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ก.แรงงาน รบัสมัครพนักงานนวดในมาเลเซีย 48 อัตรา 

     กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานนวด เพ่ือไปท างานกับบริษัท BEA 
Therapy Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย 48 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี ต่อสัญญา 2 ปี มีเบี้ยเลี้ยง
ค่าอาหาร ที่พักฟรี  มีค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ พร้อมจ่ายค่าโดยสารไป-กลับ เมื่อท างานครบ
สัญญาจ้าง 2 ปี สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ส านักงานจัดหางานในพ้ืนที่ใกล้บ้าน 

       นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน    
รับสมัครพนักงานนวดไปท างานกับบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย จ านวน 48 
อัตรา เงินเดือน 2,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 16,089 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 15 มกราคม 
2561) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี นายจ้างจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพ่ิมเติม 600 ริงกิตต่อ
เดือนหรือประมาณ 4,827 บาท ไม่หักเงินเดือนส าหรับค่าใบอนุญาตท างาน โดยนายจ้างจัดเตรียมที่
พักให้ฟรี ท างานเป็นกะ 8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ หากท างานล่วงเวลาจะเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานมาเลเซีย นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งท าประกันเงินทดแทนและประกันสุขภาพให้
ตามที่รัฐบาลมาเลเซียก าหนด และรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อท างานครบสัญญาจ้าง     
2 ปี คุณสมบัติเป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 30 – 45 ปี สามารถนวดแผนไทย นวดเท้า 
สครับ มาสค์ และสปาบ าบัดอ่ืนๆ  มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือ
นวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจ านวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 
        นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า หากคนหางานใดสนใจเตรียมหลักฐานการสมัครได้แก่ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 
ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมตามที่กล่าวข้างต้น โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงาน   
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 10 หรือกองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ภายในกระทรวงแรงงาน   สมัครฟรี ไม่เสียค่าบริการ
ใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร.       
02-245-1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน



                                            บรรณาธิการ
นางสาวมยุรี   เมฆกติติคุณ จัดหางานจังหวดัพจิิตร
กองบรรณาธิการ
นางสาวกมลทพิย์  นันทะส าราญ นักวชิาการแรงงานช านาญการ      
นางสาวปุณกิา  เจียพงษ์ นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวชิาการแรงงาน 
นางกญัภัส บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวชิาการแรงงาน
นายทนิพนัธ์ุ   บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน

Facebook : สนง.จัดหางาน จังหวัดพิจิตร
อย่าลืม! 
    มาเป็นเพื่อนกันนะคะ

“บิ๊กอู๋” จี้ติดตามกวดขันกรณีต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

           พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมการจัดหางานเร่ง
กวดขันตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า พบในปี 
2560 ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยไปแล้ว 2,397 คน นายจ้าง 3,564 ราย ด าเนินคดี
แรงงานต่างด้าวแล้ว 1,609 คน นายจ้าง 246 คน 

            นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าขณะนี้
มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้ามาประกอบอาชีพแย่งงานคนไทยเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในย่านพัทยา จังหวัดชลบุรี และระนองว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ พลต ารวจเอก อดุลย์ 
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มิได้นิ่งนอนใจโดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่ง
ตรวจสอบติดตาม กวดขันอย่างใกล้ชิด เพ่ือมิให้คนไทยได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอาชีพขายของหน้าร้าน 
หรือเร่ขายของ เช่น ขายผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมาย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา (ต.ค2559-ก.ย.2560) กรมการจัดหางานได้มีการตรวจสอบและด าเนินคดี
นายจ้างและแรงงานต่างด้าวไปแล้ว ซึ่งมีผลการด าเนินงานทั่วประเทศคือ ตรวจสอบนายจ้างและสถาน
ประกอบการ จ านวน 3,564 ราย แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน อินเดีย   
บังคลาเทศ และอ่ืนๆ จ านวน 2,397 คน และด าเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการที่ฝุาฝืนกฎหมาย
จ านวน 246 ราย แรงงานต่างด้าว จ านวน 1,609 คน 
            นายอนุรักษ์ กล่าวย้ าเตือนนายจ้างให้จ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย มีใบอนุญาตท างานและท างานตรงกับประเภทงาน และกับนายจ้าง ท้องที่หรือเงื่อนไขในการ
ท างานตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตท างานและ
ท างานตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท างานรวมทั้งห้ามท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท า เพราะเป็นการกระท า
ที่ผิดกฎหมาย



ความต้องการแรงงาน

          
   นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                        แจ้งความต้องการแรงงาน จ านวนทั้งสิ้น  132 
อัตรา     
                    ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
                        ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ านวน 84 คน                                             

การบรรจุงาน
                     ได้รับการบรรจุงาน 72 คน  
                                                          

 1. พนักงานขาย         42    อัตรา    
 2.พนักงานฝุายผลติ    38     อัตรา
 3. พนักงานธุรการ      27    อัตรา 
 4. พนักงานบัญชี      12    อัตรา
 5. แม่บ้าน                 8    อัตรา
 5.พนักงานท่ัวไป          5    อัตรา
 

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง /
สถานประกอบการต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
  1.พนักงานขาย         28    อัตรา   
  2.พนักงานแคชเชียร์      25    อัตรา  
  3. พนักงานฝุายผลิต      18    อัตรา
  4. พนักงานบัญชี          15    อัตรา
  5. พนักงานท่ัวไป          12   อัตรา

 

1. ปวส.                 28   คน   
2. มัธยมศึกษา          25   คน
3. ปริญญาตรี           17   คน
4. ปวช.                  10   คน
5. ประถมศึกษา          4   คน

อายุผู้สมัครงาน

1.อายุ 25-29 ปี จ านวน  25 คน 
2.อายุ 18-24 ปี จ านวน 20 คน  
3.อายุ 30-39 ปี จ านวน 19 คน   
4.อายุ 40-49 ปี จ านวน   12  คน
5. อายุ 50-59 ปี  จ านวน 8 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 42 31.82 1. ปวส. 28 21.21 1. 25-29 25 18.94

2.พนกังานฝ่ายผลิต 38 28.79 2.มธัยมศึกษา 25 18.94 2. 30 -39 19 14.39

3. พนกังานธุรการ 27 20.45 3. ปริญญาตรี 17 12.88 3. 40-49 12 9.09

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 28 33.33 1.มธัยมศึกษา 25 29.76 1.18-24 20 23.81

2.พนกังานแคชเชียร์ 25 29.76 2.ปริญญาตรี 17 20.24 2. 30-39 19 22.62

3.พนกังานฝ่ายผลิต 18 21.43 3. ปวช. 10 11.90 3. 50-59 8 9.52

2.   ผู้ลงทะเบียนหางาน
จากการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของส านกังานจดัหางานจงัหวดัพจิิตรประจ าเดือนมกราคม 2561                        

มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  จ  านวน 84 คน เพศชาย 13 คน เพศหญิง  71 คน

       1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจา้งแจง้ความตอ้งการ(ต าแหน่งงานวา่ง) จ านวน  132 อตัรา เป็นเพศชาย  2 อตัรา เพศหญิง  72 
อตัรา ไม่ระบุ 60 อตัราสรุปผลไดด้งัน้ี
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3.การบรรจุ
ในเดือนมกราคม 2561 มีผูไ้ดรั้บการบรรจุ จ านวน 72 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง 70 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.พนกัฝ่ายผลิต 25 34.72 1. มธัยมศึกษา 17 23.61 1.18-24 15 20.83

2.พนกังานขาย 20 27.78 2. ปวช. 15 20.83 2. 25-29 8 11.11

3. พนกังานธุรการ 9   12.5 3. ปวส. 8 11.11 3. 25-29 5 6.94

4. ผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน           
          ผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงานประจ าเดือนมกราคม 2561  มีผูข้ึ้นทะเบียนประกนัตนกรณีวา่งงาน 
ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิจิตร จ านวน 158 คน เป็นเพศชาย จ านวน 67  คน  เป็นเพศหญิง 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 155.8 และ 211.62 ของผูล้งทะเบียนประกนัตนกรณีวา่งงาน  
ตามล าดบั

ผู้ขึน้ทะเบียนประกนัตนฯ จ านวน คน

- กรณีลาออก 144 144

 -กรณีถูกเลิกจา้ง 14 14

  -บรรจุงาน 43 43



โป๊งเหนง่สายรุ้ง

ส่วนผสม
แปูงสาลีอเนกประสงค์  200 กรัม เกลือปุน   ¼ ช้อนชา
ผงฟู  1   ช้อนโต๊ะ เบคกิ้งโซดา   ¼ ช้อนชา
น้ าตาลทราย  70  กรัม ไข่ไก่  2  ฟอง
นมข้นจืด   50  กรัม น้ าเปล่า 80  กรัม
วานิลลาสกัด  ½ ช้อนชา สีผสมอาหารตามชอบ
ไส้กรอกไก่ ไม้แหลม
น้ ามันพืชส าหรับทอด

วิธีท ำ

1.ร่อนแปูง เกลือ ผงฟู และเบคก้ิงโซดาให้เข้ากัน เทใส่อ่างผสม เติมน้ าตาล ไข่ นมข้นจืด น้ าเปล่า และวานิลลา 
คนส่วนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากัน จากนั้นแบ่งแปูงมาผสมสีตามชอบ

ผสมสีในแปูงที่เตรียมเอาไว้

น าไส้กรอกท่ีเสียบไม้เอาไว้มาจุ่มสีที่ต้องการก่อนลงทอดใน
กระทะ

2.หั่นไส้กรอกเป็นท่อนสั้น เสียบไว้ที่ปลายไม้แหลม จากนั้นน าไป
จุ่มแปูงสีใดสีหนึ่งให้ทั่ว แล้วทอดในน้ ามันร้อนจนขนมพองสุก 
ยกขึ้น พักให้สะเด็ดน้ ามัน น าไปจุ่มแปูงสีถัดไป แล้วทอดให้พอง
สุกแบบเดิม ขนมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท าจนครบแปูงทุกสี
หรือได้ขนาดตามต้องการ พักให้เย็น พร้อมรับประทาน

ที่มา :  http://www.goodlifeupdate.com/39284/healthy-
food/creative-cooking14/



1. เล่าเร่ืองตัวเองให้เหมือนเป็นเร่ืองของตัวเอง

      หากคุณถูกขอให้เล่าเรื่องของตัวเองในการสัมภาษณ์งาน คุณควรบอกเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับตัวคุณ
อย่างฉะฉาน มั่นใจ ไม่ประหม่า ไม่ควรท าลายโอกาสนี้ด้วยการแนะน าตัวเองที่ฟังดูสับสน และจับใจ   
ความส าคัญใด ๆ ไม่ได้ คุณอาจเพ่ิมความมั่นใจด้วยการจัดหมวดหมู่ในการเล่าเรื่องใหม่ โดยเน้นเนื้อหาของ
งานที่ท า และงานที่ก าลังสมัครเป็นล าดับอย่างมั่นใจ

2. ลาออกเพราะต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่

     หากถูกถามว่า “ท าไมคุณจึงออกจากงานปัจจุบัน” ไม่ควรกล่าวถึงบริษัทเดิมในแง่ลบ เพราะนั่นจะท าให้
คุณถูกมองว่าเป็นคนมีทัศนคติไม่ดี แต่ควรตอบว่า “การเรียนรู้และค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นความท้า
ทายของการท างาน” ดูจะเป็นค าตอบที่ฟังแล้วประทับใจมากกว่า อีกทั้งยังท าให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกมั่นใจได้ว่า 
คุณจะไม่กล่าวถึงเขาในแง่ลบเมื่อต้องแยกจากกัน

3. บอกอย่างมั่นใจว่าท าไมต้องจ้างคุณ

      คุณควรแสดงให้นายจ้างเห็นว่า เขาควรจ้างคุณเพราะความรู้ความสามารถที่คุณมีจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรในอนาคต อีกทั้งน าความส าเร็จมาสู่บริษัทได้ แต่ต้องไม่ฟังดูโอ้อวดจนเกินไป เพราะอาจท าให้
คุณพลาดโอกาสในการได้งานท าเช่นกัน

4. วางแผนงานในอนาคตไว้อย่างไร

    เมื่อถูกถามถึงแผนการในอนาคต อย่าตอบแบบกว้าง ๆ เหมือนไม่เคยมีการวางแผนชีวิตมาก่อน     
แต่คุณควรตอบว่าคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท    
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป และท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับรู้ว่าทั้งคุณและบริษัทต่างก็         
มีเปูาหมายเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานท าให้มีมากข้ึนตามไปด้วย

ที่มา :  https://th.jobsdb.com/th-
th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8
%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-
%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A



ภาพกิจกรรม

       วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร จัดอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ครูแนะแนวและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว โดยบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ครูแนะแนวยุค Thailand 4.0 By ธรรมะ โดย พระอาจารย์
ค าพล คัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก และเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (วังจันทน)์ และบริษัทโรซี่ บลูไดมอนด์ จ ากัด (น าเข้า ส่งออก เจียระไนเพชร) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 65 คน

        วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ให้บริการจัดหางานเชิงรุกโดยออกตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถาน
ประกอบการเพื่อหาต าแหน่งงานว่างให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป ณ อ าเภอสามง่าม  และอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร รวม     
6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซี พี ออล์จ ากัด (มหาชน) วชิรบารมี (สาขาตลาดราชรถพอเพียง) , บริษัท ซี พี ออล์จ ากัด (มหาชน) (สาขา       
สามง่าม) , บริษัท ว.พรรณเชษฐ์ ลิสซิ่ง , ร้านเสียงเกษมโซล่าเซลล์, บริษัทอเนกยนต์ (สาขาสามง่าม) และ ร้านเอ็ม เอเซอร์วิล           
มีต าแหน่งงานว่าง 8 ต าแหน่ง 10 อัตรา เช่น พนักงานบัญชี พนักงานขาย และช่างไฟฟูา

     วันพุธท่ี 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมภพ  สมติะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
การจัดงานนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานท า น้อมน าศาสตร์พระราชา”  ณ บริเวณส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการและเจา้หน้าท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมงานและลงทะเบยีนสมัครงาน จ านวน 200 คน เป็นผูส้มัคร
งานจ านวน 60 คน ภายในงาน มกีิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยมีนายจ้างร่วมสมัครงาน จ านวน 8 บริษทั  เช่น บริษัท สยามแมคโคร 
จ ากัด , บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด เป็นต้น มีต าแหน่งงานว่าง 34 ต าแหน่ง 428 อัตรา  เพื่อให้ผูส้มัครงานมีโอกาสสัมภาษณ์งานกับ
นายจา้งและสถานประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการฝึกสาธิตอาชีพอิสระ ได้แก่ ขนมเบื้องกรอบไส้แน่น โบว์ก๊ิฟติดผม และ
จัดนิทรรศการหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน


