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สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย 

ประจําเดือนพฤศจกิายน 2560 

 การบริการจัดหางานในประเทศ 

 จากการใหบริการจัดหางานในประเทศ เพ่ือสงเสริม

ใหประชาชนวัยทํางานไดมีงานทํา มีรายไดที่เหมาะสมรับรู

ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน ลดปญหาการวางงานและการ  

ขาดแคลนแรงงาน โดยดําเนินการในหลายรูปแบบไดแก การ

ใหบริการจัดหางานปกติ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย

จังหวัดสุโขทัย  กิจกรรมสงเสริมการมีงานทํา เชน การ      

จัดหางานเคลื่อนที่ การจัดงานนัดพบแรงงาน การสงเสริม   

คนพิการใหมีงานทํา การเคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ 

การเคลื่อนยายแรงงานชุมชนบนพื้นท่ีสูง การจัดหางานพิเศษ

สําหรับนักเรียน นักศึกษา และผูพนโทษ เปนตน จากสถิติการ

ใหบริการ ของงานจัดหางานในประเทศในรอบเดือน

พฤศจิกายน 2560 ที่ผานมาพบวา 

 1.1  นายจาง/สถานประกอบการ (ในจังหวัดสุโขทัย) 

มีความตองการใชแรงงาน(ตําแหนงงานวาง) แยกตามประเภท

อุตสาหกรรมและประเภทอาชีพ จํานวน 195 อัตรา แยกเปน

เพศชายจํานวน 37 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.97 เพศหญิง 

จํานวน 24 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.31 ไมระบุเพศ จํานวน 

134 อัตรา คิดเปนรอยละ 68.72 ของตําแหนงงานท้ังหมด 

 1.2  ผูลงทะเบียนสมัครงานใหม (ปกติ) จํานวน 121

คน เปนเพศชายจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 53.72        

เพศหญิง จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 46.81 ของผูสมัคร

งานใหม 

 1.3  ผูสมัครงานมาใชบริการ จํานวน 336 คน แยก

เปนเพศชายจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 55.65 เพศหญิง

จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 44.35 ของผูสมัครงาน มาใช

บริการ 

 1.4  ดานการบรรจุงาน (ปกติ)  มจีํานวน 174  คน   

คิดเปนรอยละ 89.23  ของตําแหนงงานวางที่ไดรับแจง  และ

คิดเปนรอยละ 51.79  ของผูสมัครงานมาใชบริการ  แยกเปน

เพศชาย 103 คน คิดเปนรอยละ 59.20 เพศหญิงจํานวน 71 

คน  คิดเปนรอยละ 40.80 ของผูที่ไดรับการบรรจุงานทั้งหมด 

  

 

 จะเห็นไดวา เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผานมา            

มีตําแหนงงานวาง 195 อัตรา สามารถบรรจุแรงงานที่สมัคร

(ปกติ) เขาทํางาน 174 คน ซึ่งเปนการบรรจุเขาทํางานท้ังงาน

ในจังหวัดและตางจังหวัด 

 1.5  ดานการวางงาน มีจํานวน 162 คน คิดเปน   
รอยละ 48.21 ของผูใชบริการ เพศชายจํานวน 84 อัตรา     
คิดเปนรอยละ 51.85 เพศหญิง จํานวน 78 อัตรา คิดเปน    
รอยละ 48.15 ของผูสมัครงานมาใชบริการ ทั้งหมด  
 1.6 ผู ป ร ะกั น ตน กรณี ว า ง งาน  ม า ใช บริ ก า ร           
ณ สํานักงาน ทั้งสิ้น 280 คน จําแนกเปน  
                (1) ผูขึ้นทะเบียนใหม  จํานวน 175 คน คิดเปน
รอยละ 62.50 ของผูประกันตนกรณีวางงานมาใชบริการ    
แยกเปน เพศชาย 87 คน คิดเปนรอยละ 49.71 ของ           
ผูข้ึนทะเบียนใหม เพศหญิง 88 คน คิดเปนรอยละ 50.29 ของ
ผู ข้ึนทะเบียนใหม และจําแนกเปน กรณีลาออก 167 คน     
คิดเปนรอยละ 92.57 ของผูข้ึนทะเบียนใหม กรณีถูกเลิกจาง   
8 คน คิดเปนรอยละ 4.57 ของผูขึ้นทะเบียนใหม 
                (2) ผูประกันตนรายงานตัวกรณีวางงาน จํานวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 37.50 ของผูประกันตนกรณีวางงาน
มาใชบริการ แยกเปน เพศชาย 70 คน เพศหญิง 35 คน 
     (3) ผูประกันตนกรณีวางงานมาใชบริการไดรับ
การบรรจุงาน  จํานวน 122 คน  คิดเปนรอยละ 43.57 ของ
ผูใชบริการ แยกเปนเพศชายจํานวน  76 คน คิดเปนรอยละ 
62.30 เพศหญิงจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 37.70 ของ    
ผูท่ีไดรับการบรรจุงานทั้งหมด 
 
  
 
 

 

กราฟที่1 แสดงจาํนวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานวางและการบรรจุงาน 
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       ตารางที่ 1 ผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงานในประเทศ   

เดือน ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน/ผูสมัครงานมาใชบริการ บรรจุงาน 

 

พฤศจิกายน 

2560 

ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

37 24 134 195 65/187 56/149 121/336 103 71 174 

 

 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีนายจางตองการแรงงานมาก 3 อันดับ  ประเภทอาชีพที่มีผูสมัครงานมาก 3 อันดับ 

  1. งานดานการขาย   จํานวน  100  คน   1. พนักงานฝายผลติ     จํานวน   64   คน 

  2. งานผลิต   จํานวน    80  คน   2. เจาหนาที่สํานักงาน   จํานวน   24   คน

  3. งานดานบริการ               จํานวน    13  คน   3. ชางซอมเครื่องยนต    จํานวน    9   คน 

 ประเภทอาชีพที่นายจางตองการแรงงานมาก 3 อันดับ    ประเภทอาชีพที่ไดรับการบรรจุมากที่สุด 3 อันดับ 

  1.  พนักงานฝายผลิต          จํานวน    105  คน   1. พนักงานผลิต        จํานวน 105  คน 

  2.  เจาหนาที่สํานักงาน จํานวน     33  คน   2. เจาหนาที่สํานักงาน    จํานวน   24  คน

  3.  งานดานบริการ   จํานวน     16  คน                     3. พนักงานขาย        จํานวน   12  คน

       

การใหบริการ 

ณ สํานักงาน 

ตําแหนงงานวาง 

(ในจังหวัดสุโขทัย) 
ผูสมัครงาน/ผูสมัครงานมาใชบริการ บรรจุงาน 

ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

23 18 65 106 14/39 17/44 31/83 19 19 38 

 

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีนายจางตองการแรงงานมาก 3 อันดับ  ประเภทอาชีพที่มีผูสมัครงานมาก 3 อันดับ 

  1. พนักงานขาย         จํานวน    41   คน     1. พนักงานบัญชี,ธุรการ,เสมียน   จํานวน   39  คน 

  2. งานดานบริการ         จํานวน    36   คน     2. พนักงานขาย            จํานวน   25  คน  

  3. เจาหนาที่สินเชื่อ         จํานวน    19   คน                     3. พนักงานดานงานบริการ          จํานวน  11  คน 

วุฒิการศึกษาที่ลงทะเบียนสมัครงานมาก 3 อันดับ     วุฒิที่ไดรับการบรรจุมากทีสุ่ด 3 อันดับ 

   1.  มัธยมศึกษา                    จํานวน    12   คน      1. มัธยมศึกษา                จํานวน   12  คน 

   2.  ประถมศึกษา         จํานวน      9   คน          2. ประถมศึกษา                 จํานวน    11 คน 

   3.  ปวช./ปวส.                 จํานวน      7   คน          3. ปวช./ปวส.             จํานวน      9 คน 
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 การบริหารแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ 

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจหนาท่ี เพื่อกํากับ ดูแล การจัดสงแรงงานไทยไปทํางาน

ตางประเทศ คุมครองสิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือใหแรงงานไทยไดรับคาจางที่เปนธรรมมีสภาพความเปนอยูและสภาพ

การทํางานที่เหมาะสม โดยดําเนินการพิจารณาขออนุญาตใหผูไดรับอนุญาตจัดหางาน รับสมัครและประกาศรับสมัคร

คนหางานเปนการลวงหนา พิจารณาคําขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ นายจางพาลูกจางไปทํางาน/

ฝกงานในตางประเทศ รับแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ อบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางาน

ตางประเทศ จากสถิติการใหบริการของศูนยประสานบริการการไปทํางานตางประเทศของจังหวัดสุโขทัยในรอบเดือน 

พฤศจิกายน 2560  ที่ผานมามีทั้งสิ้น 179 คน สามารถจําแนกได ดังนี ้

  ผูลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ   จํานวน 110 คน เปนชาย 75 คน เปนหญิง 35 คน 

 ผูเดินทางไปทํางานตางประเทศ (เดือนพฤศจิกายน 2560) ที่แจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย       

(ศูนยประสานบริการการไปทํางานตางประเทศ) มีจํานวน 69 คน แยกเปน 

 -  แจงเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (RE–ENTRY) จํานวน 63 คน เปนชาย 53 คน เปนหญิง 10 คน 

           -  แจงเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง (กรณีเดินทางครั้งแรก) จํานวน  6 คน เปนชาย  5 คน    

เปนหญิง 1 คน  

 ประเทศที่มีคนแจงเดินทางกลับไปทํางานมากที่สุด  5  อันดับ 

  1.  ประเทศไตหวัน  จํานวน    31  คน  เปนชาย  25  คน หญิง  6  คน 

  2.  ประเทศสิงคโปร  จํานวน   13  คน  เปนชาย  13  คน หญิง   -  คน 

  3.  ประเทศเกาหลีใต  จํานวน     8  คน  เปนชาย    6  คน หญิง  2   คน 

  4.  ประเทศบรูไน    จํานวน      3  คน  เปนชาย    3  คน หญิง  -   คน 

  5.  ประเทศอิสราเอล   จํานวน      2  คน  เปนชาย    2  คน หญิง  -   คน 

  การควบคุมการทํางานของคนตางดาว  

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ยังมีภารกิจหนาที่ในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทํางาน

ของคนตางดาวในประเทศใหเปนไปตามกฎหมายและเกิดประโยชนแกประเทศมากท่ีสุด รวมถึงการควบคุมแรงงาน 

ตางดาวที่เขาประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งไดรับการผอนผันใหประกอบอาชีพไดเปนการชั่วคราว ดําเนินการในเรื่อง

พิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน ตออายุใบอนุญาตทํางานเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตทํางาน ออกใบอนุญาตทํางาน 

รับแจงเขา – ออกจากการทํางาน และการขอเขามาดําเนินการขององคกรเอกชนตางประเทศในประเทศไทย จากการ

ใหบริการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เดือนพฤศจิกายน  2560  ที่ผานมาพบวา   
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      แรงงานตางดาวที่ขออนุญาตทํางานถูกตองตามกฎหมาย จํานวนคงเหลือทั้งสิ้น 727 คน  จําแนก ไดดังนี้ 

  - คนตางดาวเขาเมืองชั่วคราวทั่วไป (มาตรา 9) จํานวน   110  คน   

- คนตางดาวตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น  -ไมมี- 

- คนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานตามประเภทนําเขา ไดรับอนุญาตทํางาน 164 คน 

- คนตางดาวกลุมผานการพิสูจนสัญชาติ    จํานวน  419 คน  

  - ชนกลุมนอย  จํานวน  34  คน 

    แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับอนุญาตทํางานเปนการชั่วคราว 3 สัญชาติตามมติ ครม. เมื่อวันที่  

23 มีนาคม 2559 คน คงเหลือ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 225 คน จําแนกตามสัญชาติ ดังนี้ 

  1.  สัญชาตเิมียนมา ชาย    62 คน หญิง   34  คน รวม    96  คน     

  2.  สัญชาติกัมพูชา ชาย    29 คน หญิง   41  คน รวม    70   คน  

  3.  สัญชาติลาว  ชาย    12 คน หญิง   47  คน รวม    59   คน  

             แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองรายงานตัวผานศูนยคัดกรอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

จํานวน 218 คน จําแนกตามสัญชาติ ดังนี้ 

1.  สัญชาตเิมยีนมา ชาย   142 คน หญิง   86  คน รวม    56   คน     

 2.  สัญชาติกัมพูชา ชาย     36 คน หญิง   19  คน รวม    17   คน  

 3.  สัญชาติลาว  ชาย     40 คน หญิง   10  คน รวม    30   คน 

 

 


