สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนกั
น นยายน 2564
1. ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 37 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัด หางานจังหวัดสุโ ขทัย ณ เดือนสิสิงหาคม 2564 จํา นวน 190 อั ตรา เปนความตอ งการแรงงานในระดั
งการแรงงานใน บ ปวช./ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 92 อัตรา คิดเปนรอยละ 48.42 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํา นวน 43 อัตรา
คิดเปนรอยละ 22.63 และระดับประถมศึกษาและที
ษา
่ต่ํากวา จํานวน 41 อัตรา คิดเปนรอยละ 21.58
58
ความตองการแรงงาน
จํานวน 190 อัตรา
ลดลง 23.69 %
เดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 249 อัตรา
เดือนสิงหาคม 2564 จํานวน 190 อัตรา

บรรจุงาน
จํานวน 182 อัตรา
เพิ่มขึ้น 0.55 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 185 อัตรา
ลดลง 9.76 %
เดือนกรกฎาคม
น
2564 จํานวน 205 อัตรา
เดือนสิ
น งหาคม 2564 จํานวน 185 อัตรา

เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2564 จํานวน 181 อัตรา
เดือนสิสิงหาคม 2564 จํานวน 182 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุม
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 45 อัตรา
- แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 35 อัตรา
- ตัวแทนนายหนาขายประกันภัย
- เจาหนาที่บญ
ั ชี
3. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 11 อัตรา
- ขับรถยนต รถรับจาง และรถตู

4. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 6 อัตรา
- ชางประดับยนต
5. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 3 อัตรา
- เจาหนาที่ธุรการ
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อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก การซอมรถยนตและจักรยานยนต
จํานวน 72 อัตรา คิดเปนรอยละ 37.89
2. การผลิต จํานวน 64 อัตรา คิดเปนรอยละ 33
33.68
3. กิจกรรมการกอสราง จํานวน 9 อัตรา คิดเปนรอยละ 4.74
4. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย จํานวน 8 อัตรา
คิดเปนรอยละ 4.21
5. การขนสงและสถานที่เก็บสินคา จํานวน 4 อัตรา คิดเปนรอยละ
2.11

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. ชางเทคนิคและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ จํานวน 69 อัตรา
คิดเปนรอยละ 36.32
2. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 50 อัตรา คิดเปนรอยละ 26.32
3. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 12 อัตรา คิดเปนรอยละ 6.32
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
10 อัตรา คิดเปนรอยละ 5.26
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน
ดานการประกอบ จํานวน 9 อัตรา คิดเปนรอยละ 4.74

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช./ปวส./
อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 92 อัตรา คิดเปนรอยละ 48.42
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 43 อัตรา คิดเปนรอยละ
22.63 และระดับประถมศึกษาและที่ต่ํากวา จํานวน 41 อัตรา
คิดเปนรอยละ 21.58
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 79 อัตรา คิดเปนรอยละ 41
41.58 รองลงมา
คือ อายุระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 60 อั ตรา คิดเป นรอยละ
31.58 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 25 อัตรา คิดเปน
รอยละ 13.16

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค.64
หนวยนับ : อัตรา

8 4

9

72
64

การขายสงและการขายปลีกฯ
กิจกรรมการกอสรางฯ
การขนสงฯ

การผลิต
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยฯ

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
แนกตามประเภท พ เดือน ส.ค.64
หนวยนับ : อัตรา

10

9

12

69

50

ชางเทคนิคฯ

อาชีพพื้นฐานฯ

พนักงานบริการฯ

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

เสมียน/เจาหนาที่

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
ระดับการศึกษา เดือน ส.ค.64
หนวยนับ : อัตรา

14
41

92
43

ปวช./ปวส./อนุปริญญา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษาและที่ต่ํากวา

ปริญญาตรี
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2. ผูสมัครงานทีล่ งทะเบียน
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียนในเดือนสิสิงหาคม 2564 จํานวน 116 คน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับ การศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดั
ระดับมัธยมศึกษา จํา นวน 51 คน
คิดเปนรอ ยละ 43.97 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและที่ต่ํากวา จํา นวน 27 คน คิด เปนรอยละ 23.28
และระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 22.41
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 51 คน
คิดเปน 43.97 %

ระดับปวช
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
จํานวน 26 คน
คิดเปน 22.41 %

ระดับประถมศึกษาฯ
จํานวน 27 คน
คิดเปน 23.28 %

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18 - 24 ป
มากที่สุด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 40.52
52 รองลงมา
คือ ชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 17.24
และอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ
17.24
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญ สมัครงานในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สดุ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 39.66
66 รองลงมา
เป น ตํ า แหน ง ช า งเทคนิ ค และผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง
จํานวน 38 คน คิดเป น ร อ ยละ 32.76 และ
และผูป ฏิบัติงาน
ในโรงงานผูควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานดานการประกอบ
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 9.48

หนวยนับ : คน

10
17

11
5

6

20

18-24 ป 25-29 ป 30-39 ป 40-49
49 ป 50-59 ป 60 ปขึ้นไป

หนวยนับ : คน

อาชีพพื้นฐาน

11

ชางเทคนิคฯ

46

6

47

20

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน

2

2

พนักงานบริการฯ
เสมียน/เจ
เจาหนาที่

38

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ
ผูป ระกอบวิชาชีพฯ
ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝม ือฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ
ผูป ฏิบตั ิงานฝมอื ฯ
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3. ผูสมัครงานทีไ่ ดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนสิ
น งหาคม 2564 จํานวน 182 คน
การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภทอุอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมทีที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การขายส ง
และการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 53.85 รองลงมา คือ การผลิต
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 36.81 และ
และกิจกรรมทางเงินและการประกันภัย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.85
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค.64
หนวยนับ : คน

2 4

4

7

การขายสงฯ
การผลิต

67

98

การกอสรางฯ
ทีพ่ กั แรมฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ
การขนสงฯ

การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภทอาชี
ประเภทอาชี พ อาชีพ ที่ มีการบรรจุงานมากที่สุ ด คือ ชา งเทคนิคและผู ป ฏิบั ติ งาน
ที่เกี่ยวของ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 42.31 รองลงมา คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 52 คน คิดเปนรอย
ละ 28.57 และเสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 9.34
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ส.ค.64
หนวยนับ : คน

41

9

9
ชางเทคนิคฯ

17
77

13

อาชีพพื้นฐาน
พนักงานบริการฯ

52

เสมียน/เจาหนาที่
ผูประกอบวิชาชีพฯ
ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ
ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ
ผูบัญญัติกฎหมายฯ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกันยายน 256
2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.สยามนิสสันสุโขทัย

ตําแหนงงาน
- ที่ปรึกษาการขาย

92/26 ม.4 ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

โทร 055 621167
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
อูเทคนิคดีเซล

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
ไม
ไม 18+
จํากัด ระบุ

- ชางทั่วไป

1

ช

20+

ปวช+
ดานชาง

- ผูชวยผูจ ัดการ

1

ไม 18ระบุ 40

ป.ตรี+

- พนักงานครัวเย็น

2

- ผูชวยผูจ ัดการ

1

- พนักงานครัวเย็น

2

- ผูชวยผูจ ัดการ

1

62 ถนนจรดวิถถี อง ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 611276
(อูซอมรถใหญ)
บจก.บางกอกพอยซ
(ซาซิมิ เลิฟเวอร)
69/8 ถนนประชาราษฏร
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110

โทร 093 3558963
(รานอาหาร)
บจก.บางกอกพอยซ
(ซาซิมิ เลิฟเวอร)
69/8 ถนนประชาราษฏร
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110

โทร 093 3558963
(รานอาหาร)
รานไอ กิว ยากิ มิกุ

วุฒิ
ปวช+

69/8 ถนนประชาราษฏร
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110

ม.3+

ไม 18ระบุ 40

ป.ตรี+
ม.3+

ไม - 40
ระบุ

โทร 098 3935685
(รานปง/ยาง)

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

ป.ตรี+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - มีใบขับขี่รถยนต
- สามารถขับรถยนตได

ตามตกลง - มีใบขับขี่รถยนต
- สามารถขับรถยนตได
- มีประสบการณพิจารณา
เปนพิเศษ
ตามตกลง - มีประสบการณดาน
บริการรานอาหาร
ตามตกลง - ไมมรี อยสักในและ
นอกรมผา

ตามตกลง - มีประสบการณดาน
บริการรานอาหาร
ตามตกลง - ไมมรี อยสักในและ
นอกรมผา

ตามตกลง - มีประสบการณดาน
การบริการรานอาหาร
จะพิจารณาเปนพิเศษ

-6-

ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกันยายน 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท ไทยลอตเต จํากัด
51/33 ถ.บาลเมือง ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

โทร 083 0962043
(ผลิตจัดจําหนายขนม
และหมากฝรั่ง)
หจก.ฉลามสหทรัพย

ตําแหนงงาน

จํานวน

บจก.โตโยตาเอ็กซเซลเลนท
199 ม.12 ต.บานสวน
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64220

โทร 091 0300188
(ศูนยซอมรถยนต/จําหนาย
รถยนต)

วุฒิ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

- พนักงานขายหนวย รถ
เงินสด

2

ไมระบุ 22- ม.3+
40

9,700+
เบี้ยเลี้ยง/
เดือน

- พนักงานธุรการ

1

ไม
ระบุ

18+

- แมบาน

1

ญ

18+

- พนักงานบัญชี

1

- พนักงานบัญชี

1

ไม
ระบุ
ไม
ระบุ
ช

9,000+/ด - ขับรถยนตได
- ทํางานเกี่ยวกับเอกสาร
- ใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ตามตกลง - มีประสบการณพิจารณา
เปนพิเศษ
ตามตกลง - จบสาขาบัญชีโดยตรง
หรือมีประสบการณ
ตามตกลง - จบสาขาบัญชีโดยตรง

55/16 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 089 8394994
(ออแกไนซ/อิเวนท)

คุณสมบัติ
เพศ อายุ

- ที่ปรึกษาการขาย

10

- รปภ.

2

1
1

ไม
ระบุ
ไม
ระบุ
ไม
ระบุ
ญ
ช

1

ญ

- ชางผสมสี

1

- ชางเตรียมพื้น

1

- แมบาน
บจก.พี เอ เอส พืชผลสงออก - พนักงานยกสินคา
และไซโล

ไม
จํากัด

ไม
จํากัด
18+ ปวช+
ปวช+
ม.6+

ตามตกลง
ตามตกลง

ไม
18+ จํากัด

ตามตกลง

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- คอมมิชชั่น
- โบนัสประจําป
- ตรวจสุขภาพประจําป
- เบี้ยขยัน

- รักงานบริการ งานขาย
มีมนุษยสัมพันธดี

- ขยัน อดทน สุภาพ
- ทุกตําแหนงมี
ประสบการณพิจารณา
เปนพิเศษ

ตามตกลง
18- ม.6+
25

ตามตกลง
ตามตกลง

- ขยัน อดทน
- มีประกันสังคม

2/11 ถนนพิศาลสุนทรกิจ
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110

โทร 061 995 5384
(ผลิตและสงออกน้ํามันพืช)
ฟอรดโชคชัย สุโขทัย
136/15 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 614476
(ศูนยซอมรถยนต/จําหนาย
รถยนต)

- พนักงานประชาสัมพันธ

23- ปวส+
35

ตามตกลง

- นําเสนอขอมูลรถ
- ถายวิดโี อรายการสด
พรอมกับทีมงาน เพื่อ
เพิ่มยอดขาย
- ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของทางโชวรูม
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนกันยายน 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
โรงพยาบาลซีจีเอช
290 ถ.พหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน
กทม. 10220
โทรศัพท
(โรงพยาบาลเอกชน)

ตําแหนงงาน
- พนักงานธุรการ
(คนพิการ)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
ไม ไมระบุ 24-35 ป.ตรี
ระบุ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- คาทํางานลวงเวลา
- เงินโบนัสตามผลงาน
ตามขอตกลงของบริษัท
**ผูพิการสามารถ
เคลื่อนไหวรางกายได**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจัง หวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเ พื่อบริการใหคํา ปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํา นักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํา แพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ

ขาว
ประชาสัมพันธ

ชองทางการบริการดวยระบบออนไลน e-Service ของกรมการจัดหางาน
เว็บไซต e-service.doe.go.th
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สาระนารู
4 แนวทางสําหรับผูที่ตองการสมัครงานใหมในชวง COVID-19
1. ชะลอความคิดเรื่องการลาออก
ในสถานการณแบบนี้ ไมควรอยางยิ่งที่จะเปลี่ยนงาน หลายบริษัทขอรองใหพนักงาน Leave without
pay หรือยื่นขอเสนอในการลาออกจากงาน ถาหากวางานของคุณยังเปนไปดวยดี ถือวาคุณเปนบุคคลหนึ่งที่โชคดี
มาก และเปนโอกาสดีที่จะไดแสดงความสามารถในการทํางาน และไดพัฒนาทักษะการแกปญหาของตนเอง
ในสถานการณยากลําบากเชนนี้อีกดวย พยายามอดทนใหผานชวงเวลานี้ไปได ถือเปนประสบการณที่หาไดยาก
2. รูจักการสัมภาษณงานออนไลน (VDO Call)
เทคโนโลยีคือตัวชวยสําคัญ หลายบริษัทใชการประชุมออนไลน (VDO Call) ชวยในการทํางาน และยัง
สามารถรักษาระยะหางทางสังคมไดดวย ซึ่งเทคโนโลยีสําหรับชวยในการสื่อสาร ไมเพียงแตการประชุมออนไลน
การสั มภาษณง านก็ ส ามารถทํา ไดเ ชนกัน ถึง แมวา อาจจะไม ใชทุก องค กร ที่ นิ ยมใช ประชุ มออนไลนใ นการ
สัมภาษณงาน แตถา คุณสามารถตอบรับการขอสัมภาษณงานผา น Video Call ไดในทัน ที คุณเองก็มีโอกาส
และนาสนใจมากขึ้นเลยทีเดียว
3. เตรียม Resume ใหพรอมสงทางออนไลน
ถึงแม วา ในขั้นตอนการสมัครงานจะไดมีการแนบ Resume ไปแลวแตอย างไรก็ตามควรเตรียมไว
ใหพ รอม หากตองมีการสงอีกครั้งเมื่อ ผูสัมภาษณรองขอ และคุณสามารถสงไดทันที นั่น ถื อเป นขอ ไดเปรีย บ
และหากคุณ มีความคลองแคลวในการใชงาน app ประชุมออนไลน ก็สามารถใสขอมูลนี้ลง Resume ไดดวย
เปนการแสดง ใหเห็นวาคุณมีความสามารถพรอมที่จะทํางานในชวงสถานการณยากลําบากนี้
4. เพิ่มทักษะที่จําเปนในการทํางาน
หลายองคกรกําลังปรับตัว การเรียกสัมภาษณงานในชวงนี้ อาจจะลาชากวา เหตุการณปกติ หากคุณมี
เวลาวางในชวงนี้ สามารถใชเวลาใหเปนประโยชนโดยการเพิ่มทักษะตางๆ ใหกับตนเองได เชน การอานหนังสือ
เพิ่มความรูเกี่ยวกับงานของคุณ การหัดใชโปรแกรมที่เปนประโยชนกับงาน หรือการเพิ่มทักษะดานภาษา ซึ่ง
สามารถหาเรียนออนไลนได หากภาษาที่สองของคุณดีอยูแลว อาจเปนการเพิ่มทักษะภาษาที่สาม และสี่ ทําให
คุณดูนาสนใจ และยังใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวย เมื่อโอกาสมาถึงคุณก็จะแสดงความสามารถไดเต็มที่

ขอขอบคุณขอมูลจากเว็บไซต : https://techsauce.co/tech-and-biz/joblnw-job-hunting-covid-19-pandemic
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ขาวจัดหางาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เชิญชวนใชบริการผานระบบ e-Services
ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดระบบใหบริการภารกิจของกรมการจัดหางาน
ผานระบบออนไลน ทั้ง 4 งานบริการ ดังนี้
1. ระบบ Smart Job Center สําหรับใหบริการนายจางที่ตอ งการประกาศรับสมัครพนักงานและ
ใหบริการผูวางงานที่ตอ งการหางานทํา 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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ขาวจัดหางาน
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อาชีพอิสระไมยากอยางที่คิด
อาชีพขายวาฟเฟล คืนทุนภายใน 3 วัน
แบรนดวาฟเฟล คุณพอ (DADDY
DADDY WAFFLE)
วาฟเฟลเปนขนมที่คนไทยรูจักกันมานานจนทุกวันนี้
ยั ง ได รั บ ความนิ ย มไม เ สื่ อ ม เนื่ อ งจากเป น ขนมทานง า ย
สามารถทานเปนอาหารเชา อาหารคาว หรืออาหารหวานได
ทางแม็ ค โคร ได คิ ด เมนู ใ หม สํ า หรั บ วาฟเฟ ล อย า ง Pizza
Waffle dog Mini Waffle dog burger Waffle dog wrap
with cheese and mushroom และ Crispy Waffle dog
เพื่ อ สร า งความแตกตา งตอบสนองความนิย มของคนยุค นี้
อาชี พขายวาฟเฟ
เฟล ใชง บลงทุน เริ่มตนเพี ยง 7,425 บาท
โดยมีตนทุนสินคาตอชิ้น 39.25 บาท สามารถขายในราคา
ชิ้ น ละ 79 บาท คิ ด เปน กํา ไร 50.32
32% ถ า หากคุ ณ ขาย
ได วั น ละ 50-70 ชิ้ น จะทํทํ าให มี รายได ต อวั น 5,530 บาท
หรือกํ าไรต อวัน 2,765 บาท ใชร ะยะเวลาคื
เวลาคืนทุนแค 3 วัน
เทานั้น

อุปกรณท่ตี อ งใช
1.เตาอบ (Oven)
2.เตาแมเหล็กไฟฟา (Induction
Induction cooker)
3.กระทะเทฟลอน (Teflon pan)
4.หมอทอดไฟฟา (Deep fried)
หมายเหตุ : งบประมาณลงทุนขึ้นอยูกับอุปกรณตางๆ
ง
และไมรวมคาเชาสถานที่
แหลงที่มา : ศูนยบริการลูกคาแม็คโคร. 3 อาชีพเบเกอรี่ขายดี คืนทุนไว
ไว. สืบคนจาก https://www.siammakro.co.th/. (เข
เขาถึงวันที่ 8 ก.ย. 2564).
ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve. เชฟเบเกอรี.่ สืบคนจาก https://www.a-chieve.org/information. (เขาถึงวันที่ 8 กันยายน 2564).
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 5 และวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ดําเนินโครงการจัดหางาน
เชิงรุกเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วัน ที่ 6 สิ ง หาคม 2564 สํา นัก งานจั ดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ออกพื้น ที่ ติ ดตามการบรรจุงานจากนายจา ง/
สถานประกอบการ ตามแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย กิจกรรมการใหบริการ
จัดหางานในประเทศ โครงการนัดพบแรงงานยอย ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ และอําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2564 สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ออกพื้ น ที่ เ ข า ตรวจสอบการทํ า งาน
ของคนตางดาวและสถานประกอบการ เพื่อเฝาระวัง ควบคุมและตรวจสอบคนตา งดาวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
และลักลอบทํางานผิดกฎหมาย และเพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 18 และวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ดําเนินโครงการคุมครอง
ปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํา งานตา งประเทศ กิจ กรรมเครือขา ยชุม ชนร วมรณรงคปองกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วัน ที่ 23-25 สิ งหาคม 2564 สํ า นั ก งานจั ดหางานจั งหวั ดสุ โ ขทัย ดํ า เนิ นการจัด ฝก อบรมอาชี พ หลักสู ตร
“การสานตะกรา เชือกมัดฟาง” ตามโครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
กิ จ กรรม 1 อํ า เภอ 1 ภู มิ ป ญ ญา ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 (รุ น ที่ 3) ณ บ า นเลขที่ 18/5 หมู ที่ 6
ตําบลปากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

