ประจำเดือน มกรำคม 2564
ฉบับที่ 1/2564

https://www.doe.go.th/phitsanulok

วิสยั ทัศน์กรมกำรจัดหำงำน
“กำลังแรงงำนมีงำนทำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2565”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีงานทา โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
5. บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว

ค่ำนิยม
STRONG
S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชน
ทุกช่วงวัยที่มารับบริการ
T = Team Work : การทางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
ฉับไว
O = Owner : มีจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน

สาระในเล่ม
 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน ธันวาคม 2563
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน มกราคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน มกราคม 2564
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
มกราคม 2564 พบกันอีกเช่นเคยกับ สาระน่ารู้ ข่าวสาร
ต่ า งๆ สถานการณ์ ต ลาดแรงงานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
กา รส่ ง เส ริ ม ก าร มี ง า นท า ข่ าว สา ร ด้ า นแ ร งง า น
และเส้ น ทางอาชี พ แนะน าอาชี พ อิส ระที่น่ า สนใจ และ
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน มกราคม 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

รักยิ้มบิวตี้ ให้บริการนวดหน้า นวดตัว เพื่อสุขภาพและเสริม
ความงาม และให้บริการนอกสถานที่
เบอร์โทร. 081-9223659
ที่อยู่ 459/304 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านชินลาภ ซอย 5 ต.สมอแข
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
กิจกรรม
จัดรายการวิทยุ “ฟังที่นี่รอบรู้เรื่องแรงงาน”
สถานที่ดาเนินการ
- สวท.พิษณุโลก

15 มกราคม 2564
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ รับแจ้งตาแหน่งงาน
ว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา Part-Time
และผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ ผู้ ว่ า งงานที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

22 มกราคม 2564
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้ว่างงาน
และประชาชนทั่วไป ตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงาน
ท าอย่ า งยั่ ง ยื น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือน ธันวาคม 2563

6, 13, 19, 21, 26 มกราคม 2564
กิจกรรม
ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ให้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้งเพิ่มความ
เข้มขันการเฝ้าระวังและตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

19-20 ธันวาคม 2563
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ และติดตามผลการจ้าง
งาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยภาครัฐ และ
เอกชน (Co-payment) เพื่อตรวจสอบการทางาน การจ้างงาน
ของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอชาติตระการ
- อาเภอนครไทย
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

นานา สาระ..
กลุ่มคนที่ปอดทางานน้อยลงกว่าปกติ
1. ผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะ
เสื่อมตามกาลเวลา การทางานของปอดจะไม่คงประสิทธิภาพ
100% เหมือนสมัยหนุ่มสาว
2. คนที่เคยเป็นโรคประจาตัวเกี่ยวกับปอด เช่น โรค
ปอด มะเร็งปอด ถุ งลมโป่งพอง ถ้าปอดถูกทาลายเล็กน้อย
ก็จะส่งผลต่อชีวิตอย่างมาก ระบบร่างกายจะเสื่อมลงอย่าง
รวดเร็ว
3. คนที่มีน้าหนักมาก เสี่ยงกับการหายใจที่ยากลาบาก
มากกว่าเดิม เพราะกระบังลมเคลื่ อนไหวได้ยากขึ้น คนที่มี
น้าหนักมากที่น่าห่วงคือ ผู้ที่มีไขมันใต้ผิวหนัง หรือใต้ช่องท้อง
มาก จะทาให้ การเคลื่ อนของกระบังลมยากกว่าเดิม ส่ งผล
กระทบต่อการทาให้ปอดหายใจเต็มที่ได้น้อยลง หมายถึงปอด
ของคนกลุ่มนี้จะทางานได้ไม่ 100% แม้จะมีสุขภาพที่ดี
ที่มา : https://www.thaihealth.or.th

วิธีทา
ส่วนผสม (ต่อ)

ข้าวไรซ์เบอร์รีผัด กับปลานิล อาหาร
จานเดียวจากธัญพืชเพื่อสุขภาพ

ส่วนผสม
- ปลานิลหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 100 กรัม
- เกลือป่นหยาบ เล็กน้อย
- พริกไทยป่น เล็กน้อย
- แป้งทอดกรอบสาเร็จรูป
- น้ามันพืช สาหรับทอด
- กระเทียมสับ 1 ช้อนชา

- น้ามันมะกอก 1 1/2 ช้อนชา
- แครอท หั่นเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ
- บรอกโคลี หั่นเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ
- ฟักทอง หั่นเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ
- ข้าวไรซ์เบอร์รีหุงสุก 3/4 ถ้วยตวง
- ซอสเห็ดหอม 2 ช้อนชา
- ซีอิ๊วขาว 1/2 ช้อนชา
- น้าตาลทราย 1/4 ช้อนชา
- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
6-7 เม็ด
- เมล็ดทานตะวันอบกรอบ 1 ช้อนชา
- น้าปลาผสมน้ามะนาวและพริก
ขี้หนู

1. โรยเกลื อป่ น และพริกไทยป่ น บนเนื้ อปลานิ ล
แล้ ว คลุ ก ลงในแป้ ง ทอดกรอบพอทั่ ว ใส่ ล งทอด
ในน้ามันพืชใช้ไฟปานกลาง ทอดจนสุกเหลือง ตักขึ้น
พักให้สะเด็ดน้ามัน เตรียมไว้
2. เจียวกระเทียมกับน้ามันมะกอกพอเหลืองหอม
ใส่แครอท บรอกโคลี ฟักทอง และข้าวไรซ์เบอร์รีลงไป
ผัดเบา ๆ ให้เข้ากัน
3. ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอม ซีอิ๊วขาว น้าตาลทราย
เกลือป่นและพริกไทยป่น ผัดให้เข้ากัน
4. ใส่ปลาทอดลงไปตะล่อมเบา ๆ ให้เข้ากัน ตักใส่
จานสาหรับเสิร์ฟ โรยเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และเมล็ด
ทานตะวัน เสิร์ฟพร้อมน้าปลาผสมน้ามะนาวและพริก
ขี้หนู
ที่มา : https://cooking.kapook.com

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก เดือน ธันวาคม 2563 จานวน 40 แห่ง 40
ตาแหน่ง 495 อัตรา เป็นเพศชาย จานวน 121 อัตรา
เพศหญิ ง จ านวน 22 อั ต รา และไม่ ร ะบุ เ พศ จ านวน
352 อั ต รา เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2563 มี
ความต้องการจ้างงานลดลง 19 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
3.69 ของเดือน พฤศจิกายน 2563

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน ธ.ค. 63 กับ พ.ย. 63

549

495 514

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

487
342

329

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บ ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จ านวน 156 อั ต รา ร้ อยละ
31.52 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 118 อัตรา
ร้อยละ 23.84 รองลงมาคือระดับ ปวช. จานวน 80 อัตรา
ร้อยละ 16.17 รองลงมาคือปริญญาตรี จานวน 73 อัตรา
ร้อยละ 14.74 และอื่นๆ รวม 68 อัตรา ร้อยละ 13.73

ธ.ค.-63

ป.ตรี, 73

พ.ย.-63

ประถมศึกษา,
68
มัธยมศึกษา,
118

ปวส. /
อนุปริญญา,
156
ปวช., 80

ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 7 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ธันวาคม 2563
1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
3. ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
4. พนักงานขับรถจักร (พนักงานขับรถไฟ) ,
ผู้ขับเคลื่อนหัวรถจักร
5. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
6. เลขานุการ
7. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน ธ.ค. 63 กับ พ.ย. 63
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ชาย
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รวม

ธ.ค.-63
164
178
342

ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มีผู้ ส มัครงาน เดือ น ธันวาคม 2563 จานวน 342 คน
ลดลงจากเดือนที่แล้ ว 207 คน พิจารณาจากช่ว งอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 40-49 ปี จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61
รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน 42 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.28 และช่วงอายุอื่นๆ 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.17 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

พ.ย. 63
253
296
549

การบรรจุงาน

บรรจุงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ และอายุ
9. อาชีพงานพื้นฐาน

8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
60 ปีขึ้นไป

6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน)

50-59 ปี

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด

40-49 ปี

4. เสมียน เจ้าหน้าที่

30-39 ปี

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

25-29 ปี

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

18-24 ปี

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ
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ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือน ธันวาคม 2563 จานวน 342 คน
ตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. เลขานุการ
2. บริกร, พนักงานเสริฟ
3. ผู้ทางานในฟาร์มสัตว์ปีกอื่น ๆ
4. พนักงานขับรถดัมพ์ , พนักงานขับรถกระบะเทหลัง
5. แรงงานด้านการผลิต
6. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
7. ยามรักษาการณ์
8. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ
9. ผู้จาหน่ายสินค้าแบบขายตรง
10. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ
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การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก จาแนก
จานวน 22 คน
จานวน 10 คน
จานวน 35 คน
จานวน 8 คน
จานวน 99 คน
จานวน 38 คน
จานวน 27 คน
จานวน 25 คน
จานวน 19 คน
จานวน 10 คน

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือน ธันวาคม 2563
มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 13 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 6 คน แจ้งการเดินทางไป
ทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 1 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry) จานวน 6 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือน ธันวาคม 2563

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 6 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 1 คน

การเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศ (Re - Entry)
จานวน 253 คน
จานวน 6 คน

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 13 คน

ณ เดือน ธันวาคม 2563 ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยประเทศที่แรงงาน
ไทยไปทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ แคนดา ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาหรับประเภท
งานที่แรงงานไทยไปทางานมากทีส่ ุด คือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน และพนักงานทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อาเภอชาติตระการ

5

แคนดา

คนงานเกษตร

2

อาเภอเมืองพิษณุโลก

4

บูรไน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ญี่ปุ่น, โอมาน

วิศวกร, ช่างเชื่อม

3

อาเภอบางระกา

3

แคนาดา, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, อินโดนีเซีย ฯลฯ

ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป

4

อาเภอพรหมพิราม

1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ช่างเชื่อม

รวม

13

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน มกราคม 2564
ชื่อบริษัท
น้าตาลพิษณุโลก จากัด

ชื่อตาแหน่ง
อัตรา
วุฒิ
งาน
พนักงาน
14 ม.3-ป.ตรี
ประจาลูกหีบ

อายุ
(ปี)
18-45

ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
(บาท)
560/วัน สามารถทางานเป็นกะได้

พนักงานผู้ช่วย
ขับรถ

18-50

560/วัน ผู้ช่วยพนักงานขับรถตัดอ้อย ทางานตามฤดู
หีบ มีวันหยุดให้ 1 วัน/สัปดาห์
320/วัน ทางานระยะสั้น ตามฤดูการหีบอ้อย

18

ม.3-ป.ตรี

ฝ่ายผลิต

100 ไม่จากัด

20-45

บริษัท ทีดี ตะวันแดง
จากัด (สาขาพิษณุโลก)

พนักงาน
ตรวจสอบ
สินค้า

20

ม.6-ป.ตรี

21-35 9,750/ด

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม
คอสเมติก จากัด

พนักงานขาย

20

ไม่จากัด

- เงินเดือน/ ค่าคอมมิชชั่น/- โบนัส
23-40 15,000/ - ประกันสังคม
ด
- เช่าที่พักให้ เเละสวัสดิการอื่นๆ

สามารถลงพื้นที่ร้านค้า
ดูแลเรื่องการจัดการสต็อคสินค้าได้

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน มกราคม 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

คาถามประจาเดือน มกราคม 2563
ครม.ปรับเงื่อนไข โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดย
ภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ขยายระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการฯ จนถึงวันที่
เท่าไหร่....?

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน มกราคม 2564

ร่วมส่งคาตอบได้ที่ QR Code
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รบั รางวัล จะต้องเป็นผู้ที่ส่งคาตอบเข้ามาเร็วที่สดุ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบคาถามชิงรางวัล.. ประจาเดือน ธันวาคม 2563
Q : กระทรวงแรงงานมีแพลตฟอร์มจ้างงานใหม่สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่บนเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อว่าอะไร..?
A : www. จ้างงานเด็กจบใหม่.com
ผู้โชคดีคือ : ไม่มผี ู้ส่งคาตอบ

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือน มกราคม 2564
ชื่อบริษัท
หจก.พระพิฆเนศ

ชื่อตาแหน่ง
อัตรา
งาน
พนักงานธุรการ
1
พนักงานเสมียน

วุฒิ
ม.6ป.ตรี

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
(บาท)
320/
20-50
วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท

1

ม.6ป.ตรี

20-50

320/
วัน

ตามโครงสร้างบริษัท

1

ปวชป.ตรี

20-50

320/
วัน

จบการศึกษา สาขาการเงิน การบัญชี

1

ปวชป.ตรี

20-50

320/
วัน

จบการศึกษา สาขาการเงิน การบัญชี

2

ไม่จากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

สามารถเขียนแบบและวาดแบบได้
มีประสบการณ์ด้านงานศิลปะจะพิจารณา
เป็นพิเศษ

ช่างปั้น
ประติมากรรม

2

ไม่จากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

มีประสบการณ์ด้านงานประติมากรรม
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท มหาราชพฤกษ์
จากัด

ธุรการ

1

ปวช. ป.ตรี

25-35 9,600/
เดือน

บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จากัด

พนักงาน
คัดแยก

8

ไม่จากัด
วุฒิ

พนักงานบัญชี
พนักงาน
การเงิน
ช่างวาดรูป

สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ /ประกันสังคม โบนัส
ประจาปี ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอที
ค่าพาหนะ
20-35 12,000 สามารถเดิน ยกของ รับฟัง เข้าใจ อ่านออก
/เดือน
เขียนได้ สามารถเข้ากะได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก เตือน!!! คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการชักชวนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค หรืออีเมลล์
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าปัจจุบันพฤติการณ์ของสายนายหน้าเถื่อนที่
หลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายรูปแบบมากขึ้น เช่น การโพสข้อความ
ชักชวนไปทางานต่างประเทศผ่านหน้าเฟซบุ๊ค อ้างว่ามีตาแหน่งงานและมีรายได้ดี โดยการสนทนาผ่านห้องสนทนา
ส่วนตัว (In Box) ผ่านไลน์แอพลิเคชั่น หรืออีเมล์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางไปทางานต่างประเทศที่ถูกต้อง นั้นมีเพียง 5
วิธี คือ
1. การเดินทางไปทางานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง เป็นกรณีที่คนหางานสมัครงานกับกรมการจัดหางานโดย
ไม่เสียค่าบริการ แต่คนหางานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียมสนามบิน ซึ่งประเทศที่กรมการจัดหางานจัดส่ง อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล ไต้หวัน เป็นต้น
2. บริษัทจัดหางานจัดส่ง คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศกับบริษัทจัดหางานเอกชน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายในอัตราที่กฎหมายกาหนด
3. คนหางานเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง เป็นกรณีที่คนหางานซึ่ งอยู่ในประเทศไทยติดต่อ
กับนายจ้างในต่างประเทศด้ว ยตนเอง หรือไปทางานต่างประเทศแล้วไปทาสัญญาจ้างฉบับใหม่ หากคนหางาน
ประสงค์จะเดิน ทางไปทางานต้องแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศต่ออธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยคนหางานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
4. นายจ้ า งในประเทศพาลู ก จ้ า งของตนเองไปท างานต่ า งประเทศ เป็ น กรณี น ายจ้ า งในประเทศไทย
พาลูกจ้างของตนเองไปทางานในต่างประเทศ โดยนายจ้างยื่นคาขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ
ณ กรมการจัดหางาน หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดที่สานักงานของนายจ้างตั้งอยู่
5. นายจ้างในประเทศส่งลูกจ้างของตนเองไปฝึกงานในต่างประเทศ เป็นกรณีที่นายจ้างส่งลูกจ้างของตนเอง
ไปฝึ ก งานในต่ า งประเทศ โดยนายจ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการเดิ น ทางกลั บ มาในราชอาณาจั ก รของลู ก จ้ า ง
และจะเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกจ้างไม่ได้
สานั กงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโ ลก จึงขอประสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทางาน
ในต่างประเทศ ให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการ
หลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 055246257 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยีย่ ม บริษัท ไทยแอโรว์ จากัด

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09:30-11:30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน
ปลัดจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุข กอ.รมน.จังหวัด และนายกเทศมนตรีตาบลหัวรอ ได้ร่วมตรวจเยี่ยม /แนะนามาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ณ บริษั ท ไทยแอร์โ รว์ จ ากัด อาเภอเมื องพิ ษ ณุ โ ลก กิจ การผลิ ต สายไฟฟ้ า รถยนต์ มี ลู กจ้ า ง 4,199 คน
(ไม่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มีแต่ชาวญี่ปุ่น ทาหน้าที่ ที่ปรึกษาทางเทคนิค) ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก

