สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนสิ
น งหาคม 2563
1.ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 15 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ณ เดือนสิสิงหาคม 2563 จํานวน 227 อัต รา เปน ความตองการแรงงานในระดับปวช.-ปวส./
อนุปริญญา/ มากที่สุด จํานวน 119 อัตรา คิดเปนรอยละ 52.42 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํา นวน 65 อัตรา
คิดเปนรอยละ 28.63 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน
น 43 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.94
ความตองการแรงงาน
จํานวน 227 อัตรา
ลดลง 0.87 %

บรรจุงาน
จํานวน 174 อัตรา
ลดลง 1.69 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 183 อัตรา
ลดลง 7.11 %

เดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 229 อัตรา
เดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 227 อัตรา

เดือนนกรกฎาคม 2563 จํานวน 197 อัตรา
เดือนนสิงหาคม 2563 จํานวน 183 อัตรา

เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2563 จํานวน 177 อัตรา
เดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 174 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
อาชีพพื้นฐาน จํานวน 96 อัตรา
- แรงงานดานบรรจุผลิตภัณฑ
- พนักงานขนสง

๑

เสมียน/เจ
น าหนาที่ จํานวน 35 อัตรา
- เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล
- เจาหนาที่สํานักงานอื่นๆ

๒
๓

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 34 อัตรา
- เจาหนาทีบ่ ัญชี
- ตัวแทนนายหนาขายประกันภัย
พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 27 อัตรา
- พนักงานขายของหนาราน
- แมบาน

๔
๕

ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร
และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 17 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต รถตู
- พนักงานขับรถบรรทุก
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อุตสาหกรรมที่มคี วามตองการแรงงานมากที่สดุ 5 อันดับแรก

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค.63

1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 102 อัตรา คิดเปนรอยละ
44.93
2. การผลิต จํานวน 30 อัตรา คิดเปนรอยละ 13.22
22
3. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จํานวน 24 อัตรา
คิดเปนรอยละ 10.57
4. ที่พักแรม และบริการดานอาหาร จํานวน 22 อัตรา
คิดเปนรอยละ 9.69
5. การกอสราง จํานวน 20 อัตรา คิดเปนรอยละ 88.81
ประเภทอาชีพ ที่มคี วามตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 96 อัตรา คิดเปนรอยละ 42.29
2. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 35 อัตรา คิดเปนรอยละ 15.42
3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 34 อัตรา
คิดเปนรอยละ 14.98
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
27 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.89
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบตั ิงาน
ดานการประกอบ จํานวน 17 อัตรา คิดเปนรอยละ 7.49

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 104 อัตรา คิดเปนรอยละ 45.81
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 65 อัตรา คิดเปนรอยละ
28.63 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 43 อัตรา คิดเปนรอยละ
18.94
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 92 อั ตรา คิดเปนร อยละ 40..53 รองลงมา
คื อ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 66 อัตรา คิ ดเป นรอยละ
29.07 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 35 อั ตรา คิดเปน
รอยละ 15.42

2
16

20

11
102

22
24
30
การขายสงฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ
การกอสราง
กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหารมทรัพยฯ

การผลิต
ทีพ่ กั แรมฯ
การขนสงฯ
กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
แนกตามประเภท พ เดือน ส.ค.63
17

10 6 2

อาชีพพื้นฐาน
เสมียน เจาหนาที่

96

27

ชางเทคนิคฯ
พนักงานบริการฯ

34

ผูปฏิบัติในโรงงานฯ

35

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ
ผูบัญญัติกฎหมายฯ
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
ระดับการศึกษา เดือน ส.ค.63
15
43

104
65

ปวช.-ปวส./อนุปริญญา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ปริญญาตรี
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2. ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียน (คนใหม) ในเดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 116 คน
- มีผูสมัครงานมาใชบริการในเดือนสิสิงหาคม 2563 จํานวน 183 คน
ผูสมั ครงานจํา แนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึก ษาระดับมัธ ยมศึ กษา จํา นวน 46 คน
คิดเป นร อ ยละ 39.66 รองลงมาคือ ระดั บ ปวช.-ปวส/อนุป ริ ญ ญา จํา นวน 36 คน คิ ด เปน รอ ยละ 31.03
และระดับปริญญาตรีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 25.00
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 46 คน
คิดเปน 39.66 %

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 29 คน
คิดเปน 25.00 %

ระดับปวช.-ปวส.
จํานวน 36 คน
คิดเปน 31.03 %

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18
18-24 ป
มากที่สุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 42.24 รองลงมาคือ
ชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 30.17
และอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
22.41
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครงานในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 27.59 รองลงมา
เปนตําแหนง ชางเทคนิคและผูปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของ จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 22.41 และตํตําแหนงเสมียนน/เจาหนาที่
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.10

6
26

49

35

18-24 ป

25-29
29 ป

30-39 ป

40-49 ป

50-59
59 ป

60 ปขึ้นไป

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
11

4 2

32

20

อาชีพพื้นฐาน
ชางเทคนิคฯ
เสมียน เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ

21

26

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ
ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝมือฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ

- 43. ผูสมัครงานทีไ่ ดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนสิ
น งหาคม 2563 จํานวน 174 คน
การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภทอุอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมทีที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การขายส ง
และการขายปลีก จํา นวน 76 คน คิดเปน รอ ยละ 43.68 รองลงมา คือ กิจ กรรมทางการเงินและการประกันภั ย
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.22 และการผลิต จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 12.07
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค.63
17

10

5 2
76

20
21

23

การขายสงฯ

กิจกรรมทางการเงินฯ

การผลิตฯ

ทีพ่ กั แรมฯ

การกอสราง

กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย

การขนสงฯ

กิจกรรมการบริการฯ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 71 คน
คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมา คือ เสมียน เจา หนาที่ จํา นวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.39
39 และพนักงาน
บริการดานอื่นๆ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 15.52
การบรรจุงานจําแนกตามประเภท
แนกตามประเภทอาชีพ เดือน ส.ค.63
8

6 4

26

อาชีพพื้นฐาน

71

เสมียน/เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ
ชางเทคนิคฯ

27
32

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ
ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝมือฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ

-5-

ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกันยายน 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
หจก.พิณแอดไวซ
29/51 ถ.วิเชียรจํานงค
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611869
(รับทําบัญชี)
บจก.สยามนิสสัน
92/26 ม.4 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 621167
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
โรงกลึงสแตนดารด
2 ถ.มหาราช ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 081 8999339
(โรงกลึง)
บจก.เอ็ม เอส พี หมูอินเตอร
7 ม.7 ต.ไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย 64170
โทร 093 1306655
(จําหนายเนื้อ/หมูสด)
บจก.เอส สุโขทัย
33/77 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 086 2010900
(รังวัดที่ดิน)

ตําแหนงงาน
1.พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
2
ช/ญ 20+ ปวส+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

350+/ว

- ทดลองงาน 3 เดือน
- หากมีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.พี่เลี้ยงเด็ก

1

ญ

20+

ไม
จํากัด

9,000+/ด - หากมีประสบการณ
จะรับพิจารณาเปน
พิเศษ

1.ชางกลึง
2.ชางเชื่อม
3.ชางยนต

1
1
1

ช
ช
ช

20+
20+
20+

ไม
จํากัด

- ทุกตําแหนงหากมี
ตามตกลง ประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.เจาหนาที่ IT
2.พนักงานขับรถ 10 ลอ

1
1

ช
ช

20+ ปวส.+
20+
ไม
จํากัด

- ทุกตําแหนงหากมี
ตามตกลง ประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.คนงานรังวัด

3

ช

23+ ม.6+

ตามตกลง - ทํางานจันทร-ศุกร
- มีอาหารกลางวัน
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกันยายน 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.อีซซู ุ ฮกอันตึ้ง
206 4-8 ถ.จรดวิถีถอง
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 085 1063246
(จําหนายรถยนต)
บริษัทซูซูกิ (สวรรคโลก) จํากัด
106/3 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 951258
(ขายรถยนต)
รานศิลปชัย
130/6-7 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611468
(ติดตั้งเครื่องเสียง)

ตําแหนงงาน
1.พนักงานขับรถ
ผูบริหาร

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
1
ช
- 45 ไมจํากัด

1.ทีที่ปรึกษาการขาย
2.เจ
เจาหนาที่การตลาด
3.พนักงานบัญชี

2
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

- 35 ม.6+
- 35 ม.6+
- 35 ปวช+

1.ชางฟลม
2.ชางเครื่องเสียง

2
2

ช
ช

20+ ป.6+
20+ ป.6+

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - ขับรถใหผูบริหาร
ในเขต กทม.
- รูเสนทางในเขต กทม.
- มีที่พักใหฟรี

ตามตกลง

- ทุกตําแหนงมี
สวัสดิการให
- หากมีประสบการณ
จะรับพิจารณาเปน
พิเศษ

- มีประสบการณ
ตามตกลง พิจารณาเปนพิเศษ
- อดทน/ขยัน
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนกันยายน 2563
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
บริษทั โชคลาภบุญไชย จํากัด
1. พนักงานทั่วไป
141 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม.10160
โทรศัพท 02-8787701-3
(ผูผลิตและจําหนายชุดเครื่อง
นอน Satin )
บริษทั คอฟฟคอนเซ็ปตรีเทลจํากัด
388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร
ชั้นที1่ 2,16 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
(รานกาแฟสตารบัคสคอฟฟ)
บริษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส
โบรคเกอร จํากัด
123 ถ.ลาดปลาเคา แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว กทม.10230
โทรศัพท 02-119-8888
(ตัวแทนนายหนาประกันภัย)

1.พนักงานประจําราน

1.Sale
2.เจาหนาที่บัญชี
3.เจาหนาที่ธุรการ
4.เจาหนาที่ลกู คา
สัมพันธ
5.อาคารสถานที่

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
ไมจาํ กัด ช/ญ

10

17

ช/ญ

คาจาง

วุฒิ

18+

ไมจํากัด
วุฒิ

18+

ม.3
หรือปวช.+

สวัสดิการ/เงื่อนไข

325 บาท/วัน

- คาลวงเวลา
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
* พิการทางรางกาย
หรือการเคลื่อนไหว*
หรือเปนใบหรือ
หูหนวก จะพิจารณา
เปนพิเศษ*
14,000
- มีสวัสดิการให
บาท/เดือน * พิการทางการไดยิน
หรือสื่อความหมาย
*พิการทางรางกาย
หรือการเคลื่อนไหว

- ทุกตําแหนงงานมี
สวัสดิการและ
ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง ประกันสังคม
ทุกสาขา
บริษทั ฯ *พิการทางรางกาย

หรือการเคลื่อนไหว
หรือทางการไดยิน*

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

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

การกําหนดงานที่หามคนตางดาวทํา

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา
ไดเผยแพรประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดงานหามคนตางดาวทํา จํานวน 40 อาชีพ เปนงานหามคนตาง
ดาวทําเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ใหคนตางดาวทําไดโดยมีเงื่อนไข 13 งาน โดยแบงงานออกเปน 4 บัญชี ดังนี้

บัญชีที่
1

บัญชีที่
2

บัญชีที่
3

บัญชีที่
4

งานที่หามคนตางดาวทําโดยเด็ดขาด จํานวน 27 งาน ไดแก งานแกะสลักไม
งานขับขี่ยานยนต งานขายทอดตลาด งานเจียระไนเพชร/พลอย งานเรขาย
สินคา งานทําพระพุทธรูป ฯลฯ
งานที่หามคนตางดาวทําโดยมีเงื่อ นไขใหคนต างดา วทํางานได ตามข อตกลง
ระหวางประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมาย (MRAs) จํานวน 3 งาน ไดแก วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม
วิชาชีพสถาปตยกรรม เปนตน
งานที่หามคนตางดาวทําโดยมีเงื่อนไขใหคนตางดาวทํางานฝมือหรือกึ่งฝมือ
นั้ นได เ ฉพาะงานที่มีน ายจ า ง จํา นวน 8 งาน ได แ ก งานกสิกรรม งานทํ า
ที่นอน งานทํารองเทา งานกอสรางอื่นๆ งานทํา มี ด งานทํ าหมวก งานปน
ดินเผา เปนตน
งานที่หามคนตางดาวทําโดยมีเงื่อนไขใหคนตางดาวทํางานนั้นไดก็แตเฉพาะ
งานที่มีน ายจา งและไดรับ อนุญ าตให เ ข ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วา ดว ยคนเขา เมือ งภายใต บันทึ กขอ ตกลงหรื อ บั นทึ กความเข า ใจที่ รั ฐบาล
ตา งประเทศ จํานวน 2 งาน ไดแก งานกรรมกร และงานขายของหนาร าน
โดยเปนแรงงานที่ป ระเทศไทย มี MOU ดวยเทานั้น ซึ่งปจจุบั นประเทศไทย
ไดทํา MOU กับ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กลาวเพิ่มเติมวา ใหนายจาง/สถานประกอบการที่มีการจางคนตางดาวหรือมี
ความประสงคจะจางคนตางดาวทํางานในตําแหนงงานขายของหนาราน รวมทั้งเงื่อนไขในการรับคนตางดาว
เข าทํ า งาน ให ยื่น ขอเปลี่ ย นรายการในใบอนุญ าตทํา งาน ตั้ งแตวั น ที่ 20 มิถุ น ายน 2563 ถึ ง วั นที่ 31
กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะไดเรงรัดตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดีคนตางดาวที่กระทําผิด
อยางเครงครัด ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป
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ขาวจัดหางาน

เปลี่ยนแปลงการชําระเงินคาธรรมเนียมในอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาวผานระบบอิเล็กทรอนิกส

 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว77 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม

2559 เรื่ อ งหลักเกณฑวิธีการปฏิบั ติในการรับเงินของสว นราชการผานระบบอิเ ล็กทรอนิก ส
หนัง สือ กระทรวงการคลัง ดว นที่สุ ด ที่ กค 0402.2/ว116 ลงวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2562
เรื่องหลักเกณฑแและวิ
ละวิธีการปฏิบัติในการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณ
รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture: EDC) และหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ ว5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อ ง หลักเกณฑและวิธีปฏิบั ติ
ในการรับชําระเงินของสวนราชการดวย QR CODE และการนําสงคลัง นั้น
 สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย จะดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงการรั บ ชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว โดยการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยบัตร
อิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture
: EDC) หรือชําระเงินผาน QR CODE หรือชําระเงินผานชองทางการใหบริการของธนาคารกรุงไทย
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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ขาวจัดหางาน

การจางคนตางดาวทํางานขายของหนาราน

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจัง หวัดสุโขทัย เปดเผยวา ดวยกระทรวงแรงงานได
ไดออกประกาศ
กําหนดงานที่หามตางดาวทํา ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช 20 มิถุนายน 2563 โดยกําหนด
ใหงานขายของหนารานเปนงานที่คนตางดาวทําไดแตตอ งมีเงื่อนไข ดังนี้
1) ตอ งเปน คนตา งดา วที่เ ขา มาในราชอาณา
มาในราชอาณาจัจั ก รตามกฎหมายวา ดวยคนเขา เมืองงภายใตบัน ทึ ก
ขอตกลงที่รัฐบาลไทยทํา ไวกับประเทศคู ภาคี (MOU) ปจ จุบันมี 4 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว กัมพูช า
และเวียดนาม โดยคนตางดาวสามารถสื่อสารภาษาไทยได
2) นายจาง/สถานประกอบการที
สถานประกอบการที่จะจางคนตางดาวตองเปนผูประกอบการพ
ระกอบการพาณิ
ณิชยกิจที่จดทะเบียน
พาณิชย และไดรับใบทะเบียนพาณิชยตามกฎหมายวา ดว ยกระทรวงพาณิชยตาม
ามกฎหมายว
กฎหมายวาดวยทะเบียน
พาณิชย หรือไดรับการยกเวนแตตองแสดงหลักฐานใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอื่นที่ทางราชการออกให เชน
ใบอนุญาตใหต้งั แผงลอย ฯลฯ
3) คนต า งดา วตอ งไดรับ อนุ ญาตใหทํ า งานขายของหนา ร า นจากนายทะเบีย นก อ นจึ
น งทํา งานได
ผูใดฝาฝน จะมีความผิดดตามพระราชกํ
ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
งานของคนตางดาว พ.ศศ.2560 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
นายจาง
มีโทษปรับตั้งแต 10,000
000 - 100,000 บาท ตอคนตางดาวที่จางหนึ่งคน
คนตางดาว
มีโทษปรับตั้งแต 5,000
000 - 50,000 บาท และถูกสงกลับไปนอกราชอาณาจักร
 เอกสารการยื่นขอจางคนตางดาวทํางานขายของหนาราน 
 เอกสารนายจาง
(1) สําเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให
(2) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจางเปนนิติบคุ คล
(3) สําเนาทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาหนังสือรับรองใบประกอบการพาณิชย
(4) สําเนาแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปที่ผานมา (ถถามี)
 เอกสารคนตางดาว
(1) คนตางดาวยื่นแบบคําขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทํางาน (บต.22)
(2) สําเนาหนังสือเดินทางพรอมฉบับจริง
(3) สําเนาใบอนุญาตทํางาน พรอมฉบับจริง
(4) รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(5) คาคําขอ 100 บาท
 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธใหนายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ รวมทั้งคนตางดาว
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย า งเคร ง ครั ด และหากมี ข อ สงสั ย ประการใดสามารถติ ด ต อ สอบถามรายละเอี ย ด
ได ที่ สํ า นักงานจัด หางานจั งหวัด สุโ ขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทั ย- กํา แพงเพชร ตํา บลบา นกลว ย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 0 55 61 0218-9
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อาชีพอิสระ
ระไมยากอยางที่คิด
โตเกียวชาร
ว โคลไสมันมวง
วัตถุดิบตัวแปง
1. แปงสาลี 200 กรัม
2. น้ําตาลทราย 150 กรัม
3. นมขนจืด
4. ผงฟู 1 ชอนชา
5. ผงชารโคล 1 ชอนชา
วัตถุดิบไสมันมวง
1. มันมวงนึ่งบด 200 กรัม
2. วิปปงครีม 100 กรัม
3. น้ําตาล 50 กรัม
4. เนยจืด 30 กรัม
5. เกลือ ½ ชอนชา

วิธที ํา
1. ทําตัวแปงโดยผสมนมขขนกับผงฟูและผงชารโคล จากนั้นจึงใสไขไกและน้ําตาลทรายลงไป
2. ตีพอใหน้ําตาลละลาย (ไม
ไมตองตีจนฟู) จากนั้นจึงใสแปงสาลีลงไป คนจนแปงละลายและ
สวนผสมเขากันดี เสร็จแลวพักทิ้งไว
3. นํามันมวงนึ่งบดใสชามผสม แลวใสวปิ ปงครีม น้ําตาล เนยจืด และเกลือลงไป ผสมใหเขากันดี
แลวพักไวในตูเย็น
4. ตักสวนผสมตัวแปงเทบนกระทะเทฟลอน แลววนเกลี่ยใใหหตัวแปงแผออก พอแปงสุกจึงตักไส
ขนมใสบนตัวแปง มวนแปงหอไสไว พรอมจัดเสิรฟ

ขอขอบคุณขอมูลจาก เว็บไซต : https://www.wongnai.com/เมนู
เมนูของหวาน
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตล
จัดหางาน”
2. จัดรายการออนไลน “บายนี้ มีงานทํา”

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

ทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 - 11.00 น.
ทุกวันศุกร
เวลา 13.30 น. - 14.00 น

สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
ถายทอดสดทางเพจเฟซบุค สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกสํารวจขอมูลความตองการทํางานของผูสูงอายุตามโครงการขยาย
โอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการทํางานของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศาลาอเนกประสงค หมูที่ 9 ตําบลบานหลุม อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๗ และ 13 สิงหาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธภารกิจ
สํานักงานฯ และหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอทุงเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2563

วั น ที่ 11 และ13 สิ ง หาคม 2563 สํ า นั ก งานจั ดหางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เข า ตรวจสอบสถานประกอบการและการทํ า งาน
ของคนตางดาวและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และอําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ป ระชาสัมพันธโครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค
ปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ ในเขตพื้นที่อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 สิง หาคม 2563 สํ า นัก งานจัด หางานจังหวัด สุโ ขทัย ออกใหบริ การจัดหางานเคลื่อนที่แ ละเข า รว มกิจกรรมตาม
โครงการน้ํา พระทัย พระราชทานสว นภู มิภาคสภาสัง คมสงเคราะหฯ ๗๖ จัง หวัด ประจํ า ป 2563 เพื่อ เฉลิ มพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล า เจ า อยู หั ว เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2563 ณ องคการบริหารสวนตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 18 และ 19 สิ งหาคม 2563 สํา นัก งานจัดหางานจังหวั ดสุโ ขทั ยใหก ารตอนรับ ผูต รวจราชการกรมการจัดหางาน
นายอรเทพ อินทรสกุล พรอมคณะขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจา ยงบประมาณฯ และเขา เยี่ ยมชมกลุ มรับ งานไปทํา ที่บา น “กลุมเย็บ กระเปา บา นนาเชิง คี รี” ในเขตพื้น ที่
ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมเปนวิทยากรบรรยาย หัวขอ “การสงเสริมการมีงานทํา
แกกลุมผูเสพติด ” ใหกับ ผูเ ขา รับ การบํ า บัด ยาเสพติด ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัย การกี ฬาแหงชาติ วิท ยาเขตสุโขทั ย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

