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〜สถานการณต์ลาดแรงงานจงัหวดัพะเยา〜 

 〜ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562〜 

 ความเคลื่อนไหวโดยทั่วไปของสถานการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัดพะเยาประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
โดยแยกเป็น จ านวนต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงานจากการ
ให้บริการของส านักงานจัดหางานจังหวัดพะเยารวมทุกกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
  จ ำนวนต ำแหน่งงำน  ผู้สมัครงำน  และกำรบรรจุงำน 

เพศ 
ต ำแหน่งงำน 

จ ำนวน (อัตรำ) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผู้สมัครงำน 
จ ำนวน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จำกต ำแหน่งงำน 

บรรจุงำน 
จ ำนวน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จำกผู้สมัครงำน 

ชาย 40 48.78 41 102.5 34 82.92 
หญิง 38 46.34 46 121.05 37 80.43 

ไม่ระบ ุ 4 4.88 - - - - 
รวม 82 100 87 105.09 71 81.60 
 

  แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบ ผู้สมัครงำน ต ำแหน่งงำน และกำรบรรจุงำน 
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 

 
1.  ควำมต้องกำรแรงงำน 
 ความต้องการแรงงานเดือนพฤศจิกายน 2562 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน             
จ านวน 82 อัตรา เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.5 ต้องการแรงงาน เพศชาย 40 อัตรา         
เพศหญิง 38 อัตรา และไม่ระบุเพศ 4 อัตรา 
2.  ผู้สมัครงำน 
 ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ านวน 87 คน แยกเป็นเพศชาย 41 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12                 
เพศหญิง 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.87 
3.  กำรบรรจุงำน 
 ผู้ที่ ได้รับการบรรจุงานมีจ านวน 71 คน แยกเป็นเพศชาย 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47.88                  
เพศหญิง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.11 
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〜เปิดโลกอาชีพ〜 

 “การผลิตตุก๊ตาไม.้..เพ่ือจ าหน่าย” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลอาชีพอิสระ  |  ศูนยข์อ้มูลอาชีพ : กองส่งเสริมการมีงานท า 
โทร. 02-3540088  www.doe.go.th/vgnew 

เงินลงทุน 
ประมาณ 3,000 บาท 
ราคาขาย 
ตั้งแต่ 30 บาทข้ึนไป (ข้ึนอยูก่บัรูปแบบ และขนาด) 

วธีิท า 

1. ออกแบบวา่จะท าตุก๊ตาแบบรูปแบบใด เช่น รูปสัตว ์รูปคน เป็นตน้ 

2. น าไม้ เศษไม้ รากไม้ต่างๆ มาตัดและเจาะตามรูปแบบท่ีได้ออกแบบไว้ ใช้กระดาษทรายขัด                 

ใหเ้รียบร้อย 

3. น าส่วนต่างๆ มาประกอบโดยใช้กาวร้อนเป็นตัวยึดส่วนต่างๆ ไว้ น าข้ีเล่ือยละเอียดมาผสม                

กาวลาเทก็ซ์ ติดทบับริเวณรอยต่อ ทิ้งไวใ้หแ้หง้ แลว้น ากระดาษทรายมาขดัอีกรอบ ปัดเศษฝุ่ นออก 

4. ตกแต่งตามความตอ้งการ 

วสัดุ/อุปการณ์ 

1. ไม ้เศษไม ้รากไมต้่างๆ 

2. กาวร้อน กาวลาเท็กซ์ 

3. เล่ือยไม ้

4. สวา่นมือ/สวา่นไฟฟ้า 

5. เล่ือยฉล ุ
 6. มีดคตัเตอร์ 
7. กระดาษทรายหยาบและละเอียด 
8. อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น ขนนก ลวดตกแต่ง             
ห่วงตกแต่งทองเหลือง เชือกตกแต่ง เป็นตน้ 

แหล่งจ าหน่ายวสัดุ/อุปกรณ์ 
คลองถม ตลาดนัด ร้านขายไม้ หรือโรงไม้                  
ร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขายราคาท่ีเหมาะสม 

2. ประดิษฐช้ิ์นงานเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ท่ีหนีบกระดาษ ท่ีหนีบเส้ือผา้ 

ท่ีเสียบปากกา เป็นตน้ 

3. เวลาประดิษฐใ์หส้วมใส่ผา้ปิดจมูก ถุงมือผา้ และระมดัระวงัเศษไมต่้างๆ  

ตลาด/จ าหน่าย 

แหล่งชุมชน แหล่งท่องเท่ียว ตลาดนัดต่างๆ หรือโพสขายตามเว็บไซต์ขายของออนไลน์ฟรี                   

หรือส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Instagram เป็นตน้ 
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〜เร่ืองน่ารู〜้ 

〜ป้องกนัตนเอง...จากการตกเป็นเหย่ือการคา้มนุษย〜์ 

〜ดา้นแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ〜 

 

การค้ามนุษย์คืออะไร 
 การคา้มนุษย ์หมายถึง การจดัหา การขนส่ง การส่งต่อ การจดัให้อยู่อาศยั หรือการรับไวซ่ึ้งบุคคล
ด้วยวิธีขู่เข็ญ การบีบบงัคบัในรูปแบบอ่ืนใดด้วยการแสวงหาประโยชน์ การฉ้อโกงด้วยการหลอกลวง        
ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการให้หรับรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความยินยอม     
ของบุคคลอ่ืน 

พระราชบัญญตัิจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 1. ผูท้  างานจดัหางานตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจดัหางานจากกรมการจดัหางาน 
 2. การรับสมคัรและการจดัส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมการจดัหางาน
ก่อนด าเนินการ 
 3. หา้มเรียกเก็บค่าบริการและค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 4. หา้มเรียกเก็บค่าบริการล่วงหนา้เกิน 30 วนัก่อนการเดินทาง 
 5. คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้คนหางาน หากไม่ได้เ ดินทาง ไม่ มีงานให้ท าได้ค่ าจ้าง                      
สิทธิประโยชน์ไม่ตรงตามสัญญาจา้ง 

องค์ประกอบของการค้ามนุษย์ 
 การพิจารณาวา่บุคคลใดจะเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยห์รือไม่ตอ้งมีองคป์ระกอบครบ ดงัน้ี 
 1. ถูกกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด (จดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจาก ส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียว กกัขงั 
จดัใหอ้ยูอ่าศยั รับไว)้ 
 2. ถูกกระท าดว้ยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใด (ข่มขู่ ใชก้  าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉอ้ฉล หลอกลวง ใชอ้  านาจ
โดยมิชอบ โดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แล) 
 3. ถูกกระท าโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (การค้าประเวณี การผลิต           
หรือเผยแพร่วตัถุหรือส่ือลามก การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส       
การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนัอนัเป็นการขดูรีดบุคคล) 
*กรณีผูเ้สียหายเป็นเด็กไม่ตอ้งมีองคป์ระกอบขอ้ 2 ก็ได ้
 - การท่ีผู ้เสียหายสมัครใจในเบ้ืองต้น การเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือการได้รับ        
ใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว มิไดห้มายความวา่ผูน้ั้นจะไม่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
 - การท าสัญญาเพื่อให้เป็นหน้ีจ านวนมากจนไม่สามารถท างานใชห้น้ีไดห้มด อาจเป็นการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบรูปแบบหน่ึงของการคา้มนุษย ์
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〜เร่ืองน่ารู〜้ 

〜ป้องกนัตนเอง...จากการตกเป็นเหย่ือการคา้มนุษย〜์ 

〜ดา้นแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ〜 

(ต่อ) 
 

รูปแบบของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 1. การบงัคบัแรงงานเยีย่งทาส 
 2. การบงัคบัคา้ประเวณี 
 3. การแสวงหาผลประโยชน์ 

แรงงานขัดหนี ้(Debt Bondage) 
 เ ป็นการใช้ เ งินล่วงหน้า  หรือเ งินกู้ยืม เพื่ อ เ ป็นค่ าใช้ จ่ ายในการจัดหางาน การเ ดินทาง                            
และการรักษาพยาบาล เป็นวิธีการจดัการของนายหน้าจดัหางานท่ีไม่มีความชัดเจนท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง       
โดยไม่รับรู้ว่ารับเท่าใด ซ่ึงต้องจ่ายมากข้ึนและเป็นหน้ีโดยไม่รู้ตัว จ  านวนหน้ีถูกทวีคูณ ดอกเบ้ียสูง             
เป็นเหตุใหต้อ้งท างานใชห้น้ี 

ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 มีภารกิจการบริหารการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์                
ของคนหางานท่ีจะเดินเดินทางไปท างานต่างประเทศ และลูกจา้งท่ีไปท างานหรือไปฝึกงานต่างประเทศ      
ให้ได้รับการปฏิบติัตามกฎหมาย เป็นศูนย์ข้อมูลแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 

ข้อแนะน า 
 ก่อนสมัครงานกับบ ริษัทจัดหางานต้องตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนทุกค ร้ั ง                                 
วา่เป็นบริษทัจดัหางานท่ีไดรั้บอนุญาตและมีต าแหน่งงานท่ีกรมการจดัหางานอนุญาตให้รับสมคัร 

มีปัญหาสงสัย เบาะแสการค้ามนุษย์/การหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ 
 ติดต่อ:   ส านกังานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  โทร. 02 245 6706 - 7 
  กองตรวจและคุม้ครองคนหางาน   โทร. 02 248 7200, 02 245 1025 
  ส านกังานจดัหางานทุกจงัหวดั 
  ส านกังานจดัหางานกรุงเทพเขตพื้นท่ี 1 - 10 
  Hot line กรมการจดัหางาน    โทร. 1694 
  

 
 
 

ท่ีมา : ส านกังานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน www.overseas.doe.go.th 
โครงการเตรียมความพร้อมใหค้นหางานเพ่ือป้องกนัการตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษยด์า้นแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ 
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〜ต าแหน่งงานว่าง〜 

〜“ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562”〜 
 
 

 

สถานประกอบการ/ 
(ประเภทกจิการ)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต าแหน่งงาน/
อตัรา/ 
ค่าจ้าง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิการ/ 
ลกัษณะงาน/เวลาท างาน เพศ อายุ/ปี วุฒิ 

หจก.เจริญภณัฑ ์
ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ 

(บริการจ าหน่ายสินคา้) 
12 ถนน รอบเวยีงประตูกลอง 

ต.เวยีง อ.เมืองพะเยา 
จ.พะเยา 56000 

โทร: 054-410-295 

คนขบัรถส่งของ/ 
1 อตัรา/ 

ทดลองงาน 
315.-/ว. 

ผา่นทดลองงาน 
ปรับข้ึน 

เป็นเงินเดือน 

ชาย 25-35 
ม.3  
ข้ึนไป 

- ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์
- ส่งของทุกคร้ังมีค่าเท่ียวรถ 
- ท างาน 09.00-18.00 น. 

พนกังานบญัชี
ตรวจนบัสตอ็ก

สินคา้/ 
2 อตัรา/ 

ทดลองงาน 
315.-/ว. 

ผา่นทดลองงาน 
ปรับข้ึน 

เป็นเงินเดือน 

ช/ญ 

21  
ข้ึนไป 

ปวส.  
การบญัชี 

-  สวัสดิการตามโครงสร้าง
กิจการ 
- มีประกนัสงัคม 
- ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทน มีระเบียบ
วนิยั 

พนกังาน 
จดัเรียงสินคา้/ 

3 อตัรา/ 
ทดลองงาน 
315.-/ว. 

ผา่นทดลองงาน 
ปรับข้ึน 

เป็นเงินเดือน 

ชาย 
ม.3  
ข้ึนไป  

ประภาพรรณ 
(ฟาร์มเล้ียงไก่ไข่) 

48/1 ม.10  
ต. ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต ้

จ.พะเยา 56120 
โทร: 081-530-2681 

คนงานทัว่ไป 
(เล้ียงไก่ไข่)/ 
2 อตัรา/ 
ตามตกลง 

ช/ญ 
30  

ข้ึนไป 
ไม่จ ากดั 

- มีท่ีพกัใหฟ้รี 
- มีขา้วสารให ้
-  ถ้ า เ ป็ น คู่ ส า มี ภ ร ร ย า                    
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ท างาน 08.00-17.00 น. 
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สถานประกอบการ/ 
(ประเภทกจิการ)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต าแหน่งงาน/
อตัรา/ 
ค่าจ้าง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิการ/ 
ลกัษณะงาน/เวลาท างาน เพศ อายุ/ปี วุฒิ 

โรงแรมพะเยาเกทเวย ์
(โรงแรมท่ีพกั) 

7/26 ถนน ประตูกลอง  
ต.เวยีง อ.เมืองพะเยา 
จ.พะเยา 56000 

โทร: 085-039-7693 

แม่บา้น/ 

2 อตัรา/ 
ค่าแรงขั้นต ่า 

หญิง 
ไม่เกิน 
45 

- - สามารถท างานเป็นกะได ้

เทรนเนอร์
ประจ าฟิตเนส/ 

1 อตัรา/ 
ค่าแรงขั้นต ่า 

ชาย 

ไม่เกิน 
35 

ป.ตรี
วทิยาศาสตร์
การกีฬา 

- ท าลองงาน 3 เดือน 
- มีอาหารกลางวนั + เยน็ 
- มีชุดฟอร์ม 
- เวลาท างาน 12.00 -21.00 น. 
หยดุสปัดาห์ละ 1 วนั 

แคชเชียร์/ 
1 อตัรา/ 

ค่าแรงขั้นต ่า 

หญิง - 
- สวัสดิการตามโครงสร้าง
กิจการ 

โรงพยาบาลพะเยาราม 
(สถานพยาบาล) 

660 ม.3 ถนน พหลโยธิน 
ต.ท่าวงัทอง อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา 56000 
โทร: 054-411-111 ต่อ 1042 

ช่างไฟฟ้า, 
อิเลก็ทรอนิกส์/ 

2 อตัรา/ 
ค่าแรงขั้นต ่า 

ชาย ไม่จ ากดั 
ไฟฟ้า, 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- นกัศึกษา Part-time 
- 08.00 - 17.00  
- รับสมคัรถึง 15 ม.ค. 2563 

บริษทั มิตซูพนัลา้น พะเยา 
สาขาเชียงค า 

(ตวัแทนจดัจ าหน่ายรถยนต)์ 
120 ม.11 ต.สบบง อ.เชียงค า 

จ.พะเยา 56110 
ใกล:้ หนา้ ปตท.บา้นดอนตนั 

โทร: 061-284-8885 

พนกังานท่ี
ปรึกษางาน
บริการ(SA)/ 
2 อตัรา/ 

ตามโครงสร้าง
กิจการ 

ช/ญ - ปวส.-ป.ตรี 

-  รักงานบริการ  มีความ รู้
เบ้ืองตน้ทางดา้นเคร่ืองยนต ์
- มีใบขบัขี่รถยนต ์
- มีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
-  สามารถติดต่อสมัครได้    
ดว้ยตนเองท่ีโชวรู์ม 

*ด่วน* 
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สถานประกอบการ/ 
(ประเภทกจิการ)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต าแหน่งงาน/
อตัรา/ 
ค่าจ้าง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิการ/ 
ลกัษณะงาน/เวลาท างาน เพศ อายุ/ปี วุฒิ 

โรงแรม วซีีพะเยา 
(โรงแรมท่ีพกั) 

444 ม.3 ต.ดอกค าใต ้ 
อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 56120  

โทร: 095-453-2692 

พนกังานรักษา
ความปลอดภยั/ 

1 อตัรา/ 
ค่าแรงขั้นต ่า 

ช/ญ 

- - 

-  สวัสดิการตามโครงสร้าง
กิจการ 
-  มีประสบการ ณ์พิ จ า รณา       
เป็นพิเศษ 
- เอกสารสมคัรงาน 
   1. รูปถ่าย 
   2. ส าเนาบตัรประชาชน 
   3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
   4. ใบวฒิุการศึกษา 
   5. ใบผา่นงาน (ถา้มี) 

เด็กเสิร์ฟ/ 
1 อตัรา/ 

ค่าแรงขั้นต ่า 
หญิง 

โรงเรียน ศรีชยัวทิยา 
(สถานศึกษา) 

129 ม.3 ถ.พะเยา-เชียงค า  
ต.ดอกค าใต ้อ.ดอกค าใต ้

จ.พะเยา 56120 
โทร: 054-491-376 

ครูปฐมวยั 
(อนุบาล)/ 
2 อตัรา/ 
ตามตกลง 

หญิง 

ไม่จ ากดั 

ป.ตรี 

- สวสัดิการตามโครงสร้าง 
ครูภาษาจีน/ 
1 อตัรา/ 
ตามตกลง 

ช/ญ ป.ตรี ภาษาจีน 

ครูคณิตศาสตร์  
1 อตัรา/ 
ตามตกลง 

ช/ญ 
ป.ตรี 

คณิตศาสตร์ 

บริษทั สยามสไมล ์โบรกเกอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(การประกนัภยั) 
1/44 ถนน วดัสี  

ต.เวยีง อ.เมืองพะเยา 
จ.พะเยา 56000 

ใกล:้ โรงเรียนบุญสิษฐว์ทิยา 
โทร: 085-695-8544 

ฝ่ายการตลาด/ 
หลายอตัรา/ 

10,000 - 20,000 
ข้ึนไป 

ช/ญ 
ไม่ 
จ ากดั 

ปวส.-ป.ตรี 

- บุคลิกภาพดี 
-  มีวินัย  มีความ รับผิดชอบ        
ซ่ือสตัย ์สุจริต 
-  พ ร้อม รับการพัฒนาและ       
การเปล่ียนแปลง 
-  ผู ้สมัครท่ีผ่านการคัดเ ลือก  
ต้องเข้าอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัตามท่ีบริษทัก าหนด 
-  ผู ้มีประสบการณ์พิจารณา    
เป็นพิเศษ 
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สถานประกอบการ/ 
(ประเภทกจิการ)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต าแหน่งงาน/
อตัรา/ 
ค่าจ้าง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิการ/ 
ลกัษณะงาน/เวลาท างาน เพศ อายุ/ปี วุฒิ 

บริษทั โตโยตา้พะเยา  
(1994) จ ากดั 

(ผูจ้  าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้) 
403/11 ถนน พหลโยธิน 
ต.แม่ต ๋า อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา 56000 
โทร: 054-414-999 

ท่ีปรึกษาการขาย/ 
1 อตัรา/ 

ตามเง่ือนไขบริษทั 
ช/ญ 

25  
ข้ึนไป 

ไม่จ ากดั 

- อาหารกลางวนั 
- ทดลองงาน 1 เดือน 
- 08.30 - 17.30 น. 
- มี ป ระสบการ ณ์พิ จ า รณา       
เป็นพิเศษ 

เลขานุการ/ 
1 อตัรา/ 

10,000 - 15,000 
หญิง 28 - 32 

การตลาด/ 
1 อตัรา/ 

ตามเง่ือนไขบริษทั 

ชาย 
25  

ข้ึนไป 

นกัการภารโรง/ 
1 อตัรา/ 

ค่าแรงขั้นต ่า 

ชาย 

ไม่จ ากดั 
พอ่ครัว/แม่ครัว/ 

1 อตัรา/ 
ค่าแรงขั้นต ่า 

ช/ญ 

บุญญาดา ซกั อบ รีด 
(ซกัรีด) 

23 ม.5 ถนน พะเยา-เชียงค า 
 ต.ดอกค าใต ้อ.ดอกค าใต ้

จ.พะเยา 56120 
โทร: 098-775-8980 

คนงานทัว่ไป 

(Part Time)/ 
1 อตัรา/ 

120-150 บาท 

หญิง 20 - 35 
ม.6  
ข้ึนไป 

- รับส่งเส้ือผ้านักเรียนหอพกั
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 
- เวลาท างาน 17.30 - 20.00 น. 
- ท างาน 5 วนั/สปัดาห์ 
- หากเป็นคนในพ้ืนท่ีใกล้ ม.
พะเยา พิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถข่ีมอเตอร์ไซคไ์ดแ้ละ
มี ใ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ข่ี ร ถ
มอเตอร์ไซค ์
-  ส า ม า ร ถ เ ดิ น ท า ง แ ล ะ
ปฏิบติังานกลางคืนได ้

 



 

 

 

 

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพะเยา 

คณะผูจ้ดัท า 

ท่ีปรึกษา/ผูอ้ านวยการจดัท า 

นำยฤชุชยั   โปธำ  จดัหำงำนจงัหวดัพะเยำ 

กองบรรณาธิการ 

นำยบุญเลิศ  วรรณประโพธ์ิ นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร        

นำยพิทยำ    พิลำทอง นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร        

นำยสหกำร  เข่ือนแปด นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร 

นำงนวลทิพย ์   กำ้งออนตำ นักวิชำกำรแรงงำน 

นำงดวงพร    พรมแปง นักวิชำกำรแรงงำน 

นำงสำวกษมำ  นักหลอ่  นักวิชำกำรแรงงำน 

นำงสำวกำนตก์มล   นำตะ๊  นักวิชำกำรแรงงำน 

นำยธีรเกียรต์ิ  อธิเสนะ เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 

นำยชยัวฒัน์    ปิติ       เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 

นำยพอเจตน์    จิตปล้ืม  เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 

นำงสำวนัทธมน  นิยมเดชำ เจำ้พนักงำนแรงงำน  

นำยกิตติพงศ ์  พรมเสน เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 


