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นายพันธุเ์ศรษฐ  สุวรรณโณ                          จัดหางานจังหวัดพิจิตร
กองบรรณาธิการ      
นางสาวปุณิกา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นายวิกรม ก้วนเผ่า นิติกรช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน
นางพัชรีย์ อินทร์ธนู นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธุ์   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปัณฑ์ชนิต          จันทวงษ์ นักวิชาการแรงงาน
นางสาวสุวนันท์ ส าราญพันธ์ เจ้าพนักงานแรงงาน

สถานการณ์ตลาดแรงงานประจ าเดือนธันวาคม 2561

อาชีพที่เสี่ยงตกงานน้อย ได้เก็บเงินมาก

อาชีพอิสระ ซูซิข้าวไรซ์เบอรรี่

ภาพกิจกรรม

ต าแหน่งงานว่าง

ข่าวดี....รับสมัครหญิงไทยไปฝกึงานญี่ปุ่น 3 ปี มีรายได้ สมัครฟร!ี!



  รับสมัครหญิงไทยไปฝึกงานญี่ปุน่ 3 ปี มีรายได้ 
                     สมัครฟรี 14 -16 มกราคม 2562

              กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏบิัตงิานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่น่ โดยผ่าน
องค์กร  IM Japan  ปี 2562 ต าแหนง่คนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี และมีเงนิสนบัสนนุประกอบอาชีพ 
600,000 เยน สมัครฟรี ตั้งแต่วนัที่ 14 – 16 มกราคม 2562
              นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน และองค์กรพัฒนาแรงงาน
ระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดย
ผ่าน องค์กร IM Japan ปี 2562 คร้ังที่ 1 ต าแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่าย
ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ - โตเกียว - กรุงเทพฯ) และในเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 
เยน หรือประมาณ 23,189บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 มกราคม 2562) และ IM ประทศญี่ปุ่น จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ฝึกงานเทคนิคต้อง
รับผิดชอบเอง เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 ผู้ฝึกงานเทคนิคจะฝึกงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของ
ญี่ปุ่น และผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และค่าประกันสังคม 
รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นก าหนด เมื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพอีกจ านวน 600,000 เยน หรือ
ประมาณ 173,918 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย คุณสมบัติเป็น       
เพศหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไม่จ ากัดสาขาวิชา ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 
เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยเป็น
ผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” ไม่เคยท างานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้ง
ไปท างานด้วยตนเองไม่เคยท างานหรือเข้าเมืองหรือพ านักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ 
ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 
สายตาปกติ และไม่บอดสี สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและ
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่าย
หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 
หลักฐานการศึกษาพร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารทุกฉบับต้องถ่ายส าเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 และ
ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอบส าเนาทุกฉบับ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ ประวัติส่วนตัว และ
ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 
             นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ  อาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ส านักงาน
จัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2562         
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น และขอย้ าเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งให้ไป
ท างานได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการเพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ข่าวด!ี!



ล าดับ ประเภทอาชีพ จ านวน

(อัตรา)

ร้อยละ

1 พนักงานฝ่ายผลิต 30 26.32

2 พนักงานขาย 26 22.81

3 พนักงานท่ัวไป 20 17.54

4 พนักงานบัญชี 18 15.79

5 พนักงานธุรการ 16 14.04

6 แม่บ้าน 4 3.51

รวม 114

  สถานการณต์ลาดแรงงานจังหวดัพจิิตร
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

1.ความต้องการแรงงาน
เดือนธันวาคม 2561 นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน จ านวนทั้งสิ้น 114 ราย 

เพศชาย จ านวน 12 ราย เพศหญิง จ านวน 59 ราย ไม่ระบุเพศ 43 ราย มีผู้มาใช้บริการ จ านวน 84 ราย  เพศชาย 
จ านวน 26 ราย เพศหญิง จ านวน 58 ราย เป็นผู้ลงทะเบียนสมัครงานใหม่ จ านวน 32 ราย เพศชาย จ านวน 12 ราย 
และเพศหญิง จ านวน 20 ราย และได้รับการบรรจุงาน จ านวน 72 ราย เพศชาย จ านวน 19 ราย และเพศหญิง 
จ านวน 53 ราย

แผนภูมแิสดงผลการให้บริการจัดหางาน 
       

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องการ 6 อันดบัแรก จ าแนกเป็นอาชีพ



วุฒิการศึกษาที่ตลาดแรงงานต้องการ คือ วุฒิปวส. จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  วุฒิปวช. จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 วุฒิปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62

ช่วงอายุที่ตลาดแรงงานต้องการ คือ ช่วงอายุ 18-24 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68  ช่วงอายุ    
25 – 29 ปี  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.29    
ช่วงอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.78 และช่วงอายุ 50 – 59 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.63

2.ผู้สมัครงาน 
ผู้สมัครงานมาใช้บริการทั้งหมด 84 คน เพศชาย จ านวน 26 คน เพศหญิง จ านวน 58 คน         

เป็นผู้สมัครเก่า จ านวน 52 คน เพศชาย จ านวน 19 คน เพศหญิง จ านวน 33 คน
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานใหม่ 32 คน ส่วนใหญ่สมัครงานในต าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จ านวน    25 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.96 รองลงมาพนักงานขาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของผู้สมัครงานทั้งหมด
ผู้สมัครงานใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 29 ปี  จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 ของ

ผู้สมัครงานทั้งหมด

การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงาน มีจ านวน 72 คน (ผู้สมัครงานใหม่/เก่า)  เพศชาย จ านวน 19 คน เพศหญิง 

จ านวน 53 คน ของจ านวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด ส่วนใหญ่บรรจุงานในต าแหน่งงานฝ่ายผลิต จ านวน      
28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89  รองลงมาเป็นต าแหน่งพนักงานขาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11

งานควบคุมการท างานของคนงานต่างด้าว  
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน 1,904 ราย นายจ้าง 533 ราย 
คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จ านวน 1,891 คน รวมนายจ้างทั้งหมด 521 ราย ต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ 

จ านวน 1,395 คน (พม่า 1,013 คน ลาว 139 คน กัมพูชา 243 คน) แรงงานต่างด้าวกลุ่มน าเข้า (MOU) จ านวน 396 
คน (พม่า 259 คน ลาว 62 คน กัมพูชา 75 คน) และคนต่างด้าวทั่วไปมาตรา 9 นายจ้าง 38 ราย แรงงานต่างด้าว 
จ านวน 100 คน

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ชนกลุ่มน้อย มาตรา 13 (4) จ านวน 13 คน นายจ้าง 12 ราย 



อาชีพที่โอกาสตกงานน้อย ได้เก็บเงินมาก

  “โอกาสตกงานน้อย ได้เก็บเงินมาก” เหตุผลง่ายๆ ที่คุณต้องท างานสายวิชาชีพด้านการผลิต  ประเทศไทยเป็น  
จุดศูนย์กลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์และความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่    
เอ้ือประโยชน์กับนักลงทุนไทยและต่างชาติที่ต้องการสร้างฐานการผลิต จึงส่งผลให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น
มากมาย และเกิดความต้องการแรงด้านการผลิตมากขึ้นตามไปด้วย
   1. โอกาสตกงานน้อย
          คุณภาพฝีมือแรงงานด้านการผลิตของไทยนั้นเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนต่างชาติเป็นจ านวนมาก เมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย ประกอบกับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
สายการผลิตเป็นจ านวนมากขึ้น ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่า ในเดือนมกราคม -ธันวาคม 2560           
มียอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานเดือนจ านวน 5,060 โรงงาน สอดคล้องกับส ารวจของ jobsDB      
ในหัวข้อภาพรวมตลาดงานของประเทศไทยในปี 2561 – ฝั่งผู้ประกอบการ ระบุว่าผู้ประกอบการไทยกว่า 50%       
มีแผนจะขยายกิจการและจ้างงานเพิ่ม นอกจากนี้ในช่วงฐานเดือนมกราคม ถึงธันวาคม ปี 2560 ธุรกิจการผลิตทั่วไป 
(Manufacturing) ยังเป็นธุรกิจที่มีจ านวนประกาศงานมากที่สุด

2. ฝีมือดียิ่งเติบโตไว
          เมื่อเรียนสายอาชีวะจนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว คนที่ท างานด้านการผลิตที่ต้องการเติบโตในหน้าที่ 
ต้องหมั่นพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงไปสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กับหน่วยงานที่เปิดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับสากล เพ่ือน าใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ไปเพ่ิมโอกาสใน
การท างาน ไม่ว่าจะเป็นการท างานในที่ท างานเดิมแต่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น หรือใช้ในการสมัครงานในบริษัทอ่ืน ๆ 
ได้ ซึ่งในประเทศไทย บางโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อก าหนดชัดเจนว่าหากคุณจะท างานในต าแหน่งนี้ จะต้องผ่าน
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับไหนขึ้นไป ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเงินเดือน ค่าจ้างท่ีคุณจะได้รับด้วย

  ยกตัวอย่างเช่น คุณเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช./ปวส.) คุณแค่รู้จักชิ้นส่วนยานยนต์ ถอดประกอบอะไหล่ได้
 เริ่มท างานสายการผลิตยานยนต์ สามารถวิเคราะห์ได้ซ่อมได้ 
เมื่อสอบเลื่อนระดับแล้วคุณจะรู้ว่าต้องซ่อมด้วยวิธีไหนใช้
เครื่องมืออะไร จนสามารถข้ึนท างานในระดับ Supervisor
(หัวหน้าแผนก) หลังจากนี้หากคุณต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
คุณต้องไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นคณะวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
เพ่ือก้าวขึ้นไปท างานด้านการผลิตในโรงงาน และศึกษาหาข้อมูลเฉพาะทางด้านวิศวกรรมต่อไป



3. ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตที่หลากหลาย
          ด้วยความที่มีนักลงทุนหลายสัญชาติเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย 
ท าให้คุณมีโอกาสได้เห็นกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละ
ประเทศที่หลากหลายออกไป รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมการท างานของ
แต่ละประเทศด้วย เช่นหากคุณท างานกับโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น จะเน้นการ
ท างานที่เป็นระบบระเบียบขั้นตอน การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย (แม้จะเป็น
ช่างฝีมือ) และการให้ความส าคัญกับเรื่องของเวลาในการท างาน ในอีกมุมหนึ่ง หากคุณท างานกับโรงงานนายจ้างใน
แถบยุโรปที่ให้อิสระในการท างานมากกว่า เขาจะปล่อยให้คุณได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้เห็นมากกว่า 
โดยมีกรอบวางไว้ให้

4. มีโอกาสแข่งขันฝีมือแรงงานกับเพื่อนชาวต่างชาติ
          หากคุณท างานให้กับบริษัทญี่ปุ่น หรือยุโรป คุณจะมีโอกาสได้น าความรู้และประสบการณ์การท างาน
มาแสดงผลงานให้กับเพ่ือนร่วมงานสายงานเดียวกัน ที่ประจ าส านักงานหรือสาขาในประเทศอ่ืน ๆ จนอาจ   
เข้าตานายจ้างใหญ่ และมีโอกาสได้ไปท างานให้กับบริษัทแม่ของโรงงานที่คุณท าอยู่ได้
          ยกตัวอย่างเช่น คุณท างานให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ A มีนายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่น ในแต่ละปีอาจจะ
มีการจัดแคมเปญ น าช่างซ่อมรถยนต์ของแต่ละประเทศมาแข่งขันกัน เพ่ือหาช่างซ่อมมืออาชีพ เพ่ือไปดูงาน
หรือท างานจริงที่ส านักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี มีโอกาสได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ และเรียนรู้
ระบบโรงงานที่เป็นต้นก าเนิดรถยนต์ที่คุณท างานอยู่ จากนั้นน ากลับมาประยุกต์ใช้กับงานที่คุณท า หรือจะใช้
ต่อยอดในการหางานใหม่ที่สูงขึ้นในอนาคตได้

5. เงินทองไม่รั่วไหล
          การท างานสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มักจะท างานเป็นกะและไม่มีวันหยุดที่แน่นอนแบบ
สายอ่ืน ๆ เรียกได้ว่าแทบจะกิน-อยู่แต่ในโรงงาน บางโรงงานมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการฟรี อีกทั้งเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายมักจะเป็นยูนิฟอร์มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ด้วยต าแหน่งที่ตั้งโรงงานที่ส่วนใหญ่มักอยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมที่ไม่มีห้างสรรพสินค้าให้คุณได้เดินเล่นหลังเลิกงาน ยิ่งท าให้คนท างานสายนี้แทบจะไม่มีโอกาส
ได้ใช้เงิน และสามารถเก็บเงินได้มากกว่าคนท างานสายอื่น
          นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาสการเรียนรู้และเติบโตในสายวิชาชีพการผลิตที่ jobsDB น ามามอบ
ให้กับคุณ หากแต่คุณมีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือศึกษาในสาขาเฉพาะทาง คุณยังจะสามารถ    
ต่อยอดไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารระดับสูงของสายงานนั้น ๆ ได้อีกด้วย



ส่วนผสม
ข้าวไรซ์เบอร์รีหุงสุก 2 ถ้วย
น้้าปรุงรสข้าวซูช ิ2 ชอ้นโต๊ะ
สาหร่ายโนร ิ1 ห่อ
ปูอัด 10 แท่ง
หน่อไม้ฝรั่งลวกสุก 10 ต้น
แครอทหั่นแท่งลวกสุก 10 แท่ง
     ผักลวกส้าหรับจัดเสิร์ฟม ีบรอกโคลี แครอท 
    หน่อไม้ฝรั่ง
น้้าปรุงรสข้าวซูชิ
น้้าส้มสายชูหมักจากข้าว 2 ช้อนโต๊ะ
น้้าตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่น 1 ช้อนชา
คนอร์ผงรสไก ่1 ช้อนชา

                 
            ซูชิข้าวไรซ์เบอร์รี่
        
 
  เมนูอาหารญ่ีปุ่นยอดฮิต ซูชิข้าวห่อสาหร่าย ที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อย มีทั้งใยอาหาร และวิตามินสูงจาก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นเมนูลดน้้าหนักท้าเองที่บ้านได้ง่ายๆ แค่ดูวิธีท้าข้างล่าง แล้วท้าตามได้เลย

วิธีท้า
1ท้าน้้าสม้ปรุงรสขา้วซูชโิดยผสมน้้าสม้สายชูหมักจากข้าว น้า้ตาล เกลือ และคนอร์ผงรสไก่ คนจน
ละลายเข้ากันดี
2ตักข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่หุงสุกแล้วใส่อ่างผสม ใสน่้้าส้มปรุงรสพร้อมกับใช้พายไม้เกลี่ยข้าว คลุกเคล้า
กับน้้าปรงุรสข้าวซูชิจนทั่ว
3วางแผ่นสาหร่ายด้านเงาลงบนเขียง ตักข้าวไรซ์เบอร์รี่เกลี่ยบนแผ่นสาหร่ายจนทัว่ เว้นริมขอบ
สาหร่ายไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันไมใ่ห้ข้าวล้นเมื่อม้วนซชูิ
4วางปูอัด แครอทและหน่อไม้ฝรั่ง
5ม้วนแผ่นสาหร่ายให้แน่น แล้วใช้มีดคมๆ ตัดซูชิเป็นชิน้พอค้า เสิร์ฟพร้อมบร็อคโคลี่ แครอท และ
หน่อไม้ฝรั่งลวก

อาชีพอิสระ



       วันที่  26 – 28  ธันวาคม  2561  ได้จัดฝึกอบรมอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ  เพิ่มรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
หลักสูตร  “การสานกระเป๋าจากผักตบชวา”  ณ  ศาลา SML 
บ้านวังหลุม  หมู่ 3 ต าบลวังหลุม  อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร  มีผู้เข้ารับการอบรมและฝึกอาชีพ จ านวน 20 คน

       วันที่  27  ธันวาคม  2561  ด าเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม และโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากทาง  นักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 437 คน

        วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณ
โณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าจังหวัดพิจิตรครั้งท่ี 8/2561  ณ ห้อง
ประชุมหลวงพ่อพิธ 3/2 (ด้านหลัง)  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี      
นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน

    วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ
 จัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์
 ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2562 – 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2563
 ณ ห้องวชิรวิทย์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการ
 จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

              วันที่ 28 ธันวาคม 2561  ออกติดตามการใช้บริการตู้งาน (Job Box)         
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามง่าม  และส ารวจข้อมูล
แรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ ในเขตอ าเภอสามง่าม และอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

ภาพกิจกรรม



        วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ   
จัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปช่ันสากล 
(ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร  ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร  (หลัง
ใหม่ )  หลั งศาลากลางจั งหวัดพิจิตร  โดยมีนายวรพันธุ์            
สุวัณณุสส์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

        วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายพันธุ์เศรษฐ 
สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งท่ี  5/2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ช้ัน 2 อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

        วันที่  20   ธันวาคม  2561  เวลา 14.00 น. นายพันธุ์เศรษฐ 
สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
One Plan ตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร 
ช้ัน 2 อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ 
แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจิตร พร้อมด้วยนายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอ าเภอวชิรบารมี 
ร่วมเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ณ โรงเรียน      
บ้านหนองขาว ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมให้บริการจัดหางานเคลื่อนท่ี    
มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการจัดหางาน และแนะแนว การประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน 31 คน 

 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สจจ.พิจิตร ร่วมกับศูนย์การค้า Tops Plaza 
Phichit “จัดงานนัดพบแรงงาน”  ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza Phichit  
ต าบลคลองคะเชนทร์  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีนายจ้าง /
สถานประกอบการ เข้าร่วมสัมภาษณ์งาน จ านวน 15 แห่ง มีผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน 168 ราย และมีผู้ลงทะเบียนหางาน จ านวน 85 ราย คาดว่าจะ
ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 48 ราย ก่อให้เกิดรายได้ประมาณเดือนละ 
327,360 บาท 

ภาพกิจกรรม



ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร ประจ าเดือนมกราคม 2562
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

         
ล ำดับ
ที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อายุ

วุฒิ
การศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื่อนไข/
สวัสดิการ

1 หจก.ศรีพระจันทร ์ค้าเหล็ก 1.พนักงานขบัรถปูน 2 ช 23 ปี+ ป.6 + 310 บาท/วันมีประกันสังคม

 
145 ม.5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร 2.พนักงานบัญชี 1 ญ 20 -40 ปี ปวช.+ 310 บาท/วัน  

 โทร. 0 5662 4105 / 0 5666 2093        
2 บรษิทั อีซูซุพิจิตร (1999) จ ากัด 1.พนักงานขาย 3 ช/ญ 22 ปี+ ปวช.+ ตามตกลง มีประกันสังคม
 22-35 ถ.คลองคะเชนทร ์ต.ในเมอืง 2.พนักงานรบัรถ 1 ญ 22 ปี+ ปวส.+ ตามตกลง  
 อ.เมือง จ.พิจติร โทร.0 5699 0988        
3 หจก.โรจนากรพานิช 1.พนักงานขบัรถ 2 ช 23 ปี+ ม.3 + ตามตกลง มีประกันสังคม
 11/1 ม.2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง 2.พนักงานบัญชี 3 ญ 20 ปี+ ปวช.+ ตามตกลง  
 จ.พิจิตร โทร.0 5699 0164        

4
บรษิทั พจิิตร พี.เอส.อาร ์ฟุตแวร์ 
จ ากัด

พนักงานเย็บจักร
อุตสาหกรรม 30 ช/ญ 18-40 ปี ป.6+ 310 บาท/วันมีประกันสังคม

 119 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจติร        
 โทร.0 5661 9998 / 0 5661 9916        
 080 - 6867830        
5 บรษิทั ซีพ ีออลล ์จ ากัด พนักงานประจ าร้าน 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 + 310 บาท/วันมีประกันสังคม
 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร        
 โทร.091-0048822 , 091-0047615        
6 บรษิทั ไทยลอตเต้ จ ากัด พนักงานขาย 4 ช/ญ 20 ปี+ ม.3 + ตามตกลง – มปีระกันสังคม

 27/99-100 ต.คลองคะเชนทร ์อ.เมือง       
– มีใบขบัขี่รถ
จักร

 จ.พิจิตร โทร.083-0962048       ยานยนต์

7
บรษิทั ชุ้งค ์คาร์บอน เทคโนโลยี 
จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18 ปี+ ม.3 + 310 บาท/วันมีประกันสังคม

 962 ม.3 ต.วังส าโรง อ.บางมูลนาก        
 จ.พิจิตร โทร. 0 5663 3494        
8 บรษิทั มิตซูวุฒิกลการ จ ากัด 1.พนักงานขาย 3 ญ 20 ปี+ ม.3+ ตามตกลง มีประกันสังคม
 9/5 ต.คลองคะเชนทร ์อ.เมือง จ.พิจิตร       
 โทร.0 5699 0297 ต่อ 9        
9 บรษิทั มาสด้าพิจิตร จ ากัด ทีป่รึกษาการขาย 5 ช/ญ 25 ปี+ ม.6+ ตามตกลง – มปีระกันสังคม
 171/3 ม.5 ต.คลองคะเชนทร ์อ.เมอืง       – ค่าคอมมิชช่ัน
 จ.พิจิตร โทร.0 5665 2031        
         



ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง
อัตร
า เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

10 หจก.เบสท์มิลค์เพอร์เพคชั่น ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 18 ป+ี ม.3+ ตามตกลง มีประกันสังคม
 33/46 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง        
 จ.พิจิตร โทร.0 5665 2031        
11 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20 ป+ี ม.3+ 12,000 บาท ค่าคอมมิชชั่น
 6 ถ.จันทร์สว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร        
 โทร.0 5661 1319        
12 บริษัท ซูซูกิ เค วิน มอเตอร์ จ ากัด 1.ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20 ป+ี ม.6 + 310 บาท/วัน มีประกันสังคม

 109 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
2.เจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้า 1 ช/ญ 18 ป+ี ม.6+ 310 บาท/วัน  

 โทร.0 5661 9787 / 093-1344595 3.ช่างยนต์ 1 ช 18 ป+ี
ปวช.ช่าง
ยนต์ 310 บาท/วัน  

13 บริษัท อิเซกิ เอส พิจิตร จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 ช/ญ 23 ป+ี ม.6+ 310 บาท/วัน มีประกันสังคม
 8 ม.2 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ 2.ช่างยนต์ 2 ช 20 ป+ี ปวช.+ 310 บาท/วัน  
 อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.081-4615588        

14 บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 
พนักงานเย็บจักร
อุตสาหกรรม 300 ช/ญ 20 ป+ี ป.6+ 310 บาท/วัน มีประกันสังคม

 99/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร        
 โทร.0 5661 9856 , 084-8748871        
15 บริษัท สยามนิสสัน จ ากัด ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.3+ ตามตกลง มีประกันสังคม
 9/9 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร        
 โทร. 0 5661 1999        
16 บริษัท โกลบอล อะโกร เทรด จ ากัด พนักงานขับรถ 1 ช 25 ป+ี ม.3+ 310 บาท/วัน มีประกันสังคม
 20/1 ถ.พระพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง         
 จ.พิจิตร        
  โทร.0 5661 1340 / 087 315 6243        
17 โรงแรมฟ้าหลวง 1.พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 25 ป+ี ปวช.+ ตามตกลง  
 931 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 2. แม่บ้าน 1 ช/ญ 25 ป+ี ม.3+ ตามตกลง  
 โทร. 0 5661 1780        

18 โรงแรมมีพรสวรรค์
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 1 ช/ญ 20 ป+ี ม.6+ ตามตกลง มีประกันสังคม

 88/10,88/11 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร        
 โทร. 0 5661 5151        

19 บริษัท อลีนกิจสยาม จ ากัด สาขาพิจิตร
1.ที่ปรึกษาการขาย 
(Sale) 2 ช/ญ 22 ป+ี ไม่จ ากัดวุฒิ 310 บาท/วัน – มีประกันสังคม

 22/39 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 2.ธุรการขาย 1 ช/ญ 22 ป+ี ป.ตรี ตามตกลง – ผ่านเกณฑ์ทหาร

 จ.พิจิตร โทร. 0 5699 0998
3.ผู้บริหารงาน
บริการ (SA) 2 ช/ญ 22 ป+ี ป.ตรี ตามตกลง – ขับรถยนต์ได้

  4.เจ้าหน้าที่ V.D.Q.I 1 ช 22 ป+ี ปวส.+ ตามตกลง – มีใบขับขี่รถยนต์



ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อายุ
วุฒิ

การศึกษา อัตราค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
20 บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง 1.ที่ปรึกษาการขาย (Sale) 1 ช/ญ 22 ปี+ ไม่จ ากัดวุฒิ 310 บาท/วัน – มีประกันสังคม
 47/1 ม.7 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง 2.ผู้บริหารงานบริการ (SA) 1 ช/ญ 22 ปี+ ป.ตรี ตามตกลง – ผ่านเกณฑ์ทหาร

 จ.พิจิตร โทร. 0 5690 3088 3.ช่างเทคนิค 1 ช 22 ปี+
ปวส.ช่าง

ยนต์ ตามตกลง – มีใบขับขี่รถยนต์
21 โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ เจา้หนา้ที่บัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปี ปวส.บัญชี ตามตกลง มีประกนัสังคม
 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง        
 จ.พิจิตร โทร. 0 5661 1407 - 16        

22 บริษัท น้ าตาลพิษณุโลก จ ากัด 1.เจ้าหนา้ที่บัญชี 1 ญ 25 ปี+ ป.ตรีบัญชี ตามตกลง มีประกนัสังคม
 8/8 ม.8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม 2.วิศวกรเครื่องกล 1 ช 25 ปี+ ป.ตรี ตามตกลง  
 จ.พิษณุโลก โทร. 0 5529 6021 / 3.พนักงานประกันคุณภาพ 1 ญ 23 ปี+ ป.ตรี ตามตกลง  
 0 5529 6023 ต่อ 113 4.พนักงานฝ่ายผลิต ไม่จ ากัด ช/ญ 18-55 ปี ป.6 + ค่าจ้างขั้นต่ า  

23 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด พนักงานขาย 3 ช/ญ 20 ปี+ ปวส.+ ตามตกลง – เงินกู้ยืม
 51/34 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง       – ชุดยูนิฟอร์ม

 จ.พิจิตร โทร.095 371 6192       – วันหยุดพกัผ่อน
24 ร้าน Pizza Hut (พิซซ่าฮัท) พนักงานส่งอาหาร ไม่จ ากัด ช/ญ 18-30 ปี ม.3+ Part-Time – มีรถจักรยานยนต์

 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง      
เร่ิมต้น 40-46

บาท และใบขบัขี่
 ร้านพิซซ่า สาขาท็อปส์ พลาซา่ พิจิตร      – ท างานเป็นกะได้
 โทร.096 0734 272       – มีประกันสังคม

25 บริษัท เอน็ทีแอลสี่จี จ ากัด พนักงานขาย 5 ช/ญ 20 ปี+ ปวส.+ 310 บาท/วัน – มีประกันสังคม
 39/120-121 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง       – ค่าคอมมิชชั่น
 อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.0 5665 0999       – หยุดวันอาทิตย์

26 บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จ ากัด 1. ช่างยนต์ 3 ช    20 ปี +  ปวช+ 310บ/วัน – มีประกันสังคม
 999 ม.18 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 2. ช่างไฟฟ้า 3 ช    – ตามกฎหมาย
 โทร.0 5669 1119 คุณกรรณิการ์ 3. ช่างกลโรงงาน (เปน็กะได้) 5 ช    แรงงานก าหนด
  4. พนักงานทัว่ไป 5 ญ     
  5. พนักงาน Packing 3 ช    
  6. ช่างอุตสาหกรรม(เป็นกะได้) 3 ช     
  7. พนักงานอบขา้ว (เปน็กะได้) 4 ช     
  8. พนักงานบัญชี 3 ญ     


