สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือนสิสิงหาคม 2562
นายจ า ง/สถาน ประกอบการแจ
อบการแจ ง ควา มต อ งการ แรงงา น
จํานวน 413 อัตรา ผูสมัครงาน จํ า นวน 110 คน ผูใชบริ การ
จํานวน 270 คน การบรรจุงาน จํานวน 337 คน เทียบกับเดือนที่
ผ านมา พบวาความตองการแรงงานเพิ่ มขึ้น จํานวน 210 อัตรา
คิ ด เป น ร อ ยละ 103.45 ผู ใ ช บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 47 คน
คิดเปน ร อยละ 21.08 การบรรจุง านเพิ่มขึ้น จํา นวน 132 คน
คิดเปนรอยละ 64.39
เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน ก.ค. กับ เดือน ส.ค. 62

จํานวน (คน)

500
400

จํานวน (อัตรา)
180

203

90

ก.ค.

60

205

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. การรับขอมูลขาวสารและสื่อสาร จํานวน 100 อัตรา คิดเปน
รอยละ 24.21
2. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 99 อัตรา คิดเปนรอยละ
23.97
3. การผลิต จํานวน 78 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.89
89
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค. 62
จํานวน (คน)
100

99

พนักงานบริการ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
ปวช.-ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 169 อัตรา คิดเปน
รอยละ 40.92 รองลงมาคือระดับมัธ ยมศึกษา จํานวน 143
อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 34.62 และระดั
และ บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
จํานวน 72 อัตรา คิดเปนรอยละ 17.43
17
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 138 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.41 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 25 - 29 ป จํ านวน 122 อัตรา คิดเป นรอยละ
29.54 และอายุ ระหว าง 30-39 ป จํ านวน 93 อัตรา คิดเป น
รอยละ 22.52
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ส.ค.62
จํานวน (คน)
200

78

80

0
อาชีพพื้นฐาน

0
ผูใชบริการ

41

30
–

100

ตําแหนงงาน

139

120

270
223

151

150

337

300

120

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ส.ค.62

ส.ค.

413

200

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.อาชีพพื้นฐาน จํานวน 151 อัตรา คิดเปนรอยละ 36.56
2.พนักงานบริการ จํานวน 139 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.66
3.ผูปฏิบัตงิ านโดยใชฝมือ จํานวน 41 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.93

169
143

150
100

72

40
50
0
ขอมูลขาวสารฯ

การขายฯ

การผลิต

0
ปวช.-ปวส.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา
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ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา
ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาคือ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 25 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 22
22.73 และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 16.36
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ส.คค.62
จํานวน (คน)
60

การบรรจุงาน
ผูสมัครงานได
ครงานไดรบั การบรรจุงานในเดือนสิ
น งหาคม 2562
จํานวน 337 คน
ประเภทอุอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสง
และการขายปลี ก จํ า นวน 122 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 36.20
รองลงมาคือ การผลิต จํ านวน 80 คน คิดเป นรอยละ 23.74
และกิ จ การด า นงานก อ สร า ง จํ า นวน 72 คน คิด เป น ร อ ยละ
21.36
การบรรจุงานจํ
นจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ส.ค.62
จํานวน (คน)
150

50
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50

120

40
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20

80

90

25

30

72

60
30

10
0

0
มัธยมศึกษา

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

พิจารณาตามชวงอายุ
สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18 –24
ป มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 36.36
36 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ
20.91 และช ว งอายุ 25-29 ป จํ า นวน 20 คน คิด เป น
รอยละ 18.18
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 38.18
18 รองลงมา
เป น ตํ า แหน ง งานบริ ก าร จํ า นวน 38 คน คิ ด เป น ร อ ยละ
34.55 และตํ า แหน ง เสมี ย น/เจ า หน า ที่ จํ า นวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 15.45

การขายสงฯ

การผลิต

กิจการกอสราง

ประเภทอาชีพ ที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ พื้ น ฐาน
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 44.81
44 รองลงมา คือ อาชี พ
บริ ก าร จํา นวน 68 คน คิ ด เป นร อ ยละ 20.18 และเสมี ย น/
เจาหนาที่ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.57
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ส.ค.62
ส
จํานวน (คน)
180

151

150
120
90

68

60

39

30
0

อาชีพพื้นฐาน

พนักงานบริการ

เสมียน/เจาหนาที่
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนตุลาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บ.พีเอเอสพืชผลสงออกฯ
2/11 ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110

โทร 055 6412003
(สกัดและจําหนาย
น้ํามันพืช)
รานธงชัยวิทยุ

ตําแหนงงาน
-หัวหนาแผนกธุรการ
-หัวหนาแผนกจัดซื้อ
-หัวหนาแผนกจัดสง
สินคา
-เลขานุการการตลาด
-พนักงานขาย
-พนักงานขับรถ ท3
-พนักงานรับสินคา

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
1
ช/ญ 25+ ป.ตรี+
1
ช/ญ 25+ ป.ตรี+
1
ช/ญ 25+ ป.ตรี+

คาจาง

15,000+/ด -มีประสบการณ
15,000+/ด พิจารณาเปนพิเศษ
15,000+/ด

1
1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

1

ช/ญ 20+

ปวช+

-ผูจัดการฝายขาย
-ตัวแทน

10
20

ช/ญ
ช/ญ

ม.3+ ตามโครงสราง -ชอบพูดคุย
ม.3+ บริษัท
-อัธยาศัยดี

-พนักงานขาย

6

ช/ญ 25+

89 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 085 051 2078
(ขายอุปกรณเครื่องใชไฟฟา)
บจก.โตโยตาสุโขทัย
-พนักงานกราฟฟคดีไซน

25+ ป.ตรี+ 15,000+/ด
25+ ปวส+ 9,0000+/ด
25+ ไมจํากัด 310+/ว
20+ ปวส+
310+/ว -ใชคอมพิวเตอรขั้น
พื้นฐาน

310+/ว

105/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 086 4464528
055 611203
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
บมจ.ไทยประกันชีวิต
44/12 ม.3 ต.ยานยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110

โทร 089 8592950
(ตัวแทนขายประกันชีวิต)
บจก.งวนฮงหลีฯ
(ยันมารสาขาสุโขทัย)

สวัสดิการ/เงื่อนไข

25+
25+

ม.6+

-สามารถใชโปรแกรม
Adobe AI,PS ได
- มีใบขับขี่รถยนต

9,000+/ด -ทํางานที่สวรรคโลก

394 ม.11 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 616135
099 0095527
(ขายเครื่องจักรการเกษตร)
บจก.ฟอรด โชคชัย สุโขทัย -ที่ปรึกษาดานการบริการ
136/15 ต.ธานี อ.เมือง
-พนักงานบัญชี
จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 614476
(ตัวแทนจําหนวยรถยนต)

1
1

ช
ญ

20+
20+

ปวส+
ปวส+

310+/ว
310+/ว

- มีประสบการณ
- จบบัญชีโดยตรง
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนตุลาคม 2562
256
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
ตรอ.ยางทอง
1/12-13 ต.เมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64000

โทร 055 641655
(สถานตรวจสภาพรถ)
รานศรีสําโรงคาไม

-พนักงานธุรการ
-ชางชวงลาง
-แมบาน

จํานวน
1
2
1

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช/ญ 20+
ช 18+
ญ 25+

วุฒิ
ปวช+
ปวช+
ไมจํากัด

340+/ว
340
340+/ว
340
340+/ว
340

-พนักงานทั่วไป

2

ช/ญ 22+

ป.6+

310+/ว
310

-บริการทั่วไป
-ยกของ

-แมบาน

3

-พนั
พนักงานตัดสติ๊กเกอร
-ชางกราฟฟก
-พนั
พนักงานติดตั้งปาย

3
3
4

ตําแหนงงาน

คาจาง

50 ม.5 ต.คลองตาล
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
64120

โทร 055 628262
(ขายไมแปรรูป)
สุโขทัยเทรเชอร รีสอรท

ญ

20+

ม.6+

310+/ว
310

-มีประสบการณ
พิจารณาเปน
พิเศษ

ช/ญ 20+
ช/ญ 20+
ช 20+

ม.3+
ปวช+
ป.6+

310+/ว
310
310+/ว
310
310+/ว
310

-อดทน ขยัน
-เกงงานออกแบบ
-แข็งแรง ไมกลัว
ความสูง

18/2 ม.4 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 611555
(บริการที่พัก
หองจัดเลี้ยง)
โรงพิมพวิทยา
91 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000

โทร 055 612140
(รานพิมพปาย)

สวัสดิการ/
เงื่อนไข
-จบสาขาที
เกี่ยวของ
-มีประสบการณ
-รักความสะอาด

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

ชองทางติดตามขาวสารประชาสัมพันธ
ไดที่ LINE/Facebook

หางานในจังหวัด

ขาวสารงาน
ตางประเทศ

รับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
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ตําแหนงงานวางคนพิการจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนตุลาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
Seiko Precision
(Thailand) Co., Ltd.
104 หมู 18 นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร โซน 3
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 02-529-2162
ตอ 1343
(ผลิตชิ้นสวนนาฬิกา)

ตําแหนงงาน
1.พนักงานฝายผลิต

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย 1.พนักงานบริการลูกคา
จํากัด
399 อาคารอินเตอรเชนจ 21
ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
โทรศัพท 02-611357475
(ธุรกิจประกันภัย)
บริษัท นิวตัน เซอรวิส เซ็นเตอร 1.เจาหนาที่ประสานงาน
จํากัด
36/9 ม.14 ถ.บรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
โทรศัพท ๐๒-8876530

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
50 ช/ญ 18-40 ม.3+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

325/
วัน

1. ประกันสังคม,โบนัส
2. กองทุนเลี้ยงชีพ,
เบี้ยขยัน
3.โอที,ชุดฟอรม
พนักงาน
**พิการทางการไดยิน
หูหนวก หูตึง**

20

ช/ญ ไมจํากัด ม.6+

ตามตกลง 1. ประกันสังคม,โบนัส

20

ช/ญ ไมจํากัด ปวส.+

ตามตกลง 1. ประกันสังคม,โบนัส

2.เบี้ยขยัน, โอที
3.วันหยุดพักผอนฯลฯ
**ทางการเคลื่อนไหว**

2.เบี้ยขยัน, โอที
3.วันหยุดพักผอน
**ทุกประเภทสามารถ
ทํางานได**

(ขายรถยนตศูนยบริการ)

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆ ขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ
ขอเชิญทานที่สนใจหาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่
ศูนยบริการจัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14
ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ตูงานอัจฉริยะ “Job Box”
จับคูคนใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ

กรมการจัดหางาน นํา นวั ต กรรมใหม “ตูงานอัจฉริยะ (Job Box)” ออกใหบริการแกผูที่กําลัง
หางานทําตามสโลแกน “จั บ คู ค นให
ใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ
รงใจ” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการหางาน
ความสะดวก
โดยใชบัตรประชาชนใบเดียว
ในสวนของจังหวัดสุโขทัย ไดนําตูงานอัจฉริยะ (Job box) มาใหบริการกับประชาชนในพื้นที่
จํานวน 6 ตู ดังนี้
1. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสุโขทัย
2. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสวรรคโลก
3. บริเวณจุดนั่งรอเยี่ยมญาติ เรือนจําจังหวัดสุโขทัย
4. บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุโขทัย
6. หางสรรพสินคาสยามแม็คโคร (จํจํากัด) มหาชน สุโขทัย
หากมี ข อ สงสัย สอบถามข อ มู ลเพิ่ มเติ ม ได ที่ สํ านั ก งานจั ดหางานจัง หวัด สุโ ขทัย เลขที่ 285 หมู ที่ 14
ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภ
เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

ผูสมัครที่ตตองการหางาน
งการหางาน/นายจางที่ตองการหาคนทํ
หาคนทํางาน
บริการผานเว็บไซต http://smartjob.doe.go.th
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รับสมัครคนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซีย

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา กรมการจัดหางานประกาศ รับสมัครคนหางาน
ไปทํ า งานประเทศมาเลเซี ย “ตํตํ า แหน ง พนั ก งานนวด
งานนวด” จํ า นวน 20 อั ต รา กั บ นายจ า งบริ ษั ท Luchin
Corporation Sdn.Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย คัดเลือกโดยวิธีการทดสอบฝมือ และสัมภาษณเดินทาง
ไปทํางานโดยรัฐจัดสง รับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
 คุณสมบัติ
1.เพศหญิง มีอายุระหวาง 25 - 44 ป
2.สามารถนวดแผนไทย
สามารถนวดแผนไทย สุคนธบําบัด และนวดเทา
3.มีมี ใบประกาศนี ยบั ต รผ านการฝกอบรมหลั ก สูตรประเภทการนวดไทย จํานวน 150 ชั่วโมงขึ้ นไป
จากสถานฝกอบรมที่ ไดรับการอนุมัติหลั กสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน
 อัตราคาจาง
ไมนอยกวา 3,000 ริงกิตตอเดือน หรือประมาณ 22,188 บาท
 เงื่อนไขการจาง
ระยะเวลาการจา ง 2 ป ต อ สั ญ ญาได อีก 2 ป โดยนายจ า งจะจ า ยเบี้ ย เลี้ ย งค า อาหาร
อาหา 600 ริ ง กิ ต
ตอ เดื อน จั ดเตรียมที่พักพร อมอุปกรณพื้นฐานในการประกอบอาหารใหฟรี ลูกจางจะทํางานเปนกะ ทํางาน
8 ชั่วโมงตอวัน และ 6 วันตอสัปดาห นายจางรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เมื่อทํางานครบสัญญา 2 ป
และจะทําประกันเงินทดแทน (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกําหนดหลังจาก
ทํางานครบ 1 ป มีสทิ ธิ์ลาประจําได 8 วัน
 หลักฐานการสมัครงาน
1.สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3.รูปถายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4.สําเนาหนังสือเดินทาง (ถามี) 1 ฉบับ
5.สํสําเนาประกาศนียบัตรผานการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
 สถานที่รับสมัคร
ผูสนใจสมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานโดยไมเสียคาใชจายไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-5561-0218-9 ในวันและเวลาราชการ
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รับสมัครคนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซีย ตําแหนงพนักงานนวด
บริษัท Energy Haven Sdn.Bhd.

นายนิพนธ ดาวั ลย จัดหางานจั งหวัดสุ โ ขทั ย เป ด เผยว า กรมการจั ดหางานประกาศ รับ สมั ค ร
คนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซีย “ตํ าแหนง พนักงานนวด” จํ านวน 20 อัตรา กับนายจางบริษัท
Energy Haven Sdn.Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย คัดเลือกโดยวิธีการทดสอบฝมือ และสัมภาษณ
เดินทางไปทํางานโดยรัฐจัดสง รับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
 คุณสมบัติ
1. เพศหญิง มีอายุระหวาง 30 - 45 ป
2.มีมีใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย จํานวน 150 ชั่วโมง
ขึ้ น ไป จากสถานฝ ก อบรมที่ ไ ด รั บ การอนุ มัติ ห ลั ก สูต รจากกระทรวงสาธารณสุ ข หรือ ผ า นการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน
 อัตราคาจาง
ไมนอยกวา 2,000 ริงกิตตอเดือน หรือประมาณ 14,790 บาท
 เงื่อนไขการจาง
ระยะเวลาการจาง 2 ป ตอสัญญาไดอีก 2 ป โดยนายจางจะจายเบี้ยเลี้ยงคาอาหาร 600 ริงกิต
ตอเดือน จัดเตรียมที่พักพรอมอุปกรณพื้นฐานในการประกอบอาหารใหฟรี ลูกจางจะทํางานเปนกะ ทํางาน
8 ชั่วโมงตอวัน และ 6 วันตอสัปดาห นายจางรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เมื่อทํางานครบสัญญา
2 ป และจะทําประกันเงินทดแทน (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกําหนด
หลังจากทํางานครบ 1 ป มีสิทธิ์ลาประจําได 8 วัน
 หลักฐานการสมัครงาน
1.สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3.รูปถายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4.สําเนาหนังสือเดินทาง (ถถามี) 1 ฉบับ
5.สํสําเนาประกาศนียบัตรผานการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
 สถานที่รับสมัคร
ผูสนใจสมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานโดยไมเสียคาใชจายไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-5561-0218-9 ในวันและเวลาราชการ
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แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
ป 2562 -2562 (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

นายนิพ นธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย เป ดเผยว า แนวทางการบริห ารจัดการการทํ างาน
ของคนตางดาว ป 2562-2563 สําหรับแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) เปาหมาย
ดําเนินการกับแรงงงาน 2 กลุม กลุมที่ 1 คือ กลุมใบอนุญาตทํางานหมดอายุกอนวันที่ 31 มีนาคม 2562
กลุมที่ 2 คือ กลุมใบอนุญาตทํางานหมดอายุตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปนตนไป และการอนุญาต
ใหอยูในราชอาณาจักรยังไมหมดอายุทํางาน (ไมรวมกลุมที่นําเขาตามระบบ MOU) ใหดําเนินในลักษณะ
นําเขาตาม MOU โดยไมตองเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไมเกิน
2 ป โดยประทับ ตราอนุญ าตใหอยู ในราชอาณาจั ก ร (ขออยู ต อ) ครั้ งละไมเกิน 1 ป โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตทํางาน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 นายจ า งยื่ น แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ความต อ งการจ า งแรงงานต า งด า ว (Name List)
ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย (ตองเตรียมเอกสาร 5 ชุด สําหรับนายจาง/สนง.จัดหางานจังหวัด/
โรงพยาบาล/ตรวจคนเขาเมือง และที่ทําการปกครอง)
ขั้นตอนที่ 2 นายจางนํา Name List ที่ผานการรับรองจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ไป
โรงพยาบาลรั ฐ ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ตรวจสอบสิ ทธิ คํ า นวณค า ใช จ า ย นั ด หมายตรวจสุ ข ภาพและชํ าระเงิน ที่
เคานเตอรเซอรวิส คาตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 500 บาท หรือ 3,200 บาท แลวแต
ประเภทกิจการ นําใบเสร็จรับเงินคาตรวจไปยื่นที่โรงพยาบาล
ขั้ น ตอนที่ 3 นายจ า งนํ า Name List ใบรั บ รองแพทย ฉ บับ จริ ง และใบเสร็จ รับ เงิ นค าตรวจ
ลงตราวี ซ า จํ า นวน 1,900 บาท ที่ชํ าระที่ เคานเตอร เซอร วิส ไปยื่ นตรวจคนเขา เมือ งจัง หวัดสุ โขทัย
เพื่อขออยูอีก 1 ป
ขั้นตอนที่ 4 นายจางนํา Name List ใบรับรองแพทยฉบับจริง สําเนาหนาตรวจลงตราวีซา และ
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1,900 บาท และใบเสร็จคาหลักประกันในการนํา
คนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ (กรณีนายจางดําเนินการดวยตนเอง) จํานวน 1,000 บาท
ที่ชําระที่เคานเตอรเซอรวิส ไปยื่นที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยเพื่อขออนุญาตทํางาน
ขั้นตอนที่ 5 นายจางพาแรงงานตางดาวไปศูนยบริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย (หลัง
ที่วาการอําเภอคีรีมาศ) เพื่อผลิตบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย คาบัตรและคาธรรมเนียม จํานวน 80
บาท
 หมายเหตุ กรณีนายจางยื่นเรื่องดําเนินการเองคาบริการรวมทุกหนวย 6,000 – 9,500 บาท/คน แลวแต
ประเภทกิจการ หากใชบริการผูรบั อนุญาตนําเขา แลวแตบริษัทจะเรียกคาใชจายเพิ่มตอคนเทาไร
 สําหรับสถานที่ดําเนินการ จะดําเนินการ ณ ที่ตั้งของแตละสํานักงาน จึงขอประชาสัมพันธ ใหนายจาง/
สถานประกอบการไดรับทราบแนวทางการดําเนิน การดังกล าวโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9
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การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนและสงเสริมใหผูรับงานไปทําที่บานมีการรวมกลุมกัน มีการบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็งเพื่อประโยชนในการรับงานไปทําที่บานอยางตอเนื่อง สงเสริมการเพิ่มทักษะฝมือหรือศักยภาพใน
การบริหารจัดการกลุมตลอดจนสนับสนุนเงินกูจากกองทุนเพื่อรับงานไปทําที่บาน
การใหบริการ
 รับลงทะเบียนผูจางงาน
 รับลงทะเบียนประชาชนทั่วไปที่ตองการรับงานไปทําที่บาน
 รับลงทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (แบบรายบุคคลและแบบกลุมบุคคล)
 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
 อบรมใหความรู เพิ่มทักษะฝมือของผูรับงานไปทําที่บาน
 มีกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานสนับสนุนเงินกูยืมแกกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู 14 ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร
ตําบลบานกลวยอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

กลุมเย็บกระเปา
นาเชิงคีรี

วารสารฉบับนี้ ขอยกตัวอยาง กลุมรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
“กลุมเย็บกระเปานาเชิงคีรี” นางสาวอักษราภัค อินทรปาน
ตั้งอยูที่ 67 ม.2 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท 0-8741-59566,
0-8926 -92936 ลักษณะงาน เย็บกระเปาผาทุกชนิด
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1) มีความรับผิดชอบ 2) มีความตรงตอเวลา
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กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน

ขาวจัดหางาน

เปนทุนหมุนเวียนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานกูยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิต หรือขยายการผลิต
เพื่ อ สร า งอาชี พ และสร า งรายได ใ หกั บ ผูรับ งานไปทํ าที่ บ าน ดํ า เนิ น การภายใต ร ะเบี ยบกรมการจั ดหางาน
วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน พพ.ศ.2559 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อผูรับงานไปทําที่บาน โดยผูกูตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผูขอจดทะเบียนเปนผูรับงานไปทําที่บาน
กรณีบุคคล ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
3. มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บานเปนหลักแหลง

คุณสมบัติผูกูแบบบุคคล
1. เปนผูรบั งานไปทําที่บานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
2. มีผลการดําเนินการและมีรรายได
ายไดจากการรับงานไปทํา
ที่บานหรื
หรือหลักฐานการรับงานไปทําที่บานจากผูจางงาน
3. มีทรัพยสินหรือเงินทุนไมนอยกวา 5,000
000 บาท

การค้ําประกัน
1. มีอายุ 20 ปบริบูรณขนึ้ ไป
2. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานรัฐ
วิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท ซึง่ มีเงินเดือนไมต่ํากวา
เดือนละ 15,000 บาท
3. เปนผูบริหารหรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือผูป กครองทองที่ระดับกํานัน หรือผูใหญบา น
จํานวน 1 คน กรณีเงินกูไมเกิน 20,000
000 บาท
และจํานวน 2 คน สําหรับเงินกูไมเกิน 50,000
000 บาท

วงเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้เงินกู
ตัง้ แต 1 - 50,000 บาท ชําระคืนภายใน 2 ป

กรณีกลุมบุคคล ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
3. มีสมาชิกกลุมไมนอยกวา 5 คน (มีผูนํากลุม)
4. สมาชิกตองไมเปนผูรับงานไปทําที่บานอื่น
5. มีสถานที่ที่รับงานไปทําที่บานเปนหลักแหลง
คุคุณสมบัติผูกูแบบกลุม บุคคล
1. เปนผูรบั งานไปทําที่บา นที่จดทะเบียน (กลุม บุคคล)
กับกรมการจัดหางาน
2. ตองมีผูนํากลุมและสมาชิกกลุมกูร ว มกันไมนอยกวา
5 คน
3. มีผลการดําเนินการ มีรายไดจากการรับงานไปทํา
ที่บานหรือหลักฐานการรับงานไปทําทีบ่ านจากผู
นจาก จา งงาน
4. มีทรัพยสินหรือเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุม
รวมกันไมนอยกวา 10,000
000 บาท

การค้ําประกัน
ผูน ํากลุมและสมาชิกกลุม ผูกูรว มกันไมนอยกวา 5 คน
ไมตอ งมีผคู ํา้ ประกัน

วงเงิ
วงเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้เงินกู
1.ตั้งแต 1 - 50,000 บาท ชําระคืนภายใน 2 ป
2. 50,001 - 100,000 บาท ชําระคืนภายใน 4 ป
3. 100,001 - 200,000 บาท ชําระคืนภายใน 5 ป

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ รอยละ 2 ตอป

สามารถยืยื่ น ขอจดทะเบี ย นผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น และยื่ น ขอกู เ งิ น กองทุ น เพื่ อ ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นได ที่ สํ า นั ก งาน
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโ ขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมื
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
64000 โทรศัพท 055-610218-9
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อาชีพอิสระ “ไดฟุกุรสสตรอเบอรี่ สูตรไมโครเวฟ”
วัตถุดิบหลัก
- สตรอเบอรี่
- ถั่วแดงกวน
- ถั่วแดงกระปอง 200 กรัม
- น้ําตาลทรายแดง 160 กรัม
- เนยสดเค็ม ๑ ๒ ชอนโตะ
- แปงขาวเหนียว 1 ๑ ๒ ถวย
- แปงขาวโพด 1 ชอนชา
- น้ําตาลทรายปนละเอียด 5 กรัม
- น้ําเปลา 250 กรัม
- สีผสมอาหารสีแดง
- แปงมันสําปะหลัง สําหรับทําแปงนวล 100 กรัม (นํนําไปผัดดวยไฟกลางคอนขางออนเวลา
น 5 นาที)
วิธีทํา
1. ปนถั่วแดงที่ตมแลวใหละเอียด
2. นําถั่วแดงที่ปนแลวไปผัด เริ่มจากการผัดเนยใหละลาย
แลวเติมถั่วแดงปน, น้ําตาลทรายแด
ตาลทรายแดง (เปดไฟแรงในชวงเริ่มผัด)
3. หลังจากที่ถั่วเริ่มเดือด ลดใหไไฟอยู
ฟ กลางๆ แลวผัดตอไปเรื่อยๆ
จนรอนไมติดกระทะ และไมควรแหงเกินเพราะจะปนยากพักไวใหเย็น
4. หลังจากที่ถั่วเริ่มเดือด เปลี่ยนมาเปนไฟกลาง ผัดตอไปเรื่อยๆ
จนเขารอนไมติดกระทะ และไมควรแหงเกินเพราะจะปนยาก
พักไวใหเย็น
5. สวนผสมของแปงหอ ใสแปงขาวเหนียวว, แปงขาวโพด,
น้ําตาลทราย และคอยๆ เติมน้ําตีสวนผสมทุกอยางใหเขากันดี
6. ขั้นตอนการผสมสีสีหรือปรุงสีและกลิ่น จะขามขั้นตอนนี้ก็ไดคา
จากนั้นนําไปเขาไมโครเวฟ 2 รอบ ครั้งที่ 1 เวฟ 2 นาที นําออกมาคน
และครั้งที่ 2 เวฟ อีก 2 นาที
7. สังเกตวาแปงสุกดีหรือยัง โดยที่แปงจะมีความใสขึ้น นํามาวางบนแปงนวล
ที่ผัดไวเพื่อไมใหติดมือ และตัดแบงตามจํานวน
นวนที่ตองการหอ
8. นําถั่วแดงที่พักไวจจนเย็
นเย็นมาปนเปนทรงกลมและแผเขาเพื่อ
จะไดปนเขากับสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว
9. แปงขาวเหนียวที่ตัดชิ้นไว นํามาคลึงใหบางๆ เพื่อไปปดทับสตรอเบอรี่
จับจีบที่ฐานสตรอเบอรี่
ขอขอบคุณที่มา สมาชิกเพจพันทิพ คุณแขมร อินเตอร
https://pantip.com/topic/38553656
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ขาวประชาสัมพันธ

บริการรับขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน/รายงานตัวกรณีวางงาน
https://empui.doe.go.th

ลงทะเบียน/แจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศผานระบบอินเตอรเน็ต
เว็บไซต https://toea.doe.go.th
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แผนงาน/กิกิจกรรม
กรรม/โครงการ ประจําเดือนตุลาคม 2562
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตลจัดหางาน””

สถานที่ดําเนินการ

ทุกวันอังคาร
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
เวลา 10.30 - 11.00 น. คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.

ภาพกิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2562

วั นที่ 5 กั นยายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย เขารวมจิ ตอาสาบําเพ็ ญประโยชนตามโครงการ ๑๐๑ อาชีพ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรวมกิจกรรมทําความสะอาด ณ วัดวังใหญ หมูที่ 1
ตําบลวังใหญ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วั นที่ 6 กั นยายน 2562 สํ านั กงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ย มนายจาง/สถานประกอบการเพื
สถานประกอบการเพื่ อประชาสัม พันธ
หาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 11 กันยายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตามโครงการเสริมสรางความ
มั่น คงและยั่งยืน รว มกับ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหป ระชาชน จังหวั ดสุโขทัย ณ วั ดกงไกรลาศ
หมูที่ 10 ตําบลกง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 11 กันยายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ตามโครงการเครือขายรณรงคปองกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ ในเขตพื้นที่อําเภอบานดานลานหอยและอําเภอกงไกรลาศศ จังหวัดสุโขทัย

