
วารสาร ฉบบัที่ 20 ประจ  าเดือนมิถุนายน 2561

เลขที ่152/20 ถ.บงึสไีฟ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พจิติร 66000

โทร 0 5661 3541 โทรสาร 0 5661 3541 ต่อ  13

E-mail : pct @ doe.go.th

  รับสมัครทดสอบภาษาและทกัษะการท างาน เพื่อไปท างานเกาหลี 1 – 3 มถิุนายน 2561 

      กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการท างาน (Point System) เพื่อไป
ท างานเกาหลีในกิจการ เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 และสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์เลือกวัน เวลาที่จะสมัครได้ที่ เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดรับสมัคร

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษา
เกาหลีและทักษะการท างาน (Point System) ครั้งที่ 5 ใน 2 ประเภทกิจการคือกิจการเกษตรกรรม/ ปศุสัตว์ และกิจการ
ก่อสร้าง โดยจะขึ้นบัญชีไว้ประเภทกิจการละ 1,100 คน  คุณสมบัติเป็นเพศชาย หรือหญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์        
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระท าผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อ
สังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูก
ปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระท าผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ   
ยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพ านักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี 
หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
         หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จ านวน 2 ใบ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จ านวน 2 ใบรูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว        
ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัคร มี 4 แห่งคือ 1. ศูนย์
การรับสมัครกรุงเทพฯ อาคารเดอะฮับ รังสิต ช้ัน 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 2. ศูนย์การรับสมัครจังหวัด
ล าปาง หอประชุมจังหวัดล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง 3. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การค้าตึกคอม     
แลนด์มาร์คอุดรธานี 4. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21  สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 3 
มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยให้คนหางานท่ีประสงค์จะสมัครไปท างานสาธารณรัฐเกาหลีลงทะเบียนเพ่ือ
เลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่ที่จะสมัครได้ที่เว็บไซด์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่      
3 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.  ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคนหางาน 
           นายอนุรักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครภายในวันเวลาและ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อลงทะเบียนเลือกวัน เวลาที่จะสมัครทางเว็บไซต์แล้ว ขอให้ไปสมัครตามวัน เวลาที่ได้
ลงทะเบียนไว้ เพื่อความสะดวกในการสมัคร จะได้ไม่ต้องรอนาน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการทางออนไลน์ได้ สามารถ
ติดต่อได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือท่ีกองบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02245-9429 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน



                                            บรรณาธิการ
นางสาวกมลทิพย์  นันทะส าราญ                 นักวชิาการแรงงานช านาญการ      

             รักษาราชการแทน จัดหางานจงัหวดัพจิิตร
กองบรรณาธิการ
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

กกจ.ตรวจเข้มแคดดี้ต่างด้าวลอบท างาน

           กรมการจัดหางานชี้แจงไม่เคยอนุญาตให้คนต่างด้าวท าอาชีพแคดดี้ เพราะคนต่างด้าวไม่สามารถท าได้ 
พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวอย่างเข้มงวด พบกระท าผิดด าเนินคดี
ทั้งนายจ้างและคนต่างด้าวทันที ไม่มีข้อยกเว้น 
           นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าสนามกอล์ฟบางแห่งเลิกจ้างแคดดี้
คนไทยเพราะจะน าคนต่างด้าวเข้ามา ท าหน้าที่แทนว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้กรมการจัดหางานมิได้นิ่งนอนใจ โดยได้สั่ง
การให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจการท างานของคนต่างด้าวทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เก่ียวกับการท างานของคนต่างด้าวให้สนามกอล์ฟทราบ ทั้งยังจะมีหนังสือแจ้ง
ไปยังสนามกอล์ฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายอีก
ด้วย ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าสนามกอล์ฟมีการจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือท างาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิท าได้จริงจะมีความผิดตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กรมการจัดหางานจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 9 ก าหนดว่าห้ามผู้ใดรับ
คนต่างด้าวท างานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท างานหรือให้คนต่างด้าวท างานนอกเหนอืจากทีม่สีทิธจิะท าไดอ้นั
เป็นการฝุาฝืนพระราชก าหนดนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 102 ข้อหารับคนต่างด้าวเข้าท างานโดยไม่มีใบอนุญาต
ท างานหรือให้คนต่างด้าวท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท 
ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ถ้ากระท าผิดซ้ าอีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 
บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจ าทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวท างานเป็นเวลา 3 ปี ขณะเดียวกัน
คนต่างด้าวจะมีความผิดตามมาตรา 8 ห้ามคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือท างานนอกเหนือจากที่
มีสิทธิจะท าได้อันเป็นการฝุาฝืนพระราชก าหนดนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 101 ข้อหา ท างานโดยไม่มีใบอนุญาต
ท างานหรือท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และเมื่อช าระ
ค่าปรับแล้วให้ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมการจัดหางานไม่เคยออกใบอนุญาตท างานให้กับคนต่างด้าวในอาชีพแคดดี้แต่อย่างใด 
เพราะเป็นงานที่คนต่างด้าวไม่สามารถท าได้ นายอนุรักษ์ฯ กล่าว



ความต้องการแรงงาน

          
   นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                        แจ้งความต้องการแรงงาน จ านวนทั้งสิ้น 129  อัตรา   
อัตรา              ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
                        ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ านวน  85  คน                                             

การบรรจุงาน
                     ได้รับการบรรจุงาน  74  คน  
                                                          

 1. พนักงานขาย         45     อัตรา    
 2. พนักงานฝุายผลติ    32    อัตรา
 3. พนักงานธุรการ       20    อัตรา 
 4. พนักงานแคชเชียร์      18     อัตรา
 5. แม่บ้าน                 5     อัตรา
 6. พนักงานท่ัวไป         2      อัตรา
 

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง /
สถานประกอบการต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
  1. พนักงานขาย       32      อัตรา   
  2. พนักงานแคชเชียร์   22      อัตรา  
  3. พนักงานฝุายผลิต   13      อัตรา
  4. พนักงานบัญชี       10      อัตรา
  5. พนักงานท่ัวไป       8       อัตรา

 

1. ปวส.               29     คน   
2. มัธยมศึกษา      25     คน
3. ปวช.               15     คน
4. ปริญญาตรี        10     คน
5. ประถมศึกษา       6     คน

อายุผู้สมัครงาน

1.อายุ 18-24 ปี จ านวน  35   คน  
2.อายุ 25-29 ปี จ านวน   20    คน  
3.อายุ 30-39 ปี จ านวน   15    คน   
4.อายุ 40-49 ปี จ านวน   12    คน
5. อายุ 50-59 ปี  จ านวน  3    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 45 34.88 1. ปวช. 29 22.48 1. 18-24 25 19.38

2.พนกังานฝ่ายผลิต 32 24.81 2.มธัยมศึกษา 25 19.28 2.30-39 15 11.63

3. พนกังานธุรการ 20 15.50 3. ปวช. 15 11.63 3. 40-49 12 9.30

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 30 35.29 1.ปวส. 25 29.41 1.25-29 20 23.53

2.พนกังานแคชเชียร์ 18 21.18 2.ปวช. 15 17.65 2. 30-39 15 17.65

3.พนกังานทัว่ไป 12 14.12 3. ปริญญาตรี 10 11.76 3. 50-59 3 3.53

2.   ผู้ลงทะเบียนหางาน
จากการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของส านกังานจดัหางานจงัหวดัพจิิตรประจ าเดือนพฤษภาคม 2561                        

มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  จ  านวน  85   คน เพศชาย   30   คน เพศหญิง   55  คน

       
1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจา้งแจง้ความตอ้งการ(ต าแหน่งงานวา่ง) จ านวน  129  อตัรา เป็นเพศชาย   -   อตัรา เพศหญิง -  อตัรา    
ไม่ระบุ  129   อตัราสรุปผลไดด้งัน้ี
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3.การบรรจุ
ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีผูไ้ดรั้บการบรรจุ จ านวน   74  คน เพศชาย  25  คน เพศหญิง    49    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.พนกังานขาย 25 33.78 1. ปวช. 15 20.27 1.18-24 12 16.22

2.พนกังานฝ่ายผลิต 10 13.51 2. ปวส. 8 10.81 2. 25-29 5 6.76

3. พนกังานธุรการ 8 10.81 3. ปริญญาตรี 5 6.76 3. 25-29 3 4.05

4. ผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน           
          ผูป้ระกันตนกรณีว่างงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 มีผูข้ึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน                  
ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิจิตร จ านวน  150 คน ผลการบรรจุงานของผูป้ระกนัตน  จ  านวน 75 คน

ผู้ขึน้ทะเบียนประกนัตนฯ จ านวน คน

- กรณีลาออก 150 150

 -กรณีถูกเลิกจา้ง  -  -

  -บรรจุงาน 75 75

 
        หมายเหตุ : แยกเป็น
                            -  สมคัรงาน  จ านวน  95  คน

-  ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  55  คน
         -  คา้ขาย จ านวน  20  คน
                                    -  เกษตรกร จ านวน  35  คน



งานที่เหมาะกับเด็กจบใหม่เป็นแบบไหนกันแน่
       
          ก่อนที่จะมองหางาน เด็กจบใหม่ควรให้ค าตอบให้กับตัวเองให้ได้ว่างานแบบไหนกันแน่ที่ตัวเองชอบ     
อย่าให้ความกดดันในการหางานท าร้ายตัวเราเอง  ลองถามตัวเองด้วยค าถามเหล่านี้ ดูว่าจริง ๆ แล้วอยากท างาน
แบบไหน จากนั้นค่อยเดินหน้าหางานที่เราคาดหวังกันต่อไป
งานที่ใช่ คืองานที่ตรงกับความสามารถหรือเปล่า?
          ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ าเรียนมานั้น ตรงกับต าแหน่งงานที่เราสมัครหรือไม่? ถ้าตอบตัวเองว่าใช่ งานนี้
ควรเป็นงานของเรา เม่ือน าความสามารถที่เราได้ร่ าเรียนมา รวมเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงาน เราน่าจะ
บอกตัวเองได้ว่าเราเหมาะกับงานนี้มากน้อยเพียงใด เมื่อเราได้ท างานที่ตรงกับความต้องการ บวกกับความรู้
ความสามารถที่ตัวเองมี จะท าให้เรามีความสุขกับงานที่ท าอย่างแน่นอน อีกทั้ง นายจ้างจะยิ้มรับเราทันที เพราะ
เขาจะมั่นใจว่าเราสามารถท างานให้เขาได้
งานที่ได้ ไม่ใช่งานที่ชอบหรือเปล่า?
          เราอยากที่จะท างานที่ตัวเองชอบ มากกว่างานที่เราเรียนจบมาตรงสายหรือไม่ ถ้าเราตอบตัวเองว่าใช่ เรา
อาจจะต้องเขียนเรซูเม่ฉบับใหม่ แล้วยื่นสมัครงานในต าแหน่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบจะดีกว่า เพราะหากเรายัง   
ดันทุรังสมัครสมัครงานในต าแหน่งที่เราไม่ได้ชอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของเงินเดือน  หรืออะไรก็ตาม การบอก
ตัวเองว่า “ท าไปเดี๋ยวก็ชอบเอง” ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราอาจจะต้องเสียใจในภายหลัง 
เพราะต้องหางานใหม่ในที่สุด
          แต่น้อง ๆ จบใหม่ ๆ หลาย ๆ คนก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ ความสามารถมากพอที่จะไปต่อสู้ แข่งกัน
กับผู้หางานคนอื่น ๆ ด้วย ยิ่งเรามีความสามารถมาก เรายิ่งได้เปรียบกว่าผู้หางานคนอื่น ๆ และน าความรู้ที่มีไป
ต่อสู้เพื่อให้ได้งานที่ชอบ จากคนที่เรียนมาตรงสายมากกว่าเรานั่นเอง
งานนี้มีความก้าวหน้ารออยู่หรือไม่?
          เพียงแค่คุณสมบัติตรงกับความต้องการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่เราต้องดูให้ลึกไปกว่านั้น คือ 
ความมั่นคง และความก้าวหน้าของบริษัท แม้ว่าจะดูได้ไม่ลึกมากพอ แต่อย่างน้อยที่สุด เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า
งานที่เราสมัครนี้มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เราจะเติบโตได้เพียงใด ไม่ใช่ว่าต้องลาออกกลางคัน เพราะ
ท้ายที่สุดแล้ว เราไม่สามารถสร้าง Career Path ในบริษัทนี้ได้
เรียนจบมาไม่ตรงสาย ท าได้ใช่ไหม?
          หลายคนเลือกที่จะท างานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกแต่อย่างใด หากเรามี
ความสามารถตรงกับความต้องการของนายจ้าง และสามารถท างานนั้นได้จริง ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตา มที่
ท าให้เราเลือกท างานไม่ตรงสาย แต่เมื่อเราตัดสินใจที่ท างานที่เราชอบ เราต้องมั่นใจว่าเราท างานนั้นได้จริง ๆ   
โดยไม่มีอุปสรรค
          โดยส่วนใหญ่แล้วนายจ้างจะตัดสินใจเลือกคนที่จบมาไม่ตรงสาย ก็ต่อเมื่อเขามีความสามารถจริง ๆ หรือมี
ผลงานที่สามารถจับต้องได้ แต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่นายจ้างยินดีจะรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ เข้าท างานอย่างไม่
มีเงื่อนไข แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องคิดเผื่อไว้แล้วว่าไม่มีอะไรง่ายดาย เพราะเราจะต้องพยายามท างานให้เต็มที่ 
เพื่อที่เราจะได้ตามคนที่มีประสบการณ์ได้ทัน
          ไม่ว่าเราจะเลือกหางานที่ใช่ ตรงกับความสามารถที่เรามี หรืองานที่ถูกใจก็ตาม เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า
เรามีความตั้งใจ และอยากจะท างานนั้นจริง ๆ ไม่ใช่ท า เพียงเพราะว่าอยากจะได้งาน หรือท างานอะไรก็ได้ไปก่อน 
เพราะไม่อยากตกงาน ความเร่งรีบในการหางาน อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราภายหลัง เพราะจะท าให้เราไม่
สามารถท างานได้เป็นชิ้นเป็นอันนั่นเอง



ส่วนผสมและเครื่องปรุง
- มะม่วงเปรี้ยว 2 ลูก - กุ้งสด 20 ตัว
- หัวหอมแดง 1 หัว - น้้าปลาอย่างดี 3 ช้อนโต๊ะ
- น้้าตาลทราย 4 ช้อนโต๊ะ - ถั่วลิสงคั่ว 1/2 ถ้วยตวง
- เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 3 ช้อนโต๊ะ - พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก 10 เม็ด
- กุ้งแห้งอย่างดีที่ไม่มีเปลือก 1/4 ถ้วยตวง - น้้ามะนาว 2 โต๊ะ
- ต้นหอมผักชีอย่างละ 1 ต้น - ผักกาดหอม 1 ต้น
- ใบสะระแหน่ 1 ก้าน - พริกชี้ฟ้าแดง 1 เม็ด
- น้้ามันพืช ¼ ถ้วยตวง

ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ
- น้ากุ้งสดมาปอกเปลือก แล้วน้าไปล้างน้้าให้สะอาดเด็ดหัวผ่าหลังดึงเส้นด้าออกพักไว้
- หัวหอมแดงล้างน้้าให้สะอาด แล้วน้าไปซอยบางๆ ให้ได้ ½ ถ้วยตวง พักไว้
- พริกข้ีหนูสวนล้างน้้าให้สะอาดซอยให้ละเอียดให้ได้ 1 ช้อนโต๊ะ
- ผักกาดหอมล้างน้้าให้สะอาดใส่ชามพักไว้
- ใบสะระแหน่ล้างน้้าให้สะอาด แล้วน้ามาเด็ดเป็นใบๆ 10 ใบ
- พริกชี้ฟ้าแดงล้างน้้าให้สะอาด แล้วน้าไปซอยเป็นเส้นยาวๆ 
- ล้างผักชีต้นหอมให้สะอาด แล้วน้าไปหั่นเป็นท่อนสั้นพักไว้

ขั้นตอนวิธีการย ามะม่วงกุ้งสด
- น้าน้้าสะอาด 2 ถ้วยตวงใส่ลงภาชนะ เติมเกลือป่นลงไป 1 ช้อนชา
- ปอกเปลือกมะม่วงแล้วน้าลงไปแช่ในน้้าเกลือสักพัก
- จากนั้นน้ามะม่วงมาสับเป็นเส้นหยาบๆ พักไว้
- น้าน้้า 1 ถ้วยตวงใส่ลงหม้อ แล้วน้าขึ้นตั้งบนเตาใช้ไฟแรง พอน้้าเดือดใส่กุ้งสดลงไปลวกจนสุกตักขึ้นพักไว้
ให้สะเด็ดน้้า
- น้ากระทะขึ้นตั้งบนเตาใช้ไฟปานกลาง เทน้้ามันพืชลงในกระทะพอน้้ามันร้อนให้น้ากุ้งแห้งลงไปทอดให้
เหลืองกรอบ จากนั้นตักข้ึนพักไว้ให้สะเด็ดน้้ามัน
- น้ามะม่วงสับใส่ภาชนะ ตามด้วยน้้าปลา น้้าตาล และพริกขี้หนูซอย แล้วท้าการคลุกเคล้าให้เข้ากันชิม
รสชาติให้ได้ตามชอบ แต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวให้เติมน้้ามะนาวที่เตรียมไว้ลงไป

ย ามะม่วงกุ้งสดรสเดด็



ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร  ประจ าเดือนมิถุนายน 2561

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง
วุฒิ

การศึกษา อายุ เง่ือนไข-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
บริษัทนันยางการ์เม้นท์ 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 อู่เปิ่นการช่าง ช่างสี 2 ช 310 บาท/วัน ไม่จ ากัดวุฒิ 18 ปี +  -
 6/25 ม.10 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง        
 จ.พิจิตร โทร 089-4393623        
4 หจก.โรจนากรพานิช 1.วิศวกรคุมงาน 2 ช 310 บาท/วัน ป.ตร+ี 23 ปี+  - มีประกันสังคม
 11/1 ม.2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง 2.พนักงานขาย 2 ช/ญ 310 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี+  
 จ.พิจิตร โทร 056-990164 3.พนักงานคุมเครื่องจักร 2 ช 310 บาท/วัน ปวส.+ 20 ปี+  
 4.พนักงานบัญชี 1 ญ 310 บาท/วัน ปวส.+ 20 ปี+  
  5.ช่างส าราจ 2 ช 310 บาท/วัน ม.6+ 20 ปี+  
5 บริษัท พิจิตร พี.เอส.อาร์.ฟุตแวร์ จ ากัดพนักงานเย็บจักร 50 ช/ญ 310 บาท/วัน ป.6+ 18 ปี+  - 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 บริษัท มาสด้าพิจิตร จ ากัด พนักงานขาย 6 ช/ญ 6,000 บาท ม.3 + 20 ปี+  - มีประกันสังคม
 171/3 ม.5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง    มีค่าคอม    
 จ.พิจิตร        
9 ร้านน้ าด่ืม เอเวอร์ พี 1.พนักงานท่ัวไป 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 ปี+  
 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-ตะพานหิน อ.เมือง 2.พนักงานขาย 5 ช/ญ 310 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  
 จ.พิจิตร โทร 081-1613802        

12 บ.ธนพรรษ์ คอนกรีต จ ากัด พนักงานขนส่ง 2 ญ 310 บาท/วัน ปวช. + 20 ปี +  - มีประกันสังคม
 111/7 ม.8 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง        
 จ.พิจิตร โทร 056-990292        



ภาพกิจกรรม

        
      วันจันทร์ที่  7  พฤษภาคม  2561  ด าเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ  
กิจกรรมหลักโครงการเมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  หลักสูตร “การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  ระหว่างวันที่ 7-11 
พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน  เปูาหมาย  20 คน  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล  ต าบล       
วังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร 

       วันพุธที่  2  พฤษภาคม  2561  ด าเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ  
กิจกรรมหลักโครงการเมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หลักสูตร  “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบรรจุภัณฑ์” ระหว่าง
วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน เปูาหมาย  20 คน  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล าประดา  ต าบล
ล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

        วันอังคารที่  1  พฤษภาคม  2561   ด าเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ  
กิจกรรมหลักโครงการเมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก”  ระหว่างวันที่ 1 – 5 
พฤษภาคม 2561  รวม 5 วัน เปูาหมาย 20 คน ณ วัดบึงนาราง ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 



     วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  2561   ด าเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ  
กิจกรรมหลักโครงการเมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หลักสูตร “สมุนไพรออร์แกนิคเพ่ือสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 8-12 
พฤษภาคม 2561  รวม 5 วัน  เปูาหมาย  20 คน  ณ  วัดไดรังธรรมสังเวช  ต าบลห้วยร่วม อ าเภอดงเจริญ  
จังหวัดพิจิตร 

ภาพกิจกรรม

      วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ร่วมกับ      
อ าเภอตะพานหินในโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบึงประดู่ หมู่ 5 ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนใช้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ  จ านวน 49 ราย  

       วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ให้บริการจัดหางานเชิงรุกโดยออกตรวจเยี่ยม
นายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือหาต าแหน่งงานว่างให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปณ อ าเภอตะพานหิน       
จังหวัดพิจิตร รวม 5 แห่ง ได้แก่ เทสโก้ โลตัส (สาขาตลาดตะพานหิน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)                  
บิ๊กซี มาร์เก็ต ตะพานหิน ร้านสหแสงชัย สาขาตะพานหิน และหจก.เอสแอนด์เคเทรดเซ็นเตอร์  มีต าแหน่งงานว่าง 
5 ต าแหน่ง 8 อัตรา เช่น พนักงานจัดเรียงสินค้า และพนักงานทั่วไป 



           วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปท าที่
บ้าน ผู้รับงานไปท าที่บ้าน จ านวน 12 คน  ให้มีทักษะเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน การจัดตั้งกลุ่ม การบริหาร
จัดการกลุ่มและศึกษาดูงาน ณ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกช้าง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี

            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561   ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  ด าเนินการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ  กิจกรรมหลักโครงการเมืองพิจิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   หลักสูตร 
“ขนมหวาน งานประดิษฐ์ และเกษตรอินทรีย์” ระหว่างวันที่  10 –14 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน  
เปูาหมาย  20 คน  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
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