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                                            บรรณาธิการ
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

ขา่วประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
0 5661 3541 ต่อ 16 หรือ
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 
กด 2 กรมการจัดหางาน

กกจ. รับมือแรงงานถูกเลิกจ้าง เตรียมต าแหนง่งานว่างรองรับกว่า 20,000 อัตรา

            กรมการจัดหางาน เตรียมต าแหน่งงานว่างรองรับพนักงานเทสโก้ โลตัส ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างองค์กรและลดพนักงานกว่า 20,000 อัตรา พร้อมเผยต าแหน่งพนักงานขายของหน้าร้านและ
พนักงานสาธิตสินค้า ต้องการมากสุด โดยอ านวยความสะดวกสามารถสมัครได้หลายช่องทาง
         นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า 
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพนักงานบริษัทเอก -ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซีสเต็ม จ ากัด (เทสโก้ โลตัส)  ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดพนักงาน  โดยได้สั่งการ
ให้กรมการจัดหางานติดตามความคืบหน้าและเตรียมต าแหน่งงานว่างรองรับ   ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการ      
จัดหางานได้เตรียมให้ความช่วยเหลือโดยการจัดหาต าแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จ านวน 20,843 อัตรา 
ต าแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า                 
2. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  3. เสมียน เจ้าหน้าที่  4. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ  5. พนักงาน
บริการ  โดยรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. และปริญญาตรี
         นอกจากนั้น ยังได้ให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ต าแหน่งงานว่าง  ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะน าการประกอบอาชีพอิสระ   ซึ่งมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทางคือ      
ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10  ศูนย์บริการจัดหางาน
เพ่ือคนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือทางเว็บไซต์ 
www.doe.go.th/smartjob หรือ ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่น “Smart Job Center” ซึ่งการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น  สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  





ใช้บริการค้นหาต าแหน่งงานว่างผ่านตู้งาน Job Box ได้ที ่ 
1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาพิจิตร
2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาสามง่าม
3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาตะพานหนิ
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาโพทะเล
5. ส านกังานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เสียบบัตรประชาชน
กรอกความต้องการของท่าน
กดปุ่ม “ค้นหา” ต าแหน่งงานว่าง
เลือกบริษัทที่สนใจ ส่ง E-mail หาตัวเอง

ดูต าแหน่งงานว่างไดท้ั่วประเทศ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 

เชิญชวนผู้สนใจหางานท า
ผ่านตู้งาน JOB BOX 

ใช้บตัรประชาชนเพียงใบเดียว

Job Box “ตู้งาน” หางานไว... ใน 2-3 นาที 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 
โทร. 056-612834 ต่อ 17 , 19



สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจ าเดือนตุลาคม 2561 

ภาวะความต้องการแรงงานจังหวัดพิจิตร
        ต าแหน่งงานว่าง ความต้องการแรงงานจั งหวัดพิจิตร                
เ ดื อ น ตุ ล 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  6 6  ร า ย  เ พ ศ ช า ย                     
จ านวน  30 ราย เพศหญิง จ านวน 32 ราย ไม่ระบุเพศ จ านวน 4 ราย  
ต า แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง ท่ี ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต้ อ ง ก า ร ม า ก ท่ี สุ ด                 
คือ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 22 อัตรา พนักงานขาย จ านวน         
19 อัตรา พนักงานธุรการ จ านวน 15 อัตรา พนักงานบัญชี จ านวน   
5 อัตรา พนักงานท่ัวไป จ านวน 3 อัตรา และ แม่บ้าน จ านวน 2 อัตรา
  

   ผู้สมัครงาน จากการให้บริการจัดหางานในประเทศ      

ของส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
มีผู้ลงทะเบียน สมัครงานทั้งสิ้น จ านวน 72 ราย  เพศชาย 
จ านวน 24 ราย เพศหญิง จ านวน 48 ราย ต าแหน่งงานที่         
ผู้ลงทะเบียนสมัครมากที่สุด คือ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 20 
ราย พนักงานขาย จ านวน 17 ราย พนักงานธุรการ จ านวน 11 
ราย พนักงานแคชเชียร์ จ านวน  8 ราย พนักงานทั่วไป จ านวน   
7 ราย แม่บ้าน จ านวน 5 ราย และ ช่างทั่วไป จ านวน 4 ราย

  การบรรจุ ในเดือนตุลาคม 2561 มีผู้ได้รับการบรรจุงาน 
จ านวน 60 ราย เพศชาย จ านวน 19 ราย เพศหญิง 
จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33% ของผู้สมัครงาน  
ต าแหน่งงานที่ผู้ลงทะเบียนได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 
ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 19 ราย พนักงานขาย 
จ านวน 15 ราย พนักงานธุรการ จ านวน 10 ราย      
แคชเชียร์ จ านวน 6 ราย พนักงานทั่วไป จ านวน 6 ราย 
และแม่บ้าน จ านวน 4 ราย

            อายุผู้สมัครงาน
1. อาย ุ18-24  ปี      จ านวน   25   ราย
2. อาย ุ25 -29 ปี      จ านวน   23   ราย
3. อาย ุ30-39  ปี      จ านวน   15   ราย
4  อาย ุ40-49  ปี      จ านวน    7   ราย
5 อาย ุ50-59   ปี      จ านวน    2   ราย

ระดับวุฒิการศึกษา
1. ปวส.                  จ านวน   19   ราย
2. มัธยมศึกษา           จ านวน   16   ราย
3. ปวช.                   จ านวน   15   ราย
4. ปริญญาตรี            จ านวน   12   ราย
5. ประถมศึกษา          จ านวน   10  ราย 



อาชีพอิสระ
ติ่มซ าหมูสับผักกาดขาว

ส่วนผสม 
หมูสับ
ผักปวยเล้ง
น้ าตาล 
พริกไทย 
ผงปรุงรส 
แป้งสาลี  หรือแป้งข้าวโพด
น้ ามันพืช
เกลือ 
น้ ามันงา

วิธีท า
1.น าผักปวยเล้งไปบดให้ละเอียดแล้วน าไปกรองเพ่ือคั้นเอาน้ าสีเขียวสดจากผัก
2.น าหมูสับมาหมักด้วยน้ าตาล พริกไทย ผงปรุงรส แป้งข้าวโพด และผักปวยเล้งที่เหลือจากการคั้นน้ า   
แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน
3.เตรียมท าแป้งติ่มซ า โดยแบ่งแป้งออกมา 2 แบบ คือ แป้งสีเขียวและแป้งสีขาว ซึ่งใช้วิธีผสมแป้ง
เหมือนกัน ท าแป้งเขียว โดยน าแป้งสาลีฯ น้ ามันพืช เกลือ และน้ าผักปวยเล้งผสมลงไป แล้วนวดให้เข้ากัน
4.ท าแป้งขาว โดยผสมแบบเดียวกันกับแป้งเขียวแต่ใช้น้ าเปล่าแทนน้ าผักปวยเล้ง
5.รีดแป้งเขียวให้เป็นแผ่นใหญ่แนวยาว และม้วนแป้งขาวให้เป็นเส้นยาว
6.น าแป้งขาวมาวางบนแป้งเขียวแล้วม้วนเข้าด้วยกัน ใช้มือนวดเล็กน้อยเพ่ือให้แป้งท้ังสองเข้าเนื้อด้วยกัน
7.น าแป้งที่ม้วนมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยใช้ความยาวประมาณ 1 นิ้ว หรือ 1 ข้อนิ้วมือ น าแป้งที่ตัดมารีดให้
เป็นแผ่นวงกลม
8.น าหมูที่หมักใส่ลงบนแป้ง จากนั้นห่อเข้าด้วยกัน ใช้มือจีบพับซ้อนเป็นชั้นทาน้ ามันงา (หรือน้ ามันพืช) ลง
บนภาชนะท่ีนึ่งและตัวติ่มซ าเพ่ือไม่ให้แป้งติดกัน นึ่งประมาณ 20 นาที เป็นอันเสร็จ

เคล็ดลับ:
นอกจากค้ันน้ าเพื่อเอาสผีักปวยเล้งแล้วยงัสามารถใช้สีจากผักอ่ืน ๆ ได้ เชน่ ใบเตย 
หรือชาเขียว การนวดแปง้ให้ค่อย ๆ ใส่น้ าทีละนิด แลว้ค่อย ๆ นวดจนเปน็ทรงแป้ง 
แปง้ที่ใช้ได้จะต้องนุ่ม นวดแลว้ไม่ติดมือ แปง้ต้องมีลักษณะเหมอืนดนิน้ ามนัและ
ไม่แตกเปน็ผงออกมา หากแปง้เหนียวเละติดมือนัน่คือใส่น้ าเยอะเกินไป
หากไม่มไีม้รีดแปง้ ให้ใช้ขวดแกว้ผิวเรียบรีดแทนได้แต่ตอ้งออกแรงกดเยอะ ๆ
การรีดแป้งทุกขัน้ตอนควรรีดให้แปง้มีความบาง หากแปง้หนาไปจะกนิไมไ่ด้



ที่มา : https://th.jobsdb.com/th-
th/articles/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-
social-media

เปลี่ยนพลงั Social Media 
ให้เกิดผลดีต่อการท างานและองค์กร

         ยุค 4.0 ก าลังมา Social Media ทั้งหลายก าลังอยู่ในกระแส และเข้ามามีบทบาทกับ 
Lifestyle คนยุคใหม่ยังแยกไม่ออก นอกจากความบันเทิงที่ได้รับจาก Social Media 
สื่อออนไลน์กับการท างานในองค์กรก็เริ่มเห็นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะ Social Media ยุคนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ อย่างแต่ก่อน 
แต่ก าลังจะกลายเป็นเครื่องมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้คนท างานมากขึ้นเป็นล าดับ
         ในเมื่อ Social Media เป็นสิ่งที่สังคมและทุกคนให้ความสนใจ องค์กรก็ไม่ควรมองข้ามเทรนด์นี้ และควรหันมาเลือกใช้
ประโยชน์ของ Social Media ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน jobsDB มองว่า เมื่อพนักงานส่วนใหญ่ต่างรู้จักและใช้
งานสื่อเหล่านี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Line, Twitter, Whatsapp, Skype ฯลฯ ก็ให้
องค์กรปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเสียใหม่ให้เข้ากับเทรนด์นี้ โดยน า Social Media มาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานไปเลย ก็
น่าจะเกิดผลดีต่องานและองค์กรได้อย่างน่าสนใจไม่น้อย มาดูกันว่าเราจะ Mix & Match น ามาประยุกต์ใช้แบบไหน…อย่างไร…
ให้เวิร์ก ๆ กันบ้าง

1. ใช้ติดต่อสื่อสารและท างาน
          ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนก็มักจะใช้งาน Social Media 
กันในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว  คงไม่แปลกอะไรที่ การ
ติดต่อสื่อสารกันเรื่องงานจะปรับเปลี่ยนจากการส่ง e-mail 
หรือโทรศัพท์คุยกัน มาเป็นการท างานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
Line หรือ Facebook ทั้งสะดวก รวดเร็ว ติดตามความ
เคลื่อนไหวได้อย่างดีเยี่ยม แถมยังคล่องตัวเป็นอย่างยิ่ง

2. ใช้ประชุมงาน ระดมสมอง
          ฉีกกฎรูปแบบการประชุมแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะ
องค์กรที่มีส านักงานหลายแห่ง อยู่ต่างเขต ต่างจังหวัด หรือ
แม้แต่ต่างประเทศ ระยะทางจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคอีก
ต่อไป เมื่อมี Social Media เป็นสื่อกลางในการประชุม 
พูดคุย ประสานงาน และระดมสมอง ช่วยให้องค์กรประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พนักงานก็ไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางอีกต่อไป

3. ใช้บันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์
          Social Media ช่วยได้ในการบันทึกข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรายงานต่าง ๆ 
หรือบันทึกการสั่งงานของเจ้านายหรือหัวหน้า ซึ่งหากสั่งเพียง
ค าพูดแบบเดิม ๆ ผู้รับค าสั่งก็อาจหลงลืมไปได้เช่นกัน Social 
Media จะเป็นตัวช่วยให้ผู้รับค าสั่งจดจ าค าสั่งได้ดียิ่งข้ึน งานก็
ไม่สะดุด เดินหน้าต่อได้อย่างฉับไว

4. ใช้ส่งต่อ แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
          ข้อมูลดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการท างาน น่าส่งต่อ
และแบ่งปัน link ให้กับพนักงาน ล้วนมีที่มาจาก 
Social Media เสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มคุณค่า
ของ Social Media ในการท างาน ช่วยให้บรรยากาศ
การท างานต่อยอดไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และ
พนักงานทุกคนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่าง
สะดวก น่าสนใจ น าไปสู่การลงมือปฏิบัติ และพัฒนา
ตนเองในการท างานได้ในที่สุด

5. ใช้เป็นตัวสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร
          การใช้ Social Media ในที่ท างานให้มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ อี กทา งหนึ่ ง ก็ คื อ  กา ร ใ ช้ กลุ่ ม ใน 
Facebook, Line หรือ Instagram เพื่อสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและความสามัคคีในองค์กร สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน ช่วยให้คนที่ไม่สนิทกันเพิ่ม
ความสนิทกันได้อีกระดับหนึ่ง กลายเป็นชุมชนที่สามารถ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งได้ ผ่านการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใครอยากคุยอะไร 
ติดต่อกับใคร หรือจะสื่อสารนโยบายใด ๆ ก็สามารถใช้
เครือข่ายนี้เป็นสื่อกลางได้ทุกเมื่อ เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่า
พวกเขาล้วนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ในอีกทางหนึ่งองค์กร
ก็สามารถมองเห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกของพนักงานได้ 
และสามารถท่ีจะวางแผน และก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย



ภาพกิจกรรม

                วันที่  11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ         
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธาน ในการน าคณะหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเยี่ยมและมอบของเยี่ยมแก่ผู้ประกันตนที่
เข้ารับบริการทางการแพทย์ ประเภทคนไข้ใน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลพิจิตร 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยนายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัด
พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

      วันที่  10 ตุลาคม 2561 สจจ.พิจิตร ได้ลงพื้นที่มอบตู้งาน (Job box)  ให้กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดพิจิตร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีงานท า จ านวน 5 แห่ง  
ดังนี้
      1. ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
      2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิจิตร
      3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามง่าม
      4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะพานหิน
      5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพันธุ์เศรษฐ 
สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมศูนย์ข่าวระดับจังหวัด 
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ช้ัน 3 ศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร  โดยมี พันเอกปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการกองก าลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ท าการแทนผู้บัญชาการกองก าลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

          วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร       
โดยกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ 
เพื่อหาต าแหน่งงานว่างเชิงรุก ในเขตอ าเภอเมืองพิจิตร รวม จ านวน      
7 แห่ง 16 อัตรา ได้แก่ โรงแรมฟ้าหลวง ,บ.ชีเค โกโก้แลนด์ จ ากัด , 
โรงแรมมีพรสวรรค์, บ.เค-วิน มอเตอร์,หจก.โรจนากรพาณิช, โรงแรม
โป๊ยเซียน และพิจิตรอเนกยนต์ฮอนด้า พร้อมทั้งส ารวจนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่ต้องการจ้างงานผู้สูงอายุท างาน จ านวน 4 แห่ง 10 อัตรา  



ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางาน
จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดนิคมราษฎร์บ ารุง หมู่ที่ 8 ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางาน
จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางมยุรี สร้อยวิชา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่           
10/2561 (ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมส านักงานแรงงานจังหวัด
พิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ช้ัน 2 โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็น
ประธาน

       วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ  จัดหา
งานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวปุณิกา  เจียพงษ์  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
เข้าร่วมประชุมคณะท างานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่     
1/2561 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร โดยมีนาง
อรนุช  ชัยชาญ นักวิชาการพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่  30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.   
นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร    
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร 
ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์         
สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

        วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สจจ.พิจิตร ออกเยี่ยม
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด (เทสโก้ โลตัส) สาขาพิจิตร 
และสาขาท่าหลวง ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีร้านค้าเอ็กซ์เพรส,ตลาดและ
ซุปเปอร์มาเก็ต จ านวน 13 แห่ง ข้อมูลการปรับลดจ านวนลูกจ้าง
ส านักงานใหญ่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเอง ส าหรับจังหวัดพิจิตร เริ่มเลิกจ้าง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร     
มีการเตรียมความพร้อมรองรับการปรับลดลูกจ้างในครั้งนี้ ได้แก่     
การประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่าง การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริม
การรับงานไปท าที่บ้าน  ให้ค าปรึกษาแนะน าการขึ้นทะเบียนหางาน 
การรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 



ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

         

ล าดบัที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 หจก.ศรีพระจันทร์ ค้าเหล็ก 1.พนักงานขบัรถปูน 2 ช 310 บาท/วัน ป.6 + 23 ปี+ ประกันสังคม
 145 ม.5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน 2.เสมียน 1 ญ 310 บาท/วัน ปวส.+ 20 -40 ปี  
 จ.พิจิตร โทร. 056 624105 , 056 662093        
2 บริษัท อีซูซุพิจิตร (1999) จ ากัด 1.พนักงานขาย 3 ช/ญ ตามตกลง ปวช.+ 22 ปี+ ประกันสังคม

 22-35 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง
2.ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา
โพทะเล 1 ญ ตามตกลง ป.ตรี 22 ปี+  

 อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.056 - 990988        
3 หจก.โรจนากรพานชิ 1.พนักงานขบัรถ 2 ช ตามตกลง ม.3 + 23 ปี+ ประกันสังคม
 11/1 ม.2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง 2.ช่างคุมงาน 2 ช ตามตกลง ปวช.+ 20 ปี+  
 จ.พิจิตร โทร. 056 990164 3.พนักงานบัญชี 2 ญ ตามตกลง ปวส.+ 20 ปี+  

4 บริษัท พิจิตร พี.เอส.อาร์ ฟุตแวร์ จ ากัด
พนักงานเย็บจกัร
อุตสาหกรรม 30 ช/ญ 310 บาท/วัน ป.6+ 18-40 ปี ประกันสังคม

 119 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร        
 โทร. 056 - 619998 056 - 619916        
 080 - 6867830        
5 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด พนักงานประจ าร้าน 20 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3 + 18-35 ปี ประกันสังคม
 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร        
 โทร.091-0048822 , 091-0047615        
6 บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด พนักงานขาย 2 ช/ญ ตามตกลง ม.3 + 20 ปี+ ประกันสังคม
 27/99-100 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง        
 จ.พิจิตร โทร.083-0962048        
7 บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3 + 18 ปี+ ประกันสังคม
 962 ม.3 ต.วังส าโรง อ.บางมูลนาก        
 จ.พิจิตร โทร. 056-633494        
8 บริษัท มิตซูวุฒิกลการ จ ากัด 1.ที่ปรึกษาบริการรถ 1 ช/ญ ตามตกลง ปวช.+ 20 ปี+ ประกันสังคม
 9/5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 2.ลูกสัมพันธ์ 1 ญ ตามตกลง ปวช.+ 20 ปี+  
 โทร.056-990297 ต่อ 9 3.พนักงานขาย 4 ช/ญ ตามตกลง ม.3+ 20 ปี+  
  4.ช่างยนต์ 2 ช ตามตกลง ปวช.+ 20 ปี+  
9 บริษัท มาสด้าพิจิตร จ ากัด พนักงานขาย 2 ช/ญ 6,000 บาท ม.3+ 25 ปี+ – ประกันสังคม
 171/3 ม.5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมอืง       – ค่าคอมมัชชั่น
 จ.พิจิตร โทร.056-652031        

10 หจก.เบสท์มิลค์เพอร์เพคชั่น พนักงานขาย 4 ช/ญ 10,000 บาท ม.3+ 18 ปี+ ประกันสังคม
 33/46 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมอืง        
 จ.พิจิตร โทร.056-652031        

11 บริษัท เมอืงไทยประกนัชวีิต จ ากัด พนักงานขาย 10 ช/ญ 12,000 บาท ม.3+ 20 ปี+ ค่าคอมมัชชั่น
 6 ถ.จันทร์สว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร        
 โทร.056-611319        

12 บริษัท ซูซูกิ เค วิน มอเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.6 + 20 ปี+ ประกันสังคม
 109 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 2.ช่างยนต์ 1 ช 310 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี+  
 โทร.056-619787 , 093-1344595        

13 บริษัท อิเซกิ เอส พิจิตร จ ากัด 1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.6+ 23 ปี+ ประกันสังคม
 8 ม.2 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ 2.ช่างยนต์ 1 ช 310 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี+  
 อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.081-4615588        

14 บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 
พนักงานเย็บจกัร
อุตสาหกรรม 300 ช/ญ 310 บาท/วัน ป.6+ 20 ปี+ ประกันสังคม

 99/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจติร        
 โทร.056-619856 , 084-8748871        

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561



15 บริษัท สยามนิสสัน จ ากัด 1.ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ ตามตกลง ม.3+ 18-35 ปี ประกันสังคม

 9/9 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
2.พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 ช ตามตกลง ไม่จ ากัดวุฒิ 40-60 ปี  

 โทร. 056-611999        

16
บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จ ากัด สาขา
พิจิตร พนักงานขายพื้นที่เชา่ 1 ช/ญ ตามตกลง ป.ตรี 23 ปี+ – ประกันสังคม

 332 ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร       – ประกันชีวิต

 โทร.095-2211812       
– ปรับเงินเดือนทกุ
ปี

17 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) พนักงานนบัสต๊อกสินค้า 30 ช/ญ 310 บาท/วัน ไม่จ ากัดวุฒิ 18-37 ปี ประกันสังคม
 สาขาพิจิตร        
 310 ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร        
 โทร.081-9261681        

18 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ แม่บา้น 1 ญ ตามตกลง ไม่จ ากัดวุฒิ 30-45 ปี  
 4/324 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง        
 จ.พิจิตร โทร.087-7893652        

19 โรงแรมโป้ยเซียน แม่บา้น 1 ญ ตามตกลง ไม่จ ากัดวุฒิ 20 ปี+  
 158 ม.4 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร        
 โทร.083-6285596        
         

20 โรงแรมมีพรสวรรค์ เจา้หนา้ที่ประชาสัมพันธ์ 1 ช/ญ ตามตกลง ม.6+ 20 ปี+ ประกันสังคม
 88/10,88/11 ต.ท่าหลวง อ.เมอืง จ.พิจติร        
 โทร. 056-615151        

21 บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากัด สาขาพจิิตร 1.ที่ปรึกษาการขาย (Sale) 2 ช/ญ 310 บาท/วัน ไม่จ ากัดวุฒิ 22 ปี+ – ประกันสังคม
 22/39 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 2.ธุรการขาย 1 ช/ญ ตามตกลง ป.ตรี 22 ปี+ – ผ่านเกณฑ์ทหาร
 จ.พิจิตร โทร. 056-990998 3.ผู้บริหารงานบริการ (SA) 2 ช/ญ ตามตกลง ป.ตรี 22 ปี+ – ขับรถยนต์ได้
  4.เจ้าหนา้ที่ V.D.Q.I 1 ช ตามตกลง ปวส.+ 22 ปี+ – มีใบขับขี่รถยนต์

22 บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง 1.ที่ปรึกษาการขาย (Sale) 1 ช/ญ 310 บาท/วัน ไม่จ ากัดวุฒิ 22 ปี+ – ประกันสังคม
 47/1 ม.7 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง 2.ผู้บริหารงานบริการ (SA) 1 ช/ญ ตามตกลง ป.ตรี 22 ปี+ – ผ่านเกณฑ์ทหาร
 จ.พิจิตร โทร. 056- 903088 3.ช่างเทคนิค 1 ช ตามตกลง ปวส.ช่างยนต์ 22 ปี+ – ขับรถยนต์ได้
        – มีใบขับขี่รถยนต์

23 โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ ผู้ช่วยเภสัชกร 2 ช/ญ ตามตกลง ม.6 ขึ้นไป 20-35 ปี – ประกันสังคม
 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง        
 จ.พิจิตร โทร. 056 - 611 407 ต่อ 16        

24 บริษัท น้ าตาลพิษณุโลก จ ากัด 1.เจ้าหนา้ที่บัญชี 1 ญ ตามตกลง
ป.ตรี การ

บัญชี 25 ปี+ – ประกันสังคม
 8/8 ม.8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม 2.วิศวกรเครื่องกล 1 ช ตามตกลง ป.ตรี 25 ปี+  
 จ.พิษณุโลก โทร. 055 - 296021 3.พนักงานประกันคุณภาพ 1 ญ ตามตกลง ป.ตรี 23 ปี+  

 055 - 296023 ต่อ 113 4.พนักงานฝ่ายผลิต
ไม่
จ ากัด ช/ญ ค่าจ้างขั้นต่ า ป.6 ขึ้นไป 18-55 ปี  

ล าดบัที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ เงื่อนไข/สวัสดิการ


