สรุปสถานการณ์แรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความต้องการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความต้องการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย ในเดือนมิถุนายน
2561 นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน 205
อัตรา ผู้สมัครงาน จาวน 189 คน บรรจุ 234 คน เทียบกับเดือ น
ที่ผ่านมา พบว่าความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
0.48 ผู้ ส มั ค รงานลดลง 33 การบรรจุ ง านเพิ่ ม ขึ้ น 17 คน
คิดเป็นร้อยละ * 7.83
250
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217
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189

ประเภทอาชีพ ที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่
1. อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 58 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.29
2. เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.88
3. พนักงานขาย จานวน 8 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.90
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เสมยน เจ้ำหน้ำ

8

พนักงำนขำย

0
ตำแหน่ง งำน

ผู้สมัค รงำน

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่
1. การผลิต จานวน 145 อัตรา คิดเป็นร้อยละ70.73
2. การขายส่งและการขายปลีก จานวน 22 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 10.73
3. การบริการ จานวน 20 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.73
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ความต้ อ งการแรงงานจ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา
ส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษา ระดับ มัธยมมาก
ที่สุด จ านวน 75 อัต รา คิ ดเป็น ร้อ ยละ 36.58 รองลงมาคื อระดั บ
ประถมศึกษา จานวน 36 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.56 และระดั บ
ปวช. จานวน 33 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.10 และช่วงอายุที่มีความ
ต้อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ อายุ ร ะหว่ า ง 18-24 ปี จ านวน 68
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.17 รองลงมาคือ 25-29 ปี จานวน 59 อัตรา
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.79 และ 30 – 39 ปี จ านวน 46 อั ต รา
คิดเป็นร้อยละ 22.44
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หมายเหตุ* ผู้สมัครงานมีการขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานจัดหางานฯ ในเดือนที่ผ่านมาแต่ได้รับการบรรจุงานใน
เดือนนี้
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ประเภทอาชี พที่มีก ารบรรจุงานมากที่ สุด คื อ อาชีพงาน
พื้นฐาน จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 54.27 รองลงมา
คื อ อาชี พ พนั ก งานขาย จ านวน 45 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
19.23 และอาชี พ เสมี ย น เจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.68
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เดือน มิ.ย.61

41

ำย
ส

ตาแหน่งงาน ผู้สมัครงานส่วนใหญ่สมัครในตาแหน่งด้านการ
ผลิ ต มากที่ สุ ด จ านวน 57 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.36
รองลงมา เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน จานวน 10 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 4.27 และต าแหน่ ง พนั ก งานขายหน้ า ร้ า น
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42
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พิจารณาตามช่ว งอายุ พบว่าผู้ ส มัครงานที่มีอายุระหว่า ง
18 – 24 ปี มากที่สุด จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46
รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว่ า ง 30 - 39 ปี จ านวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.17 และช่วงอายุ 25 - 29 ปี จานวน 19
คน คิดเป็น ร้อยละ 10.05

การบรรจุงาน
ผู้ ส มั ครงานได้ รับ การบรรจุง าน ในเดื อ นมิถุ น ายน 2561
จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ* 123.81 ของผู้ลงทะเบียน
สมัครงาน
อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การผลิ ต
จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 รองลงมาคือการขาย
ส่งและการขายปลีก จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70
และการบริการจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26

กำ
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ลติ

ผู้สมัครงาน
สมั ค รงานจ าแนกตามการศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ จ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.99 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน
18 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.52 และระดั บ ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.88
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หมายเหตุ* ผู้สมัครงานมีการขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานจัดหางานฯ ในเดือนที่ผ่านมาแต่ได้รับการบรรจุงานในเดือนนี้
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ระดั บ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง า นมากที่ สุ ด คื อ
ระดับ มั ธ ยมศึก ษา จ านวน 34 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 14.53
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.69 และระดั บ ประถมศึ ก ษา จ านวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.26
40

ช่วงอายุที่ ไ ด้รั บการบรรจุงานมากที่สุ ด คือ อายุระหว่า ง
30 – 39 ปี จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 25 - 29 ปี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ
18.80 และอายุ ร ะหว่ า ง 18 - 24 ปี จ านวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.67
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อาชีพอิ สระ “ทาได้...ไม่ยากอย่างที่คิด”
วัตถุดิบขนมวง (ขนมไทย) Thai Traditional Style Donut

ส่วนประกอบตัวแป้ง
1. แป้งข้าวเหนียว 2 ถ้วยตวง
2. เกลือ 1/2 ช้อนชา
3. น้ามันพืช (สาหรับนวดแป้ง) 2 ช้อนชา
4. กะทิ 1 ถ้วยตวง
5. น้ามันพืช(สาหรับทอด) 750 มิลลิลิตร
ส่วนประกอบน้าเคลือบ
1. น้าตาลมะพร้าว/น้าตาลปี๊บ 1/2 ถ้วยตวง
2. น้าเปล่า 1/4 ถ้วยตวง
3. งาขาวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิธีทาขนมวง (ขนมไทย) Thai Traditional Style Donut
ผสมแป้งข้าวเหนียว เกลือและน้ามันพืชให้เข้ากัน นวดกับกะทิ จนมีลักษณะเหนียวเนียนปั้นได้ พักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมง
ปั้นแป้งเป็นเส้นกลมยาว (ขนาดตามต้องการ) ขดเป็นวงให้มีลักษณะเหมือนโดนัท
นาน้ามันใส่กระทะ ตั้งไฟใช้ไฟปานกลาง ทอดขนมจนสุกทั้งสองด้าน ลักษณะสีเหลืองเสมอกันดี พักขนมให้สะเด็ดน้ามัน
นาภาชนะตั้งไฟละลายน้าตาลมะพร้าวกับน้า เคี่ยวต่อจนเหนียวเป็นยางมะตูม (เมื่อเย็นจะเหนียวขึ้นอีก)
ใส่งาคั่ว คนให้เข้ากัน
นาขนมวงที่ทอดพักไว้มาจุ่มน้าตาลเคี่ยวเพียงด้านเดียว วางพักไว้ให้น้าตาลเย็น
จัดใส่จานเสิร์ฟ
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ตาแหน่ งงานว่างจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ตาแหน่งงาน/
จานวน/ค่าจ้าง

ร้ านโปรซีเคียว
(ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด)
96/6 ม.12 ต.บ้ านกล้ วย
อ.เมือง จ.สุ โขทัย
โทร.088-2820900

ช่ างติดตั้ง

2

ช

20+

ช่ างเทคนิค

1

ช

20+

พนักงานขาย

1

ญ/ช

20+

ม.6+

ตามตกลง

มีใจรักงานขาย

เจ้ าหน้ าที่แผนกพัสดุ

1

ช

25+

ปวส.+

12,000

ทางานเกี่ยวกับสต๊อกสิ นค้า

เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ สินเชื่อ

1

ช/ญ

25+

ปวส.+

12,000

ปล่อยสิ นเชื่ อและงานเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี

1

ญ

25+

ปวส.+

12,000

ตรวจสอบแฟ้ มบัญชีและ
เอกสาร

พนักงานขับรถแมคโคร

2

ช

20+

ไม่จากัด

ตามตกลง

พนักงานขับรถนา้

2

ช

20+

ไม่จากัด

ตามตกลง

พนักงานทั่วไป

2

ช

20+

ไม่จากัด

ตามตกลง

มีที่พกั ฟรี น้ าฟรี ไฟฟ้ าฟรี
มีเบี้ยขยัน
มีเบี้ยเลี้ยง
มีประกันสังคม

ช่ างเชื่อม

4

ช

18+

ไม่จากัด

310 /วัน

ค่าแรงปรับเปลี่ยนได้ตาม
ประสบการณ์
อาหารกลางวันฟรี
สามารถเดินทางไปทางาน
ต่างจังหวัดได้

ช่ างซ่ อมบารุ งรถตัดอ้ อย

2

ช

18+

ม.3+

310/วัน

ทุกตาแหน่งต้องมีความ
รับผิดชอบ,ขยัน,มีโอทีและ
สวัสดิการ โบนัส

ช่ างเชื่อม

1

ช

20+

ม.3+

310/วัน

บริษัทชัยฤทธิ์ลสิ ซิ่ง 58
จากัด
(ลิสซิ่ง-สิ นเชื่อ)
119 ม.4 ต.บ้ านหลุม
อ.เมือง จ.สุ โขทัย
โทร.055-616398 -1202
ร้ านทองกงไกรลาศ
(รับเหมาทาถนน)
198 ม.9 ต.กง
อ.กงไกรลาศ
จ.สุ โขทัย
โทร.055-010166
ร้ านวนากิจ

คุณสมบัติ
จานวน เพศ อายุ

วุฒิ
ปวส.+
(อิเล็กทรอนิกส์)

ค่าจ้าง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง

มีประสบการณ์ดา้ นไฟฟ้ า+
ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
รู้ระบบออน์ไลน์
เช่น กล้อง,คียก์ าร์ ด
มีประกันสังคมให้

ตามตกลง
ปวส.+
(อิเล็กทรอนิกส์)

(ผลิตโครงเหล็ก,เชื่อมเหล็ก)

48/5 ถ.บาลเมือง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุ โขทัย
โทร.088-2823525
บริษทั ประดิษฐ์ แอนด์
เฟรนด์แมรีเนอรี่ จากัด
(นาเข้ ารถตัดอ้อย)
22/1 ถ.สวรรคโลก ต.เมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุ โขทัย

QR CODE ตาแหน่งงานว่าง

Facebook: สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
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ตาแหน่ งงานว่างจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษทั โตโยต้ า เอ็กซ์ เซลเลนท์ จากัด
(จาหน่ายรถยนต์)
199 ม.12 ต.บ้ านสวน
อ.เมือง จ.สุ โขทัย 64000
โทร.091-0279608
055-609300

บริษทั โตโยต้ าสุ โขทัย จากัด
(จาหน่ายรถยนต์)
105/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุ โขทัย 64000
โทร.088-2787758

บริษทั ไมด้า จากัด
(จาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า)
242/14-15 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุ โขทัย 64000
โทร.061-6312119
บริษทั วิริยะประกันภัย จากัด
58/51 ต.บ้ านกล้วย อ.เมือง
(ขายประกันชีวิต)
จ.สุ โขทัย 64000
โทร.055-645724
บริษทั วิฑูรย์เจริญลิสซิ่งบ้ านกล้ วย
(สิ นเชื่อ)
171/1 ม.2 ต.บ้ านกล้วย อ.เมือง
จ.สุ โขทัย 64000
โทร.099-1199922

ตาแหน่งงาน

คุณสมบัติ
จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ที่ปรึกษาการขาย

20

ช/ญ

25-30

ไม่จากัด

ตามตกลง

เจ้ าหน้ าที่ IT

1

ช/ญ

25+

ปวส.+

ตามตกลง

พ.ขับรถส่ งเอกสาร

1

ช/ญ

25+

ม.6+

ตามตกลง

- มีค่าคอมมิชชัน่
- มีประสบการณ์จะพิจารณา
พิเศษ
-มีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ
-ประกันสังคม /ชุดพนักงาน
ชานาญเส้นทางในจังหวัด

พนักงานขาย

20

ช/ญ

25+

ปวช.

ตามตกลง

เงินเดือน - คอมมิชชัน่

พนักงานรับรถ

5

ช/ญ

25+

ปวช.

ตามตกลง

เงินเดือน - คอมมิชชัน่

พนักงานลูกค้ า

5

ญ

25+

ปวช.

ตามตกลง

เงินเดือน - คอมมิชชัน่

พนักงานการตลาด

5

ช/ญ

25+

ปวช.

ตามตกลง

เงินเดือน - คอมมิชชัน่
สาขาบัญชี

พนักงานบัญชี

2

ช/ญ

25+

ปวช.

ตามตกลง

เงินเดือน - คอมมิชชัน่

คนสวน

2

ช

30+

ม.6

ตามตกลง

เงินเดือน - คอมมิชชัน่

พนักงานขาย

10

ช/ญ

20+

ไม่จากัด

ตามตกลง

- มีค่าเช่าบ้าน
- มีรายได้จากค่าคอมฯ มี
โบนัสจากการขาย

พนักงานธุรการ

2

ญ

25+

ปวส.+

ตามตกลง

- สามารถใช้ Ms office ได้
- ขับรถจักรยานยนต์ได้

พนักงานธุรการ

2

ช/ญ

20+

ปวช.+

ตามตกลง

- สามารถใช้ Ms office ได้
- มีประกันสังคมให้
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ช่องทางหางาน หาคนงาน ตาแหน่งงาน ดาวน์โหลด Application Smart Job Center
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ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเตอร์เน็ท
เมื่อเร็วๆ นี้ สานักงานแรงงานในประเทสมาเลเซีย (สนร.มาเลเซีย) ได้รับการประสานจากคนหางานในประเทศไทย
จานวน 2 ราย แจ้งขอให้ตรวจสอบสถานการณ์รับสมัครงานกับบริษัท Exxon Mobil และการดาเนินการทาใบอนุญาตทางาน
กับกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ทั้งนี้ จากการสอบถามข้อมูลจากคนหางาน ได้รับแจ้งว่า คนหางานได้รับการเสนองานผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ทจากบริษัทฯ เป็นระดับทักษะฝีมือ รายได้สูง สวัสดิการดี จึงหลงเชื่อ และส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หลักฐาน
การศึกษา รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อประกอบการสมัครงานกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการติดต่อกับบริษัทฯ ผ่าน
ทางอีเมล์ บริษัทฯ ได้มีการขอให้โอนเงินเป็นค่าดาเนินการทใบอนุญาตทางานสาหรับคนงานต่างชาติ เป็นจานวน 1,050 ดอล์
ลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 34,513.50 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561) คนหางานจึงติดต่อ สนร.มาเลเซีย
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเอกสาร สรุปได้ว่า คนหางานไทยถูกหลอกลวง โดยมีจุดสังเกต ดังนี้
1. การสมัครขอใบอนุญาตทางานให้ชาวต่างชาติระดับทักษะฝีมือ (Expatriate) ต้องดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ กับ
หน่วยงาน Expatriate Division (ESD) ซึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย โดยบริษัทนายจ้างเป็นคน
ดาเนินการผ่านระบบฯ ไม่ต้องติดต่อทางอีเมล์กับเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่สาคัญ คือ อีเมล์เจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
จะลงท้ายด้วย @imi.gov.my. ไม่ใช่อีเมล์ @outlook.com หรือ @gmail.com
2. เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทที่ระบุไว้ หากเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ จะขึ้นด้วย +603 หากเบอร์ที่ระบุ
ขึ้นต้นด้วย +6017 หรือ +6016 หรือ +6011 ฯลฯ แสดงว่าเป็นเบอร์มือถือ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่จะไม่ใช้เบอร์มือถื อในการติดต่อ
ประสานงาน
3. ค่าใบอนุญาตทางานประเภท Employment pass ซึ่งเป็นใบอนุญาตทางานสาหรับแรงงานทักษะฝีมือ หรือ
Expatriate มีค่าใช้จ่ ายไม่เกิน 1,000 ริ งกิต หรือประมาณไม่เกิน 7,900 บาท และโดยทั่ว ไปแล้ ว บริษัทนายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
4. สาหรับขั้นตอนการเดินทางเข้ามาทางานอย่างถูกต้อง คนงานต้องรอการอนุมัติเอกสาร Calling Visa จากกรมตรวจ
คนเข้าเมืองมาเลเซียก่อน จากนั้นให้นาเอกสารสัญญาจ้างมารับรองที่ สนร.มาเลเซีย เสร็จแล้วกระทรวงแรงงาน ก่อนเดินทาง
เข้าประเทศมาเลเซีย
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เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานทางอินเตอร์เน็ท หลายๆ บริษัทชั้นนาในมาเลเซีย เช่น ExxonMobil Petronas
และ Shell Malaysia ได้ออกประกาศเตือนคนหางานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของทางการมาเลเซีย CyberSecurity
Malaysia หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ลงข่าวตักเตือน พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ทางานของแก็งค์หลอกลวงคนหางาน ดังนี้
วิธีการทางานของแก็งค์หลอกลวงคนหางาน
1. สร้างเว็บไซต์ปลอม ลงโฆษณาตาแหน่งงานว่าง ส่วนใหญ่จะเป็นตาแหน่งระดับทักษะฝีมือ เช่น ศัลยแพทย์
กุมารแพทย์ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โดยบริษัทหรือองค์กรชั้นนาและเป็นที่รู้จัก

2. ส่งอีเมล์ไปที่เป้าหมาย แสดงตัวในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้ทาการพิจารณาจดหมาย
สมัครงาน (Resume) ของเป้าหมาย
3. แก็งค์หลอกลวงแจ้งเป้าหมายว่า ประสบการณ์และทักษะของเป้าหมายตรงกับความต้องการของตาแหน่ง
งานโดยบริษัท/องค์กร และเสนอเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่น่าดึงดูดใจ

4. เป้าหมายจะถูกขอให้ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบและประกอบการ
พิจารณา

5.เมื่อตระหนักว่าเป้าหมายตกหลุมพรางแล้ว แก็งค์หลอกลวงจะยังคงส่งอีเมล์ถึงเป้าหมาย เพื่อรักษาแรง
กระตุ้นและความน่าเชื่อใจ

6. เป้าหมายจะถูกขอให้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม โดยอ้างว่าเพื่อลงทะเบียนการจ้างงาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เตือน !

 นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างคนต่างด้าวถูกกฎหมาย
จัด หางานจั งหวัด สุโ ขทัย เตือนนายจ้า ง/สถานประกอบการจ้า งคนต่า งด้า วถูกกฎหมาย พร้ อมเตือน
นายจ้าง/สถานประกอบการหากกระทาผิดมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อการจ้าง คนต่างด้าว 1 คน
นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
สานักงานจัดหางานจั งหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจคนเข้าเมืองสุโขทัย กาหนดแผนการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุม และดาเนินคดีคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างผิดกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบ คนต่างด้าวทางานโดยไม่มี
ใบอนุญาตทางานหรือทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทาได้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และเมื่อชาระ
ค่าปรับแล้วคนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้าม ขออนุญาตทางานภายใน 1 - 2 ปี ตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ
สาหรับนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน หรือทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทาได้ มีโทษปรั บตั้งแต่ 10,000
- 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทาผิดซ้า มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทางานเป็นระยะเวลา 3 ปี
หากพบเห็นคนต่างด้าวทางานผิดกฎหมาย หรือพบเห็นการจ้างคนต่างด้ าวที่ไม่ถูกต้อง แจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 0218-9 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการ
จัดหางาน
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ภาพกิ จกรรมสานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือนมิ ถนุ ายน 2561

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก”
ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดาเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และครั้งที่ 5/2561 ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
อาเภอทุ่งเสลีย่ ม จังหวัดสุโขทัย

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามกิจกรรมการมีงานทาชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมกับหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน ณ วัดภาวนาราม หมู่ 4 ตาบลหนองกระดิ่ง อาเภอคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดาเนินโครงการขยายโอกาส การมีงานทาให้ผู้สูงอายุ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
ให้ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดาเนินการฝึกอบรม จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทาไม้กวาดดอกหญ้าแฟนซี และหลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
มีผู้สูงอายุเข้าร่วม จานวน 2 รุ่นๆละ 20 คน ในพื้นที่อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิ จกรรมสานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือนมิ ถนุ ายาน 2561

บริการจัดหางานเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิม่ ศักยภาพผู้มรี ายได้นอ้ ย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
“กิจกรรมสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” จังหวัดสุโขทัยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 717 ราย

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ ังกัดกระทรวงแรงงาน ปกครองจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
เข้าร่วมตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จานวน ๕ แห่ง มี
การจ้างแรงงานคนไทย จานวน ๒ ราย และมีการจ้างแรงงานต่างด้าว จานวน ๑๙ ราย
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