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〜สถานการณต์ลาดแรงงานจงัหวดัพะเยา〜 

〜ประจ าเดือนมีนาคม 2563〜 

 ความเคลื่อนไหวโดยทั่วไปของสถานการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัดพะเยาประจ าเดือนมีนาคม 2563                โดย
แยกเป็น จ านวนต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน                  จาก
การให้บริการของส 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 22 33.35 21 95.45 10 47.61 
หญิง 25 37.87 27 108 24 88.88 

ไม่ระบ ุ 19 28.78 - - - - 
รวม 66 100 48 72.72 34 70.83 
 

  แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบ ผู้สมัครงำน ต ำแหน่งงำน และกำรบรรจุงำน 
ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 

 
1.  ควำมต้องกำรแรงงำน 
 ความต้องการแรงงานเดือนมีนาคม 2563 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน จ านวน 66 อัตรา     
ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 32.65 ต้องการแรงงาน เพศชาย 22 อัตรา เพศหญิง 25 อัตรา          
และไม่ระบุเพศ 66 อัตรา 
2.  ผู้สมัครงำน 
 ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ านวน 48 คน แยกเป็นเพศชาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 เพศหญิง 27 คน     
คิดเป็นร้อยละ 56.25 
3.  กำรบรรจุงำน 
 ผู้ที่ได้รับการบรรจุงานมีจ านวน 34 คน แยกเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 เพศหญิง 24 คน     
คิดเป็นร้อยละ 70.58 
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〜เปิดโลกอาชีพ〜 

 “การผลิตลวดดดัเพ่ือจ าหน่าย” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลจำกกองส่งเสริมกำรมีงำนท ำ  |  : www.doe.go.th/vgnew 

เงินลงทุน 
 ประมำณ 2,000 บำท  

วธีิท ำ (ตัวอย่ำง มอเตอร์ไซต์) 

1. ตดัลวดอะลูมิเนียมยำว 40 ซม. ใชคี้มหนีบท่ีปลำยแลว้ดดัลวดเป็นวงกลม พร้อมสวมปลอกยำงสีด ำเพื่อท ำลอ้

หนำ้ตำมแบบท่ีวำงไว ้ดดัลวดตำมแบบ 

2. มองจำกดำ้นบนของช้ินงำนแลว้ดดัตำมแบบ สวมปลอกยำงสีเหลืองแลว้ดดัตำมแบบ สวมปลอกยำงสีด ำ   

เพื่อท ำลอ้หลงั ใชด้ำ้มปำกกำเป็นแกนเพื่อท ำลอ้ แลว้วนตำมแบบ สวมปลอกยำงสีเหลือง 

3. ใชต้ะปูเป็นแกนแลว้พนัลวดรอบตะปูประมำณ 6 รอบ เพื่อท ำท่อ เสร็จแลว้ตดัปลำยลวดทิ้ง ใชคี้มปำกจ้ิงจก

ดดัใหท้่อติดกบัตวัรถ   

4. ท ำฝำขำ้งรถ ดว้ยกำรตดัลวดมำ 2 เส้น ยำวประมำณ 20 ซม. แลว้เอำคีมจบัปลำยลวดแลว้ดดัเป็นขดทั้ง 2 เส้น 

จำกนั้นตดัแกนลวดตรงกลำงท่ียื่นออกมำทิ้งไป น ำขดลวดทั้งสองมำมดัติดท่ีตวัรถ แลว้ใชคี้มตดัลวดตรงกลำง

ท่ียืน่ออกมำ ใชคี้มปำกจ้ิงจกหนีบใหแ้น่นทั้งสองดำ้น 

5. จำกนั้นสวมปลอกยำงตรงแฮนด์จับทั้ งสองข้ำง แล้วตัดให้พอดีตรงแฮนด์จับ น ำพวงกุญแจมำใส่กับ              

ตวัช้ินงำน 

 
 

วสัดุ/อุปกำรณ์ 

 คีมตดัลวด คีมดดัลวด คีมปำกจ้ิงจก ไมส้ ำหรับข้ึนโครง (หรือใช้วสัดุอย่ำงอ่ืนดดัแปลงทดแทนได้) 

ลวดอะลูมิเนียม(เบอร์ 14, 16, 17) ยำงพลำสติกสีโปร่งใส(ใชส้ ำหรับหุ้มลวดอะลูมิเนียมเพื่อตกแต่ง) และวสัดุ

ส ำหรับตกแต่งช้ินงำนตำมตอ้งกำร เช่น กระด่ิง ริบบิ้น ลูกปัด พวงกุญแจ เป็นตน้ 

แหล่งจ ำหน่ำย  
แห ล่ งท่ อ ง เ ท่ี ย ว ต่ ำ งๆ 
แหล่ง ชุมชน ตลำดนัด
ต่ำงๆ หรือโพสนส่ือสังคม
ออนไลน ์

ค ำแนะน ำ 
เรำสำมำรถท ำให้เสร็จคร้ังเดียวเป็นหน่ึงช้ินงำนเลย หรือจะท ำแยกเป็นส่วนๆ 
ไวห้ลำยๆ ช้ิน แลว้ค่อยน ำมำประกอบให้เป็นช้ินงำนทีหลงัก็ได ้ ซ่ึงขั้นตอน
ตรงน้ีไม่มีกำรก ำหนดตำยตวั ข้ึนอยูก่บัไอเดียของคนท ำเป็นส ำคญั และส ำคญั
ท่ี สุดส ำหรับคนท่ีสนใจอำชีพน้ี  ส่ิง ท่ีต้องมี  คือ ควำมอดทน ใจเย็น              
เพรำะงำนแต่ละช้ินเม่ือเร่ิมตน้ท ำใหม่ๆ ควำมช ำนำญอำจจะยงัไม่มำก  

รำคำขำย  
 ตัวอย่ำง เช่น พวงกุญแจเวสป้ำ ตั้ งแต่ ช้ินละ 29 บำทข้ึนไป    
(ข้ึนอยูก่บัควำมยำกง่ำยรูปแบบขนำดและท ำเลท่ีตั้งขำย) 
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〜เร่ืองน่ารู〜้ 

〜กรมการจดัหางาน บริการออนไลน ์ 

ลดความเส่ียง เล่ียงการติดเช้ือ โควิด-19 

"อยู่บา้น หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ"〜 
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〜ต าแหน่งงานว่าง〜 

〜“ประจ าเดือน มีนาคม 2563”〜 
 
 

 

สถำนประกอบกำร/ 
(ประเภทกจิกำร)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต ำแหน่งงำน/ 
อตัรำ/ 
ค่ำจ้ำง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิกำร/ 
ลกัษณะงำน/ 
เวลำท ำงำน เพศ อำยุ/ปี วุฒิ 

The Fitness Phayao 
(บริกำร ฟิตเนส) 

3 ม.11  
ถนน รอบเวยีงประตูกลอง 

ต.เวยีง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000 
โทร: 054-480951 

แม่บำ้น/ 
1 อตัรำ/ 
320.-/วนั 

หญิง - - - 13.00 - 21.30 น. 

บริษทั ไทยลอตเต ้จ ำกดั  
สำขำเชียงรำย 

(ผลิตและจ ำหน่ำยหมำกฝร่ัง) 
499/1-2 ม.12 ถนน พหลโยธิน  
ต.ท่ำวงัทอง อ.เมืองพะเยำ  

จ.พะเยำ 5600 
โทร: 086-0962048 

พนกังำนขำย 
หน่วยรถเงินสด 

หน่วยรถมอเตอร์ไซค์
ประจ ำสำขำจงัหวดั

พะเยำ/ 
2 อตัรำ/ 

9,700.-/เดือน  
+ เบ้ียเล้ียง 

ช/ญ 22-40 
ม.3  
ข้ึนไป 

-  ป ระกันสั ง คม  ป ระกัน
อุบติัเหตุ 
- คอมมิชชั่น โบนัสประจ ำปี 
เบ้ียขยนั 
- ตรวจสุขภำพประจ ำปี 
- 08.00 - 17.00 น. 
- จนัทร์ - เสำร์ 

หจก. พะเยำน ำไพศำล 
(อุปกรณ์กำรเกษตร- 
อุปกรณ์กำรไฟฟ้ำ) 

3/2 ถนน ประเทศอุดรทิศ ต.เวยีง  
อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000 

โทร: 081-7920366 

ช่ำงซ่อม/ 
2 อตัรำ/ 
10,000.- 

ชำย - 
ปวช. 

ช่ำงยนต ์

-  มีประสบกำรณ์งำนช่ำง
เคร่ืองยนตก์ำรเกษตร 
- 08.00 - 17.00 น. 

อู่ VIP มอเตอร์  
(ท ำสีรถยนต)์ 

159 ม.4 ต.จ ำป่ำหวำย อ.เมืองพะเยำ 
จ.พะเยำ 56000 
โทร: 054-413785 

ช่ำงสีรถยนต,์ รถใหญ่ 
- นกัศึกษำฝึกงำน 

5 อตัรำ 
- พนกังำนประจ ำ 

10 อตัรำ/ 
300.-/วนั 
ข้ึนไป 

ช/ญ 
18  

ข้ึนไป 
ไม่จ ำกดั 

- ไม่จ ำเป็นตอ้งมีควำมรู้ดำ้นน้ี 
- ทดลองงำน 3 เดือน 
-  ป รั บ ข้ึ น ค่ ำ จ้ ำ ง ข้ึ นต ำม
ควำมสำมำรถ 
- ประจ ำสำขำพะเยำ/เชียงรำย 
- 08.00 - 17.00 น. 
- หยดุทุกวนัอำทิตย ์
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สถำนประกอบกำร/ 
(ประเภทกจิกำร)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต ำแหน่งงำน/ 
อตัรำ/ 
ค่ำจ้ำง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิกำร/ 
ลกัษณะงำน/ 
เวลำท ำงำน เพศ อำยุ/ปี วุฒิ 

โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงสุกร  
บริษทัซีพีเอฟ 

104/1 ถนน พหลโยธิน ต.บำ้นต๋อม 
อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000 

โทร: 089-8355416 

ผูช่้วยสตัวบำล/ 
1 อตัรำ/ 

10,000.-/เดือน 
ช/ญ - - 

- สำยสัตวบำลพิจำรณำ
เป็นพิเศษ 
- โอที 

บริษทั พะเยำฮอนดำ้คำร์ส์ จ ำกดั 
(ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์บริกำร  

ซ่อม, อะไหล่) 
405/5 ถนน พหลโยธิน ต.แม่ต ๋ำ อ.

เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000 
โทร: 054-413-490 

พนกังำนบญัชี/ 
1 อตัรำ/ 

ค่ำแรงขั้นต ่ำ 
หญิง - ปวส. บญัชี 

- ชุดยนิูฟอร์ม 
- ประกนัสงัคม 
- 08.00 - 17.00 น. 

บริษทั แม่เลก็ฟู้ดโปรดคัท ์จ ำกดั 
(ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมธญัญพืช

น ้ ำลูกเดือยและเสำวรส) 
147 ม.3 ต.ท่ำวงัทอง อ.เมืองพะเยำ  

จ.พะเยำ 56000 
โทร: 054-484-260, 081-930-7039 

นกัวทิยำศำสตร์
อำหำร/ 
1 อตัรำ/ 

ตำมโครงสร้ำง
กิจกำร 

ช/ญ 
22  

ข้ึนไป 
เทคโนโลยี
อำหำร 

- ประกนัสงัคม 
- 08.00 - 17.00 น. 
- จนัทร์ - เสำร์ 

บริษทั พะเยำอะโกรเท็ค จ ำกดั 
(ฟำร์มเล้ียงสุกร) 

433/3 ถนน พหลโยธิน ต.แม่ต ๋ำ  
อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000 

โทร: 054-431-312 

พนกังำน 
ขบัรถส่งอำหำร/ 

1 อตัรำ/ 
ตำมตกลง 

ชำย 
25  

ข้ึนไป 
ม.3 
ข้ึนไป 

- สำมำรถขับรถบรรทุก 
10 ลอ้ 
-  มี ใ บ อ นุ ญ ำ ต ขั บ ข่ี
ประเภท 2 ข้ึนไป 
- มีประกนัสงัคม 
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สถำนประกอบกำร/ 
(ประเภทกจิกำร)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต ำแหน่งงำน/ 
อตัรำ/ 
ค่ำจ้ำง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิกำร/ 
ลกัษณะงำน/ 
เวลำท ำงำน เพศ 

อำยุ/
ปี 

วุฒิ 

เชียงรำยสินธำนี 
(คำ้ขำยและบริกำร) 

405 ต.แม่ต ๋ำ อ.เมืองพะเยำ  
จ.พะเยำ 56000 

โทร: 089-4297205 
ค่ำจำ้ง: ตำมโครงสร้ำงกิจกำร 

หวัหนำ้สำขำบำ้นดู่/ 

1 อตัรำ/ 
ชำย 

30  
ข้ึนไป 

ปวส./ปริญญำ
ตรี สำขำวชิำ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- มีพ้ืนฐำนด้ำนงำนขำย
และงำนบริหำร 5ปีข้ึนไป
รับพิจำรณำเป็นพิเศษ 

พนกังำนคลงัสินคำ้/ 
1 อตัรำ/ 

ชำย 
21  

ข้ึนไป 
มธัยมศึกษำปีท่ี 

6 ข้ึนไป 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นกำร
ท ำงำนรับพิจำรณำเป็น
พิเศษ 

พนกังำนกำรเงิน/ 
2 อตัรำ/ 

ช/ญ 
22  

ข้ึนไป 
ปวช.หรือ

เทียบเท่ำ ข้ึนไป 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นกำร
ท ำงำนรับพิจำรณำเป็น
พิเศษ 

พนกังำนขำย
รถจกัรยำนยนต ์ 

(สำขำบำ้นตำ้ 1 + สำขำแม่
สำย 1 + คอมเพลก็ซ์ 1 + 
สำขำเวยีงชยั 1 + สำขำเทิง 

1)/ 
5 อตัรำ/ 

ชำย 
21  

ข้ึนไป 

ม.6  
ขึ้นไป 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นกำร
ขำยรับพิจำรณำเป็นพิเศษ 

ช่ำงบริกำรรถจกัรยำนยนต ์ 
(สำขำหว้ยไคร้ 1 + สำขำแม่

ฟ้ำหลวง 1  
+ สำขำแม่จนั 1 + หอ
นำฬิกำ 3 อตัรำ )/ 

6 อตัรำ 

ชำย 
21  

ข้ึนไป 
ปวช.หรือ

เทียบเท่ำ ข้ึนไป 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นกำร
ซ่อมรถจยย.รับพิจำรณำ
เป็นพิเศษ 

พนกังำนขำยไฟฟ้ำ สำขำ
เชียงค ำ/ 
1 อตัรำ 

ชำย 
22  

ข้ึนไป 
ม.6  
ข้ึนไป 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นกำร
ขำยรับพิจำรณำเป็นพิเศษ 

พนกังำนช่ำงซ่อมบ ำรุง   
สำขำส ำนกังำนใหญ่ V- 

ควกิ/ 
2 อตัรำ 

ชำย 
22  

ข้ึนไป 
ปวช.หรือ

เทียบเท่ำ ข้ึนไป 

- สำมำรถตรวจ เช็ค–ซ่อม 
แก้ไขปัญหำสุขภณัฑ์ได,้
สำมำรถขับรถยนต์ได้ มี
ใบขับข่ี รับพิจำรณำเป็น
พิเศษ 
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สถำนประกอบกำร/ 
(ประเภทกจิกำร)/ 
ทีอ่ยู่/ผู้ติดต่อ 

ต ำแหน่งงำน/ 
อตัรำ/ 
ค่ำจ้ำง 

คุณสมบัติ เง่ือนไข/สวสัดิกำร/ 
ลกัษณะงำน/ 
เวลำท ำงำน เพศ 

อำยุ/
ปี 

วุฒิ 

เชียงรำยสินธำนี 
(คำ้ขำยและบริกำร) 

405 ต.แม่ต ๋ำ อ.เมืองพะเยำ  
จ.พะเยำ 56000 

โทร: 089-4297205 
ค่ำจำ้ง: ตำมโครงสร้ำงกิจกำร 

พนกังำนสินเช่ือ  
(สำขำฝำง + สำขำแม่ขะ

จำน )/ 
1 อตัรำ 

ชำย 
25  

ข้ึนไป 
ปวช.หรือ

เทียบเท่ำ ข้ึนไป 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นงำน
สินเช่ือ 2 ปีข้ึนไป รำยได ้
13,000-20,000 บำท 

พนกังำนบริกำรติดตั้ง  
(สำขำพำน + สำขำพญำ

เมง็รำย)/ 
3 อตัรำ 

ชำย 
20  

ข้ึนไป 
มธัยมศึกษำปีท่ี 

3 ข้ึนไป 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นงำน
ติดตั้ ง รับ พิจำรณำเ ป็น
พิเศษ 

พนกังำนผูช่้วยฝ่ำย
ออกแบบ  บำ้นจดัสรร/ 

1 อตัรำ   
ชำย 

21  
ข้ึนไป 

ปวส./ปริญญำ
ตรี สำขำวชิำท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- มีประสบกำรณ์ดำ้นงำน
กิจกรรมห รือกำรข ำย
ภำคสนำมรับพิจำรณำ
เป็นพิเศษ 

บริษทั เวยีงพำนผลิตภณัฑ์
ก่อสร้ำง จ ำกดั 

(จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง) 
288 ม.1 ต.บำ้นต ๊ำ อ.เมืองพะเยำ 

56000 
โทร: 054-430-964,  

098-747-6555 

พนกังำนขบัรถ/ 
1 อตัรำ/ 
9,500 

ชำย 
ไม่
จ ำกดั 

ไม่จ ำกดั 

-  มี ใ บ อ นุ ญ ำ ต ขั บ ข่ี
ประเภท ท.2/ 
- มีประสบกำรณ์ 
- 08.00 - 17.00 น. 

พนกังำนจดัของ/จดัเรียง/ 
1 อตัรำ/ 
9,500 

ม.6 
ข้ึนไป 

- 08.00 - 17.00 น. 

โรงแรม เคเอม็กวำ๊นพะเยำ
(โรงแรมท่ีพกั) 

2/1 ถนน รอบเวยีงประตูชยั ต.
เวยีง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 

56000 
โทร: 054-430-964,  

098-747-6555 

พนกังำนตอ้นรับ/ 
1 อตัรำ/ 
9,000 

ชำย 
25  

ข้ึนไป 
ม.6, ปวช. 

- ท ำงำนเป็นกะ 
- มีอำหำรกลำงวนั โบนสั 
- กะ 15.00 - 23.30 , กะ 
23.00 -08.00 น. 

แม่บำ้น/ 
1 อตัรำ/ 
8,000 

หญิง 
30 

ข้ึนไป 
ม.3 ข้ึนไป 

- มีอำหำรกลำงวนั โบนสั 
- 06.00 - 17.00 น. 
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ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัพะเยำ 
คณะผู้จัดท ำ 

ทีป่รึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรจัดท ำ 
นำยฤชุชยั   โปธำ  จดัหำงำนจงัหวดัพะเยำ 

กองบรรณำธิกำร 
นำยบุญเลิศ  วรรณประโพธ์ิ นกัวชิำกำรแรงงำนช ำนำญกำร        
นำยพิทยำ    พิลำทอง นกัวชิำกำรแรงงำนช ำนำญกำร        
นำยสหกำร  เข่ือนแปด นกัวชิำกำรแรงงำนช ำนำญกำร 
นำงนวลทิพย ์   กำ้งออนตำ นกัวชิำกำรแรงงำน 
นำงดวงพร    พรมแปง นกัวชิำกำรแรงงำน 
นำงสำวกษมำ  นกัหล่อ  นกัวชิำกำรแรงงำน 
นำงสำวกำนตก์มล   นำตะ๊  นกัวชิำกำรแรงงำน 
นำยธีรเกียรต์ิ  อธิเสนะ  เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 
นำยชยัวฒัน์    ปิติ        เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 
นำยพอเจตน์    จิตปล้ืม  เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 
นำงสำวนทัธมน  นิยมเดชำ เจำ้พนกังำนแรงงำน  
นำยกิตติพงศ ์  พรมเสน เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 


