกลือ 1/2 ชอนชา
5. น้ําเปลา 2-4 ชอนโตะ

1. น้ําตาลไอซิ่ง 1 ถวยตวง
2. น้ํากลิ่นกุหลาบ 1 - 2 หยด
3. สีชมพู เขียว เหลือง สีใดสีหนึ่ง
(สีสีสําหรับ ใสอาหาร) 1 - 2 หยด
4. น้ําเย็น 1 - 2 ชอนโตะ
5. พิมพหมอตาล

วิธีทํา
1. นวดแปงกับน้ํามันพืช ไขแดง เกลือ และน้ําเขาดวยกัน ถาแปงแหง
ไปใหเติมน้ําไดอีก นวดจนลอน และมีลักษณะปนได ใชผาขาวบางที่
เปยกหมาดๆ คลุมแปงไวไมใหแหง
2. แบงแปงออกเปนชิ้นเล็กๆ ใหพอใสพิมพได กดลงในพิมพใหเปนรูป
หมอ แตงขอบและทําที่จับ หูหิ้วใหสวยงาม นําไปอบไฟ 350 องศาฟา
เรนไฮด พอน้ําสุกนําออกมาเรียงใสถาดพักไว
3. ใสน้ําตาลไอซิ่งในชามผสม หยดสีไปตามตองการ คอยๆ เติมน้ําเย็น
ทีละ 1 ชอนโตะ คนจนน้ําตาลมีลักษณะขน นําขึ้นตั้งไฟเคี่ยวพอเปน
ยางมะตูมปดไฟยกลงพักไวสักครูพออุนและยังไมทัน จะแข็งตัว ใชชอน
ชาเล็กๆ ตักหยดลงในหมอตาล ทิ้งไวจนน้ําตาลแข็งตัวจึงเก็บขนมใสใน
ภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด แลงจึงคออยจั
ยจัดใหสวยงามพรอมรับประทาน

ขอขอบคุณที่มา :https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jjbd&month=02
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jjbd&month=022009&date=16&group=25&gblog=41
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เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณงาน
1. การแตงกาย

3. เตรียมเอกสารใหพรอม

“แตงตัวอยางไรไปสัมภาษณงาน?” หลายคนกังวลใจ
เปนอยางมากกับการแตงกายไปสัมภาษณงาน เพื่อใหเกิดความ
ประทับใจคุณควรแตงกายใหเปนมืออาชีพ สุภาพ เปนทางการ
ใส ร องเท า ที่ ไ ม ห วื อ หวาเกิ น ไป จั ด แต ง ทรงผมให เ รี ย บร อ ย
แตงหนา (เล็กนอย) ใหเหมาะสมกับงานที่จะไปสัมภาษณ

คุณควรเตรียมเอกสารที่จําเปนตองใชในการสมัครงาน
ใหพ ร อม เพราะนี่ อ าจเป นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ช ว ยพิ สูจ นถึ งความพร อ ม
และความตั้งใจมาทํางานของคุณไดเปนอย างดี คุณควรเตรียม
ใหพรอมทุกอยาง และไมควรไปยืมเจาหนาที่เปนอันขาด นั่นอาจ
สรางความไมประทับใจและทําใหเขาเขาใจวาคุณเปนคนที่ขาด
ความพรอมในการทํางานเปนอยางมาก

4. ตอบคําถามดวยความมั่นใจ
2. ตรงตอเวลา
แมวาคุณจะมีคุณสมบัติเพียบพรอมแคไหน แตถาคุณ
เป น คนไม ต รงต อ เวลาแล ว ความน า สนใจในตั ว คุณ จะลดลง
ในทั นที ในการไปสัมภาษณง าน คุณควรไปกอนเวลานั ดอยาง
นอ ย 30 นาที เพื่อเตรียมความพรอมและความคุนเคยกับ
สถานที่ ไมใหเกิดอาการประหมา และหลีกเลี่ยงปญหาจราจรที่
อาจจะเกิดขึ้นได คุณไมควรมีขออางใด ๆ ตอการมาสายของคุณ
เพราะนั่นแสดงวาคุณเปนคนที่ขาดการวางแผน

ควรเตรียมตัวทั้งการตอบคําถามสัมภาษณงาน และถาม
คําถามเมื่อผูสัมภาษณเปดโอกาสใหถามใหพรอม พยายามตอบ
คําถามดวยความมั่นใจ มีความเปนตัวของตัวเอง ชัดถอยชัดคํา
กระตือรือรน มีชิวิตชีวา และอยาตื่นเตนจนเกินเหตุ ในการเปน
ผูตอบคําถามที่มีมารยาทคุณไมควรพูดแทรกผูสัมภาษณกลางคัน
หลีกเลี่ยงการตอบคําถามเพียงคําวา “คะ / ครับ” แตควรแสดง
ความคิดเห็นเทาที่จําเปน

5. มีมารยาท
ไมควรลืมคําวา “สวัสดี” และ “ขอบคุณ” เสมอไมวา
จะไปสัมภาษณงานครั้งใด ที่ไหนก็ตาม เพื่อแสดงถึงความเปนคน
ที่มีความนอบนอม และมีมารยาทที่ดี ควรยกมือไหว และกลาว
“สวัสดีคะ / สวัสดีครับ” ตอผูสัมภาษณงาน จะทําใหคุณไดรับ
ความชื่นชม และเมื่อสัมภาษณเสร็จ ก็ควรยกมือไหว และกลาว
คําวา “ขอบคุณคะ/ครับ” เสมอ

ขอบคุณที่มา : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/เตรียมตัวสัมภาษณงาน
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แผนงาน/กิกิจกรรม
กรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตลจัดหางาน”

ทุกวันอังคาร
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
เวลา 10.30 - 11.00 น. คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
ออกหน ว ยบริ ก ารจั ด หางานเคลื่ อ นที่ ร ว มกั บ
13 พ.ย. 62
โรงเรียนไชยะวิทยา ม.55 ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย
โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข จ.สุโขทัย
จ.สุโขทัย
ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อประชา
7 พ.ย.62
ในเขตพื้นที่ อ.เมื
เมืองสุโขทัย จ.สุ
จ โขทัย
สั มพั น ธ ภารกิ จ สํา นั ก งานและหาตําแหนง งาน
ในเขตพื้นที่ อ.เมื
เมืองสุโขทัย อ.ทุ
อ งเสลี่ยม
14 พ.ย.62
วางเพื่อบริการคนหางานทุกกลุมเปาหมาย
และอําเภอบานดานลานหอย จ.สุ
จ โขทัย
โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ
โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
(เคาะประตู)

พ.ย.62

ในเขตพื้นที่อ.กงไกรลาศ
กงไกรลาศ จ.สุ
จ โขทัย

พ.ย.2562

ในเขตพื้นที่อ.กงไกรลาศ
กงไกรลาศ จ.สุ
จ โขทัย

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดตามขาวประชาสัมพันธไดทุกชองทางของสํานักงานจั
งาน ดหางานจังหวัดสุโขทัย

ชองทางติดตามขาวสารประชาสัมพันธ
ไดที่ LINE/Facebook

หางานในจังหวัด

ขาวสารงาน
ตางประเทศ

รับงานไปทําทีบ่บา น

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย อบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ ใหกับคนงาน
ที่แจงเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง ณ ประเทศนิวซีแลนด ในตําแหนงคนงานไรองุน

วั น ที่ 8-9 ตุล าคม 2562 ออกพื้นที่ตามโครงการเครือข า ยชุมชนรว มรณรงคป อ งกันการหลอกลวงและลัก ลอบไปทํ า งาน
ตางประเทศ ในเขตพื้นที่อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอกงไกรลาศ และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2562 สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ดํ า เนิ น การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และให ค วามช ว ยเหลื อ
ดานการประกอบอาชีพ กรณีคนงานถูกเลิกจาง ในเขตพื้นที่อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมพิธีบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวาย
บัง คม เนื่ อ งในวันคลายวั นสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพ ลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รว มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภู มิทัศน ทําความสะอาดลําน้ํา
คูคลอง ถวายพระราชกุศลและนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองแคนอย หมูที่ 4 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจสอบการใหสิทธิตามมาตรา 35 ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณสาขาสุโขทัย กรณีจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการแกคนพิการ (ขายสลากกินแบงรัฐบาล)

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตามโครงการเสริมสรางความมั่นคง
และยั่งยืน รวมกับโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
หมูที่ 10 ตําบลสามเรือน จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมพิธีบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม
และพิ ธี นอ มรํา ลึก เนื่อ งในวั น คล า ยวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ณ ลานพระบรมราชานุ สาวรี ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

