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“บิก๊อู๋” กร้าว ! 1 ก.ค.61 ตรวจเข้มต่างด้าว พบกระท าผิดมีโทษทัง้นายจ้างและต่างด้าว
         พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศชัดไม่ผ่อนปรน ไม่ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติ 
จัดทําทะเบียนประวัติและขออนุญาตทํางาน พร้อมตรวจเข้มการทํางานของแรงงานต่างด้าว พบผิดถูกจับ ปรับ ส่งกลับ
ประเทศ  ขณะที่คงเหลือแรงงานต้องพิสูจน์สัญชาติอีก 37,414 คน ต้องเข้าศูนย์ OSS อีก 98,478 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้จัดระเบียบการทํางานของคน
ต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองตามกฎหมาย 
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมา ได้ประสานกับประเทศต้นทางเข้ามาพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย และเปิดให้มีการ
จัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และขออนุญาตทํางาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) โดยมีแรงงาน
ที่ต้องพิสูจน์สัญชาติทั้งสิ้น 134,491 คน เป็นกัมพูชา 104,457 คน ลาว 12,327 คน เมียนมา 17,707 คน ซึ่งขณะนี้
ดําเนินการไปแล้ว 98,803 คน คงเหลืออีก 35,688 คน เป็นกัมพูชา 28,760 คน ลาว 6,349 คน เมียนมา 579 คน โดย 
5 จังหวัดคงเหลือต้องเข้าพิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 13,220 คน 2. ชลบุรี 11,491 คน 3. ตราด 4,703 
คน 4. จันทบุรี 2,320 คน 5. ฉะเชิงเทรา 1,113 คน ส่วนแรงงานท่ีต้องเข้าศูนย์ OSS ตามมติ ครม. 16 มกราคม 2561 
มีจํานวน 1,320,035 คน โดยดําเนินการไปแล้วภายใน 31 มีนาคม 2561 จํานวน 961,946 คน และต่อมามติ ครม.ได้มี
การขยายเวลาให้เจ้าหน้าที่ในการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมียอดที่ต้องเข้าศูนย์ OSS         
ในระยะ 2 อีก 360,222 คน ขณะนี้ดําเนินการแล้ว 261,744 คน คิดเป็น 72.66 % คงเหลืออีก 98,478 คน คิดเป็น 
27.34 % โดย 5 จังหวัดคงเหลือต้องเข้าศูนย์ OSS ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 22,529 คน 2. ชลบุรี 17,835 คน        
3. ปทุมธานี 10,737 คน 4. สมุทรปราการ 5,836 คน 5. ระยอง 5,606 คน 
รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้เหลือเวลาอีก 3 สัปดาห์เท่าน้ัน จึงขอให้นายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าวไปดําเนินการ
ให้ทันภายในกําหนด โดยกระทรวงแรงงานพร้อมจะให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
อย่างเต็มที่ และขอยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่มีการผ่อนปรน ไม่ขยายเวลาอย่างแน่นอน พ้น 30 มิถุนายน 2561 ยังไม่
มาดําเนินการ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทํางานต่อไปได้ ซึ่งภายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะมีแผนระดมกวาดล้าง
ผู้กระทําผิดกฎหมายครั้งใหญ่ เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้ หากพบคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้ จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชําระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทํางานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคน
ต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคน
ต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทําผิดซ้ําต้องมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทํางานเป็นเวลา 3 ปี แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทํางานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาใน
รูปแบบการนําเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น



                                            บรรณาธิการ
นางสาวกมลทิพย์  นันทะส าราญ                 นักวชิาการแรงงานช านาญการ      

             รักษาราชการแทน จัดหางานจงัหวดัพจิิตร
กองบรรณาธิการ
นายวกิรม                     ก้วนเผ่า นิตกิรช านาญการ
นางสาวปุณกิา  เจียพงษ์ นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวชิาการแรงงาน 
นางกญัภัส บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวชิาการแรงงาน
นายทนิพนัธ์ุ   บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน
นางสาวปัณฑ์ชนิต          จันทวงษ์ นักวชิาการแรงงาน

Facebook : สนง.จัดหางาน จังหวัดพิจิตร
อย่าลืม! 
    มาเป็นเพื่อนกันนะคะ

แนะ ! คนงานไทยสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
สิทธิประโยชน์เพียบ ! จ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดระยะเวลาจ้างงาน

               กรมการจัดหางาน แนะคนงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศทุกคนสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานใน
ต่างประเทศ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครอง หากประสบอันตราย เสียชีวิต พิการ หรือเกิดปัญหาในต่างประเทศ จ่ายเพียงครั้งเดียว 300-
500 บาท แต่ให้การคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างงาน พบขณะนี้ได้ช่วยเหลือไปแล้ว   108 ราย เป็นเงิน  3,745,000   บาท

                นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีที่มีแรงงานไทยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่
ต่างประเทศแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองหรือไม่นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า กรมการจัดหางานได้จัดตั้งกอ งทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ .ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานซ่ึงถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทย ให้การสงเคราะห์แก่แรงงานไทยซ่ึงไปหรือจะไปทํางานใน
ต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้แก่ คนหางานที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
โดยบริษัทจัดหางาน หรือกรมการจัดหางานจัดส่ง ส่วนคนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทํางานด้วยตนเองสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ตาม
ความสมัครใจ โดยจ่ายค่าสมาชิกฯ ในอัตรา 300 – 500 บาทต่อคนตามอัตรากําหนดของประเทศที่เดินทางไปทํางาน ซ่ึงจ่ายเพียงครั้งเดียว แต่
คุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง และคุ้มครองต่อไปอีก 5 ปีหากยังทํางานอยู่ในต่างประเทศ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือมีหลายกรณี เช่น กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศจะช่วยเหลือให้กลับประเทศไทย กรณีทุพพลภาพ กรณีประสบอันตรายทั้งก่อนไปและ
ทํางานแล้ว สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือประสบปัญหาต่างๆ ในต่างประเทศตามที่กฎหมายกําหนด สงเคราะห์เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น โดยจะได้รับการสงเคราะห์ไม่เกินคนละ 30,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ 
สงเคราะห์เงินจํานวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุการประสบ
อันตราย สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท  หากต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม โดย
ทํางานไม่ถึง 6 เดือน สงเคราะห์คนละ 25,000 บาท ทํางานมากกว่า 6 เดือน สงเคราะห์ 15,000 บาท รวมทั้งจากปัญหาความไม่สงบ ภัย
ธรรมชาติ โรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้น ๆ ประกาศกําหนดแล้ว หรือค่าจ้างทนายความเนื่องจากถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดซ่ึงมิได้
กระทําโดยเจตนา เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 กรมการจัดหางานได้ ช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
แล้ว  108 ราย คิดเป็นเงิน    3,745,000   บาท  เป็นการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต จํานวน 60 ราย เป็นเงิน 2,380,000 บาท กรณีตรวจโรคไม่
ผ่าน จํานวน 13 ราย เป็นเงิน 315,000 บาท กรณีทุพพลภาพ จํานวน 35 ราย เป็นเงิน 1,050,000 บาท
นายอนุรักษ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า รวมทั้งมีความมั่นใจ
ในการไปทํางานต่างประเทศ โดยมีกองทุนฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัว หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ จึงขอเชิญชวนคนงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศด้วยวิธีแจ้งการทํางานด้วยตนเองสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน โทร. 0 
2245 6710 -11 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน



ความต้องการแรงงาน

          
   นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                        แจ้งความต้องการแรงงาน จาํนวนทั้งสิ้น 125  อัตรา   
อัตรา              ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
                        ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน  85  คน                                             

การบรรจุงาน
                     ได้รับการบรรจุงาน  73  คน  
                                                          

 1. พนักงานขาย         35     อัตรา    
 2. พนักงานฝ่ายผลติ    28    อัตรา
 3. พนักงานธุรการ      26    อัตรา 
 4. พนักงานแคชเชียร์      25     อัตรา
 5. แม่บ้าน                 9     อัตรา
 6. พนักงานท่ัวไป         2      อัตรา
 

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง /
สถานประกอบการต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
  1. พนักงานขาย       32      อัตรา   
  2. พนักงานแคชเชียร์   22      อัตรา  
  3. พนักงานฝ่ายผลิต   13      อัตรา
  4. พนักงานบัญชี       10      อัตรา
  5. พนักงานท่ัวไป       8       อัตรา

 

1. ปวส.               29     คน   
2. มัธยมศึกษา      25     คน
3. ปวช.               15     คน
4. ปริญญาตรี        10     คน
5. ประถมศึกษา       6     คน

อายุผู้สมัครงาน

1.อายุ 18-24 ปี จํานวน  32   คน  
2.อายุ 25-29 ปี จํานวน   23    คน  
3.อายุ 30-39 ปี จํานวน   15    คน   
4.อายุ 40-49 ปี จํานวน   12    คน
5. อายุ 50-59 ปี  จํานวน  3    คน   



สถานการณ์ตลาดแรงงานจงัหวดัพิจิตร

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน

(อัตรา)
คิดเป็น
ร้อยละ

วุฒิการศึกษาท่ีนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุท่ีนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานขาย 35 28.0 1. ปวส. 29 2.77 1. 18-24 23 18.4

2.พนกังานฝ่ายผลิต 28 22.40 2.มธัยมศึกษา 25 20.0 2.30-39 15 12.0

3. พนกังานธุรการ 26 20.8 3. ปวช. 15 12.0 3. 40-49 12 9.6

ต าแหน่งงาน
ทีผู้่สมคัรงาน

สมคัรงานมากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิ
เป็น

ร้อยละ

ระดบัการศึกษา
ของผู้สมคัรงาน

ทีส่มคัรงานมากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่
ผู้สมคัร
งาน

มากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานขาย 30 35.29 1.ปวส. 25 29.41 1.25-29 20 23.53

2.พนกังานแคชเชียร์ 25 29.41 2.มธัยมศึกษา 20 23.53 2. 30-39 15 17.65

3.พนกังานธุรการ 15 17.65 3. ปริญญาตรี 10 11.76 3. 50-59 3 3.53

2.   ผู้ลงทะเบียนหางาน
จากการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของส านกังานจดัหางานจงัหวดัพจิิตรประจ าเดือนมิถุนายน 

2561  มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  จ  านวน  85   คน เพศชาย   11   คน เพศหญิง   74  คน

       
1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจา้งแจง้ความตอ้งการ(ต าแหน่งงานวา่ง) จ านวน  125  อตัรา เป็นเพศชาย   -   อตัรา เพศหญิง -  อตัรา    
ไม่ระบุ  125   อตัราสรุปผลไดด้งัน้ี
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3.การบรรจุ
ในเดือนมิถุนายน 2561 มีผูไ้ดรั้บการบรรจุ จ านวน   73  คน เพศชาย  7  คน เพศหญิง  66    คน 

ต าแหน่งงาน
ท่ีผู้สมัครงาน

ได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงานท่ีได้รับ
การบรรจุงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุท่ีผู้ได้รับ
การบรรจุงาน
มากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานแคชเชียร์ 22 30.14 1. ปวช. 15 20.46 1.18-24 12 16.44

2.พนกังานขาย 15 20.55 2. ปวส. 8 10.96 2. 25-29 5 6.85

3. พนกังานฝ่ายผลิต 8 10.96 3. ปริญญาตรี 5 6.85 3. 25-29 3 4.11

4. ผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน           
          ผู ้ประกันตนกรณีว่างงานประจ าเดือนมิถุนายน 2561 มีผู ้ข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน                  
ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิจิตร จ านวน  183 คน ผลการบรรจุงานของผูป้ระกนัตน  จ  านวน  27  คน

ผู้ขึน้ทะเบียนประกนัตนฯ จ านวน
(คน)

- กรณีลาออก 181

- กรณีถูกเลิกจา้ง  2

  - บรรจุงาน 27

 
        หมายเหตุ : แยกเป็น
                            -  สมคัรงาน  จ านวน  75  คน

-  ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  55  คน
 -  คา้ขาย จ านวน  18  คน
                            -  เกษตรกร จ านวน  35  คน



นักการตลาดดิจิทัล ไมต่้องจบตรงสายก็เป็นได้

  นักการตลาดดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

1. ชอบสิ่งใหม่ไม่ตกเทรนด์
          ฟังดูไม่ยากใช่ไหม jobsDB แนะนําให้คุณลองทบทวนตัวเองว่า ที่ผ่านมา เคยมีใครบอกว่าคุณเชย บ้างหรือไม่ ถ้าไม่ละ
ก็ คุณก็น่าจะผ่านข้อแรกไปได้ไม่ยาก
          การอัพเดทตัวเองไม่ให้ตกเทรนเป็นคุณสมบัติจําเป็นอย่างมากของการก้าวเข้าสู่อาชีพนักการตลาดดิจิทัล เพราะ อย่าง
ที่ทราบกันดีว่า ยุคที่ทุกคนทํากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบดิจิทัล ทุกอย่างมันจึงดูรวดเร็วไปหมด การเสพข่าวสารแบบรอบ
ทิศทางจึงควรทําให้เป็นนิสัย Facebook Twitter เว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์ต่าง ๆ หรือ แม่แต่กระทู้ยอดฮิต เหล่านี้ เป็นแหล่ง
อัพเดทข้อมูลชั้นดีเลยละ ฉะนั้น jobsDB แนะนําว่า จากที่คุณเสพมันอยู่แล้ว แค่เสพและใส่ใจเพิ่มอีกนิดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลฝัง
ไว้ในสมอง แค่นี้ก็น่าจะยอดเยี่ยมแล้ว

2. เรียนรู้ด้วยตัวเอง และเรียนรู้จากผู้อื่น
          คุณสมบัติธรรมดา ๆ ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพ นักการตลาดดิจิทัลก็เช่นกัน มันจําเป็นอย่างยิ่งที่
คุณจะขาดข้อนี้ไปไม่ได้ เพราะเมื่อใดที่นักการตลาดดิจทัลปิดกันการเรียนรู้ เมื่อนั้นละก็ เจ๊งแน่ ๆ  เพราะมันจะทําให้คุณ
กลายเป็นคนโลกแคบ
          แล้วเราจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาให้ตัวเราเข้าสู่ในอาชีพนี้ได้ jobsDB บอกได้เลยคะว่าไม่ยาก อยู่บ้าน
เฉย ๆ ก็เรียนรู้ได้ ก็จากการทําตัวเป็นนักท่องอินเทอร์เน็ตนั่นไงละ เพราะเดี๋ยวนี้การที่เราอยากรู้อะไรนั้นง่ายนิดเดียว แค่คลิกก็
เจอแล้ว เพียงแต่อยู่ที่คุณนั่นแหละ ว่าเลือกที่จะคลิกมันหรือไม่และอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่สําคัญก็คือการเรียนรู้จากผู้อื่น ลองพา
ตัวเองออกไปเจอคนเก่งเยอะ ๆ เรียนรู้วิธีการคิด กระบวนการทํางาน การจัดการและแก้ปัญหาของเขา และนํามา
ประยุกต์ใช้  บางทีการเปิดใจรู้จักกับคนใหม่ ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะพัฒนาตัวเราได้ดีเหมือนกันนะ

3. เข้าใจเร่ืองกระแสและ Seasonal
ในยุคที่คนเสพทุกอย่างผ่านสื่อโซเชียล หน้าที่หนักของนักการตลาดดิจิทัลจึงต้องรู้ว่าอะไรคือกระแสที่กําลังมา ในขณะ

นั้น คุณต้องรู้ว่า ช่วงนี้คนในสังคมใส่ใจเรื่องอะไร และพวกเขากําลังจับกลุ่มคุยอะไรกัน ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะมัน
จะย้อนกลับไปท่ีคุณเอง ว่าคุณเสพสื่อมากพอหรือยัง คุณท่องโลกโซเชียลมากน้อยแค่ไหน และ คุณออกไปเปิดหู เปิดตาดูโลก
ภายนอกหรือไม่  การจะเข้าใจเรื่องกระแสและ Seasonal ไม่ยาก คุณแค่ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสเท่าน้ันเอง

4. เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกและรู้จักการน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็น
          คุณรู้หรือไม่ว่า คนไทยมากกว่า 50% นั้นใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน เช่นกันถ้าคุณอยากเป็นนักการตลาดดิจิทัลที่ดีคุณต้อง
รู้จักหาข้อมูลเหล่านี้ คุณต้องรู้ว่า พวกเขาเข้าไปทําอะไรบนโลกอินเทอร์เน็ต คนช่วงอายุเท่าไหร่ชอบกิจกรรมแบบไหน พวกเขา
กําลังสนใจอะไร และพวกเข้าต้องการอะไร คุณก็ควรจะวิเคราะห์เป็นเพื่อจะเก็บเป็นข้อมูลในการใช้วิเคราะห์หาพฤติกรรม
ผู้บริโภคเพื่อวางแผนทําการตลาด ซึ่งถ้าคุณสามารถเจาะและเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกได้ jobsDB บอกได้เลยว่า มันคือ
กุญแจช้ันดีที่จะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในอาชีพได้เลยละ

5. สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
          กุญแจดอกสุดท้ายที่จะทําให้คุณกลายเป็นนักการตลาดดิจิตอลมือฉกาจ ในยุคเวิลดิ์ไวด์เช่นนี้ การรู้และเข้าใจ
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างมาก การที่คุณสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลได้ ถือว่า
คุณมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่คุณจะต้องเจอกับชาวต่างชาติ ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารที่บางทีอาจจะไม่ใช่คน
ไทย ฉะนั้นหากคุณสํารวจตัวเองแล้วพบว่า จุดอ่อนของคุณอยู่ที่ข้อนี้  jobsDB แนะนําว่า ลองเทคคอร์สเรียนเขียนอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสักคอร์ส ก็น่าจะเป็นใบเบิกทางที่ดีเยี่ยมเลยละ



วัตถุดิบ
หมูสับ+กุ้ง+ซอสปรุงรส (หรือไม่ปรุงก็ได้ตามความชอบ)
ผักกาดขาว
เห็ดเข็มทอง
ผักโต้วเหมี่ยว (ต้นอ่อนถั่วลันเตา หรือถ่ัวงอกจากถั่วลันเตา)
น้ําจิ้มสุกี้

วิธีทํา
1. นําผักกาดขาวแยกเป็นใบ ลวกในน้ําร้อนกระทั่งใบนิ่ม

2. นําผักกาดขาว วางลง ตามด้วยเห็ดเข็มทอง ผักโต๊วเหมี่ยวหมูสับและกุ้ง ตลบตรงด้านล่าง
และม้วนให้สวยงาม

3. นึ่งน้ําเดือด 15 นาทีหรือกระทั่งสุก

 
4. ราดน้ําจิ้มสุกี้ พร้อมเสิร์ฟ

ผักกาดขาวม้วนหมูสับราดน้ าจ้ิมสุกี้



ภาพกิจกรรม

        สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ดําเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ  กิจกรรมหลัก
โครงการเมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร “การส่งเสริมอาชีพด้วยสมุนไพร”  ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ รพ.สต.วัดขวาง  ตําบลวัดขวาง  
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
2. หลักสูตร “การถักเปลมัดจากผ้าหนัง”  ระหว่างวันท่ี 5 – 9  มิถุนายน 2561 ณ  อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านสาย
ดงยาง อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
3. หลักสูตร “การถักเปลมัดจากผ้าหนัง”  ระหว่างวันที่ 11 – 15  มิถุนายน 2561 ณ วัดเทศสว่างเจริญ ตําบลหนอง
พยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
4. หลักสูตร “การทําดอกไม้จันทน์และพวงหรีด” ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2561 ณ วัดหนองตะเคียน ตําบล
คลองทราย อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมโครงการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจําเดือนมิถุนายน 
2561 โดยออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ แนะแนวการประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน      
ณ วัดศรีสุทธาวาส หมู่ที่ 11 ตําบลท้ายทุ่ง อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายวีระศักดิ์  
วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธาน มีผู้มาใช้บริการ จํานวน 100 คน   ลงทะเบียนหางาน จํานวน  1 คน

วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2561  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ร่วมมือกับ สํานักงานจังหางานจังหวัดพิจิตร จัดนัดพบแรงงานและ
มหกรรมวิชาชีพ  ณ บริเวณศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  โดยมีนาง
ณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงาน 
จํานวน 20 แห่ง และมีผู้ลงทะเบียนหางาน จํานวน ๑๘๒ ราย



ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561
 
ล าดบัที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ เงื่อนไข-สวัสดิการ

1 บริษัทอีซูซูพิจิตร (1999) จํากัด 1.พนักงานขาย 2 ช 310 บาท/วัน ปวช + 25 ปี +  - มีประกันสังคม
22-35 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง 2.ช่างยนต์ 2 ช 310 บาท/วัน ปวส. + 25 ปี +  
จ.พิจิตร โทร 056-99098 3.พนักงานการเงิน 2 ญ 310 บาท/วัน ป.ตรี + 25 ปี +  

2 บริษัทนันยางการ์เม้นท ์จาํกัด 1.พนง.ย็บจักร 100 ช/ญ 310 บาท/วัน ป.6 + 20 ปี +  -มีประกันสังคม
 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร       
  โทร 062-3085285        
3 บริษัท เอส.ซี ฟอร์มูเลเตอร์ จํากัด ช่างซ่อมบํารุง 2 ช 310 บาท/วัน ปวช. 20 ปี +  -มีประกันสังคม
 394/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหนิ        
 จ.พิจิตร โทร 056-622770        
4 หจก.โรจนากรพานชิ 1.วิศวกรคุมงาน 2 ช 10,000 บาท ป.ตรี+ 23 ปี+  - มีประกันสังคม
 11/1 ม.2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง 2.ช่างคุมงาน 2 ช 10,000 บาท ปวช.+ 20 ปี+  
 จ.พิจิตร โทร 056-990164 3.ช่างซ่อมบํารุง 2 ช 10,000 บาท ปวช.+ 20 ปี+  
 4.พนักงานบัญชี 1 ญ 10,000 บาท ปวส.+ 20 ปี+  
  5.ช่างสํารวจ 2 ช 10,000 บาท ม.6 + 20 ปี+  
5 บริษัท พิจิตร พี.เอส.อาร์.ฟุตแวร์ จาํกัด พนักงานเย็บจกัร 50 ช/ญ 310 บาท/วัน ป.6+ 18 ปี+  - มีประกันสังคม
 1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร       
 โทร 080-6867830        
6 บริษัท ซี พี ออล์ จํากัด พนักงานประจาํร้าน 6 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3+ 18 ปี +  - มีประกันสังคม
 ต.สามง่าม อ.ส่ามง่าม จ.พิจิตร       
 โทร 091-0048822        
7 บริษัทไทยลอตเต้ จาํกัด พนักงานขาย 10 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3+ 18 ปี +  - มีประกันสังคม
 27/99-100 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง (สามารถออกต่างจังหวัดได้)      
 จ.พิจิตร โทร 083-0962048        
8 บริษัท มิตซูวุฒิกลการ จาํกัด 1.พนักงานขาย 3 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี+  - มีประกันสังคม
 9/5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง 2.เจ้าหนา้ทธูุรการ 1 ญ 310 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี +  
 จ.พิจิตร โทร 056-990297        
9 ร้านน้าํดื่ม เอเวอร์ พี 1.พนักงานทัว่ไป 10 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี+  - มีประกันสังคม

 2/18 ถ.บุษบา ต.ในเมือง จ.พิจิตร 2.พนักงานส่งสินค้า 2 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี+  
 โทร 056-611724        

10 หจก.เบสท์มิลค์เพอร์เพคชั่น 1.ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 12,000 ม.6 + 25 ปี +  - มีประกันสังคม
 33/46 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง 2.พนักงานขาย 5 ช/ญ 10,000 ม.3 + 20 ปี +  
 จ.พิจิตร โทร 086-3127878        

11 บริษัท ซูซูกิ เค วัน มอเตอร์จาํกัด 1.พนักงานบริการ 1 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.6 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม
 ถ.พิจิตร-ตะพานหนิ อ.เมอืง 2.พนักงานขาย 5 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  
 จ.พิจิตร โทร 081-1613802        

12 บ.ธนพรรษ์ คอนกรีต จาํกัด พนักงานขนส่ง 2 ญ 310 บาท/วัน ปวช. + 20 ปี +  - มีประกันสังคม
 111/7 ม.8 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมอืง        
 จ.พิจิตร โทร 056-990292        


