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Smart Job News วารสารส านกังานจดัหางานจงัหวดัพจิติร

 ฉบบัที ่23 ประจ าเดอืนกนัยายน 2561

สาระในเล่ม  



                                            บรรณาธิการ
นายพันธุเ์ศรษฐ  สุวรรณโณ                          จัดหางานจังหวัดพิจิตร
กองบรรณาธิการ
นางสาวกมลทิพย์  นันทะส าราญ นักวิชาการแรงงานช านาญการ      
นายวิกรม                     ก้วนเผ่า นิติกรช านาญการ
นางสาวปุณิกา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธุ์   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปัณฑ์ชนิต          จันทวงษ์ นักวิชาการแรงงาน

ขา่วประกาศ

ทั้งน้ี หากผู้ใดพบเห็นคนต่างด้าวท างาน

ผิดกฎหมายหรือพบการกระท าความผิด

เกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้ าว 

สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  หรือ 

โทร  0 5661 3541 ต่อ 16

กรมการจัดหางาน รับสมคัรชายไทยไปท างานไตห้วัน ค่าแรงกว่า 2 หมื่นบาท

กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมคัรชายไทยไปท างานในไต้หวัน กับบริษัท Kingwhale 
Corporation ต าแหน่ง พนักงานผลิตผลิตภณัฑ์สิ่งทอ จ านวน 10 อัตรา เงินเดอืน 23,843 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง
งาน 1-3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2561 

นายอนุรักษ์ ทศรตัน์ อธิบดีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมคัร
พนักงานผลิตผลติภัณฑ์สิ่งทอ เพือ่ไปท างานท่ีไต้หวันกับบริษัท Kingwhale Corporation ซึ่งประกอบกิจการสิ่งทอและฟอก
ย้อม จ านวน 10 อัตราและขึ้นบญัชีส ารองอีก จ านวน 10 อัตรา เงินเดือน 22,000 เหรียญไต้หวัน (TWD) หรือประมาณ 
23,843 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 : 1TWD = 1.0838 บาท) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ
การศกึษาตั้งแต่มัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) ขึ้นไป พ้นภาระการรับราชการทหาร สายตาปกติ ไม่สั้น ไมย่าว ไม่บอดสี สภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 1-3 ปี การท างานล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไตห้วัน คนหางาน
รับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก เดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท าเรือ่งเข้าไต้หวัน เมื่อท างานครบ 
30 วัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อท างานครบตามสัญญาจา้ง พร้อมทั้งจัดอาหารว่างให้ฟรีช่วงท างาน
ล่วงเวลา หลักฐานการสมคัรอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้ 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่ายสีขนาด 2 
นิ้ว  4.ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถา้มี) 5.ส าเนาวุฒิการศึกษา 6.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สมคัรงานได้ด้วย
ตนเองพร้อมยื่นหลกัฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 4 กันยายน 2561 ได้ที่ส านกังานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ กรมการจดัหางาน อาคาร
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 3 ช้ัน 10

นายอนุรักษ์ กลา่วเพิ่มเติมว่า บรษิัทฯคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Skype ใน
วันท่ี 11 กันยายน 2561 และขอย้ าเตือนคนหางานว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจดัส่งไปท างานได้ โดยต้องเสีย
ค่าบริการต่างๆ เนื่องจากเป็นการด าเนินการเพ่ือจัดส่งไปท างานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสยีคา่สมัครหรือคา่บรกิารใดๆ 
ทั้งสิ้น ซึ่งหากได้รับการคดัเลือกจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น เช่น ค่ารูปถ่าย คา่ท าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) คา่ตรวจ
สุขภาพ คา่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไป
ท างานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
พิจิตร 0 5661 3541



สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิจิตร

  ภาวะความต้องการแรงงานจังหวัดพิจิตร
        ต าแหน่งงานว่าง ความต้องการแรงงานจั งหวัดพิจิตร                
เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1  น า ย จ้ า ง / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร                       
แ จ้ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น  9 2  ร า ย  เ พ ศ ช า ย                     
จ านวน  - ราย เพศหญิง จ านวน 18 ราย ไม่ระบุเพศ จ านวน 74 ราย  
ต าแหน่ งงานว่ าง ท่ีสถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด  คื อ              
พนักงานฝุายผลิต จ านวน 28 อัตรา พนักงานธุรการ จ านวน 25 อัตรา 
พนักงานขาย จ านวน 18 อัตรา พนักงานบัญชี จ านวน 12 อัตรา 
พนักงานท่ัวไป จ านวน 5 อัตรา และ แม่บ้าน จ านวน 4 อัตรา
  

 ผู้สมัครงาน จากการให้บริการจัดหางานในประเทศ     

ของส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรประจ าเดือน สิงหาคม 
มีผู้ลงทะเบียน สมัครงานทั้งสิ้น จ านวน 85 ราย  เพศชาย 
จ านวน 24 ราย เพศหญิง จ านวน 61 ราย ต าแหน่งงานที่    
ผู้ลงทะเบียนต้องการสมัครมากที่สุด คือ พนักงานขาย     
จ านวน 26 ราย พนักงานธุรการ จ านวน 20 ราย พนักงาน
ฝุายผลิต จ านวน 16 ราย พนักงานแคชเชียร์  จ านวน       
14 ราย และพนักงานท่ัวไป จ านวน 9 ราย

  การบรรจุ ในเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ได้รับการบรรจุ
งาน จ านวน 73 ราย เพศชาย จ านวน 18 ราย เพศหญิง 
จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.88% ของผู้สมัครงาน  
ต าแหน่งงานที่ผู้ลงทะเบียนได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 
ได้แก่ พนักงานฝุายผลิต จ านวน 25 ราย พนักงานธุรการ 
จ านวน 19 ราย พนักงานขาย จ านวน 15 ราย พนักงาน
บัญชี จ านวน 12 และพนักงานท่ัวไป จ านวน 2 ราย

 ผู้สมัครงานประจ าเดือน สิงหาคม 2561

การบรรจุงาน เดือน สิงหาคม 2561

อายุผู้สมัครงานการสมัครงาน
1. อายุ 18-24 ปี    จ านวน   32   ราย
2. อายุ 25 -29 ปี   จ านวน   24   ราย
3.  อายุ 30-39 ปี   จ านวน   18    ราย
4.  อายุ 40-49 ปี   จ านวน   9    ราย 
5.  อายุ 50-59 ปี  จ านวน     2     ราย

ระดับวุฒิการศึกษา
1. ปวส.                จ านวน   27 ราย
2. มัธยมศึกษา        จ านวน   21  ราย
3. ปวช.                 จ านวน  15 ราย
4. ปริญญาตรี          จ านวน  13 ราย
5. ประถมศึกษา        จ านวน  9 ราย 



อาชีพอิสระ

ส่วนผสม
กล้วยน้ าว้ากึ่งสุกกึ่งห่าม 1 หวี
มันม่วงนึ่งสุกบดหยาบ 100 กรัม
น้ าตาลไอซิ่ง 1 ถ้วยตวง
ฝอยทอง 100 กรัม
เนื้อมะพร้าวอ่อน 100 กรัม

วิธีท า
1.น ากล้วยน้ าว้ามาผา่ครึ่งตรงกลางออก อย่าให้ขาด
ออกจากกัน
2.น าขึ้นปิ้งบนเตาถ่านไฟกลางอ่อนให้จนสุกหอม 
ยัดไส้ด้วยฝอยทอง มันม่วงและมะพร้าวอ่อนให้เต็ม
3.จัดใส่จานเสิร์ฟ ราดด้วยน้ าจิ้มกะทิ

ส่วนผสมน้ าจิ้มกะทิ
กะทิสด 500 มิลลิลิตร
น้ าตาลปี๊บ 200 กรัม
ใบเตย 1 มัด
แปูงข้าวเจ้า 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีท าน้ าจิ้มกะทิ
1.ผสมกะทิสด น้ าตาลปี๊บ ใบเตยสดเข้าด้วยกัน 
น าขึ้นต้ังไฟให้จนน้ าตาลปี๊บละลายดี 
2.ละลายแปูงข้าวเจ้า ใส่ใบเตยลงไป รอให้เดือดอีก
ครั้ง จนข้นหนืดดี

กล้วยปิ้งไส้ทะลัก

ส่วนผสม
1. เนื้อสันนอกหมูไม่ติดมัน 500 กรัม
2. เกลือปุน 1 ช้อนชา
3. กระเทียมสับ ¼ ถ้วย
4. ข้าวสวย ½ ถ้วย
5. หนังหมูต้มสุก 1 ถ้วย
6. ถุงพลาสติกขนาดเล็ก
7. ถุงพลาสติกขนาดกลาง
8. หนังยาง
9. ขิงอ่อนหั่นแว่น ทานคู่
10. ถั่วลิสง ทานคู่
11. พริกสด ทานคู่
12. ผักสด ทานคู่
13. ต้นหอม ทานคู่

วิธีท า
1.แล่เนื้อหมูให้ไม่ติดมัน สับให้ละเอียด น ามาปรุงรส
ด้วยเกลือปุน กระเทียมสับ ข้าวสวย ขย าให้เข้ากัน
2.ใส่หนังหมูต้มสุกลงไป คลุกพอเข้ากัน
3.ตักส่วนผสมแหนมใส่ถุงน้ าจิ้มใบเล็ก ใบละ 1 ชช. 
บีบไล่ให้อยู่ปลายแหลมของถุงรัดด้วยยางให้แน่นๆ 
(แหนมตุ้ม)
4.ตักส่วนผสมแหนมใส่ถุง ใบละ 3-4 ชต.แล้วจึงบีบ
ไล่ให้แน่นด้านล่างของถุงรัดด้วยยางเป็นปล่องให้
แน่นๆ (แหนม)
5.ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 3-4 วัน สามารถน ามาทานได้
ทันที 
หรือต้องการรสเปรี้ยว ให้ทิ้งไว้เพ่ิมอีก 2-3 วัน
6.น าแหนมมาย่างด้วยไฟกลางอ่อนให้พอสุก
7.จัดเสิร์ฟแหนมตุ้มกับเครื่องเคียงต่างๆ แหนมย่าง
กับผักสด

แหนมสไตล์โฮมเมด



ที่มา : https://th.jobsdb.com

เรียนจบมานานแล้ว แต่ยังหางานไม่ได้ท ายังไงดี

ลองปรับจากตัวเองก่อน

1. ก่อนอื่นต้องดูด้วยว่าน้อง ๆ มีความมุ่งมั่น

มากแค่ไหน

          ส าหรับน้อง ๆ จบใหม่ แน่นอน

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับงาน

อะไร แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเหมาะสมกับทุก ๆ งาน

เสมอไป ท าให้น้อง ๆ หลายคนส่งจดหมาย

สมัคร งาน ไปอย่ า งนั้ นแหล่ ะ  โดยคิดว่ า

รายละเอียดต าแหน่งงานนั้น ต าแหน่งงานนี้ที่

สมัครไป น่าจะสามารถท าได้ กะว่าเอาให้มีงาน

ท าไปก่อน นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้น้อง ๆ 

ไม่ได้งานท าสักที ลองหันมาปรับตัวเองให้มี

ความมุ่งมั่นในการหางานมากขึ้นกว่านี้ดูค่ะ เริ่ม

จากการค้นหาตัวเองให้เจอว่างานที่เหมาะกับ

เราเป็นงานแบบไหนกันแน่ อาจเริ่มจากหางาน

ในสายงานที่น้อง ๆ เรียนมา เพราะน้องจะมี

โอกาสได้งานท ามากกว่าไปสมัครงานในสาย

งานอื่น หรืออาจะเริ่มจากการสมัครงานตาม

ความชอบ และความสนใจของน้องเอง เช่น 

หากน้องที่มีความสนใจเรื่องแฟชั่น แต่ไม่ได้

เรียนจบมาในสายงานนี้ น้องก็มีโอกาสสมัคร

งานในสายงานนี้ได้ เพียงแต่น้องต้องท าให้

องค์กรที่ไปสมัครงานนั้น มั่นใจให้ได้ว่าเรามี

ความมุ่งมั่น ต้ังใจ และสามารถท างานต าแหน่ง

ที่สมัครได้จริง

2.  น้อง ๆ มีข้อจ ากัดในการท างานมากเกินไป

หรือเปล่า

          น้ อ งนั กศึ กษาจบ ใหม่บา งคน

ต้องการที่ จ ะท างานวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 

8.00-17.00 น. อยู่ในเขตที่สามารถเดินทาง

ด้วยรถไฟฟ้าเท่านั้ น ซ่ึงปัจจุบันหลาย ๆ 

บริษัทท างานในวันเสาร์ด้วยและมีการปรับเวลา

ท างานส่วนใหญ่เป็น 9.00 – 18.00 น. การที่

เราสร้างข้อจ ากัดในการท างานนั้น จะเป็นตัว

ลดทอนโอกาสในการท างานมากขึ้นไปอีก 

แนะน าว่างานแรก ๆ ควรเลือกตามความสนใจ

ของน้องจะดีที่สุด ในเรื่องของเวลา สถานที่

ท างานนั้นบอกได้เลยว่าไม่เป็นปัญหาส าหรับ

นักศึกษาจบใหม่แน่นอน

3.  อย่าลืมปรับปรุงตัวเอง

          ลองสอบถามความคิดเห็นจากรุ่นพี่ 

หรือคนรู้จักในการสัมภาษณ์งานดู เพราะน้อง ๆ 

หลายคนนอกจากไม่มีประสบการณ์การท างาน

แล้ว ยังไม่ผ่านในรอบสัมภาษณ์งานอีกด้วย ซ่ึง

ในการสัมภาษณ์เข้าท างานนั้น บุคลิกเป็นสิ่งที่

ส าคัญ ฉะนั้นลองสอบถามจากคนรอบข้างดูว่า

คุณมีอะไรต้องปรับปรุงหรือไม่ เช่น บุคลิกคุณ

เป็นอย่างไร ถ้าน้องเป็นคนขี้อายเวลาคุยกับ

ใครไม่กล้าสบตา ก็ลองหัดสบตาคนอื่นเป็น

ระยะ ๆ ดูบ้าง ถ้าน้องเป็นคนแต่งตัวไม่เก่ง ลอง

ปรึกษาเพื่อนหรือคนรอบข้างให้ช่วยแต่งตัว

เวลาไปสมัครงาน แล้วให้ยึดสไตล์นั้นเป็นหลัก

ในการไปสัมภาษณ์งานที่อื่น ๆ หรือถ้าเป็นคน

พูดเร็วจนคนอื่นฟังไม่ทันก็ปรับการพูดให้ช้าลง 

พูดให้กระชับชัดเจนมากขึ้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่

ส่งผลให้น้อง ๆ ผ่านหรือไม่ผ่านรอบสัมภาษณ์

งานได้ค่ะ อย่าท้อเพราะทุกอย่างเราฝึกฝนกันได้

ลองปรับเนื้องานดูใหม่

          1.  ขอฝึกงานดูก่อน วิธีนี้แนะน า

ส าหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์การท างานค่ะ 

เพราะนอกจากการฝึกงานจะช่วยให้น้อง ๆ ได้

เรียนรู้การท างานจริงแล้ว ยังช่วยให้ตัดสินใจ

ง่ายขึ้นด้วยว่าตัวเองชอบงานนี้จริง ๆ หรือไม่

          2.  จากเดิมที่เคยมองแต่งานประ

จ าลองมองดูงานสัญญาจ้างดู ยิ่งส าหรับน้อง ๆ 

ที่เพิ่งเรียนจบถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีไม่น้อย

ในการหาปร ะสบการณ์ กา รท า ง าน  จาก

ประสบการณ์เราพบว่าหลาย ๆ บริษัทยินดีปรับ

พนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ า เพราะ

ท างานดีมีผลงานที่เข้าตา หลาย ๆ บริษัทใช้

บริการพนักงานสัญญาจ้างส าหรับการท างาน

หนึ่งโปรเจ็กต์ และเมื่อบริษัทต้องการพนักงาน

เพิ่ม ฝ่ายบุคคลจะเริ่มติดต่อพนักงานสัญญา

จ้างที่เคยร่วมงานกัน เพื่อยื่นข้อเสนอในการเป็น

พนักงานประจ าก็มีค่ะ       

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%9A
https://th.jobsdb.com/TH/TH/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=1&JobTypes=5&JSSRC=HPAS&keepExtended=1


ภาพกิจกรรม

วันท่ี 4 สิงหาคม 2561 นายพันธุเ์ศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางาน
จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีร่วมตักบาตร
รับอรุณ ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธาน ณ บริเวณก าแพงแห่ง
ความภักดี ถนนบุษบา อ าเภอเมืองพิจิตร 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายพันธุ์เศรษฐ 
สุ ว ร รณ โณ จั ดห า งานจั งห วั ดพิ จิ ต ร  เ ข้ า ร่ ว มกา รประ ชุม
คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม
และร่วมพิจารณา กรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน ณ ห้องประชุม
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ช้ัน 2 อ าเภอเมืองพิจิตร โดยมี
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นาย
พันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย
นางมยุรี สร้อยวิชา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ห้องวรพงศ์ 
โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ . 
เมือง จ. พิจิตร โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. 
นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ส านักงานจัดหางาน   
จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานและสังเกตการณ์การ
จัดงานโครงการ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิม
พระเกี ยรติ สถาบั นพระมหากษัต ริ ย์   จั งหวั ด
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ถนนมาตุลี ต าบล
ปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561  นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ  จัดหางาน
จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวดวงพร  ม่วงสุข นักวิชาการ
แรงงานช านาญการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในเขต
จังหวัดพิจิตร          



วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าจังหวัด (คอจ. ) 
เพื่อเป็นการติดตามผล การพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของหน่วยงานพัฒนาและเวลา 14.30 น. 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ า
จังหวัดพิจิตร ครั้งท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ (3/2) ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ 
จัดหางานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมศูนย์ข่าวระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัด
พิจิตร โดยมีพันเอกศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผู้บัญชาการกองก าลัง  รักษาความสงบ
เรียบร้อย จังหวัดพิจิตร ท าการแทนผู้บัญชาการกองก าลัง รักษาความสงบเรียบร้อย 
จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ 
จัดหางานจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในการด าเนินโครงการปูองกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมบริษัท พิจิตรโรงสีร่วม
เจริญ 2 ไร้ซ์ จ ากัด ต าบลวังตะกู อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ภาพกิจกรรม

         วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ  จัดหางานจังหวัดพิจิตร 

มอบหมายให้นางสาวดวงพร  ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ เข้าร่วม

โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการก ากับติดตามและให้ความ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนส าหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

พิจิตร”  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

  

       ด าเนินการส่งเสริมการมีงานท าในสถานประกอบการ
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ        
ผู้มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” เดือนสิงหาคม 
2561  ณ อ าเภอเมืองพิจิตร และอ าเภอโพทะเล



ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร  ประจ าเดือนกันยายน  2561
 

ล าดบัที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง
วุฒิ

การศึกษา อายุ เงื่อนไข-สวัสดิการ
1 บริษัทอีซูซูพิจิตร (1999) จ ากัด 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 ์จ ากัด 1.พนง.ย็บจักร 100 ช/ญ 310 บาท/วัน ป.6 + 20 ปี +  -มีประกันสังคม
ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร       
 โทร 062-3085285        

3 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ขวางรุ่งเรือง 1.เจ้าหนา้ทีธุ่รการ 1 ญ 9,550 บาท ม.3 + 18 -55 ปี  -มีประกันสังคม
 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.พิจิตร 2.เจ้าหนา้ที่บัญชี 1 ญ 9,860 บาท ปวส. + 18 -55 ปี  
 โทร 090-0538919        
4 หจก.โรจนากรพานชิ 1.วิศวกรคุมงาน 2 ช 310 บาท/วัน ป.ตรี+ 23 ป+ี  - มีประกันสังคม
 11/1 ม.2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง 2.พนักงานขาย 2 ช/ญ 310 บาท/วัน ปวช.+ 20 ป+ี  
 จ.พิจิตร โทร 056-990164 3.พนักงานคุมเครื่องจักร 2 ช 310 บาท/วัน ปวส.+ 20 ป+ี  
 4.พนักงานบัญชี 1 ญ 310 บาท/วัน ปวส.+ 20 ป+ี  
  5.ช่างส าราจ 2 ช 310 บาท/วัน ม.6+ 20 ป+ี  

5 บริษัท พิจิตร พี.เอส.อาร.์ฟุตแวร์ จ ากัดพนักงานเย็บจกัร 50 ช/ญ 310 บาท/วัน ป.6+ 18 ป+ี  - มีประกันสังคม
 1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร       
 โทร 080-6867830        
6 บริษัท ซี พี ออล์ จ ากัด พนักงานประจ าร้าน 6 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3+ 18 ปี +  - มีประกันสังคม
 ต.สามง่าม อ.ส่ามง่าม จ.พิจิตร       
 โทร 091-0048822        
7 บริษัทไทยลอตเต้ จ ากัด พนักงานขาย 10 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3+ 18 ปี +  - มีประกันสังคม

 27/99-100 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง
(สามารถออกต่างจังหวัด
ได)้      

 จ.พิจิตร โทร 083-0962048        
8 บรนิษัท มาสด้าพจิิตร จ ากัด พนักงานขาย 6 ช/ญ 6,000 บาท ม.3 + 20 ป+ี  - มีประกันสังคม
 171/3 ม.5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมอืง    มีค่าคอม    
 จ.พิจิตร        
9 ร้านน้ าดื่ม 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 ป+ี  
 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 มอเตอร์จ ากัด 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 บริษัทเดอะเชเลเบรชัน่ จ ากัด 1.เลขานุการ 1 ช/ญ 310 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี +  - มีประกันสังคม
  2.พนักงานคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 310 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี +  - มีประกันสังคม
         


