
 

     

  

 

 
 

 

 

 

 
          

 

          ข่าวประกาศรบัสมคัรงาน                                                                                        

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค์                                                                            

ศูนยบ์ริการจัดหางานเพือ่คน ไทยมีงานท า จงัหวดันครสวรรค ์

https://e-service.doe.go.th 

บริการดว้ยใจ เพือ่คนไทยมีงานท า มองหางาน ตอ้งการคน 

 

 

ฉบบัท่ี ๑๑/๒๕๖๕ ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

เลขที ่909 หมู่ที ่7 ต ำบลหนองปลงิ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

056-257036
DOE_NSN@YAHOO.CO.TH

“ก ำลงัแรงงำนมีงำนท ำถว้นหนำ้ ทกุช่วงวยั ภำยในปี 2565”

STRONG

S = Service Mind : มจีิตบริการ มุง่เนน้ใหบ้ริการประชาชนทกุชว่งวยั

ท่ีมารบับริการ

T = Team Work : การท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อใหบ้รรลผุลส าเร็จ

เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร

R = Response : ตอบสนองตอ่ทกุภารกิจท่ีไดร้บัอยา่งรวดเร็วฉับไว

O = Owner : มจีิตส านกึในความเป็นเจา้ขององคก์ร และภาคภมูิใจท่ี

เป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร

N = Network : สานสรา้งเครือขา่ยเพ่ือการบรูณาการทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร

G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน

วสัิยทศันก์รมการจัดหางาน

1. สง่เสริมการมงีานท า โดยใหบ้ริการจดัหางาน แนะแนว

อาชพีคุม้ครองคนหางาน เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพ มรีายได้

2. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มลูขา่วสาร

ตลาดแรงงานใหท้นัสมยั เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงานตาม

ภารกิจของกรมการจดัหางาน

3. พฒันาระบบบริหารจดัการใหม้ปีระสิทธิภาพตามหลกั

ธรรมาภบิาล

4. สง่เสริมสนบัสนนุการมสีว่นร่วมภาคีเครือขา่ยทกุภาค

สว่นในการบริหารตลาดแรงงานสูค่วามสมดลุ

5. บริหารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว

ขา่วสารจดัหางาน วารสารประจ าเดอืน ของ

ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์มขีา่วสารต่างๆ

สถานการณต์ลาดแรงงาน สาระนา่ร ู ้แนะน าอาชพีอิสระ

ท่ีนา่สนใจ และต าแหนง่งานว่างประจ าเดอืน สิงหาคม

2565 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชพี มงีานท า      

มรีายไดท่ี้เหมาะสม เพื่อการด ารงชวิีตอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยืนตอ่ไป

ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค์

วรรณิภา จนัโททยั จดัหางานจงัหวัดนครสวรรค ์                 

บรรณาธิการ

ค่านิยม 1.  บริการจดัหางานในประเทศ

2.  บริการจดัหางานตา่งประเทศ

3.  บริการแนะแนวอาชีพ/สง่เสริมการประกอบอาชพี

และรบังานไปท าท่ีบา้น

4.  ตรวจและคุม้ครองคนหางาน

5.  ควบคมุการท างานของคนตา่งดา้ว

ภารกจิของหน่วยงาน
ส านักงานจัดหางานจงัหวัดนครสวรรค์

สำระในเลม่ Content..

1. แผนการปฏบิัตงิาน ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

2. สถานการณต์ลาดแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
เดอืนมถิุนายน 2565

3. ข่าวประชาสัมพนัธ ์ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

5. ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืน สงิหาคม 2565

6. ภาพกจิกรรมส าคัญ ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

4. เส้นทางอาชีพ....

บทบรรณาธกิาร Editor’s Talk



แผนการปฏิบัตงิานส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์
ประจ าเดือน  สิงหาคม  2565

ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์

เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์
DOE_NSN@YAHOO.CO.TH
056-257036

2,4,9,11,16,18,25 สิงหาคม 2565
กิจกรรม
- ออกเย่ียมสถานประกอบการรบัแจง้ต าแหน่งงานว่าง
- ลงพืน้ท่ีสง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อรบัจด
ทะเบียนกลุม่รบังานไปท าท่ีบา้น
- ออกตรวจสอบการท างานของคนตา่งดา้วและสถาน
ประกอบการตามกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคน
ตา่งดา้วเพื่อปอ้งกนัการคา้มนษุยด์า้นแรงงาน
สถานท่ีด าเนินการ
ณ  อ าเภอลาดยาว, อ าเภอตาคลี, อ าเภอพยหุะครี,ี
อ าเภอเกา้เลีย้ว , อ าเภอเมืองฯ จงัหวดันครสวรรค์

** แผนปฏิบตัิงานอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

1. นางสาววาสนา ช านาญแพ็ชร (วาด)
อาย ุ50 ปี

อาชีพ ตดัเย็บเสือ้ผา้/ซอ่มเสือ้ผา้
สนใจตดิตอ่  083-268-5989

ท่ีอยู่ : ต.หนองปลงิ อ.เมืองนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์

การจ้างงานระยะส้ัน!!

4 , 18  สิงหาคม 2565
กิจกรรม
- โครงการคุม้ครองปอ้งกนัการหลอกลวงและลกัลอบไป
ท างานตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ลงพืน้ท่ีบรกิารจดัหางานโครงการจดัหางานเชิงรุก        
เพื่อการมีงานท าอยา่งยั่งยืน
- ลงพืน้ท่ีส  ารวจการจา้งงานผูส้งูอายุ
สถานท่ีด าเนินการ
ณ อ าเภอตชมุตาบง, อ าเภอแม่เปิน , อ าเภอตากฟา้ 
จงัหวดันครสวรรค์

นายจ้าง...แจ้งต าแหน่งงานว่าง

เตือนภยั!!
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ประถมศกึษา ฯ มธัยมศกึษา ปวช. ปวส. อนปุรญิญา ปรญิญาตรี

ผู้สมัครงาน ต าแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา

ผูส้มคัรงาน ต าแหน่งงาน การบรรจงุาน

สถานการณ์ตลาดแรงงาน จงัหวดันครสวรรค ์ 
ประจ าเดือนมิถนุายน 2565 

ผู้สมคัรงานมาใช้บริการ 

จำนวน  252  คน 

ตำแหน่งงานวา่ง 

จำนวน  257  อัตรา 

บรรจุงาน 

จำนวน  148  คน 
 

ตำแหน่งงานที่นายจ้าง 
ต้องการมากทีสุ่ด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 
   ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 
   การประกอบ  เป็นต้น 
2. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม 

   เครื่องจักร 

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 

   ที่เกี่ยวข้อง 
4. เสมียน เจ้าหน้าที ่
5. พนักงานบริการ พนักงานขาย 
 
    
 
 

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สมคัรงาน 

สมัครงานมากที่สุด 

******** 

1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 

    ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 

    การประกอบ  เป็นต้น 

2. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม 

    เครื่องจักร 

3. เสมียน  เจ้าหน้าที่  

4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 

    ที่เกี่ยวข้อง 

5. พนักงานบริการ พนักงานขาย  

 

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สมคัรงาน 

ได้รับการบรรจุงานมากที่สดุ 

******** 

1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 

   ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 

   การประกอบ เป็นต้น  

2. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม 

    เครื่องจักร 

3. พนักงานบริการ พนักงานขาย 

4. ช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงาน 

   ที่เกี่ยวข้อง 

5. เสมียน เจ้าหน้าที่  
 

การให้บริการจดัหางานในประเทศ 

ทีม่า : ศนูยบ์รกิารจดัหางานเพือ่คนไทย  จงัหวดันครสวรรค ์
http://smartjob.doe.go.th 



 

      การยติุโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย 

 

 

นางวรรณิภา จนัโททยั จดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์ เปิดเผยว่า กรมการจดัหางาน

ได้รบัแจ้งจากสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย ว่าผลการเลอืกตัง้ของออสเตรเลยี            

ทีผ่่านมา ไดป้รบัเปลีย่นรฐับาลออสเตรเลยีชุดใหม่ ซึง่มนีโยบายมุ่งเน้นความส าคญัใหแ้ก่ประเภทของวซี่า

ออสเตรเลยีทีม่อียูใ่นปัจจุบนั ดงันัน้ จงึขอยุตโิครงการวซี่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลยีทีอ่ยูร่ะหวา่ง 

การเจรจากบัประเทศไทย 

          ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์ จงึขอประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเพื่อเป็นการป้องกนั

การถูกหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ ให้ประชาชนคนหางาน หรอืผู้ที่ประสงค์จะไปท างานออสเตรเลียทราบ             

ทัง้นี้ ส าหรบัผู้ที่สนใจจะเดนิทางไปท างานประเทศอื่น ๆ สามารถสบืค้นขอ้มูลข่าวประกาศรบัสมคัรไป

ท างานต่างประเทศไดท้ี ่www.doe.go.th/prd/overseas 

 

http://www.doe.go.th/prd/overseas


ไปดูกนัเลย!!

๕ กรกฎาคม 2565 ครม. มีมติเห็นชอบ เรื่อง การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.เห็นชอบให้กลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้อง    
ที่ประสงค์จะท างานและมีนายจ้าง สามารถอยู่และท างานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66 โดยหาก
ประสงค์จะท างานต่อไป สามารถอยู่และท างานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68 โดยต้องด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ส ารวจข้อมูล
จากนายจ้าง/สถานประกอบการพบว่ายังมีความต้องการแรงงานประมาณไม่น้อยกว่า 120,000 คน

2.เห็นชอบให้กลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่มีสถานะถูกต้อง ที่ประสงค์        
จะท างานต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มมติครม. 29 ธ.ค. 63 มติครม. 13 ก.ค. 64 มติครม. 28 ก.ย. 64 จ านวน
ประมาณ 1,690,000 คน อยู่และท างานได้ไม่เกิน 13 ก.พ. 68

แรงงานตา่งดา้ว 4 สญัชาต ิ“ทีม่สีถานะถูกตอ้ง”
กลุ่มใด จะไดร้บัอนุญาตใหท้ างานถงึ 13 ก.พ. 68

ข่ า ว ดี !!

ขา่วด!ี!
ยงัไมห่มดเพยีงเทา่นี้น้า



จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวอีกว่า ส าหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ ถูกต้อง           
ตามกฎหมาย 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 
(Name list) ต่อกรมการจัดหางาน จากน้ันจะต้องย่ืนค าขออนญุาตท างานแทนคนต่างด้าวภายใน 60 วัน หลังยื่น Name list และ
ช าระค่าธรรมเนียมค่ายื่นค าขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานฉบับละ 900 บาท ให้คนต่างด้าวใช้        
ใบรับค าขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ท างานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต
ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ซึ่งหลังด าเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นจะท างานและ       
อยู่ ได้ถึง 13 ก .พ. 66 หากต้องการท างานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตท างานและด าเนินการตามขั้นตอนที่ ก าหนด               
ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ท างานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ. 68 เช่นเดียวกัน และ
ในส่วนแนวทางการด าเนินการของกลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้อง หรือแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตท างาน หมดอายุ            
วันที่ 13 ก.พ. 66 จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 หากต้องการ
ท างานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตท างานและด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดก่อนใบอนุญาตเดินสิ้นอายุ เพื่อท างานได้อีก 2 ปี 
(13 ก.พ. 68) โดยครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรวจลงตราจนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 (จากเดิมวันที่ 1 ส.ค. 65) 

2.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายหลังวันที่ 1 ส.ค. 65 หากต้องการ
ท างานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตท างานและด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด ก่อนใบอนุญาตเดินสิ้นอายุ โดยนายทะเบียน      
จะอนุญาตให้ท างานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ. 68

ทั้งนี้การด าเนินการของทั้ง 2 กลุ่มจะสามารถเริ่มด าเนินการได้หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
ประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้แล้ว

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้รับทราบ        
โดยทั่วกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0-5625-7036 ในวันและเวลาราชการ

นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว
อย่าท าผิดกฎหมาย มโีทษทัง้จ าทัง้รรับ



14  วิธีหลอก “แกง๊คอลเซ็นเตอร”์ 

โทร-สง่ขอ้ความ แบบน้ี อยา่หลงเช่ือ!! 

 

 

 
 
                                      

                       

           ข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ต ารวจอัพเดท 14 วิธีหลอก

ของ “โจรออนไลน์” พบยังคงใช้มุกเดิมๆ โทรมาหลอก      

ส่งข้อความมาหา ว่าติดหนี้บัตรเครดิต , มีพัสดุมาส่ง DHL 

, หลอกลงทุนคริปโตฯ , พัวพันคดีศุลกากร และเปิดรับ

สมัครงานรายได้สูง พบวธีิหลอกลวงที่นักต้มตุ๋นใช้ล่อลวง  

 

.... อย่างไรก็ตาม ต ารวจได้แนะน าวิธีการตรวจสอบเบอร์

แปลกที่โทรเข้ามา ว่าเป็นมิจฉาชีพ หรือ คอลเซ็นเตอร์ หรือ 

ไม่ผ่านแอป Whoscall  โดย จะท าให้เรารู้ว่าใครโทรมาต่อให้

เราไม่ได้บันทึกเบอร์เขาไว้ โดยแอปจะปรากฎถึงเบอร์โทรที่

เคยไปหลอกลวงคนอ่ืน แล้วมีการรีพอร์ทเอาไว้.... 

 

 

 

ระวงั 14 วธีิการหลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และมิจฉาชีพออนไลน์ 

 

 

 

ที่มา : 14 วิธีหลอก “แก๊งคอลเซ็นเตอร”์ โทร-สง่ขอ้ความ แบบนี ้อย่าหลงเช่ือ!! 



 

 
 
    
 
   ….. เลีย้งดว้งสาคู หรอืดว้งมะพรา้ว ขัน้ตอนการเลี้ยงไม่ยุ่งยากมาก ตน้ทุนต ่า เลี้ยงดว้ยมนัส าปะหลงั ใชต้รงส่วนของเปลอืก

มนั ซื้อมาจากโรงงานที่ผลติแป้งมนั ส่วนผสมของอาหารมมีนั กากน ้าตาล น ้าหมกัที่ท าใชเ้องโดยหมกัจากจุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง และ
อาหารหม ู3 ขดี ถ้าไม่มกีากมนัส าปะหลงั สามารถใชก้ากขา้วโพดหรอืกากถัว่เหลอืงกส็ามารถใชไ้ด ้โดย กากมนั 2 กโิลกรมัราคา 1 บาท 
กากถัว่เหลอืงกโิลกรมัละ 2 บาท กากขา้วโพดกโิลกรมัละ 1 บาท โดยเฉลีย่แลว้ตน้ทุนแต่ละกะละมงัอยูท่ี ่3 บาท อาหารทีด่ว้งชอบมากสว่น
ใหญ่เป็นอาหารจ าพวกแป้ง โดยเฉพาะมนัหวัใหญ่ ดว้งกนิแลว้จะท าใหต้วัโต 

อาหารดว้ง 1 กะละมงัจะประกอบไปดว้ย ส่วนประกอบของมนัทีเ่หลอืจากการผลติในโรงงาน 2 กโิลกรมั ใส่น ้ากากน ้าตาล 2 ขนั 
น ้าหมกั 1 ทพัพ ีอาหารหมู 1 ถ้วยขา้วสวย แล้วน ามาคลุกใหเ้ขา้กนั เป็นกะละมงัฟักทีจ่ะใส่พ่อแม่พนัธุ์ โดย 1 กะละมงัตัง้ไวป้ระมาณ 1  
เดอืน เมื่อคลุกเคลา้อาหารดแีลว้กเ็อาเปลอืกมะพรา้วมาปิดหน้าอาหาร แลว้จะปล่อยแม่พนัธุ์ พ่อพนัธุ์ลงไป 5 คู่ แลว้ปิดหน้ากะละมงัดว้ย
ถาดตะขา่ยใหอ้ากาศเขา้ได ้เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้มพ่นัธุ ์พ่อพนัธุก์ระโดดออกมา 

วธิกีารสงัเกตตวัผูห้รอืตวัเมยี ถ้าหากเป็นตวัเมยีให้สงัเกตทีง่วงของมนัมหีนวดยาว ๆ แขง็ ๆ แต่ถ้าเป็นตวัผูห้นวดจะสัน้ มขีนที่
ปลายงวง แลว้กป็ล่อยทิง้ไปเลย 15 วนั หลงัจาก 15 วนักจ็ะมาหยบิแม่พนัธุอ์อก เพื่อน าไปขยายในกะละมงัถดัไป ตวัแมพ่นัธุม์อีายุ 45 วัน 
สามารถน ามาเพาะพนัธุ์ได้ 3 กะละมงั ไข่จะอยู่ในกะละมงักนิอาหารในนัน้ฟักตวัออกมาตวัอ่อนด้วง ส่วนตวัลูกเลี้ยงขุนให้ได ้1 เดอืนก็
สามารถเกบ็ขายได ้หรอืคดัออกมาท าเป็นพ่อแม่พนัธุ์ ส่วนทีเ่ป็นพ่อแม่พนัธุต์อ้งน ามาเกบ็ไวใ้นฝักคลา้ย ๆ ดกัแด ้เรากจ็ะสามารถผลติแม่
พนัธุ์ใช้เองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าแม่พนัธุ์ไปขายได้ด้วยราคาตวัละ 5 บาท แต่ถ้าตวัผู้ ก็จะตวัละ 8 บาท ถ้าซื้อจ านวนมากก็
สามารถลดไดต้ามยอดทีส่ ัง่ซือ้ 

ส าหรบัลูกพนัธุใ์หเ้ลี้ยงอยู่ในกะละมงัไม่ตอ้งเอาออกจนกว่าจะครบ 30 วนัเพื่อคดัขนาดไปขาย แต่ระหว่างนี้ครบ 20 วนั ตอ้งน า
อาหารมาเตมิใหต้วัอ่อน จ านวนลกูดว้งใน 1 กะละมงัจะไดป้ระมาณ 1.2-1.3 กโิลกรมั น้อยทีสุ่ดกจ็ะประมาณ 700-800 กรมั ลูกดว้งพออายุ
ได้ 30 วนัก็น ามาคดัเลอืกขนาด ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็ปล่อยขาย แต่ถ้าเป็นขนาดเล็กก็น าอาหารที่มอียู่ไปขุนต่อให้ได้ตามขนาดที่ตลาด
ตอ้งการ ดว้งทีส่่งขายสามารถขายเป็นดว้งสด หรอืดว้งดบิกไ็ด ้ราคาขายถ้าเป็นภาคใต ้200 บาท/กโิลกรมั ภาคกลาง 300 บาท/กโิลกรมั 
ภาคเหนือ 400 บาท/กโิลกรมั สว่นราคาหน้าฟารม์ขายที ่200 บาท/กโิลกรมั ในแต่ละเดอืนเกบ็แต่ละรอบจะไดป้ระมาณ 700-800 กโิลกรมั 

 

จุดเด่นของการเลี้ยงด้วงสาคูคอืเลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต ่า สามารถท า
เป็นอาชพีเสรมิได้ เวลาจะขายสามาระบรรจุได้หลากหลายบรรจุภณัฑ์มีทัง้แพ็คใส่
กล่อง ใสถุ่งสุญญากาศ หรอืน าไปแชแ่ขง็กไ็ด ้การขายทุกช่องทางหากมคีวามเสยีหาย
จากการขนส่งทางฟาร์มก็ยินดีชดเชยการเสยีหายดงักล่าว นอกจากขายตรงไปยงั
ผูบ้รโิภค ยงัมกีารเพาะพนัธุพ์่อพนัธุ์แม่พนัธุไ์ปยงัเครอืขา่ยฟารม์ทีเ่ลีย้งดว้งดว้ยกนัทัว่
ประเทศ มกีระจายอยูเ่กอืบทุกจงัหวดั อนาคตของตลาดดว้งสาคยูงัไปไดอ้กีมาก 

 

พืน้ทีเ่ลีย้งควรเป็นโรงเรอืนทีเ่ป็นสถานทีโ่ล่ง อากาศถ่ายเท หา้ใหน้ ้าหรอืฝน
เขา้ไปในกะละมงั ถ้าเริม่ต้นเลี้ยง 5-10     กะลงัมงัใช้พื้นที่ขา้งบ้าน แล้วหาผ้าใบมา
คลุมก็เลี้ยงได้แล้ว ด้วงสามารถน ามาท าอาหารได้หลายเมนูตัง้แต่ ต้ม ทอด ผัด 
สามารถใชแ้ทนกุง้ หมกึ ปลา หม ูได ้

เลขทีข่า่ว 130/2565 
  วนัที ่18 ก.ค.2565 

 



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

1. เอฟดบับิวดี ประกนัชีวิต 1. เลขานุการ 1 ญ 22 + ป.ตรี 10,000 โบนสั,ประกนัสงัคม

ประกนัภยั 2. พนกังานฝ่ายขาย 5 ญ 22 + ม.6 + 15,000
95/23  ม.9 ต.วดัไทร 3. พนกังานขบัรถตู้ 1 ช/ญ 25 + ไม่จ  ากดั 15,000 โบนสั,ประกนัสงัคม
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร.063-2495365
ประเภทกิจการ : ประกนัภยั
2. หจก.สตรีทีมเดินรถ 1. พนง.จ าหน่ายตัว๋ 3 ญ 25-40 ปวช,ปวส 320 มีประกนัสงัคม,
301/16 ถ.สวรรควิ์ถี 2. พนกังานขบัรถ 2 ช 20 + ไม่จ  ากดั 320 ชุดยนิูฟอร์ม
ต.ปากน ้าโพ อ.เมือง จ.นว 3. พนกังานธุรการ 1 ญ 25-40 ปวส + 320
โทร.093-4239782 4. แม่บา้น 1 ญ 25-40 ม.3 + 320

3. ร้านชลิตการช่าง 1. ช่างเหลก็ 3 ช 20-45 ไม่จ  ากดั 320 มีประสบการณ์

11/53 ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน ้าโพ 2. ช่างสแตนเลส 3 ช 20-45 ไม่จ  ากดั 320 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 3. เด็กฝึกงาน part time, 3 ช/ญ 20-45 ไม่จ  ากดั 320

โทร.081-9538836    full time

4. โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 1. แม่บา้น 5 ญ 25 + ไม่จ  ากดั 328
ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ 2. รปภ. 5 ช 25 + ไม่จ  ากดั 328
ต.ปากน ้าโพ อ.เมือง จ.นว 3. พนกังานขบัรถ 5 ช 25 + ไม่จ  ากดั 340
โทร.056-008852
ประเภทกิจการ : สถานพยาบาล

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

ประเภทกิจการ : รถโดยสารสาธารณะ

ประเภทกิจการ : รับท าเหลก็และสแตนเลส

ต ำแหน่งงำนว่ำง...รอคุณ

ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

5. บจก.คูโบตา้นครสวรรค์ 1. พนกังานขายรถไฟฟ้า 2 ช/ญ 18 + ม.6 + ตกลง
    (ฮั้วเฮงหลี)
118/9 ม.12 ต.บางม่วง
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
โทร.082-7710513
     093-134654
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายรถแทรกเตอร์ รถไถนา
6. บจก.เบสท-์แพค 1. พนง.เก็บลูกปนู/ผูช่้วย 1 ช 20 + ม.6 + ตกลง
     คอนกรีต 3    วิศวกรภาคสนาม

234 ม.8 ต.พระนอน

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000

โทร.099-4659695

ประเภทกิจการ : ผลิตคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง

7. บจก.ออลมาร์เก็ตต้ิง 1. พนกังานขาย 5 ช/ญ 21-35 ม.6 + 10,200 เบ้ียเล้ียง,เบ้ียขยนั

ต.ปากน ้าโพ อ.เมือง จ.นว ค่าคอมมิชชัน่

โทร.061-2821605 2. ผูช่้วยพนกังานขาย 5 ช 21 -35 ม.3 + 9,600 เบ้ียเล้ียง,เบ้ียขยนั

ประเภทกิจการ : จ าหน่าย    (พนกังานขบัรถ) ค่าคอมมิชชัน่

สินคา้บริโภค

8. ร้านสุภาพนัธ์ ก่อสร้าง 1. ช่างไมซ่้อมแบบก่อสร้าง 1 ช 20 + ไม่จ  ากดั 400/วนั มีประกนัสงัคม , ท่ีพกั

(2021) สาขานครสวรรค์ 2. ผูช่้วยช่างไม้ 1 ช 20 + ไม่จ  ากดั 350/วนั มีประกนัสงัคม , ท่ีพกั

294/10 ม.6 ต.หนองปลิง

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โทร.090-6926991

2

ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

9. บจก.กรีนแคล (ปทท) 1. เจา้หนา้ท่ี จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22 + ป.ตรี ตกลง สาขาอาชีวอนามยั
23 ม.17 ต.หนองบวั และความปลอดภยั
อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์
โทร.056-217917
ประเภทกิจการ : โรงงานผลิตปุ๋ ย
10. บจก.นครสวรรค ์ยง่ ยู ่เส็ง 1. พนง.จดัยกสินคา้ 10 ช 20-40 ไม่จ  ากดั 500
ง.57/67 ถ.ดาวดึงส์ ญ 23-40 ไม่จ  ากดั 350
ต.ปากน ้าโพ อ.เมือง จ.นว. 2. พนกังานขาย 10 ญ 23-40 ปวส + 13,000
60000 โทร.090-9824464 3. พนกังานจดัซ้ือ 10 ญ 22-35 ปวส + 11,000
056-372350 4. พนง.ฝ่ายคอมพิวเตอร์ IT 1 ช 23 + ปวส + ตกลง
ประเภทกิจการ : คา้ส่ง 5. ธุรการขาย 2 ญ 25-40 ม.6 + 11,000

6. การตลาดออนไลน์ 2 ช 25+ ปวส + ตกลง
7. เช็คเกอร์/คลงัสินคา้ 5 ช/ญ 23 + ปวช + 11,000
8. พนกังานขบัรถกระบะ 2 ช 23-35 ไม่จ  ากดั 13,000 + มีใบขบัข่ีรถยนต์

11. บจก.เอม็วนันครสวรรค1์. ท่ีปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-45 ปวช + ตกลง
168  ม.11  ต.บางม่วง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000 โทร.090-1479597
098-7487111
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายรถยนต์
12. แมงโก ้รีสอร์ท 1. แม่บา้น 1 ช/ญ 40 + ไม่จ  ากดั 320

หลงัตลาดหนองเบน
ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นว
โทร.065-0389008
ประเภทกิจการ : รีสอร์ท

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

3

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

13. บจก.เทพธญัญะ นครสวรรค์ 1.หวัหนา้แผนกการตลาด 1 ญ 22 + ปวส + ตกลง
1311/3-6 ม.10 ต. นว.ตก 2. พนกังานจดัซ้ือ 1 ญ 22-40 ปวส + ตกลง
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 3. พนกังานขาย 1 ญ 22 + ปวช + ตกลง
60000 4. หวัหนา้แผนกคลงัสินคา้ 1 ช 22-35 ปวช + ตกลง
โทร. 056-372162-4 ต่อ 27 5. พนกังานคลงัสินคา้ 5 ช 19 + ไม่จ  ากดั 11,000 +
ประเภทกิจการ : จ าหน่าย 6. พนกังานยกสินคา้ 5 ช 19 + ไม่จ  ากดั 10,000 +
สินคา้อุปโภค บริโภค 7. พนง.ขบัรถส่งสินคา้ 3 ช 22 + ไม่จ  ากดั 11,000 +

8. คนพิการ 1 ช/ญ 19 + ไม่จ  ากดั ตกลง มือทั้ง 2 ขา้งใชง้านได้
14.บจก.โรงสีไฟทรัพยเ์จริญ1. พนกังานข้ึนขา้ว - 1 ช 18 + ไม่จ  ากดั ตกลง
20/11,14,16 ม.7 ต.หนองบวั    ลงขา้ว
อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 2. ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20 + ปวช + ตกลง มีประสบการณ์ จะพิจารณา

โทร.065-3492461 เป็นพิเศษ
ประเภทกิจการ : โรงสี

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

4

หมายเหตุ ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนสงิหำคม 2565 ในวำรสำรนีเ้ป็นขอ้มลูเพยีงบำงสว่นเทำ่นัน้!!

สำมำรถดเูพิม่และเลอืกต ำแหน่งงำนวำ่งไดท้ี ่ QR Code ดำ้นลำ่งนี้

QR Code
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวดั และต่ำงจังหวดั

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565



ภาพกจิกรรมส าคญั
ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ
ประจ าเดือนมิถุนายน  2565 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมนิวาส
ธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธาน
การประชุมฯ

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ คร้ังที่  22/2565 มี นางพรเพชร 
เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ         
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์ ซ่ึงเป็นการประชุมเพ่ือตดิตามสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพจิารณามาตรการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  2019 จังหวดันครสวรรค์

นางวรรณิภา  จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า  หัวหน้าฝ่าย  
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมการจัดหางาน คร้ังที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video conference
โปรแกรม  Zoom จากห้องประชุมเทียนอัชกุล ช้ัน 10  กรมการจัดหางาน โดยมี   นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการ
จัดหางาน   เป็นประธานการประชุมฯ 



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036

จัดหางาน ลงพืน้ทีเ่ชิงรุก...บริการดังนี้

>> ลงพืน้ทีป่ฏิบตัิงานตามโครงการคุ้มครองป้องกนัการหลอกลวงและลกัลอบไปท างานต่างประเทศ เพ่ือช้ีแจงวธีิการ
เดนิทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัิจัดหางานและคุ้มครองคนหางงาน พ.ศ. 2528
และแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2537 แก่ผู้ถูกระงบัการเดนิทางฯ

>> ลงพืน้ทีใ่ห้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ (TPMAP) ตามแนวทางการขจัดความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยั    
อย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

วนัที่ 27 มถุินายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชยนัต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวดันครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
(นางสาวชุติพร เสชัง ) จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนก่อสร้าง ซ่อมแชมบ้านให้แก่ผู้ยากจนในจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง โดยมพีระเทพปริยตัิเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดวีิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ นางวรรณิภา  จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธี ฯ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครสวรรค์

ในการนี.้..ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์ และหน่วยงานสังกดักระทรวงแรงงาน ได้ร่วมสมทบทุนผ้าป่ามหากศุลในคร้ังนีด้้วย

จัดหางาน
ร่วมพธีิทอดผ้าป่ามหากศุล สมทบทุนก่อสร้าง ซ่อมแชมบ้านแก่ผู้ยากจนในจังหวดันครสวรรค์ เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองปลงิ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

056-257036

DOE_NSN@YAHOO.CO.TH

บรกิารขอ้มลูขา่วสารตลาดแรงงานผา่นเว็บไซต์

มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมฯ

1. ปฏิบตังิานดว้ยความซ่ือสตัยมี์คณุธรรมและเสมอภาค

2. ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็วและประทบัใจ

3. มีมนุษยส์มัพนัธ ์ขยนั อดทน สามคัคี มีวินัย

4. พฒันาตนเองและหน่วยงาน สรรคส์รา้งสงัคม

5. ศรทัธารกัษาเกียรต ิและศกัดิ์ศรีของหน่วยงาน

บรกิารขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia

บริการขอ้มลูพื้ นฐานดา้นแรงงานรายจงัหวดั ข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณต์ลาดแรงงาน

และขอ้มลูงานวิจยั

บริการจดัหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) https://e-service.doe.go.th

บริการขอ้มลูต าแหน่งงานวา่งทั้งในและต่างประเทศ ต าแหน่งงานวา่งส าหรบัผูสู้งอายุและผูพ้ิการ

ส าหรบันายจา้งสถานประกอบการและคนหางาน

บรกิารสง่เสริมการมีงานท า แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew

บริการขอ้มลูแนะแนวอาชีพ ขอ้มลูการประกอบอาชีพอิสระ การรบังานไปท าท่ีบา้น และศูนยข์อ้มลูอาชีพ

บรกิารขอ้มูลการไปท างานตา่งประเทศ http://www.doe.go.th/overseas

บริการขอ้มลูการไปท างานต่างประเทศโดยรฐั ขอ้แนะน า ขอ้ควรรูก้่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

ขอ้มลูสินเช่ือการไปท างานต่างประเทศและคน้หาบริษัทจดัหางาน

บรกิารเก่ียวกบัการตรวจและคุม้ครอง http://www.doe.go.th/ipd

รบัเร่ืองรอ้งทุกขข์องคนหางานท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ บริการงานทะเบียนและตรวจสอบ

บริษัทจดัหางานในประเทศ

บรกิารเก่ียวกบัการจดัระบบแรงงานตา่งดา้ว http://www.doe.go.th/alien

บริการพิจารณาขออนุญาตการท างานของคนต่างดา้วในระบบ จดัระบบน าเขา้คนต่างดา้วและแรงงาน

ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง
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