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“ทักทาย ก่อนเปิดเล่ม”

Smart Job News

         บรกิารด้วยใจ เพ ือ่คนไทยมงีานท า

        

วันที่  18 สิ งหาคม ของทุกปี  เป็น อีกวันหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ 
และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อ
วั น ที่  1 8  สิ ง ห า ค ม  พ . ศ .  2 4 1 1  จ ะ เ ป็ น วั น ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราช
ด าเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ต าบลหว้า
กอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรง
ค านวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมา
คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี
เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ“
       

       วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 
สิงหาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็น
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และ
ยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย
       เป็นที่รู้กันว่า “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่
แห่งชาติ เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทย 
ดั้งเดิมคนไทยนิยมน าดอกมะลิไปบูชาพระในวันพระ และ
วันส าคัญทางศาสนา เพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอม
ยาวนานออกดอกได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการน าไปผลิตเป็น
กลิ่นต่างๆ ที่มีฤทธิ์เป็นยาหอมอย่างดีของไทยเราดอกมะลิ
เปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ ที่แม่มีต่อลูก และมีอย่าง
ยาวนานตลอดไป เสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาว
ตลอดเวลาและหอมอบอวนตลอดทั้งวันทั้งคืน ในประเพณี
ไทยการไหว้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลัก และ
ในบางแห่งได้มีการน าดอกมะลิท าเป็นเข็มกลัด ติดที่ปกเสื้อ
หรืออกเสื้อ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ



ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
ที่ปรึกษา/อ านวยการจัดท า
นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ    จัดหางานจังหวัดพิจิตร
กองบรรณาธิการ      
นางสาวปุณกิา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นายวิกรม ก้วนเผ่า นิติกรช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ ค าปาตัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชนัญญ์ทิชา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน
นางพัชรีย์ อินทร์ธนู นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธุ์   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นายดิลก จันทร์สว่าง นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปัณฑ์ชนิต          จันทวงษ์ นักวิชาการแรงงาน

ช่องทางการติดต่อต าแหน่งงานว่าง www.facebook.com/profile.php?id=100010989645545

        

สาระในเล่ม  

- คนต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตท างานในจังหวัดพิจิตร 
- ประเทศที่แรงงานไทยในพิจิตรเดนิทางไปท างานต่างประเทศมากที่สุด 
  3 อันดับแรก
- เตือน! นายจ้างและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียน
   แรงงานต่างด้าวใหม่  ย้ า! ไม่มีการเปิดจดทะเบียน แถมเสียเงินฟรี
- สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562
- ผู้มาใช้บริการศูนย์ตรีเทพประจ าเดือนกรกฎาคม 2562
- ขนมครกใบเตย (อาชีพอิสระ)
- พนักงานส่งอาหาร อาชีพยอดฮิตตอนนี้
- ภาพกิจกรรม
- ต าแหน่งงานว่าง



แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในจังหวัดพิจิตร มีจ านวนท้ังสิ้น  1,832  คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้
- แรงงานต่างด้าวกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ  จ านวน  1,356  คน
- แรงงานต่างด้าวกลุ่มน าเข้า MOU จ านวน  361  คน
- ต่างด้าวมาตรา 9 ทั่วไป จ านวน 102 คน
- ชนกลุ่มน้อย มาตรา 13 (4) จ านวน  13 คน

จ านวนนายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว มีจ านวนทั้งสิ้น 587 ราย 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้ดังนี้
-  นายจ้างกลุ่มต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและแรงงานต่างด้าวกลุ่มน าเข้า MOU 
   จ านวน 541 ราย
-  นายจ้างกลุ่มต่างด้าวมาตรา 9 ทั่วไป จ านวน 34 ราย
-  นายจ้างกลุ่มชนกลุม่น้อย มาตรา 13 (4) จ านวน 12 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562



1.ประเทศคเูวต 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  46.67 %

3.ประเทศมาเลเซีย ไต้หวนั 
และบาห์เรน

จ านวน 2 คน  (รวม 6 คน)
คิดเป็นร้อยละ 20 %

2.ประเทศสงิคโปร์ 
จ านวน 3 คน  

คิดเป็นร้อยละ 10 %

จากจ านวนผู้แจ้งการเดินด้วยตนเองและเดินทางทางกลับไปท างานต่างประเทศ
 re – entry ประจ าเดือนกรกฎาคม จ านวน 30 คน





  สถานการณต์ลาดแรงงานจังหวดัพจิิตร
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ให้บริการจัดหางานเดือนกรกฎาคม 2562 มีนายจ้าง/สถาน
ประกอบการจ านวน 20 ราย แจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จ านวน 358 อัตรา เทียบกับเดือนที่ผ่านมา
พบว่าความต้องการแรงงานลดลง  24 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.28 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 89 คน เทียบกับเดือนที่ผ่าน
มาลดลง 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.31 ได้รับการบรรจุงาน 81 คน เทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 

      เปรียบเทียบต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน 
                            เดอืน ก.ค.62 กับเดือน มิ.ย.62
       

1. ความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง)

    ต าแหน่งงานวา่ง เดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 358 อัตรา เป็นเพศชาย 92 อัตรา เพศหญงิ 226 อัตรา ไมร่ะบุเพศ 40 อัตรา  

ความต้องการแรงงานจ าแนกตามอาชีพ
พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 118  อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 32.96     
พนักงานขาย  จ านวน 72   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 20.11   
พนักงานบัญชี  จ านวน 58   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 16.20   
พนักงานธุรการ  จ านวน 48   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 13.41    
พนักงานทั่วไป  จ านวน 39   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 10.89    
แม่บ้าน  จ านวน 23   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ  6.42   



ความต้องการแรงงานจ าแนกตามระดบัการศีกษา
 ปวส. จ านวน  115 อัตรา คิดเป็นร้อยละ  32.12
 ปริญญาตรี จ านวน   92  อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.69
 ปวช. จ านวน   71  อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.83
 มัธยมศึกษา  จ านวน   48  อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.41
 ประถมศึกษา    จ านวน   32  อัตรา คิดเป็นร้อยละ   8.94  

ความต้องการแรงงานจ าแนกตามช่วงอายุ
อายุ 18-24 ปี จ านวน 113 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ  31.56 
อายุ 25-29 ปี จ านวน   82 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 22.90
อายุ 30-39 ปี จ านวน   75 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 20.95
อายุ 40-49 ปี จ านวน   62 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 17.32
อายุ 50-59 ปี จ านวน   26 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 7.26

2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการ เดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 89 คน เป็น เพศชาย จ านวน 26 คน เพศหญิง จ านวน 63 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจ าแนกตามอาชีพ
พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 29  คน   คิดเป็นร้อยละ 32.58 
พนักงานขาย      จ านวน 20  คน   คิดเป็นร้อยละ 22.47 
พนักงานบัญชี     จ านวน 18   คน  คิดเป็นร้อยละ 20.22 
พนักงานธุรการ   จ านวน 10   คน  คิดเป็นร้อยละ 11.23 
แม่บ้าน            จ านวน   7   คน  คิดเป็นร้อยละ   7.86 
พนักงานทั่วไป    จ านวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ   5.62  



ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา
ปวส.          จ านวน  32  คน   คิดเป็นร้อยละ 35.95 
ปริญญาตรี    จ านวน  23  คน   คิดเป็นร้อยละ 25.84
ปวช.           จ านวน  18  คน   คิดเป็นร้อยละ 20.22
มัธยมศึกษา   จ านวน    9  คน   คิดเป็นร้อยละ 10.11
ประถมศึกษา  จ านวน   7  คน   คิดเป็นร้อยละ   7.86

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ าแนกตามช่วงอายุ
อายุ 18-24 ปี  จ านวน 29  คน คิดเป็นร้อยละ 32.58 
อายุ 25-29 ปี  จ านวน 26  คน    คิดเป็นร้อยละ 29.21 
อายุ 30-39 ปี  จ านวน 19  คน    คิดเป็นร้อยละ 21.35 
อายุ 40-49 ปี  จ านวน  9  คน     คิดเป็นร้อยละ 10.11
อายุ 50-59 ปี  จ านวน  6  คน     คิดเป็นร้อยละ  6.74

3. การบรรจุงาน
ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน เดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 91.01 ของผู้สมัครงานมาใช้
บริการ เป็นเพศชาย 24 คน เพศหญิง 57 คน

การบรรจุงานจ าแนกตามอาชีพ
พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ  35.80
พนักงานขาย จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.16 
พนักงานบัญชี จ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.99
พนักงานธุรการ จ านวน   6  คน  คิดเป็นร้อยละ   7.41
พนักงานทั่วไป จ านวน   4   คน  คิดเป็นร้อยละ  4.94  
แม่บ้าน จ านวน   3   คน  คิดเป็นร้อยละ  3.70  



การบรรจุงานจ าแนกตามระดับการศึกษา
ปวส.            จ านวน  29  คน คิดเป็นร้อยละ 35.80
ปริญญาตรี     จ านวน  24  คน     คิดเป็นร้อยละ 29.63
ปวช.            จ านวน  13  คน คิดเป็นร้อยละ 16.05
มัธยมศึกษา    จ านวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ 12.34
ประถมศึกษา  จ านวน   5   คน คิดเป็นร้อยละ  6.17

การบรรจุงาน จ าแนกตามช่วงอายุ
อายุ 18-24 ปี  จ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.80    
อายุ 25-29 ปี  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.22
อายุ 30-39 ปี  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.52
อายุ 40-49 ปี  จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.81
อายุ 50-59 ปี  จ านวน    7  คน  คิดเป็นร้อยละ   8.64

(ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครสนใจมากที่สุด 3 อนัดับแรก  

พนักงานทั่วไป

พนักงานขาย

พนักงานธุรการ

ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครได้รับการบรรจุงาน 3 อันดับแรก  

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานธุรการ

พนักงานขาย

ผู้มาใช้บริการศูนย์ตรีเทพประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
จ านวน 32 คน ได้รับการบรรจุงาน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47



ส่วนผสม

แป้งสาล ี1 ถ้วยตวง แป้งมัน 1/2 ถ้วยตวง

กะท ิ1 ถ้วยตวง น ้าใบเตย 1/2 ถ้วยตวง

นมสดรสจืด 1/2 ถ้วยตวง น ้ามันพืช 2 ช้อนโต๊ะ

ไข่ไก ่2 ฟอง น ้าตาลทราย 3/4 ถ้วยตวง

เกลือป่น 1/8 ช้อนชา ผงฟ ู1 ช้อนชา

ขั นตอน

1. น้าส่วนผสมทั งหมดมาคนให้เข้ากัน  เมื่อแป้งเข้ากนัดีแล้ว ให้พักแปง้ไว้ก่อน อย่างน้อย 30 นาที

 

 

2. ใช้พิมพ์ขนมไข่ ลายดอกมะยมใหญ่ตั งไฟให้ร้อน (ใช้ไฟอ่อน แต่พิมพ์ต้องร้อน) 

เอาน ้ามันพืชทาพมิพ์ แล้วหยอดแป้งลงไป ปิดฝา *ต้องคนแป้งก่อนหยอดลงพมิพท์ุกครั ง

3. เมื่อขนมสุก เนื อจะฟูๆ แววๆ เอาไม้แคะจากด้านข้าง ตักใส่จานพร้อมเสิรฟ์

ขนมครกใบเตย 



พนักงานส่งอาหาร  อาชีพยอดฮิตตอนนี!้!

     ในยุคสมัยที่การใช้แอปพลิเคชั่นเป็นท่ีนิยมควบคู่ไปกับความสะดวกสบายที่เป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน จึงท า
ให้อาชีพบริการรับ-ส่งอาหารได้รับความนิยมตามไปด้วย เนื่องจากมีหลายแอปพลิเคชั่นท่ีให้บริการรับ-ส่งอาหารแก่ลูกค้าอย่างสะดวก 
โดยลูกค้าแค่โหลดแอพและสั่งอาหารตามต้องการผ่านแอพ เพียงเท่านี้ก็ได้รับประทานอาหารโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอก
แล้ว ซึ่งแต่ละแอพก็จะมีพนักงานรับ-ส่งอาหารไว้ท าหน้าท่ีและให้บริการแก่ลูกค้า



ขัน้ตอนการสมัคร
1. คลิกท่ีปุ่ม ‘สมัครเลย’ ที่ www.grab.com/th/driver/grabfood 
เพื่อลงทะเบียนเบื้องต้น หรือสมัครด้วยตัวเองที่ Grab ส านักงานใหญ่ 
ช้ัน 30 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ
2. รอรับการติดต่อจากเจา้หน้าท่ีแกร็บ โดยเจา้หน้าท่ีจะแจ้ง
รายละเอียดรอบอบรมและเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
3. เตรียมเอกสาร ไดแ้ก่
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ส าเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมพรบ.
ส าเนาใบขับข่ีรถจักรยานยนต์
ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกสกิรไทยของตนเอง
4. เข้าอบรม
5. เปิดระบบและเริ่มรับงานได้ทันที!
โดยคนขับต้องติดตั้ง Grab Driver แอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน 
หลังจากติดตั้งเรียบรอ้ย ก็สามารถรับงานผ่าน แอปพลิเคชั่นได้
รายได้จาก GrabFood
ค่าส่งอาหาร 50 บาท (จะถกูโอนเข้ากระเป๋าเงินในวันถัดไป)
ค่าส่งจากลูกคา้ 10 บาท/งาน (เกบ็เงินสดจากลกูค้า รับเงินทันที)
โปรโมช่ันลูกค้า ส่วนลดคา่อาหาร ส่วนลดค่าส่ง (จะถูกโอนเขา้กระเป๋า
เงินทันที หลังกดจบงาน)
ส าหรับงานท่ีมีระยะทางเกิน 6 ก.ม. จะไดร้ับค่าส่งเพิ่มจากลกูค้า 1 
บาทส าหรับทุกๆ 100 เมตร (ค านวณโดยระบบ)
หักค่าบรกิารแอพ 15%**
Partner GrabFood
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Grab เพื่อช่วยให้ร้านอาหารของคุณเขา้ถึงลูกค้า
อีกนับล้านคนและช่วยในการเพิ่มยอดขาย อีกท้ังยังเป็นการแนะน า
ร้านอาหารให้เป็นท่ีรูจ้ักมากข้ึนด้วย
ขัน้ตอนการสมัคร
1.ลงทะเบียนและส่งรายละเอียด
2.รอเจ้าหนา้ที่ติดต่อกลับ เพื่อเซ็นเอกสารสญัญา
3.ส่งมอบเมนูอาหารและเอกสาร เพื่อท าการอัพโหลดขึ้นหน้าApp
4.เริ่มขายบน GrabFood ได้เลย

ขอยกตัวอย่าง 2 App นะคะ 

เอกสารที่ต้องเตรียม
ร้านค้าประเภทนิติบุคคล
ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกจิ
การคา้ (โดยวันท่ีออกหนังสือรับรองจะต้องไมเ่กิน
ระยะเวลา 3 เดือน นับจาก วันท่ีมีผลบังคับใช้)
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่ผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือใน
สัญญา มไิด้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจตามที่ปรากฏใน
หนังสือรับรองบริษัท
ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจในการลง
ลายมือหรือส าเนาบตัรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ
ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ส าเนาบตัรประช าชนของเจ้าของรา้น
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (หากมี)
(หากมี) ใบรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
เริ่มขายบน GrabFood ได้ทันที
สิทธิประโยชนข์องพาร์ทเนอร์
ช่ือร้านได้อยู่บนสุด ก่อนรายชื่อรา้นอ่ืนๆ (ขึ้นอยูก่ับ
ระยะทาง)
ดีล โค้ดส่วนลดและอื่นๆ ในการสง่เสริมการขาย
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ที่มีผู้ติดตามหลัก
ล้าน (AppGrab, SMS, Email, Line, Facebook, 
Instagram)
บริการจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ รายการอาหาร
เจ้าหน้าท่ีช่วยดูแลและช่วยแก้ไขปญัหาได้อย่างรวดเร็ว
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์
GrabFood มีการเก็บคา่บริการรายเดือน โดยคิดเป็น
เปอร์เซ็นจากยอดขายผา่น GrabFood เท่านั้นและไม่มี
การเก็บค่าธรรมเนียมเรียกเข้าแตอ่ย่างใด

1. GrabFood
แค่มีมอเตอรไ์ซค์ก็สรา้งรายไดม้ากกว่า 26,000 บาท/เดือน แถมยังมีโบนัสและอาจได้ทิปเพิ่มด้วย
 โดยคุณไม่ต้องเลือกงานเองให้ยุ่งยากไม่ต้องกดแย่งรับงานกับคนอ่ืน เพราะแกร็บจะคัดเลือกงานท่ี
อยู่ใกล้ที่สุดมาให้แล้ว ซึ่งคุณไม่ต้องวิ่งรถไกลและรับงานจากบริเวณใดก็ได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกวันเวลาการท างานเองได้ตามความ
ต้องการ รวมถึงมีทีมงานพร้อมดูแลและช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะมีค าถามหรือปญัหาใดๆ



2. FoodPanda
foodpanda ค้นหาและน าเสนอสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลูกค้าในทุกๆ วัน
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอร่อยๆชื่อดังหรือร้านอาหารเปิดใหม่ในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆก่อนใคร foodpanda เป็นบริษัทข้ามชาติที่ด าเนินธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ที่ก าลังเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดดเด่นในด้านการบริการที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น รวมทั้งค านึงถึงและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ที่ rider.foodpanda.co.th (ส่วนใหญ่รับเฉพาะพนักงานประจ า) หรือส าหรับผู้สมัครที่สนใจท างานสาขา 
สุขุมวิท สีลม ธนบุรี (กรุงเทพฯชั้นใน) สามารถเข้ามาได้ที่ส านักงานสาขาสุขุมวิท      ที่อยู่ 59/33 ซอยสุขุมวิท 26 แขวง     
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110  ส าหรับผู้สมัครที่สนใจท างานสาขา บางกะปิ ปากเกร็ด มีนบุรี บางนา รังสิต สามารถ       
เข้ามาได้ที่สาขารามค าแหง  ที่อยู่ เลขที่ 32 ถนนรามค าแหง 24 แยก 12-2 (บ้านหลังสีเหลือง)

2. เตรียมเอกสาร
บัตรประชาชน
ใบขับขี่
สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

3. น าเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมด มาที่ส านักงาน
สิ่งที่ต้องมีในการใช้ท างาน
iPhone 4s (หรือใหม่กว่า) หรือแอนดรอยด์ (4.2 หรือใหม่กว่า)
มอเตอร์ไซค์
ท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย และมีใบอนุญาตขับขี่
อายุมากกว่า 18 ปี
รายได้จาก foodpanda
รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 100 บาทต่อชั่วโมง (หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

Partner foodpanda
การเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ foodpanda จะช่วยให้ร้านอาหารของคุณ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงช่องทาง เพราะลูกค้า
ของเราค้นหาร้านอาหารใหม่ๆ อร่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกวันและคุณสามารถหยุดรับออเดอร์ชั่วคราวได้ตามที่คุณต้องการ เช่น        
ปิดร้านส าหรับวันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของแต่ละเดือนและเปิดร้านอีกทีเม่ือคุณพร้อมส าหรับให้บริการและ
สามารถแจ้งได้หน่ึงเดือนล่วงหน้า หากต้องการหยุดยกเลิกบริการของ foodpanda
ขั้นตอนการสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์
รอการอนุมัติร้านอาหาร
ได้รับหนังสือสัญญาจาก foodpanda
ร้านอาหารตกลงเซ็นสัญญา
ท าการตรวจสอบเมนูอาหาร
ร้านอาหารได้รับแท็บเล็ตจากทาง foodpanda
ร้านอาหารได้รับการแนะน าการใช้งานแท็บเล็ต
ร้านอาหารออนไลน์บน foodpanda



 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมใหม่           
ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร และกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า งานบริการจัดหางานในประเทศ            
ออกประชาสัมพันธ์และแนะน าการใช้บริการตู้งาน (Job Box)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ออกให้บริการจัดหางานเชิงรุกในโครงการเสริมสรา้งความม่ันคงและยั่งยืน
ร่วมกับอ าเภอตะพานหิน  ในโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562  สจจ.พิจตร ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562       
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน จ านวน 683 คน ดังนี้ 
1.โรงเรียนเมธีพิทยา  มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 106 คน
2.โรงเรียนสี่แยกเขาดิน และโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม  มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด  107 คน
3.โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองพระ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด  470 คน



 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  น าหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานเยี่ยมและมอบของเยี่ยมแก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ประเภทคนไข้ใน ณ โรงพยาบาล
พิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และนายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวปุณิกา เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงาน
ช านาญการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟ       
ชาละวัน) ครั้งที่  7/2562 ณ แฮปปี้  คอนเวนชั่นฮอลล์  ชั้น ๓ (ศูนย์การค้าแฮปปี้พลาซ่า) อ าเภอเมืองพิจิตร         
จังหวัดพิจิตร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  สจจ.พิจิตรน ากิจกรรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน เข้า
ร่วมกับโครงการ“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”โดยออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ แนะแนวการประกอบ
อาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน ณ วัดคลองไข่เน่า หมู่ที่ 1  ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร



วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร  เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดพิจิตร  ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อพิธ 3/2  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562  นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรม  “การเพ่ิมประสิทธิภาพการเงิน    
การคลังและการพัสดุ” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)   ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร       
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การทาสีก าแพงวัด)   
ณ วัดโรงช้าง ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


