
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
          

 

          ข่าวประกาศรบัสมคัรงาน                                                                                        

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค์                                                                            

ศูนยบ์ริการจัดหางานเพือ่คน ไทยมีงานท า จงัหวดันครสวรรค ์

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

บริการดว้ยใจ เพือ่คนไทยมีงานท า มองหางาน ตอ้งการคน 

 

 

ฉบบัท่ี ๑๐/๒๕๖๕ ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 

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
เดอืนพฤษภาคม  2565

3. ข่าวประชาสัมพนัธ ์ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

5. ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2565

6. ภาพกจิกรรมส าคัญ ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

4. เส้นทางอาชีพ....

บทบรรณาธกิาร Editor’s Talk



แผนการปฏิบัตงิานส านักงานจดัหางานจังหวดันครสวรรค์
ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565

ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์

เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

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

5,7,12,19,20, 25 กรกฎาคม 2565
กิจกรรม
- ออกเย่ียมสถานประกอบการรบัแจง้ต าแหน่งงานว่าง
- ลงพืน้ท่ีสง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อรบัจด
ทะเบียนกลุม่รบังานไปท าท่ีบา้น
- ออกตรวจสอบการท างานของคนตา่งดา้วและสถาน
ประกอบการตามกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคน
ตา่งดา้วเพื่อปอ้งกนัการคา้มนษุยด์า้นแรงงาน
สถานที่ด  าเนินการ
ณ  อ าเภอตากฟา้, อ าเภอไพศาล,ี อ าเภอทา่ตะโก 
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!!

21, 22 กรกฎาคม 2565
กิจกรรม
- โครงการคุม้ครองปอ้งกนัการหลอกลวงและลกัลอบไป
ท างานตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ลงพืน้ท่ีบรกิารจดัหางานโครงการจดัหางานเชิงรุก    
เพื่อการมีงานท าอยา่งยั่งยืน
- ลงพืน้ท่ีส  ารวจการจา้งงานผูส้งูอายุ
สถานท่ีด าเนินการ
ณ อ าเภอตากฟา้, อ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์

นายจ้าง...แจ้งต าแหน่งงานว่าง

12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรม
- กิจกรรมแนะแนวนกัเรยีนนกัศกึษาฯ
สถานท่ีด าเนินการ
ณ โรงเรยีนนวมินทราชทูิศ มชัฌิม  จงัหวดันครสวรรค์
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ประถมศกึษา ฯ มธัยมศกึษา ปวช. ปวส. อนปุรญิญา ปรญิญาตรี

ผู้สมคัรงาน ต าแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ผูส้มคัรงาน ต าแหน่งงาน การบรรจงุาน

สถานการณ์ตลาดแรงงาน จงัหวดันครสวรรค ์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

ผู้สมคัรงานมาใช้บริการ 

จำนวน  348  คน 

ตำแหน่งงานวา่ง 

จำนวน  370  อัตรา 

บรรจุงาน 

จำนวน  235  คน 
 

ตำแหน่งงานที่นายจ้าง 
ต้องการมากทีสุ่ด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 
   ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 
   การประกอบ  เป็นต้น 
2. พนักงานบริการ พนักงานขาย 

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 

   ที่เกี่ยวข้อง 
4. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ 
   ในธุรกิจต่าง ๆ  
5. เสมียน เจ้าหน้าที ่

    

 
 
 
 

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สมคัรงาน 

สมัครงานมากที่สุด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 

    ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 

    การประกอบ  เป็นต้น 

2. พนักงานบริการ พนักงานขาย  

3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ 

    ในธุรกิจต่างๆ  

4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 

    ที่เกี่ยวข้อง 

5. ผูเ้สมียน  เจา้หน้าที ่

 

 

 

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สมคัรงาน 

ได้รับการบรรจุงานมาก

ที่สุด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เช่น 

พนักงาน 

   ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 

   การประกอบ เป็นต้น  

2. พนักงานบริการ พนักงาน

ขาย 

3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ 

   ในธุรกิจต่าง ๆ  

4. ช่างเทคนิค และ

ผู้ปฏิบัติงาน 

   ที่เกี่ยวข้อง 

5. เสมียน เจ้าหน้าที่  

การให้บริการจดัหางานในประเทศ 

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



ยกเลิกกักตัว!!  

การน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน

ตาม MoU 

 

 

           
   

 
                

            กระทรวงแรงงาน ปรบัมาตรการการน าเขา้แรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ ที่จะเขา้มาท างานตาม MoU และการน า

แรงงานเขา้มาท างานแบบไป-กลบั หรอืตามฤดูกาล (ม.64) เขา้มาท างานในประเทศไทย โดยไม่ต้องกกัตวั ตามแนวทาง ศบค. 
ตัง้แต่ 1 ม.ิย.65 เป็นตน้ไป 

            ..แต่ก่อนทีแ่รงงานจะเดนิทางเขา้มาในประเทศไทย นายจา้งจะตอ้งซื้อประกนัสุขภาพ (กรมธรรมค์ุม้ครองฯ) ใหแ้รงงาน
ต่างด้าว และเมื่อเขา้มาแล้ว      ต้องตรวจสุขภาพ 6 โรคต้องห้าม      ฉีดวคัซนีครบโดสหรอืตรวจ ATK      ด าเนินการตาม
ขัน้ตอน      รบัใบอนุญาตท างาน (work permit)      นายจา้งกร็บัต่างดา้วเขา้ท างานในสถานประกอบการ        

     ** หากพบตดิเชือ้ Covid – 19 เป็นกลุ่มสีเขียว กใ็หก้กัตวัแบบ OQ (Organizational Quarautin สถานทีก่กัตวั ส าหรบัผู้
เดนิทางในสถานทีเ่อกเทศซึง่ด าเนินการโดยองคก์รหรอืสถานประกอบการ เป็นสถานทีก่กักนัตวัเพือ่เฝ้าระวงั)                  
กลุ่มสีเหลือง/แดง ใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัรบัผดิชอบคา่ใชจ้่าย หากสทิธิย์งัไมค่รอบคลุม นายจา้งรบัผดิชอบฯ 

          นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจดัหางาน กล่าวว่า จากการปรบัมาตรการ ศบค. ท าใหน้ายจา้งน าแรงงาน
ต่างดา้วเขา้มาท างานไมยุ่ง่ยากเป็นการชว่ยแกปั้ญหา ดงันี้ 

1. แกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน 
2. ลดปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการลกัลอบเขา้เมอืงท างานผดิกฎหมาย     

       

       นางวรรณิภา จนัโททยั จดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่จงัหวดันครสวรรค ์ไม่มกีารน าแรงงานต่างดา้ว
เขา้มาท างานแบบไป-กลบั หรอืตามฤดูกาล (ม.64 ) แต่ม ีการน าแรงงานต่างด้าวเขา้มาท างานตามบนัทกึความเขา้ใจว่าด้วย
ความรว่มมอืดา้นแรงงาน (MoU) 

>> มาตรการก่อนเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร      แสดงเอกสารหลกัฐาน (Name List)      หลกัฐานการไดร้บัวคัวนีโควดิ-19 
(ครบโดส) หรอื RT-PCR หรอื ATK 72 ชม.       กรมธรรม์ที่คุม้ครองการรกัษาโรคโควดิ-19       แจง้วนั เวลาเดนิทางทีศู่นย์
แรกรบัเขา้ท างานและสิน้สุดการจา้งล่วงหน้า     หากรบัวคัซนีครบโดสหรอืฉีดวคัซนีไม่ครบ แต่มผีลตรวจ RT-PCR หรอื ATK 
ใน 72 ชม. ก่อนเดนิทาง สามารถตรวจลงตราอนุญาตใหอ้ยูใ่นอาณาจกัร 
      ตรวจสขุภาพ 6 โรค       เขา้รบัการอบรม ณ ศนูยแ์รกรบัฯ     
     รบัใบอนุญาตท างานและเขา้ท างานในสถานประกอบการไดเ้ลย... 
  

ตัง้แต่ 1 มิ.ย.65 เป็นตน้ไป 



 

 

           



 

จดัหางานจงัหวดันครสวรรค.์..เตือนภยัคนหางาน 

ระวงั!! SMS หลอกลวงสมคัรงาน อ้างช่ือบริษทัดงั เงินเดือนสงู ท างานท่ีบา้นได้ 
 

                            
                      นางวรรณิ ภา จัน โททัย   จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์   เปิด เผยว่า  กรมการจัดหางาน                  
ได้ตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างว่าเป็นบรษิัทชื่อดงั มีพฤติการณ์ส่ง SMS ชกัชวนคนหางานอ้างเปิดรบัสมคัร
คนหางานจ านวน ๑๐๐ คน อายุ ๒๓ - ๕๐ ปี ท าหน้าที่ประมวลผลจากบรษิัท ค าสัง่ซื้อจากแพลตฟอร์มอีคอมเมริ์ซ 
เงนิเดอืน ๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถท างานทีบ่า้นได ้เป็นงานงา่ยใชเ้วลา๑๐ - ๑๕ นาท ีเมื่อท างานเสรจ็สามารถรบั
เงินทันที โดยผู้แอบอ้างได้ให้ช่องทางการติดต่อผ่ านทางแอปพลิเคชัน่  Line และเมื่ อ เจ้าหน้าที่ติดต่อไป                  
ตามช่องทางดงักล่าว ผูแ้อบอา้งกลบัไม่ไดแ้จง้รายละเอยีดของงาน แต่ใหโ้อนเงนิลงทุน ขัน้ต ่า ๒๐๐ บาท อา้งว่าจะไดก้ าไรจาก
ยอดเงนิฝาก ๓๐% สามารถสรา้งรายไดก้ว่า ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ บาทต่อวนั พรอ้มสอนวธิกีารลงทะเบยีน นอกจากนี้ ยงัไดน้ าหนังสอืจด
ทะเบยีนบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งมาสวมรอยแอบอา้งอกีดว้ย 
                           จากกรณีดงักล่าว ท าใหป้ระชาชนจ านวนมากต่างไดร้บัผลกระทบ  
เนื่องจากเกดิความเสยีหายเสยีเงนิ เสยีโอกาส  อกีทัง้ยงัเป็นการซ ้าเตมิคนหางานทีก่ าลงัล าบาก 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค์  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักดั
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน มภีารกจิหลกัในการดูแลคุม้ครองคนหางาน รบัเรื่องรอ้งทุกข ์วนิิจฉัยค ารอ้งทุกข์
และช่วยเหลือคนหางานที่ประสบปัญหาจากการหางานท าในประเทศและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจดัหางาน               
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณี หลอกลวงคนหางานโดยใช้ต าแหน่งงานที่ไม่มีอยู่จริง                   
และรายไดส้งูมาหลอกต่อ เพื่อน าไปสู่การลวงใหโ้อนเงนิลงทุนดงักล่าว มคีวามผดิตามระเบยีบกระทรวงแรงงานว่าดว้ย
การโฆษณาการจัดหางานซึ่งการโฆษณาการจัดหางาน โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากกรมการจัดหางาน มีความผิด                 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ ๓ ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 60,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

จึงขอประชาสมัพันธ์ให้ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว สามารถแจ้งความด าเนินคดีที่สถานีต ารวจ                        
และส านักงานจดัหางานจงัหวดั ตามทอ้งทีท่ีเ่กดิเหตุ หรอืแจง้เบาะแสไดท้ี ่กองทะเบยีนจดัหางาน
กลางและคุม้ครองคนหางาน โทร. ๐๒ ๒๕๔ ๖๗๖๓ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒ 
กรมการจดัหางาน สายด่วนกรมการจดัหางาน โทร. ๑๖๙๔ หรือส านักงานจดัหางานจงัหวดั
นครสวรรค ์โทร. ๐-๕๖๒๕-๗๐๓๖ ในวนัและเวลาราชการ 

อย่าตกเป็นเหยื่อ  
อย่าหลงเช่ือสาย/นายหน้าเถื่อน 



 
เปิด 5 วิธีท ำงำนใหเ้ติบโตแบบกำ้วกระโดด 

ไม่ตอ้งกลวัตกงำน 

 

 

           

 

 

 

 

 
  ไม่ว่าจะยุคไหนสมยัไหน ใคร ๆ กก็ลวั ตกงาน ย่ิงในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ท าให้เศรษฐกิจแย่เข้าไปอีก หลาย ๆ คนจึงต้องรักษาหน้าท่ีการงานและความก้าวหน้าทางอาชีพไว้ให้มัน่ 
ความก้าวหน้าก็คล้าย ๆ กบัการท างานอย่างหน่ึง ท่ีต้องมีการวางเป้าหมายให้ชดัเจน และวางแผนให้สอดคล้องกบั
ความเป็นจริง มีความมุ่งมัน่ มีทศันคติท่ีดี และการลงมือท า วิธีท่ีจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการท างานแบบ
ก้าวกระโดดไม่ต้องกลวัตกงาน มี 5 วิธี ดงัน้ี 

 

1. ต้องขยนัเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเอง (Fast learning and Continual improvement) : ตัง้เป้าหมายเพื่อ
พฒันาตนเองใหเ้ก่งขึน้เรือ่งอะไรบา้งเป็นขอ้ ๆ และท าใหไ้ด ้เพราะนัน่คอืพืน้ฐานของความส าเรจ็  

2. ต้องท าตวัเหมือนเป็ดมีความสามารถหลากหลาย (Multi-Talented) : ในช่วงแรกของการ
ท างานควรท าทุกอยา่งใหเ้ป็น เพือ่เป็นพืน้ฐานใหเ้รากา้วกระโดดในปีต่อ ๆ ไป 

3. ต้องมีความสามารถอยู่ในกลุ่มหวัแถวขององคก์ร (The ability to be in the top row) : 
ตอ้งเป็นทีพ่ดูถงึในต าแหน่งของตนเองทีส่รา้งผลงานไดด้จีนคนนึกถงึเป็นคนแรก ในงานนัน้ ๆ  

4. ต้องมีมุมมองและทัศนคติท่ีดี ตัง้ใจท างาน (Good perspective and 
attitude, Concentrate on work) : ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากทัศนคติและมุมมองที่ดี และ
ถ่ายทอดออกมาผา่นผลงานใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

5. ต้องรู้จกัควบคมุอารมณ์ (Self-contained) : อย่าโกรธง่าย โมโหง่าย ตอ้งมี

ความเป็นมอือาชพี เขา้ใจความรูส้กึผูอ้ื่น ไมเ่อาตนเองเป็นทีต่ัง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีข่าว 1291/2565 
  วนัท่ี 15 มิ.ย. 2565 



เกร็ค...ความรู้ !! 
 

 

           
   
 



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

1. บจก.พรีซิชัน่ พลาสติก 1. พนกังานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 25 + ม.3 + 320 ประกนัสงัคม
185/6 ม.9 ต.บา้นมะเกลือ 2. พนกังานคลงัสินคา้ 1 ช 25 + ป.6 + 320 เบ้ียขยนั,ชุดฟอร์ม
อ.เมือง จ.นครสวรรค์    (คนพิการ)
60000 โทร.056-276070-3
ประเภทกิจการ : ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก
2. บจก.คูโบตา้นครสวรรค์ 1. ท่ีปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 18 + ม.6 + ตกลง ขบัรถยนตเ์กียร์ธรรมดาได้

    (ฮั้วเฮงหลี) มีใบขบัข่ี ประจ าสาขา

118/9 ม.12 ต.บางม่วง หนองบวั สาขาตาคลี

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ และส านกังานใหญ่

โทร.082-7710513 (ริมปิง)

     093-134654

ประเภทกิจการ : จ าหน่ายรถแทรกเตอร์ รถไถนา

3. บจก.เบสท-์แพค 1. ช่างก่อฉาบ/ตดัแต่ง 2 ช 25 + ป.6 + 320 ประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป

     คอนกรีต 3    เสาเขม็

234 ม.8 ต.พระนอน 2. ช่างกลโรงงาน 3 ช 25 + ปวช + 330 ประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000 3. ช่างยนต์ 1 ช 25 + ปวส + 12,000 ประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป

โทร.099-4659695 4. พนกังานสโตร์ 3 ช 25 + ป.6 + 320

ประเภทกิจการ : ผลิตคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง
4. 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

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

ต ำแหน่งงำนว่ำง...รอคุณ

ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

5. บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท์ 1. พนง.ควบคุมเคร่ืองจกัร 2 ช 20 + ม.6 + ตกลง บา้นพกัฟรี พร้อมค่าน ้า
พลัพ ์แอนดเ์ปเปอร์ จ  ากดั 2. พนง.เคร่ืองมือวดั 2 ช 20 + ปวช + ตกลง ค่าไฟฟ้า ,ค่ากะ
9/9 ม.1 ต.หนองโพ ชุดฟอร์มพนกังาน,
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 3. ช่างไฟฟ้า 2 ช 20 + ปวช + ตกลง รองเทา้เซฟต้ี
โทร.056-338338 ต่อ 213 ตรวจสุขภาพประจ าปี
ประเภทกิจการ : โรงงาน 4. พนง.ซ่อมบ ารุง 2 ช 20 + ม.6 + ตกลง

ผลิตเยื่อกระดาษ
6. 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
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง
7. บจก.ยงสุวฒัน์ อะกรีเทรด 1. พนกังานขบัรถแมค็โคร 1 ช 20 + ป.6 + 9,600 ค่าครองชีพ 2,300 บาท
144  ม.3 ต.สุขส าราญ 2. พนกังานขบัรถตกั 1 ช 20 + ป.6 + 9,600 ค่าครองชีพ 2,300 บาท
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 3. ท่ีปรึกษาการเงิน 1 ญ 50 + ปวส + 15,000 รับผูสู้งอายุ
60190 โทร.056-241109
096-0301418

ประเภทกิจการ : รับซ้ือสินคา้ทางการเกษตร

8. 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

สาขาช่างไฟฟ้า , อิเลก็ทรอนิกส์

สาขาช่างไฟฟ้า , อิเลก็ทรอนิกส์

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

ทุกต าแหน่งเป็นพนักงานประจ า

2

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

9. บจก.ไจแอนท ์อิสาโน กรุ๊ป 1. พอ่บา้น , แม่บา้น 5 ช/ญ 20 + ป.6 + 320
   สาขานครสวรรค์
96/2 ม.9 ต.นครสวรรคต์ก
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000
โทร.081-1365905
088-6650525
ประเภทกิจการ : จา้งเหมาแรงงาน
10. บริษทั บา้นไมส้วย จ ากดั 1. พนกังานขาย 8 ช/ญ 23-35 ปวส + 12,000 มีค่าคอมมิชชัน่
55/3 ม.9 ต.พยหุะ ประกนัสงัคม,เบ้ียเล้ียง
อ.พยหุะคีรี จ.นว. 60130 ยนิูฟอร์ม
โทร.066-1108929
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
11.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. พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท์ 1 ช 23-40 ไม่จ  ากดั 13,000
60000 โทร.090-9824464 3. พนกังานขบัรถกระบะ 1 ช 23-35 ไม่จ  ากดั 13,000 + มีใบขบัข่ีรถยนต์
056-372350 4. พนง.ขบัรถ 6 ลอ้/ 1 ช 25-40 ไม่จ  ากดั 16,000 มีใบขบัข่ีรถ 6 ลอ้
ประเภทกิจการ : คา้ส่ง    10 ลอ้ 10 ลอ้
12.บจก.ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์ 1. พนกังานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18 + ไม่จ  ากดั 320 สามารถท างานล่วงเวลาได้

เนชัน่แนล 2. ช่างควบคุมเคร่ืองจกัร 1 ช 22 + ปวส + 400 + สามารถท างานล่วงเวลาได้

9 ม.5 ต.เขาทอง มีประสบการณ์จะพิจารณา

อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นพิเศษ

โทร.086-4486241 หรือ 3. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 1 ช/ญ 22 + ม.6 + 350 + สามารถท างานล่วงเวลาได้

062-3069903    (QC) มีประสบการณ์จะพิจารณา

ประเภทกิจการ : ผลิตซอสปรุงรส เป็นพิเศษ

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

3

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

13. 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
14. บจก.เทพธญัญะ นครสวรรค์ 1.จนท.กราฟฟิคดีไซน์ 1 ช/ญ 22 + ปวช + ตกลง สาขาออกแบบ 
1311/3-6 ม.10 ต. นว.ตก หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 2. จนท.ส่งเสริม การขาย 1 ญ 22 + ป.ตรี ตกลง
60000 3. พนกังานคลงัสินคา้ 1 ช 19 + ไม่จ  ากดั ตกลง
โทร. 056-372162-4 ต่อ 27 4. พนกังานยกสินคา้ 1 ช 19 + ไม่จ  ากดั ตกลง
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

4

หมายเหตุ ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนกรกฎำคม 2565 ในวำรสำรนีเ้ป็นขอ้มลูเพยีงบำงสว่นเทำ่นัน้!!

สำมำรถดเูพิม่และเลอืกต ำแหน่งงำนวำ่งไดท้ี ่ QR Code ดำ้นลำ่งนี้

QR Code
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวดั และต่ำงจังหวดั

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565



ภาพกจิกรรมส าคญั
ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมนิวาส
ธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธาน
การประชุมฯ

นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวดันครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวรรณภิา จันโททยั จัดหางานจังหวดันครสวรรค์ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ คร้ังที่  21/2565 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงเป็นการประชุมเพ่ือติดตามสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ 
และพจิารณามาตรการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 จังหวดันครสวรรค์

นางวรรณิภา  จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า  หัวหน้าฝ่าย  
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมการจัดหางาน คร้ังที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video conference
โปรแกรม  Zoom จากห้องประชุมเทียนอัชกุล ช้ัน 10  กรมการจัดหางาน โดยมี   นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการ
จัดหางาน   เป็นประธานการประชุมฯ 



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036

นางวรรณภิา จันโททัย จัดหางานจังหวดันครสวรรค์
ลงพืน้ทีบ่ริการดังนี้

>> ออกตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 
เพ่ือป้องกนัการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เวลา 10.00  น. นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย   นางวรรณิภา  จันโททัย จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค์ ร่วมพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 2565 โดยพัฒนาท าความสะอาด ปลูกต้นไม้/หญ้าแฟก ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณบึงเพรียง หมู่ที่ 3 ต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เวลา 19.09  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์              
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถนุายน 2565 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จัดหางาน
ร่วมกจิกรรมจิตอาสาพฒันา       พธีิวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  และพธีิจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล



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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www.doe.go.th

เตือนภยั!!

http://www.doe.go.th/lmia
http://www.doe.go.th/vgnew
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