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      วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายภูวกร โตสิงห์ขร นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วม
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑1/
๒๕๖๕ ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ให้
ค าปรึกษา แนะแนวทางการประกอบอาชีพแก่คนไทย และประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของกรมการจัดหางาน โดยมี
ผู้สนใจลงทะเบียนรับบริการจ านวนมาก



     เดือนกันยายน พ.ศ.2565 นายภูวกร โตสิงห์ขร นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท า จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน 
นักศึกษา ณ โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ ทิศทางตลาดแรงงาน ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการจัดหางาน ร่วมถึงแนะน าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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       เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายภูวกร โตสิงห์ขร นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท า ส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีการเดินทางไปท างานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศ
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         เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นายภูวกร โตสิงห์ขร นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว อ านวยความสะดวกแก่นายจ้าง 
และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาในการรับใบอนุญาตท างาน ตามมาตรา 64 ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 
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         เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นายภูวกร โตสิงห์ขร นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อ านวยความ
สะดวกแก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาในการรับใบอนุญาตท างาน ตามมาตรา 64 ณ ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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        เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นายภูวกร โตสิงห์ขร นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้างงานจังหวัดสระแก้ว 
ด าเนินการอบรมและผลิตใบอนุญาตท างาน (E-Work Permit) แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ ตาม MOU ณ ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้างงานจังหวัดสระแก้ว อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว



         เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นายภูวกร โตสิงห์ขร 
นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ให้บริการแก่คนหางานที่มีความ
ประสงค์หางานเพ่ือไปท างานต่างประเทศ ตลอดจนรับแจ้ง
การ เดิ นทางด้ วยตน เองและเดิ นทางกลับไปท างาน
ต่างประเทศ (Re-entry)
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การท างานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย
       คนไทยที่ต้องการจะเดินทางไปท างานต่างประเทศนั้น
ควรด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการ
เดินทางไปท างานต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย เช่น 
การหลบหนีเข้าประเทศโดยไม่ขอวีซ่า หรือขอวีซ่า
ท่องเที่ยวแต่แอบท างาน ถือว่ามีความผิดและต้องถูก
ด าเนินคดี ถึงแม้ว่าการยื่นเรื่องท างานแบบถูกต้อง
จะต้องเตรียมตัวมากกว่าแต่ก็ปลอดภัยกว่าและได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย ส าหรับวิธีการไปท างาน
ต่างประเทศแบบถูกกฎหมายมี 5 วิธี ดังนี้
1. ด าเนินการผ่านบริษัทจัดหางาน
2. ด าเนินการผ่านกรมการจัดหางาน
3. ผู้ที่จะไปท างานติดต่อหางานเอง 
4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปท างาน
5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน
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        ลูกชุบเป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งยังเคยได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยสมัยเก่า แม้ปัจจุบันจะเลือนหายไปบ้าง 
เพราะอิทธิพลขนมต่างประเทศเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก แต่ขนมลูกชุบ
ยังคงเป็นสิ่งที่คนบางกลุ่มยังคงต้องการอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าขนมนี้เป็น
ขนมที่ต้นทุนต่ ามาก แต่สามารถตั้งราคาได้สูง น ามาซึ่งผลก าไร
ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการน้อยราย ที่มีความคิดจะท าเป็น
อาชีพเสริม จึงเกิดช่องว่างในธุรกิจและเป็นโอกาสที่น่าจับต้อง

ขายขนมลูกชุบ

การท าขนมลกูชุบ
       ส่วนผสม
1. ถั่วเขียวเลาะเปลือก (นึ่ง) 500 กรัม
2. น้ าตาลทราย 300 กรัม
3. หัวกะทิ 1 ถ้วย
4. สีผสมอาหารตามใจชอบ
5. วุ้น

      วิธีท า
1. น าถั่วเขียว น้ าตาลและกะทิ ปั่นรวมกันจนเนียน
2. เทส่วนผสมลงไปในกระทะแล้วเคี่ยวจนถั่วปั้นเป็นลูกได้
3. เตรียมสีผสมอาหารแยกไว้เป็นสีละถ้วย และเตรียมอุปกรณ์
    ส าหรับเพ้นท ์เช่น พู่กัน และไม้แหลมส าหรับเสียบลูกชุบ
4. ปั้นขนมให้เป็นรูปผลไม้ต่างๆ จากนั้นก็เสียบด้วยไม้แหลม 
    ปักพักไว้ก่อน
5. น าขนมท่ีปั้นแล้ว ตกแต่งสีได้เลย แล้วน าไปตากให้สีแห้ง
6. ละลายวุ้นเตรียมไว้ เมื่อขนมพร้อมแล้วให้น ามาชุบกับวุ้น
    เคลือบให้ขนมเป็นขึ้นเงาสวย อาจจะจุ่มสองรอบ
    เพ่ือเพ่ิมความหนามากยิ่งขึ้น


