
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเดิม (ชัน้ 1 )
ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
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สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

056513024

3 กุมภาพันธ์

วันทหารผ่านศึก



สาระในเลม่

ทกัทายกอ่นเปิดเลม่

ข่าวสารส านักงานจัดหางานจังหวัดอทุัยธานีประจ าเดือนกมุภาพันธ ์

พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ มีขา่วสารที่เป็นประโยชนน์ ามาฝากมากมาย อาทิ สาระนา่ร ู ้ขา่วสาร

การเดินทางไปท างานต่างประเทศ ขา่วสารงานบริการแรงงานต่างดา้ว สถานการณ์

ตลาดแรงงาน ต าแหนง่งานว่าง ของจงัหวดัอทุยัธานแีละจงัหวดัใกลเ้คียง

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นสื่อกลางที่ดี

ใหก้บัผูว้่างงานและประชาชนผูส้นใจทัว่ไป เชิญพบกบัรายละเอียดขา่วสารภายในเล่ม

ไดเ้ลยค่ะ คณะผ ูจ้ดัท า

กมุภาพนัธ ์2566

4 ข่าวสารงานต่างประเทศ3 สาระน่ารู้

9 ข่าวสารงานต่างด้าว 10สถานการณ์ตลาดแรงงาน
จังหวัดอุทัยธานี

11 ต าแหน่งงานว่าง 14 ภาพกิจกรรม
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ส านักงาน ก.พ. ก าหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ประจ าปี 2566 (ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil) ดังนี้



คุณสมบัติผู้สมัคร

เปิดรับสมัครทดสอบภาษาและทักษะการท างาน
เพื่อไปท างานสาธารณรัฐเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 15

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  เพศชาย 
เปิดรับสมัครวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566

1. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว รวบผมให้เห็นใบหู
และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน  

(ประเภทไฟล์เป็น JPG และความละเอียด 10-15 KB)
2. ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) 

ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ชัดเจน
(ประเภทไฟล์เป็น JPG และความละเอียด 60-100 KB)

3. ถ่ายส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ต้องชัดเจน
และระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน
(ประเภทไฟล์เป็น JPG และความละเอียด 60-100 KB)

คู่มือการลงทะเบียนและรับสมัครทดสอบเว็บไซต์สมัครสอบ

หลักฐานและเอกสาร
ที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. เพศชาย อายุ 18-39 ปี 
(เกิดระหว่าง 2 ก.พ.2526 - 1 ก.พ. 2548)

2. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา
3. สายตาไม่บอดสี
4. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม

ที่ทางการเกาหลีก าหนด เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี
ซิฟิลิส วัณโรค เป็นต้น

5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระท าผิดทางอาญา 
ไม่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือไม่เคยถูกปฏิเสธการเข้า
สาธารณรัฐเกาหลี หรือไม่เคยกระท าผิดกฎหมายของ
สาธารณรัฐเกาหลี

7. ไม่เคยพ านักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9
หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี
หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ค่าสมัครสอบ
จ านวน 840 บาท

ช าระเงินค่าสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง
1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
2. ATM/ADM
3. Internet Banking
4. ต่างธนาคาร Cross Bank Bill Payment

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 1324-5
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โครงการ IM Jpan ปี 2566

งานหล่อกลึงโลหะ  งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ 
งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ง านบ า รุ ง รั ก ษา เ ค รื ่ อ ง จั ก ร  ง านพ ่ นสี            
งานหล ่อพลาสติก งานซ ่อมบ ารุ งรักษา
รถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น

วันที่ 16 ม.ค. - 10 ก.พ. 2566
ต าแหนง่ ผู้ฝึกปฏบัิตงิานทางเทคนคิ

ประเภทอตุสาหกรรมการผลติและกอ่สรา้ง
เพศชาย อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
วุฒกิารศึกษา ม.6. ปวช. ปวส. ไม่จ ากัดสาขา
สูงไม่ต ่ากว่า 160 ซม. น ้าหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง
พ้นภาระทางทหารตามกฎหมาย
ไม่มีรอยสัก, ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ประเทศญ่ีปุ่น
ไม่เป็นผู้เคยท างานหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
สายตาปกติ

คุณสมบตัิ

ติดต่อสอบถาม ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอทุยัธานี
ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ช้ัน 1 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

www.doe.go.th/uthaithani โทร. 0 5651 3024-5

มีงานท าไปกับเรา...

ศูนย์สอบ ล าปาง

ฝึกครบ 3 ปี รับใบประกาศ เงินสนบัสนนุ 
600,000 เยน
(ประมาณ 150,000 บาท)

กดสมัครผ่าน
QP Code 
ได้เลยค่ะ
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รับสมัครคนหางานเพ่ือไปท างานมาเลเซีย
นายจ้างบริษัท Energy  Haven  Sdn. Bhd.

เปิดรับสมัคร  
วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2566

ต าแหน่ง : พนักงานนวด 17 อัตรา

ค่าจ้าง : เดือนละ 3,500 ริงกิต (26,357 บาท)

คุณสมบัติ : ชายและหญิง อายุ 30-44 ปี 6 เดือน
นวดกดจุดตามฝ่าเท้า (สามารถนวดแผนไทย สุคนธบ าบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบ าบัดอื่น ๆ
มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการนวดไทยเทียบเท่ามาตรฐานประสบการณ์การท างานนวดไทย

อย่างน้อย 2 ปี เป็นมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต

เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th ติดรูปถ่ายสี

ขนาด 2 นิ้ว พร้อมลงลายมือช่ือ และวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
ส าเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรนวดแผนไทย หรือหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี)

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ : กองบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ   ฝ่ายจัดส่งไป
ท า ง า น ไ ต้ ห วั น แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ อ่ื น  ชั้ น  1 2 อ า ค า ร ป ร ะ กั น สั ง ค ม ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร พ้ื น ที่  3
ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (สมัครงานมาเลเซีย นายจ้างบริษัท Energy)
ให้จัดส่งระหว่างวันที่ 1-24 ก.พ. 2566 (ถือวันที่ไปรษณีย์หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นส าคัญ)

เอกสารต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566
ในเวลาราชการ

หากพ้นก าหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
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นายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn Bhd.

รับสมัครคนหางานเพื่อไปท างานมาเลเซีย

วันที่ 16 มกราคม 2566
ถึงวันที่

15 กุมภาพันธ์ 2566

ต าแหน่งงาน : พนักงานนวด 12 อัตรา

ค่าจ้าง : ประมาณ 22,892 บาท/เดือน (3,000 ริงกิต)
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 21-41 ปี
มีประสบการณ์ในการนวดไทย นวดเท้า อย่างน้อย 2 ปี หากสามารถนวดอโรม่า นวดสมุนไพร 

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม จ านวน 150 ชั่วโมงข้ึนไป หรือผ่านการนวดไทยระดับ 1 จากกรมพัฒฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  *กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล, ทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)
ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย)

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนที่ให้บริการรับส่งพัสดุด่วน
จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ : 

กองบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
ฝ่ายจัดส่งไปท างานไต้หวันและประเทศอื่น ชั้น 12
อาคารประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
10400
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รับสมัครคนหางานเพื่อไปท างานมาเลเซีย
นายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn.Bhd.

เปิดรับสมัคร
วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ต าแหน่ง : พนักงานนวด 3 อัตรา

ค่าจ้าง : เดือนละ 3,500 ริงกิต (26,357 บาท)

คุณสมบัติ : ชายและหญิง อายุ 23-44 ปี
นวดกดจุดตามฝ่าเท้า (สามารถนวดแผนไทย สุคนธบ าบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบ าบัดอื่น ๆ
มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการนวดไทยเทียบเท่ามาตรฐานประสบการณ์การท างานนวดไทย

อย่างน้อย 2 ปี เป็นมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต

เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th ติดรูปถ่ายสี

ขนาด 2 นิ้ว พร้อมลงลายมือช่ือ และวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
ส าเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรนวดแผนไทย หรือหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี)

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ : กองบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ ฝ่ายจัด
ส่ ง ไ ปท า ง าน ไต้ ห วั น และประ เทศ อ่ืน  ชั้ น  1 2 อาคา ร ประกั น สั ง คมกรุ ง เ ทพมหานคร พ้ื นที่  3
ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (สมัครงานมาเลเซีย นายจ้างบริษัท Ancient)

เอกสารต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 ก.พ. 2566
ในเวลาราชการ

หากพ้นก าหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
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(ใบอนุญาตท างานหมดอายุ 13 ก.พ. 66)

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2566

 นายจ้างย่ืนเอกสารแทนคนต่างด้าว ได้รับอนุญาตให้
ท างานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารแรงงานต่างด้าว
1. แบบ บต 50
2. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง
3. ส าเนาหนังสือเดินทางหน้าวีซ่า (VISA) (ถึงวันท่ี 13 ก.พ. 66)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป
5. ส าเนาใบอนุญาตท างาน 
6. หนังสือรับรองการจ้าง
7. ผลการตรวจสุขภาพ และหลักฐานประกันสุขภาพ

หรือหลักฐานประกันสังคม
(จากขั้นตอนท่ี 2)

เอกสารนายจ้าง
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
3. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (นายจ้างนิติบุคคล)
**** ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาในเอกสารทุกฉบับ ****

 ช าระเงินค่ายื่นค าขอ 100 บาท

 ช าระค่าธรรมใบอนุญาตท างาน ปีละ 900 บาท

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ / ประกันสังคม
ณ โรงพยาบาลของรัฐ/ประกันสังคม

1. แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ
2. การประกันสุขภาพ
 กิจการไม่ต้องเข้าระบบประกันสังคม 

แรงงานต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพภาครฐั
 นายจ้างอยู่ในระบบประกันสังคม 

จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสงัคมตามปกติ

ค่าตรวจสุขภาพ  500 บาท

ค่าประกันสุขภาพภาครัฐ ปีละ  1,600 บาท

ขั้นตอนที่ 4 การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 คนต่างด้าวท่ีได้รับตรวจลงตราก่อนวันที่ 1 ส.ค. 65
ขอตรวจลงตราเพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 2 ปี (วันท่ี 13 ก.พ. 68)

 คนต่างด้าวท่ีได้รับตรวจลงตราหลังวันท่ี 1 ส.ค. 65
ขอตรวจลงตราเพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 1 ปี (วันท่ี 13 ก.พ. 67)

(กรณีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง      
สิ้นอายุ ให้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงเอกสารดังกล่าว
ภายในวันที่ 13 ก.พ. 66
ค่าตีวีซ่า ตามกฎหมายก าหนด

ขั้นตอนที่ 5

 นายจ้างน าส าเนา VISA อนุญาตอยู่ในราชอาณาจกัรฉบับใหม่

มายื่น ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี เพื่อปรับปรุง        

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าว

ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
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ต้องมาตดิตอ่และยื่นตอ่อายใุบอนญุาตท างานภายใน วันที่ 13 ก.พ. 2566
หากไม่ด าเนินการเมือ่ใบอนุญาตท างานสิน้สุด คนต่างด้าวจะไม่สามารถท างานได้ต่อไป
และต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย



อายุ 18-24 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี

16 คน
(6.60%)

30 คน
(13.21%) 24 คน

(31.13%)

42 คน
(21.70%) 34 คน

(27.36%)

สถานการณ์แรงงานในจังหวัดอุทัยธานี
ประจ าเดือน มกราคม 2566

ความต้องการแรงงาน

ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานต้องการมากที่สดุ

ความต้องการแรงงาน 156 อัตรา

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ 146 คน
จ าแนกตามเพศ

58 คน
(39.73%)

88 คน
(60.27%)

ต าแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สดุ 
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์  23  อัตรา

พนักงานขับรถ  15  อัตรา

แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง  8  อัตรา

พนักงานขายของหน้าร้าน  7  อัตรา
จ าแนกตามอายุ

พนักงานรักษาความปลอดภัย  20  อัตรา

10

การท างานของคนต่างดา้ว

คนตา่งดา้วท่ีไดร้ับอนุญาตท างานคงเหลือ 

ณ เดือนมกราคม 2566 จ านวน 1,028 คน

ทัว่ไป

65 คน

6.32%

ชนกลุ่มนอ้ย

58 คน

5.64%

น าเขา้ตาม 

MOU

108 คน

10.51%

คนต่างดา้ว 3 สญัชาติ

797 คน

77.53%

ทัว่ไป

ชนกลุม่นอ้ย

น าเขา้ตาม MOU

คนตา่งดา้ว 3 สญัชาติ

กมัพชูา 112 คน

(12.38%)

ลาว 158 คน

(17.46%)

เมียนมา 635 คน

(70.17%)

คนต่างดา้ว 3 สญัชาติ

(กมัพูชา ลาว และเมียนมา) จ านวน 905 คน 

คนต่างดา้ว

1,130 คน

ตัวแทนนายหน้า
ขายบริการธุรกิจอื่นๆ

4 อัตรา

แรงงาน
บรรจุผลิตภัณฑ์

79  อัตรา

เสมียน
และธุรการ
2 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชี

1 อัตรา

พนักงานบริการ
และพนักงานขาย

2 อัตรา



ต าแหน่งงานในจังหวัดอุทัยธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2566
** ต าแหน่งงานทั่วไป นายจ้าง 12 แห่ง ต าแหน่งงาน 24 ต าแหน่ง / 44 อัตรา

สถานที่ประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง
สวัสดิการ
/เงื่อนไขจ านวน เพศ อายุ วุฒิ

1.เดอะพซิ่า คอมปะนี อุทัยธานี
ถนนเติบศิริ ต าบลอุทัยธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
โทร. 083-6215364

1.พนักงาน
ท าอาหาร
2.พนักงานบริการ
หน้าร้าน
3.พนักงาน
ส่งอาหาร

2

2

2

ช/ญ

ช/ญ

ช/ญ

17+

17+

17+

ม.6+
หรือ

เทียบเท่า

40
บาท/ชม.

2. ร้านประชุมอลูมิเนียม
44 ถนน บริรักษ์ ต าบลอุทัยใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทร. 081-8869640 

1. ผู้ช่วยช่าง 2 ช 18+ ไมจ่ ากัด ตามตกลง

3. 3BB อุทัยธานี
1/30 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
โทร. 056-040031 

1.พนักงาน
การตลาด
2.ช่างเทคนิค

3

1

ช/ญ

ช/ญ

18-35

18/35

ไมจ่ ากัด

ไม่จ ากัด

ตามตกลง

ตามตกลง

มี O.T

4. Best Express
78/1 ถนนราษฎร์อุทิศ 
ต าอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี                        
โทร. 097-1796955 

1.พนักงานส่งพัสดุ

2.พนักงาน
แพ๊คสินค้า

2

1

ช/ญ

ช/ญ

18+

22+

ไม่จ ากัด

ไม่จ ากัด

12,500 -
15,000
ตามตกลง

5. ร้านอาหารครัวคุ้งส าเภา
2/5 ม.1 ต าบลท่าซุง
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
โทร. 086-4458906

1.พนักงานเสริฟ
2.พนักงานล้างจาน
3.พนักงานเสริฟ

(Prat time)

3
1
3

ญ
ช/ญ
ช/ญ

18-45
18-45
18-45

ไม่จ ากัด
ไมจ่ ากัด
ไม่จ ากัด

322/วัน
332/วัน
332/วัน

6.ร้านโรตีเดลา 
126/2 ถนนวงศาโรจน์
ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี 
โทร. 081-6667714

1.พนักงาน
ประจ าร้าน

2 ญ 18-35 ไม่จ ากัด 332/วัน

11



สถานที่ประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง
สวัสดิการ
/เงื่อนไขจ านวน เพศ อายุ วุฒิ

7.กอบกาแฟ 
35 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ
ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง
จ.อุทัยธานี
โทร.093-3079797

1.บาริสต้า 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 9,000/
เดือน

8.หจก.สหรัฐแอร์เซลส์แอนด์
เซอร์วิส
40 ถนนบริรักษ์ ต าบลอุทัยใหม่
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทร.61000

1.ช่างแอร์บ้าน
2.ช่างแอร์รถยนต์

2
2

ช
ช

20+
20+

ไม่จ ากัด
ไม่จ ากัด

ตามตกลง
ตามตกลง

9.บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี
333 ถนนรักการดี
ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี
โทร.1268 ต่อฝ่ายบุคคล

1.พนักงานขาย
ประกันภัย
2.พนักงานการเงิน
3.พนักงานจัดซื้อ

2

1
1

ช/ญ

ญ
ช/ญ

20+

ไม่เกิน35
20+

ปวช./ม.6+

ปวส.+
ปวส.+

ตามตกลง

ตามตกลง
ตามตกลง

10.เคอรี่เอ็กซเ์พรส สาขาท่าโพ
60 หมู่ 2 ต าบลท่าโพ 
อ าเภอหนองขาหย่าง
จังหวัดอุทัยธานี
โทร.096-1904491

1.พนักงานคัดแยก
พัสดุ (Prat time)
2.พนักงาน
จัดส่งพัสดุ 
3.รถร่วม รถยนต์/
จักรยานยนต์

1

3

3

ช/ญ

ช/ญ

ช/ญ

ไม่จ ากัด

ไม่จ ากัด

ไม่จ ากัด

ไม่จ ากัด

ไม่จ ากัด

ไม่จ ากัด

332/วัน

332/วัน

รายชิ้น/
รายวัน

11.คลินิกเทคนิคการแพทย์
31/8 ถนนพระยาวิฑูรย์
ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
โทร.081-2830797

1.พนักงาน
คอมพิวเตอร์

1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 300-500/
วัน

12.อุทัยริเวอร์เลครีสอร์ท
8 หมู่ 5 ต าบลเกาะเทโพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทร.081-8865793

1.พนักงานล้างจาน
2.ผู้ช่วยเชฟ

1
1

ช/ญ
ช/ญ

20-50
20-50

ไม่จ ากัด
ไม่จ ากัด

ตามตกลง
ตามตกลง
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***ต าแหน่งงานจังหวัดใกล้เคียง นายจ้าง 3 แห่ง ต าแหน่งงาน 19 ต าแหน่ง/ 41 อัตรา

สถานที่ประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง
สวัสดิการ
/เงื่อนไขจ านวน เพศ อายุ วุฒิ

1.บจก.ซี.ที.เค.อุตสาหกรรม
15/9 ม. 1 ต.หนองกรด
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร. 086-4466325

1.QA Engineering
2.พนักงานฝ่ายผลิต
3.พนักงาน
ตรวจสอบคุณภาพ
4.พนักงานคัดเลือก
ชิ้นงาน
5.ช่างซ่อมบ ารุง
6.จนท.การตลาด
7.จนท.รักษาความ
ปลอดภัย
8.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
9.จนท.ฝ่ายบุคคล
10.จป.วิชาชีพ
11.พนง.ขับรถยนต์
12.พนง.สโตร์

1
10
2

1

2
1
1

1
1
1
1
1

ช/ญ
ช

ช/ญ

ช/ญ

ช
ช/ญ
ช

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช
ช

25+
22+
22+

22+

ช
25+
30+

25+
25+
25+

20-40
20-40

ป.ตรี
ม.3+
ม.6+

ม.6+

ปวส+
ป.ตรี
ม.3+

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3+
ม.+

ตามตกลง
500/วัน
500+

500+

500+
ตามตกลง
ตามตกลง

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

2.บมจ.อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์
1/9 หมู่ 9 ต าบลบางม่วง
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทร.056-275888-92

1.ช่างซ่อมรถใหญ่
2.ช่างไฟฟ้ารถใหญ่
3.ลูกค้าสัมพันธ์
4.ธุรการขาย
5.ธุรการ

2
1
1
1
1

ช
ช
ญ
ญ
ญ

25+
25+
25+
25+
25+

ปวส.+
ปวส.+
ปวส.+
ป.ตรี
ป.ตรี

9,600+
9,600+
10,000
10,000
10,000

3.หจก.กานต์ชุดาซิกเนอเจอร์โฮม
15/4 ม.4 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี 
จ.นครสวรรค์
โทร.082-4954684

1.โฟร์แมน
2.พนักงาน 
Telesales

2
10

ช
ญ

20+
20+

ปวส.+
ม.6+

12,000/
เดือน

11,000/
เดือน

รวมต าแหน่งงานทั้งสิ้น นายจ้าง 15 แห่ง
ต าแหน่งงาน 43 ต าแหน่ง / 85 อัตรา
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วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ต ร วจสอบการขอรั บสิ ท ธิ ต ามมาตร า  35  แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของบริษัทไทยซินโตโกเกียว จ ากัด จ.พระนครศรีอยุธยา 
มีคนพิการเข้ารับสิทธิ จ านวน 1 ราย  คือ นางสาวพิม
สมัครธัญกรณ์ และตรวจสอบคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม 
ปี พ.ศ. 2566 จ านวน 3 ราย คือ 1) นางฤทัยรักษ์ 
สุรชาติ ณ เทศบาลต าบลหนองฉาง อ.หนองฉาง 
2) นายคฑาวุธ รุกขะวัฒน์ ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
อ.หนองขาหย่าง และ 3) นางสาวอารีรัตน์ ฉวยกระโทก
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

วันที่ 12 มกราคม 2566 ลงพื้นที่ด าเนินการ
โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน 
และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อป้องกันการหลอกลวง
และลั กลอบไปท า ง านต่ า งประ เทศ  พร้ อมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานในประเทศ/ต่างประเทศ 
การหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศ  
ฯลฯ ณ ศาลาประจ าหมู่บ้ านเกาะอี เพลิน ม .3
ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  

วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวสุลีกร ดูสันเทียะ นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัด
อุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว
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ประจ าเดือน มกราคม 2566



วันที่ 19 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ
ตามแผนปฎิบัติการ แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคง ภายในจังหวัดอุทัยธานี กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี ต ารวจภูธร
เมืองอุทัยธานี ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดอุทัยธานี และปกครองจังหวัด
อุทัยธานี เข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อ าเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 4 แห่ง พบการจ้างแรงงานไทยท างาน 
จ านวน 89 คน เป็นชาย จ านวน 49 ราย เป็นหญิง 40 ราย พบการจ้าง
แรงงานต่างด้าวมี เอกสารหลักฐานและใบอนุญาตท างานถูกต้อง 
จ านวน 22 ราย เป็นชาย จ านวน 15 ราย หญิง จ านวน 7 ราย สัญชาติ
เมียนมา จ านวน  17 ราย สัญชาติลาว จ านวน 3 ราย สัญชาติกัมพูชา 
จ านวน 2 ราย ไม่พบการกระท าผิดตาม  พ.ร.ก. การบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมได้ให้
ค าแนะน าและช้ีแจงบทก าหนดโทษการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว
ที่ใบอนุญาตท างานจะสิ้นอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่นายจ้าง
และแรงงานทราบด้วย

วันท่ี 18 มกราคม 2566 ประชุมเ พ่ือเตรียมการ
และวางแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี 
(กอ.รมน.อน.) ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ปกครองจังหวัด
อุทัยธานี และต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
ณ ห้องประชุมส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
อุทัยธานี ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
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วันท่ี 30-31 มกราคม 2566 นางสาวสุลีกร ดูสันเทียะ นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ด าเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว” พร้อมทั้งให้ค าแนะน า การบริหารจัดการ
แหล่งเงินทุน ฯลฯ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน ณ ศาลอเนกประสงค์ SML บ้านตานาด หมู่ ท่ี 3 ต าบลเนินแจง 
อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


