สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนนพฤษภาคม 2564
1. ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 47 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ณ เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2564 จํานวน 610 อัตรา เปนความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จํานวน 187 อัตรา คิดเปนรอยละ 30.66 รองลงมา ไดแก ระดับปวช./ปวส./อนุ
อนุปริญญา จํานวน 185 อัตรา
คิดเปนรอยละ 30.33 และระดับประถมศึกษา
ษาและที่ต่ํากวา จํานวน 111 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.20
ความตองการแรงงาน
จํานวน 610 อัตรา
เพิ่มขึ้น 274.23 %

บรรจุงาน
จํานวน 291 อัตรา
เพิ่มขึ้น 88.96 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 342 อัตรา
เพิ่มขึ้น 102.37 %

เดือนเมษายน 2564 จํานวน 163 อัตรา
เดือนพฤษภาคม 2564 จํานวน 610 อัตรา

เดือนนเมษายน 2564 จํานวน 169 อัตรา
เดือนนพฤษภาคม 2564 จํานวน 342 อัตรา

เดือนเมษายน
เมษายน 2564 จํานวน 290 อัตรา
เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2564 จํานวน 291 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 215 อัตรา
- แรงงานดานการประกอบ
- แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 122 อัตรา
- ตัวแทนนายหนาขายประกันภัย
- ตัวแทนขายดานเทคนิคและการคา
3.. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 44 อัตรา
- เจาหนาที่ธุรการ
- เจาหนาที่การเงิน
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 25 อัตรา
- พนักงานบริการ

5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน จํานวน 24 คน
- ผูขับรถยนต รถรับจาง และรถตู
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อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก การซอมรถยนตและจักรยานยนต
จํานวน 159 อัตรา คิดเปนรอยละ 38.18
2. การผลิต จํานวน 131 อัตรา คิดเปนรอยละ 21.48
3. กิจกรรมการกอสราง จํานวน 18 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.79
4. ที่พักแรม และบริการดานอาหาร จํานวน 38 อัตรา
คิดเปนรอยละ 6.23
5. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย จํานวน 16 อัตรา
คิดเปนรอยละ 2.62

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน พ.ค.64
หนวยนับ : อัตรา

38

16
159

78
131

การขายสงฯ

การผลิต

การกอสรางฯ

การขนสงฯ

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยฯ

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 215 อัตรา คิดเปนรอยละ 35.25
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 122 อัตรา
คิดเปนรอยละ 20.00
3. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 44 อัตรา คิดเปนรอยละ 7.21
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
25 อัตรา คิดเปนรอยละ 4.10
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน
ดานการประกอบ จํานวน 24 อัตรา คิดเปนรอยละ 3.93

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จํานวน 187 อัตรา คิดเปนรอยละ 30.66 รองลงมา คือ
ระดับปวช./ปวส/อนุปริญญา จํานวน 185 อัตรา คิดเปนรอยละ
30.33 และระดับประถมศึกษาและที่ต่ํากวา จํานวน 111 อัตรา
คิดเปนรอยละ 18.20
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 186 อัตรา คิดเปนรอยละ 30
30.49 รองลงมา
คือ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 149 อัตรา คิดเปนรอยละ
24.43 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 110 อัตรา คิดเปน
รอยละ 18.03

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
แนกตามประเภท พ เดือน พ.ค.64
25

หนวยนับ : อัตรา

24

44
215
122

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

เสมียน/เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

พนักงานบริการฯ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
แนกตาม บการศึกษา เดือน พ.ค.64
31

หนวยนับ : อัตรา

25 6

51

224

55
70
148

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

เสมียน เจาหนาที่

พนักงานบริการฯ

ผูปฏิบัติโดยใชฝมือฯ

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

ผูประกอบวิชาชีพฯ

ผูบัญญัติกฎหมายฯ
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2. ผูสมัครงานที่ลงทะเบียน
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียนในเดื
ในเดือนนพฤษภาคม 2564 จํานวน 241 คน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 123 คน
คิดเปนรอยละ 51.04 รองลงมาคือ ระดับปวช
ปวช./ปวส. จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 20.33 และระดับปริญญาตรี
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 15.77
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 123 คน
คิดเปน 51.04 %

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 38 คน
คิดเปน 15.77 %

ระดับปวช./ปวส.
จํานวน 49 คน
คิดเปน 20.33 %

ผูสมัครงานจําแนกตามช
แนก
วงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18 - 24 ป
มากที่สุด จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 48
48.13 รองลงมา
คือ ชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 20. 75
และอายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ
14.52
ผูส มัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครงานในตํตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 46
46.06 รองลงมา
เปนตําแหนง ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน
56 คน คิดเปนรอยละ 23.24 และตํตําแหนงเสมียนน/เจาหนาที่
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.88

หนวยนับ : คน

9 42

25

116

50
35

15-17 ป

18-24 ป

25-29 ป

40-49 ป

50-59 ป

60 ปขึ้นไป

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
หนวยนับ : คน

12

14

10

2

17

111

19
56

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

พนักงานบริการฯ

เสมียน เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

ผูประกอบวิชาชีพฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมอื ฯ

ผูบญ
ั ญัติกฎหมายฯ

30-39 ป

- 43. ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนนพฤษภาคม 2564 จํานวน 291 คน
การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภท
ประเภทอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมทีที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การขายส ง
และการขายปลีกฯ จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 44.67 รองลงมา คือ การผลิต จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ
29.21 และการกอสรางฯ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 11.34
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน พ.ค.64
9

14

2
7 3 11

การขายสงฯ
การผลิตฯ

27

130

33

การกอสรางฯ
ที่พกั แรมฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยฯ

64

การขนสงฯ
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสาตรฯ
การศึกษาฯ

หนวยนับ : คน

การบริหารราชการฯ
กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชี
ประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 62 คน
คิดเป นร อยละ 21.31 รองลงมา คือ ชางเทคนิคและผูป ฏิบัติง านที่เกี่ย วของ จํา นวน 85 คน คิดเปนรอยละ
24.21 และพนักงานบริการ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 15.46
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน พ.ค.64

21
25

13 6

ชางเทคนิคฯ
85

อาชีพพื้นฐาน
พนักงานบริการฯ
เสมียน/เจาหนาที่

34
45

62

ผูป ระกอบวิชาชีพดานตางๆ
ผูป ฏิบตั งานโดยใชฝมือฯ
ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ

หนวยนับ : คน
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ตําแหนงงานว
านวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
256
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท สยามนิสสันสุโขทัย
จํากัด
92/26 หมูที่ 4 ตําบลธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 0 5562 1167
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
บริษัท วีออลล จํากัด
68 หมูที่ 2 ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 06 5492 5455
(อาหารและเครื่องดื่ม)
หางหุนสวนจํากัด
ฉลามสหทรัพย
55/16 หมูที่ 12
ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 08 9839 4994
(ออแกนไนซ/อีเวนต)
บริษัท มิตซูสุโขทัย จํากัด
99 หมูที่ 1 ตําบลปากแคว
อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 08 2461 8228
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
หางหุนสวนจํากัด 315
ไอทีเซอรวิส
242/9 หมูที่ 7 ตําบลธานี
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย 64000
โทร 09 5307 8255
(รานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส)

ตําแหนงงาน
- ที่ปรึกษาการขาย
- พนักงานสโตร

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
ไม
ไม 18+
จํากัด ระบุ
1
ช 18+

คาจาง

วุฒิ
ปวช+

ตามตกลง

ปวช+

ตามตกลง

สวัสดิการ/เงื่อนไข
- มีใบขับขี่รถยนต

- ชางประดับยนต

1

ช

18+

ปวช+

ตามตกลง

- พนักงานบริการ

ไม
จํากัด

ไม
ระบุ

18+

ม.6+

ตามตกลง

- Incentive
- ปรับทดลองงาน
- ปรับประจําป
- ตรวจสุขภาพ
ประจําปและอื่นๆ

- พนักงานธุรการ

1

ไมจํากัด

ตามตกลง

- มีใบขับขี่รถยนต
- สามารถใชงาน
คอมพิวเตอรได

-ชางยนต

8

ช

21+

ปวช+

ตามตกลง

-ทีที่ปรึกษาการขาย

8

ช

21+

ม.6+

- มีประสบการณ
พิจารณา
เปนพิเศษ

ชางประจําราน

1

ช

18+

ปวช+

ไม 18+
ระบุ

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

13,000+ - มีประสบการณ
/เดือน - ซอมแอร/วิเคราะห
อาการเสีย
- มีใบขับขี่รถยนต
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท กวงไถสเปเชียล
เปเปอร จํากัด
21/4 หมูที่ 13
ถนนศรีสัชนาลัย
ตําบลปากุมเกาะ
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร 0 5564 2034
(ผลิตกระดาษสา)
รานขนมจีนบานนา
16/39 หมูที่ 1
ตําบลเมืองเกา
อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64210
โทร 0 5563 3274
(รานอาหารและเครื่องดื่ม)
บริษัท มิตซูสุโขทัย จํากัด
99 หมูที่ 1 ตําบลปากแคว
อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 08 2461 8228
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
บริษัท พี เอ เอส พืชผล
สงออกและไซโล จํากัด
2/11 ถนนพิศาลสุนทรกิจ
ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร 06 1995 5384
(ผลิตและสงออกน้ํามันพืช)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
- พนักงานคุมการผลิต
1
ช 18+ ปวส+
ตําแหนงงาน

- พนักงานควบคุม
คุณภาพ
- เจาหนาที่การตลาด
- พนักงานบัญชี

1
1
1

ไมระบุ 18+ ป.ตรี+
18+ ปวส+

- พนักงานสงของ
- พนักงานเสริฟ์

1
2

ไมระบุ 18+ ปวช+
18+ ไมจํากัด

- ชางยนต

8

- ที่ปรึกษาการขาย

- พนักงานขาย
- พนักงานสนับสนุน
การขาย

ญ

ตามตกลง - ใชคอมพิวเตอรได
ตามตกลง - รับ/สงของ
- มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

ตามตกลง

8

ไมระบุ 18+ ม.6+

ตามตกลง

2

18+ ปวส+

ตามตกลง

18+ ป.ตรี+

ตามตกลง

ไม
ระบุ

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - ควบคุมการผลิต
และสามารถดูเครื่องได
ตามตกลง
- มีประสบการณ
ตามตกลง พิจารณาเปนพิเศษ
ตามตกลง

18+ ปวช+

1

ช

18+ ปวส+

คาจาง

- มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รักงานขาย
- มีใบขับขี่รถยนต
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท ซิงตา สตีลคอรด (ไทย
แลนด) จํากัด
เลขที4่ 75/9 หมูที่ 7 WHA
Eastern Seaboard Industrial
Estate 2 ตําบลคลองกิ่ว
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
20220
โทรศัพท 06 5729 5994 /
0 3300 4568
(การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้น
มูลฐานอื่นๆ)
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส
จํากัด
168/22 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบล
พระสมุทรเจดีย อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท

ตําแหนงงาน
- พนักงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ

- ตําแหนงพนักงาน
เขียนโปรแกรม

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
10 ไมระบุ 18-40

หลาย ไมระบุ 20+
อัตรา

คาจาง
วุฒิ
ไม
จํากัด
วุฒิ

ปวส.+

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - มีบัตรคนพิการ
- ยอมรับวัฒนธรรมของ
บริษัทได มีความ
รับผิดชอบ อดทน
และซื่อสัตย สุขภาพ
แข็งแรง พรอมเริ่มงาน
ไดทันที
**สําหรับผูพิการ
ทางการเคลื่อนไหว**
ตามตกลง - คนพิการที่สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่
มอบหมายได
- สามารถทํางาน WFH
ได สงงานตามกําหนด
หรือเขาประชุมกับ
บริษัทเปนครั้งคราว

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อ บริการใหคํ าปรึ กษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่

ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวประชาสัมพันธ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เชิญชวนใชบริการผานระบบ e-Services
ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดระบบใหบริการภารกิจของกรมการจัดหางาน
ผานระบบออนไลน ทั้ง 4 งานบริการ ดังนี้
1. ระบบ Smart Job Center สําหรับใหบริการนายจางที่ตองการประกาศรับสมัครพนักงานและ
ใหบริการผูวา งงานที่ตองการหางานทํา โดยเขาใชบริการไดทางเว็บไซต http://smartjob.doe.go.th
2. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงานผานอินเตอรเน็ต สําหรับใหบริการ
ขึ้นทะเบียนผูประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจาง โดยเขาใชบริการไดทาง
เว็บไซต http://empui.doe.go.th
3. ระบบอิเล็กทรอนิกสการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ สําหรับใหบริการรับแจงการ
เดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง รับแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re-entry visa)
และลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ โดยเขาใชบริการไดทาง
เว็บไซต http://toea.doe.go.th
4. ระบบแจงการทํางานของคนตางดาว (แจงรับคนตางดาวเขาทํางานหรือแจงออก) โดยเขาใช
บริการไดทาง เว็บไซต https://eservice.doe.go.th
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ขาว
ประชาสัมพันธ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว สําหรับผูประกันตนกรณีวางงาน
ผานระบบออนไลน เว็บไซต www.empui.doe.go.th
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ขาวประชาสัมพันธ
งานตางประเทศ

ขอมูลการขอวัคซีนพาสปอรต

การออกหนังสือรับรองการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคโควิด หรือ “วัคซีนพาสปอรต”
สํ า หรั บ ผู ที่ ฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 ครบ 2 โดส เเล ว ต อ งการเดิ น ทางไปต า งประเทศจํ า เป น ที่ จ ะต อ งขอเอกสาร
ที่จะตองขอเอกสารวัคซีนพาสปอรต (Internation Vaccination Certificate) สามารถดําเนินงานได ดังนี้
 เตรียมเอกสารและคาธรรมเนียมขอวัคซีนพาสปอรต ไดแก
1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ
3. หลักฐานการเดินทาง เชน ตั๋วเครื่องบิน เปนตน
4. บัตรประชาชน พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ
5. ถาไมไดตดิ ตอขอรับดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนได
6. คาธรรมเนียม 50 บาท
 สถานที่ติดตอขอรับวัคซีนพาสปอรตมี 4 แหง คือ
1. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมายเลขโทรศัพท 0 2134 0134 โดยนัดหมายลวงหนาทาง e-mail : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
2. คลินิกเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว สถาบันบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร - วันศุกร เวลา 08.30 - 15.00 น. (หยุดวันเสาร -อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
สามารถนัดหมายลวงหนาไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 2590 3430 หรือทาง e-mail : tmcbamras@gmail.com
3. กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
วันจันทรและวันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. หมายเลขโทรศัพท 0-2590-3232
โดยสงเอกสารลวงหนาทาง e-mail: Travelhealth@ddc.mail.go.th
4. สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.
วันจันทร - วันศุกร (หยุดเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) เวลา 08.30 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท 0 2521 0973-5
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ขาวจัดหางาน

ขอแจงเตือนนายจางง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ หามจางแรงงานตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตทํางานโดยเด็ดขาด มีโทษปรับถึง 100,000
000 บาท/ตอคนตาง
ดาวที่จางหนึ่งคนหากผิดซ้ํามีโทษทั้งจําทั้งปรับ

นายปญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา ขณะนี้มีขาวการลักลอบ
นําแรงงานตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน เขามาทํางานในจังหวัดตางๆ
เปนจํานวนมาก สํานักงานจั ดหางานจังหวัดสุโ ขทัย จึ งขอเตือนใหนายจางสถานประกอบการ
ที่จะรับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน หากเปนแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
จะไมสามารถขอรับ ใบอนุญาตทํ างานได นายจางง/สถานประกอบการใดที
สถานประกอบการใดที่รับคนตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตทํางานจะมีความผิดตามมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอหา “รับคนตางดาว
ที่ไมมีใบอนุญาตทํางานเขาทํางาน
งาน” มีโทษตามมาตรา 102 ปรับ 10,000
000 – 100,000 บาท
ต อ คนต า งด า วที่ จ า งหนึ่ ง คน หากกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ต อ งมี โ ทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น 1 ป หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต
50,000– 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหามจางคนตางดาวทํางานเปนเวลา 3 ป
สวนคนตางดาวที่ทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางานจะมีโทษปรับตั้งแต 5,000
000 – 50,000 บาท
และถูกผลักดันสงกลับประเทศตนทาง

สํ าานันั กงา นจั ด หา ง าน
านจัจั ง หวั ดสุ โ ขทั ย จึ ง ขอป ร ะช าสั ม พั น ธ ใ ห น าย จ าง /
สถานประกอบการที่ประสงคจะจางแรงงานตางดาว ขอใหดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
และผูผูใดหากพบเห็นแรงงานตางดาวลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมาย ใหแจงสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ
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อาชีพอิสระไมยากอยางที่คิด
สวนผสม ขนุนเชื่อม
1. ขนุนแกะเม็ดออก 500 กรัม
2. น้ําตาลทราย 500 กรัม
3. น้ําเปลา 1 ลิตร
4. น้ําปูนใส 2 ถวย
สวนผสม กะทิสําหรับราด
1. กะทิ 1 กลอง
2. แปงขาวโพด 1 ชอนชา
3. เกลือ 1/2 ชอนชา

วิธีทํา ขนุนเชื่อม
1. ทํากะทิสําหรับราดโดยใสกะทิลงในหมอ ตั้งไฟออน เติมเกลือปนและแปงขาวโพดละลายน้ํา
แลว คนจนละลายและเหนียวขน ยกลงพักไว
2. ลางขนุนใหสะอาด แชน้ําปูนใสประมาณ 30 นาทีแลวลางออกดวยน้ําสะอาด
3. ตั้งหมอใชไฟกลาง ใสน้ําตาลทราย คนเรื่อย ๆ พอน้ําเชื่อมเดือดแลวเคี่ยวตออีก 15 นาที
ใสเนื้อขนุนลงไปเชื่อมประมาณ 30 นาที คนไปเรื่อย ๆ อยางเบามือ พอน้ําเชื่อมเริ่มเหนียวขนปดไฟ
พักไวจนอุน
4. จัดเสิรฟโดยตักเนื้อขนุนใสภาชนะ ราดดวยน้ํากะทิ

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บไซต kapok-cooking : https://cooking.kapook.com/view235200.html

- 14 -

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

1. จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายๆ สไตล
จัดหางาน”

ทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 - 11.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย
คลื่นความถี่ FM 93.75 MHz.

2. โครงการตรวจสอบการทํางานของ
คนตางดาวและสถานประกอบการ

กรกฎาคม 2564

ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย

3. โครงการคุมครองปองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศ
4. โครงการสงเสริมการจางงานใหม
สําหรับผูจบการศึกษาใหม โดยภาครัฐ
และเอกชน (Co-Payment)

สาระนารู

กรกฎาคม 2564

กรกฎาคม 2564

ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย

การสังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีน

อาการขางเคียงชนิดไมรุนแรง สามารถดูแลไดดวยตัวเอง
มีไขภายใน 48ชั่วโมง ปวดศีรษะเล็กนอย
ปวดเมื่อยตามตัว
- ดื่มน้ํา พักผอนใหเพียงพอ
- รับประทานยาแกปวด ลดไข เชน พาราเซตามอล
(หลีกเลี่ยงยา Ibuprofen, Celecoxib และ Etoricoxib)
คลื่นไส อาเจียน
- จิบน้ําเกลือแรบรรเทาอาการออนเพลีย
ปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีด
- ประคบเย็นบริเวณที่ฉีดยา
- หากอาการไมดีขึ้น สามารถรับประทานยาแกปวดได

อาการขางเคียงชนิดรุนแรง
- ไขสูงมากกวา 37.8 ºC ติดตอกันนานกวา 48 ชั่วโมง
- แนนหนาอก หายใจไมออก
- ปวดศีรษะรุนแรง
- ปากเบี้ยว กลามเนื้อออนแรง
- มีจุดเลือดออกจํานวนมาก
- ผื่นขึ้นตามตัว
- อาเจียนมากกวา 5 ครั้ง (ภายใน 24 ชั่วโมง)
- ชักหรือหมดสติ
**หากทานมีอาการขางเคียงชนิดรุนแรง
ควรรีบพบแพทยทันที**

ขอขอบคุณสาระดีๆ จากเว็บไซตโรงพยาบาลกรุงเทพ
https://www.bangkokhospital.com/content/check-for-side-effects-aftergetting-the-covid-19-vaccine
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ดําเนินโครงการคุมครองปองกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ กิจกรรมเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ทํางานตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 2 ตําบล 19 หมูบาน ในเขตพื้นที่อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วัน ที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจติดตามการจา งงาน
ของนายจาง/สถานประกอบการ และการทํางานของลูกจางที่เขารวมโครงการสงเสริมการจางงานใหม สําหรับผูจบการศึกษา
ใหม โ ดยภาครั ฐและเอกชน (Co-Payment) ในเขตพื้น ที่อํ า เภอเมือ งสุโ ขทัย อํ า เภอบ า นดา นลานหอย อํ า เภอคีรีม าศ
และอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมพิธีทําบุญตักบาตร ฟงธรรม สมาทานศีล
บําเพ็ญกุศล เนื่องในวันที่วิสาขบูชา ประจําป 2564 ณ วัดราชธานี ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สํา นักงานจัดหางานจัง หวัดสุโ ขทัย รว มกิ จ กรรมโครงการปลูก ปาและป องกัน ไฟป า
เนื่ อ งในวั น ต น ไมป ระจํ า ปข องชาติ ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริ เ วณรอบโครงการอนุ รัก ษ ฟ น ฟู ห นองปลาหมอ
ตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการจัดสงนักเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดที่ 2) จํานวน 3 คน เพื่อเขารวมรายงานตัว
และเตรียมความพรอมกอนเขาทํางานในบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ชองทางการติดตามขาวประชาสัมพันธรับสมัครงานทั้งงานในประเทศและงานตางประเทศ

QR CORE คนหางานสุโขทัย

QR CORE รับขาวสาร
งานตางประเทศ

