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Smart Job News
วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

@Sukhothai

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

“ทักทำย ก่อนเปิดเล่ม”
Smart Job News @Sukhothai
วำรสำรส ำนั ก งำนจั ด หำงำนจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ปี ที่ 14 ฉบั บ ที่ 12 ประจ ำเดื อ นธั น วำคม
25 64 วำร สำ รฉ บั บ นี้ ป ระ กอ บไ ปด้ วย
สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดสุโขทัย อำชีพอิสระ
ไ ม่ ย ำ ก อ ย่ ำ ง ที่ คิ ด “ เ ส น่ ห์ จั น ท ร์ ”
ข่ ำ วประชำสั ม พั น ธ์ สำระน่ ำ รู้ แ ละภำรกิ จ
กำรให้บริกำรของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
สุโขทัย
นำงทัศนีย์ พงษ์ภู่
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
จัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
สำรบัญ
สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่งงำนว่ำงประจำเดือนธันวำคม 2564
อำชีพอิสระ ไม่ยำกอย่ำงที่คิด
ข่ำวประชำสัมพันธ์
สำระน่ำรู้
ภำพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกำยน 2564
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วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

สถำนกำรณ์แรงงำนในจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2564
1. ควำมต้องกำรแรงงำนในจังหวัดสุโขทัย
นายจ้าง/สถานประกอบการ จานวน 63 แห่ง แจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานของสานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 198 อัตรา เป็นความต้องการแรงงานในระดับปวช./
ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด จานวน 77 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จานวน
67 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.84 และระดับประถมศึกษาและที่ต่ากว่า จานวน 34 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.17

ความต้องการแรงงาน
จานวน 198 อัตรา
เพิ่มขึ้น 53.49 %
เดือนตุลาคม 2564 จานวน 129 อัตรา
เดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 198 อัตรา

ผู้มาใช้บริการ
จานวน 202 อัตรา
ลดลง 13.68 %
เดือนตุลาคม 2564 จานวน 234 อัตรา
เดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 202 อัตรา

บรรจุงาน
จานวน 153 อัตรา
เพิ่มขึ้น 9.29 %
เดือนตุลาคม 2564 จานวน 140 อัตรา
เดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 153 อัตรา

ควำมต้องกำรแรงงำน 5 อันดับแรกในกลุ่มต่ำง ๆ
1. อำชีพพื้นฐำน จำนวน 56 อัตรำ
- แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
2. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ จำนวน 27 อัตรำ
- ขับรถยนต์ ขับรถรับจ้าง
3. ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24 อัตรำ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- ช่างเทคนิค
4. เสมียน เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 21 อัตรำ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
5. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำงๆ จำนวน 15 อัตรำ
- ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องยนต์
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อุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด 5 อันดับแรก
1. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมรถยนต์และ จักรยานยนต์
จานวน 90 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 45.45
2. การผลิต จานวน 53 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.77
3. กิจกรรมการก่อสร้าง จานวน 30 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.15
4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร จานวน 14 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
7.07
5. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 4 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 2.02

ประเภทอำชีพ ที่มีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด 5 อันดับ
แรก
1. อาชีพพื้นฐาน จานวน 58 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.29
2. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 20.20
3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ จานวน 31 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 15.66
4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ จานวน 27 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.64
5. เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 21 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.61
ควำมต้องกำรแรงงำนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช./
ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา มากที่ สุ ด จ านวน 77 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
38.89 รองลงมา คื อ ระดั บประถมศึกษาและที่ ต่ ากว่ า จานวน
67 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.84 และระดับมัธยมศึกษา จานวน
34 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.17
พิจำรณำตำมช่วงอำยุ
ช่วงอายุที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหว่าง
18 - 24 ปี จานวน 67 อัตรา คิดเป็นร้อ ยละ 33.84 รองลงมา
คื อ อายุ ร ะหว่ า ง 25 - 29 ปี จ านวน 53 อั ต รา คิ ด เป็ น
ร้อ ยละ 26.77 และอายุ ระหว่าง 30 - 39 ปี จานวน 41 อั ตรา
คิดเป็นร้อยละ 20.71
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ควำมต้องกำรแรงงำนจำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม เดือน พ.ย.64
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2. ผู้สมัครงำนที่ลงทะเบียน
- มีผู้สมัครงานมาลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 117 คน
ผู้สมัครงำนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 63 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09 และระดับปวช./
ปวส./อนุปริญญา จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53
ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 63 คน
คิดเป็น 53.85 %

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา

ระดับปริญญาตรี
จานวน 20 คน
คิดเป็น 17.09 %

ผู้สมัครงำนจำแนกตำมช่วงอำยุ
ส่วนใหญ่พบว่าผู้สมัครงานที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี
มากที่สุด จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.88 รองลงมา
คื อ อายุ ร ะหว่ า ง 30-39 ปี จ านวน 34 คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 29.06 และอายุ ร ะหว่ า ง 25-29 ปี จ านวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21
ผู้สมัครงำนจำแนกตำมตำแหน่งงำน
ผู้ส มัครงานส่ว นใหญ่ สมัครงานในตาแหน่งอาชีพ
พื้นฐานมากที่สุด จ านวน 54 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.15
รองลงมาเป็ น ต าแหน่ ง ช่ า งเทคนิ ค และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.80
และเสมี ย น เจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
10.26

จานวน 17 คน
คิดเป็น 14.53 %
ผู้สมัครงำนจำแนกตำมช่วงอำยุ
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3. ผู้สมัครงำนที่ได้รับกำรบรรจุงำน
ผู้มาใช้บริการสมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 153 ค น
กำรบรรจุงำนจำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การผลิ ต
จ านวน 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.22 รองลงมา คื อ การขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่ อ มยานยนต์
และจักรยานยนต์ จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 และการก่อสร้าง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80

กำรบรรจุงำนจำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม เดือน พ.ย. 64
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อำชีพพื้นฐำน
ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำนฯ

0 5561 0218-9

หน้ำ 5

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

ตำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวำคม ๒๕๖๔
สถำนประกอบกำร
(ประเภทกิจกำร)

คุณสมบัติ

ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

ค่ำจ้ำง

อำยุ

วุฒิ

สวัสดิกำร/เงื่อนไข

- พนักงานขายอิสระ 10
บจก.เธียรสุรัตน์
เลขที่ 128/3 ต.บ้านหลุม
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000
โทร 083 5805083
(จาหน่ายเครื่องกรองน้า)

ไม่
ระบุ

1855

ไม่
จากัด

ตามตกลง

ตรอ. ยางทองตรวจสภาพรถ - ช่างซ่อมช่วงล่าง
เลขที่ 75 ถ.ศรีสัชนาลัย

4

ช

20+

ปวช+

ตามตกลง

- ขอเป็นในพื้นที่สวรรคโลก
และใกล้เคียง
- หากมีประสบการณ์
พิจารณาเป็นพิเศษ

2

ไม่
ระบุ

25+ ม.3+

ตามตกลง

- รักงานบริการ ทางานเป็น
กะได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- เวลาทางาน
07.00 น. - 16.00 น.
10.00 น. - 20.00 น.

ไม่
ระบุ

30+ ป.ตรี

ตามตกลง

- รักเด็ก

ญ
ญ

25+ ไม่จากัด
25+ ไม่จากัด

ตามตกลง
ตามตกลง

ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก

จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 642330
(ตรวจสภาพรถ)
โรงแรมเรือนไทย
เลขที่ 181/20 ม.4
ซ.ประชาร่วมมิตร ถ.จรดวิถีถ่อง
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

- พนักงานเสิร์ฟ (ประจา)

โทร 055 612444
(ร้านอาหารและที่พัก)
โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา - พนักงานเสิร์ฟ (ประจา) 1
เลขที่ 34/13 ม.12
ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000
- นักการภารโรง
1
โทร 081 8878964
1
- แม่บ้าน
(โรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก)
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0 5561 0218-9

- มีใจรักบริการ
- มีที่พักฟรี

- อดทน ขยัน
- หากมีประสบการณ์
พิจารณาเป็นพิเศษ

หน้ำ 6

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

ตำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวำคม ๒๕๖๔
สถำนประกอบกำร
(ประเภทกิจกำร)

คุณสมบัติ

ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

อำยุ

วุฒิ
ไม่
จากัด

บจก.แอมเบอร์ โลจิสติสก์ - พนักงานขับรถ ท.3
193/4 ม.2 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110
โทร 095 9184655
(ขนส่ง)

ไม่
จากัด

ช

2560

บจก.รักษาความปลอดภัย - พนักงานสวนสัตว์
กรุงเทพบีเอสเอส
99 ม.4 ต.คลองกระจง
- พนักงานสวน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110
- พนักงานก่อสร้าง
โทร 091 8387252
(สรรหาบุคลากร)

2

ช

2550

2

ช

2

ช

บจก.สุโขทัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ทรานส์
58/45 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 620 0581
(จาหน่ายยางรถยนต์)

- ช่างซ่อมรถยนต์

2

ช

บจก.เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ
57 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 612149
(จาหน่ายเครื่องจักรกลการ
จาหน่ายเครื่องมือการเกษตร)

- ที่ปรึกษาการขาย
- พนักงานสโตร์
- พนักงานขายอะไหล่
- ช่างบริการ

(ซ่อมช่วงล่าง-เปลี่ยน
ยางรถ)

ค่ำจ้ำง

ไม่
จากัด

ตามตกลง

315/วัน

สวัสดิกำร/เงื่อนไข
- มีใบขับขี่ประเภท ท.3
- รู้เส้นทางในต่างจังหวัด
เป็นอย่างดี

- ดูแลสัตว์ภายในสวนสัตว์
ของสนามบิน
- ดูแลสวนภายในสนามบิน
- มีประสบการณ์พิจารณา
เป็นพิเศษ

25+ ไม่
จากัด

ตามตกลง

- ประกันสังคม
- เงินรางวัลประจาปี
- มีประสบการณ์พิจารณา
เป็นพิเศษ

2 ช
2 ช 25ปวส
2 ช/ญ 35
2 ช

ตามตกลง

- หากมีประสบการณ์
พิจารณาเป็นพิเศษ
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หน้ำ 7

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

ตำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวำคม ๒๕๖๔
สถำนประกอบกำร
(ประเภทกิจกำร)
บจก.บราเธอร์เฮ้าส์
แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

- แม่บ้าน

55/10 ม.12 ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โทร 081 8861887
- พนักงานหน้าร้าน

(ขายอสังหาริมทรัพย์)

บจก.พีแอนด์วาย
- ที่ปรึกษาการขาย
89 ม.4 ต.บ้านหลุม
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000
โทร 088 2788910
(จาหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ MG)
บจก.โตโยต้าเอ็กซ์เซลเลนท์
199 ม.12 ต.บ้านสวน
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64220
โทร 091 0300188
(ศูนย์ซ่อม/ขายรถ)

คุณสมบัติ

ค่ำจ้ำง

อำยุ

วุฒิ

สวัสดิกำร/เงื่อนไข

1

ญ

2050

ไม่
จากัด

ตามตกลง

- ขยัน อดทน

1

ไม่
ระบุ

20+ ม.6+

ตามตกลง

- หากมีประสบการณ์
พิจารณาเป็นพิเศษ

5

ไม่
ระบุ

20+

315+/วัน

- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยเลี้ยงอบรม

ไม่
จากัด

1 ไม่
- Call Center
ม.6+
1 ระบุ
- ช่างยนต์
ปวช+
- ที่ปรึกษาการขาย 10 ช
ม.6+
ไม่จากัด
1 ญ
- แม่บ้าน
1 ช 18+ ปวช+
- พนักงานขับรถ
ปวช+
1 ช
- ช่างพ่นสี
ปวช+
1 ช
- ช่างตัวถัง
ปวช+
1 ช
- ช่างสี
ปวช+
1 ช
- ช่างเตรียมพื้น

ตามตกลง

QR CODE
ตำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติม
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0 5561 0218-9

- รักการขาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ขยัน อดทน สุภาพ
- ทุกตาแหน่งหากมี
ประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ

หน้ำ 8

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

อำชีพอิสระ ไม่ยำกอย่ำงที่คิด
“เสน่ห์จันทร์”
ขนมไทยมงคลที่พบได้บ่อยไม่ต่างจากขนม
ทองเอก นั่ น คื อ “เสน่ ห์ จั น ทร์ ” ที่ ม าในรู ป ทรงสี
เหลืองอร่าม ลักษณะเป็นก้อนกลมคล้ายกับลูกจันทน์
ผลไม้ พื้ น บ้ า นที่ มี ผ ลสุ ก สี เ หลื อ ง มี ก ลิ่ น หอมน่ า
รับประทาน ในสมัยก่อนคนโบราณจึ งนาผลจั น ทน์
มาประยุก ต์กลายเป็ น ขนมมงคล ส่ ว นด้ านบนจะมี
ก้อนกลมเล็ก ๆ สีน้าตาลจากน้าตาลปี๊บที่ถูกเอาไป
อบควันเทียนจนหอม

วัตถุดิบ

แป้งข้าวเจ้า
แป้งข้าวเหนียว
ผงจันทน์เทศป่น
หัวกะทิ
น้าตาลทราย
ไข่แดงไข่ไก่
น้าตาลปี๊บสาหรับทาขั้วผลจันทร์
เทียนสาหรับอบขนม

2 ถ้วย
2 ถ้วย
1 ช้อนชา
8 ถ้วย
4 ถ้วย
8 ฟอง

ขั้นตอนกำรทำขนมเสน่ห์จนั ทร์
1. ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และผงจันทน์เทศป่นเข้า
ด้วยกัน
2. น าหั ว กะทิ แ ละน้ าตาลทรายใส่ ห ม้ อ ตั้ ง ไฟอ่ อ น คนจน
น้าตาลละลาย แล้วนาไปกรองด้วยผ้าขาวบาง และนาไปผสมกับ
แป้งที่เตรียมไว้ นาไปตั้งบนไฟอ่อน ค่อย ๆ กวนจนส่วนผสมข้น
ยกลง
3. ใส่ไข่แดงลงไป คนให้เข้ากัน นาขึ้นตั้งบนไฟอ่อน กวนต่อ
จนส่วนผสมเหนียวพอปั้นได้ ปิดไฟ
4. ปั้นเป็นทรงกลมคล้ายผลจันทร์ แต่งขั้วด้วยน้าตาลปี๊บเคี่ยว
นาไปอบควันเทียนจนหอม
ลั ก ษณะที่ ดี ข องขนมเสน่ ห์ จั น ทร์ ควรมี สี เ หลื อ งทอง
สวยงาม ขนาดของเม็ดขนมมีขนาดขึ้นเท่า ๆ กัน ขนมจะแห้งแต่ไม่
แข็งและเหนียว รสหวาน หอม และมัน

แหล่งที่มำ
มุสลิมไทยโพสต์, ขนมเสน่ห์จันทร์ สูตรขนมเสน่ห์จันทร์, สืบค้นจาก https://shorturl.asia/6lSZG, (เข้าถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564).
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0 5561 0218-9

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

หน้ำ 9

ข่ำวประชำสัมพันธ์

ขอแจ้งเตือนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ห้ำมจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่มีใบอนุญำตทำงำนโดยเด็ดขำด
มีโทษปรับถึง 100,000 บำท ต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคนหำกผิดซ้ำมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
นำงทั ศ นี ย์ พงษ์ ภู่ นั ก วิ ช ำกำรแรงงำนช ำนำญกำรพิ เ ศษ รั ก ษำรำชกำรแทน
จัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข่าวการลักลอบนาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทางานในจังหวัดต่าง ๆ เป็นจานวนมาก สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
จึงขอเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน หากเป็นแรงงานต่างด้าว
ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทางานได้ นายจ้าง/สถานประกอบการใด
ที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานจะมีความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อหา “รับคนต่าง
ด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานเข้าทางาน” มีโทษตามมาตรา 102 ปรับ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคน
ต่ า ง ด้ า ว ที่ จ้ า ง ห นึ่ ง ค น ห า ก ก ร ะ ท า ผิ ด ซ้ า ต้ อ ง มี โ ท ษ จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น 1 ปี ห รื อ ป รั บ ตั้ ง แ ต่
50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทางานเป็นเวลา 3 ปี ส่วนคนต่าง
ด้าวที่ทางานโดยไม่มี ใบอนุญ าตทางานจะมี โทษปรั บตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูก ผลักดั น
ส่งกลับประเทศต้นทาง
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่
ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว ขอให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ใดหากพบเห็นแรงงานต่าง
ด้าวลักลอบทางานโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งสานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ

285 ม.14 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
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ข่ำวประชำสัมพันธ์

กำรออกเอกสำรประจำตัวให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติลำวในประเทศไทย
แจ้งนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ตามมติคณะรัฐมนตรีมีเมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวหมดอายุ ให้แรงงงานต่าง
ด้าวดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารฉบับใหม่ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
นำงทัศ นีย์ พงษ์ภู่ นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเ ศษ รั กษำรำชกำรแทนจัดหำงำนจังหวัดสุโ ขทัย
เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ (กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา) เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รและท างานได้ ต่ อ ไปเป็ น กรณี พิ เ ศษ
ภายใต้ส ถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 โดยต้องดาเนินการขออนุญาตทางานและ
ขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณีหนังสือเดินทำงหรือ
เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงของคนต่ำงด้ำวหมดอำยุ ให้แรงงำนต่ำงด้ำวดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งเอกสำรฉบับใหม่
เพื่อใช้ในกำรขอรับกำรตรวจอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไปภำยในวันที่ 1 สิงหำคม 2565
โดยในส่ ว นของแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วสั ญ ชำติ ล ำวจะต้ อ งด ำเนิ น กำรต่ อ อำยุ ห นั ง สื อ เดิ น ทำงด้ ว ยตนเอง
ณ สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวประจำประเทศไทย หรือสถำนกงสุลใหญ่แห่ง
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือเดินทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้าข้อมูลส่วนตัวและหน้าตรวจลงตราล่าสุด)
3. รูปถ่ายขนาด 4×6 เซนติเมตร
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของแรงงาน
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง
6. สาเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานสัญชาติลาว ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่ าว รวมถึ งแรงงานสั ญชาติล าวกลุ่ มอื่น ๆ ที่ห นั งสื อเดิ นทางหรือเอกสารใช้แ ทนหนัง สื อเดิน ทางหมดอายุใ ห้
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารฉบับใหม่ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและ
ทางานได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ทั้งนี้สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5561 0218-9 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดทาง
Page Facebook : สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย หรือเว็บไซต์สานักงาน www.doe.go.th/sukhothai
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กำรนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศตำม MOU
(ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019)
คณะกรรมกำรบริ ห ำรสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 โดยนายจ้ า ง/สถานประกอบการสามารถเริ่ ม ด าเนิ น การน าคนต่ า งด้ า วมาท างานตาม MOU
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
นำงทัศนีย์ พงษ์ภู่ นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทนจัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย เปิดเผย
ว่าที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ห ารสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 มีมติ เห็ น ชอบ
แนวทางการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างใน
ประเทศทาได้ 2 วิธี คือ 1) นายจ้างดาเนินการนาคนต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศด้วยตนเอง 2) นายจ้างนาคน
ต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศ โดยผู้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวมาทางาน ซึ่งกาหนดขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นแบบคาร้องขอนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายจ้างหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นา
คนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศยื่นแบบคาร้องกับสานักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ได้แก่ แบบนจ.2 หนังสือแต่งตั้ง สัญญาจ้างแรงงานและเอกสารนายจ้าง
ขั้น ตอนที่ 2 การจั ดส่ งค าร้ อ งตามความต้ องการจ้างแรงงานต่างด้าว ส านัก งานจัดหางานจัง หวั ด
มีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจาประเทศไทยไปยังประเทศต้นทาง
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการของประเทศต้นทาง ดาเนินการรับสมัครคัดเลือก ทาสัญญาและทา Name
List ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจาประเทศไทย กรมการจัดหางานส่งบัญชีรายชื่อคนงาน
ต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
ขั้น ตอนที่ 4 การยื่ น คาขอรั บ ใบอนุ ญาตทางานแทนคนต่างด้าว นายจ้างหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้ นา
คนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้น ตอนที่ 5 การอนุ ญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ กรมการจัดหางาน
ออกหนังสือถึงสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาออกวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ
และหนังสือแจ้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่
นายจ้างได้แจ้งไว้
มีต่อหน้ำถัดไป
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กำรนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศตำม MOU
(ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019)
ขั้นตอนที่ 6 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ด่านตรวจคนเข้าเมือง) เมื่อคนต่างด้าวเดินทาง
เข้ า มาในราชอาณาจั ก รต้ อ งแสดงหนั ง สื อ ยื น ยั น การอนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาท างาน ผลการตรวจเชื้ อ โรคโควิ ด - 19
และหลั กฐานการได้รั บ วัคซีน (ถ้า มี ) ส านั กงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุ ญาตวี ซ่าเป็ นระยะเวลา 2 ปี
จากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่นายจ้างแจ้งไว้เท่านั้นและต้องเดินทางตามเส้นทางที่กาหนดห้าม
แวะสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักตัว
ขั้นตอนที่ 7 การกักตัว ณ สถานที่กักตัว เมื่อถึงสถานที่กักตัวคนต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ
6 โรค และตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
1) คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบ ต้องกักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจหาเชื้อโรค
โควิด - 19 จานวน 2 ครั้ง
2) คนต่ างด้า วที่ฉี ดวั คซี น แล้ ว แต่ยั งไม่ค รบหรื อ ยัง ไม่ ฉีด วัค ซีน เลย ต้ องกัก ตัว อย่า งน้ อย 14 วั น
และตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 จานวน 2 ครั้ง
หากตรวจพบเชื้อโรคโควิด -19 ให้เข้ารับการรักษา โดยนายจ้างหรือบริษัทประกันที่นายจ้างทาให้
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เมื่อผลตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อจึงจะฉีดวัคซีนให้คนต่างด้าวโดยนายจ้างจะต้อง
เป็นผู้ รับผิ ดชอบค่าฉีดวัคซีน และจะดาเนิ น การฉีดให้ แรงงานในวันสุ ดท้ายของการกักตัว จากนั้นนายจ้าง /สถาน
ประกอบการ หรือผู้รับอนุญาตฯ รับคนต่างด้าวไปยังสถานที่ทางาน
ขั้ น ตอนที่ 8 การอบรมและรั บ ใบอนุ ญ าตท างาน คนต่ า งด้ า วรั บ การอบรมผ่ า นระบบวิ ดี โ อ
(Video conference) ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะออกใบอนุญาตทางานให้คนต่างด้าว โดยให้ไปรับ
ใบอนุญาตทางาน พร้อมทั้งแจ้งคนต่างด้าวเข้าทางาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ภายใน 15 วัน โดยแสดงหลักฐานการกักตัว ผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 และใบรับรองแพทย์ 6 โรค
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการนา
คนต่ า งด้ า วเข้ า มาท างานได้ ท ราบขั้ น ตอนการด าเนิ น การ โดยสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส านั ก งาน
จัดหางานจั งหวัดสุ โ ขทัย โทร.0 5561 0218 – 9 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดทาง Page:Facebook
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย หรือเว็บไซต์สานักงาน www.doe.go.th/sukhothai ทั้งนี้การนาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MOU จะเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
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หน้ำ 13

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

สาระน่ ารู้
“เริ่มต้นหำงำนอย่ำงไร ให้ได้งำนที่ตรงกับเรำ”
1. อ่ำนประกำศหำงำนตำมช่องทำงต่ำง ๆ
การอ่านประกาศหางานตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะประกาศรับสมัครงานตามหน้าเว็บไซต์
จะให้ข้อมูลหลายอย่าง ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่การทางาน คุณสมบัติที่ต้องการ ไปจนถึงรายละเอียดคร่าว ๆ ของบริษัท
หรือหน่วยงาน เช่น เงินเดือนและสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
2. พยำยำมเขียนทักษะที่มีออกมำ
เมื่อเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่การทางานมากขึ้น จะทาให้เราได้ไอเดียว่าทักษะความสามารถที่เรามี
ตรงกับคุณสมบัติที่บริษัทหรื อหน่ว ยงานกาลั งตามหาหรือไม่ โดยจะต้องเขียนออกมาว่าตอนนี้เรามีทักษะและจุดแข็ง
อะไรบ้าง และเมื่อเทียบกับหน้าเว็บไซต์แล้วยังมีทักษะอะไรที่บ้างที่ขาดหายไป
3. ค้นคว้ำหำข้อมูลให้มำกขึ้น
การลงโฆษณาประกาศงานบางครั้งก็มีข้อจากัดในเรื่องของการให้ข้อมูลของบริษัทหรือหน่วยงาน ซึ่งเราสามารถ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือหน่วยงานโดยตรงที่มีข้อมูลและข่าวสารอั ปเดตข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
หรือหน่วยงาน
4. สอบถำมจำกคนที่มีประสบกำรณ์
หลั ง จากรู้ แ ล้ ว ว่ า เรามี ค วามสนใจในงานนั้ น จริ ง ๆ ให้ ล องหาคนใกล้ ตั ว ที่ ท างานนั้ น อยู่ ห รื อ ค้ น หาข้ อ มู ล
ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ทางาน เงินเดือนและสวัสดิการจากการทางาน เป็นต้น
5. เขียนเรซูเม่ให้ใหม่อยู่เสมอ
การเขียนเรซูเม่ใหม่เป็นสิ่งที่จาเป็นมาก ไม่ว่าจะเป็นการหางานครั้งแรกในชีวิตหรือเป็นการมองหางานใหม่ก็ตาม
ต้องทาให้คุณสมบัติที่เรามีอยู่ในเรซูเม่เป็นปัจจุบันเสมอ ไม่ว่าจะมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือประสบการณ์เพิ่มขึ้นก็ควรอั ปเดต
เหตุผลก็เพราะงานแต่ละตาแหน่งต้องการคุณสมบัติและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป
6. หมั่นฝึกซ้อมสัมภำษณ์งำน
เมื่อเตรียมเอกสารสาหรับสมัครงานพร้อมแล้ว ให้ลองคิดไว้ก่อนว่าหากต้องไปสัมภาษณ์งานแล้วแล้วเราจะเล่า
เรื่องอย่างไร หลายคนอาจจะคิดว่าหากเรามีประสบการณ์เช่นนั้นจริง ๆ ก็ไม่จาเป็นต้องเตรียม แต่พอเอาเข้าจริงเราก็จะ
พู ด จา ติ ดขั ดไ ด้ ห า กเ รา ไ ม่ เ ตรี ย มข้ อ มู ล มา ใ ห้ ดี ก่ อน ไ ม่ ว่ า จะ เ ป็ น ก าร แส ด งทั กษ ะ นั้ น ใ นก าร ฝึ กง า น
การทางานและที่อื่น ๆ
แหล่งที่มำ : Work venture, “เริ่มต้นหางานอย่างไร ให้ได้งานที่ตรงกับเรา”, สืบค้นจาก https://www.workventure.com/blog/
(เข้าถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564).
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หน้ำ 14

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

ภำพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

วันจันทร์ที่ 1,2 พฤศจิกายน 2564 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม
และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs และเข้าพบผู้บริหารของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสุโขทัย
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัยและผู้จัดการธนาคารออมสิน
สาขาสุโขทัย

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดไทยชุมพล ตาบลธานี อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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หน้ำ 16

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

ภำพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพบนายจ้างเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์
และเชิ ญชวนนายจ้ าง/สถานประกอบการ เข้าร่ ว มโครงการส่ งเสริ มและรั กษาระดับการจ้างงานในธุ รกิจ SMEs
โดยบูรณาการรวมกับโครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 28 กัน ยายน 2564 ในกรณีตรวจพบแรงงานต่างด้าวทางานอย่างผิ ดกฎหมายในสถานประกอบการ
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

285 ม.14 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

0 5561 0218-9

หน้ำ 17

วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

ภำพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

วัน ที่ 16,18 และ 23 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2564 ส านัก งานจั ดหางานจัง หวั ดสุ โ ขทัย ออกพื้น ที่ด าเนิ น
การตรวจสอบและชี้แจงการให้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่ 18,19 พฤศจิกายน พ.ศ.สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีในงานลอยกระทง เผาเทียน
เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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วารสาร สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวำคม 2564

ภำพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ
“บทบาทภารกิจของสานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยในการให้บริการประชาชน” ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ค่ายรามคาแหง
มหาราช ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัน 24,25 และ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจสอบ
การจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
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สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ/อำนวยกำรจัดทำ
นำงทัศนีย์

พงษ์ภู่

นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
จัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย

นะสุข
คำปำตัน
มีสวัสดิ์
สิงหำบุตร
แห่ชู
จันคำ
โตงิ้ว
รู้คุณ
พุม่ สิโล
หลำภักดี
แจ่มเกตุ
พงษ์ภู่
พุ่มสิโล
ศรีพยัคฆ์
มำเอี่ยม

นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรแรงงำน
นักวิชำกำรแรงงำน
นักวิชำกำรแรงงำน
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
นักวิชำกำรแรงงำน
นักวิชำกำรแรงงำน
นักวิชำกำรแรงงำน
นักวิชำกำรแรงงำน
นักวิชำกำรแรงงำน
นักวิชำกำรแรงงำน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ)
นักวิชำกำรแรงงำน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ)
นักวิชำกำรแรงงำน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ)
นักวิชำกำรแรงงำน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ)

กองบรรณำธิกำร
นำงนพวรรณ
นำงสำวพัชรำภรณ์
นำงสำวดรุณี
นำยวรปรัชญ์
นำงสำวรัชชำสร
นำงสำวรัชนก
นำยนพเก้ำ
นำงสำวพิไลวรรณ
นำงสำวสุภำภรณ์
นำยวรพล
นำงสำวบุญชนก
นำงสำวภัทรมน
นำยธนกร
นำยกฤษฎำ
นำงสำวสุธำวัลย์
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