ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
ฉบับที่ 7/2563

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

วิสยั ทัศน์กรมกำรจัดหำงำน

สาระในเล่ม

“กำลังแรงงำนมีงำนทำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2565”
 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

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
สาเร็จเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
ฉับไว
O = Owner : มีจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
G = Goal : เพื่อเปูาหมายคือประชาชน

 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน มิถุนายน 2563

 นานา สาระ
 สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
กรกฎาคม 2563 พบกันอีกเช่นเคยกับสาระน่ารู้ 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 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์เพื่อ :
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ รับแจ้งตาแหน่งงาน
ว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา PartTime โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ และผู้
ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ร ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

กิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้
เด็ ก และเยาวชนในสถานพินิ จ ผู้ ถู ก คุ ม ประพฤติ แ ละผู้ ต้ อ งขั ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการเตรียมความพร้อม
แก่กาลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ
- ณ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทา (ศูนย์ Care)
เรือนจาจังหวัดพิษณุโลก อาเภอวังทอง

8-10 , 14-17 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563

ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การทาดอกไม้จันทน์โบราณ และ
แฟนซี ” ตามโครงการขยายโอกาสการมี ง านท าให้ ผู้ สู ง อายุ กิ จ กรรม
1 อาเภอ 1 ภูมิปัญญา ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 6 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอ
บางระกา จังหวัดพิษณุโลก

ฝึ ก อบรมอาชี พ กิ จ กรรมเพิ่ ม อาชี พ เพิ่ ม รายได้ ตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่
อยู่ในระบบการจ้างงานจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ ที่ทาการกลุ่มทอเสื่อบ้านพรสวรรณ์ หมูที่ 9 ตาบล
นิคมพัฒนา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ให้กับผู้ว่างงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ตามโ ครงการเสริ ม สร้ า งคว ามมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บูรณาการร่วมกับโครงการเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ ปูองกัน การหลอกลวงและลั กลอบไปทางาน
ต่างประเทศฯ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
สถานที่ดาเนินการ
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้อย
ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านประดู่สิน
ตาบลบ้านแยง อาเภอนครไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม
2563 เวลา
22 กรกฎาคม
256308.30-15.30 น.
งานนัดพบแรงงานย่อย ครั
ที่ 2/2563 2563 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ้งศาลาประชาคม
ณ ศาลาประชาคม
ศาลากลางจังหวัดอพิยษณุครัโลก
ศาลากลางจั
งหวัดพิษณุโลกดพบแรงงานย่
้งที่ 2/2563

นานา สาระ..

ส่วนผสม บราวนี่หน้าฟิล์ม

บราวนี่

วิธีทาบราวนี่หน้าฟิล์ม

1. ดาร์กช็อกโกแลต 55% 200 กรัม
2. เนยจืด 100 กรัม
3. ไข่ไก่ (เบอร์ 2) 2 ฟอง
4. น้าตาลทราย 70 กรัม
5. น้าตาลทรายแดง 70 กรัม
6. แปูงอเนกประสงค์ 50 กรัม
7. ผงโกโก้ 30 กรัม
8. โอรีโอ้ อัลมอนด์สไลซ์ ดาร์กช็อก
โกแลต สาหรับแต่งหน้าขนม

1. นาดาร์กช็อกโกแลตกับเนยมาใส่ในอ่างผสม
แล้วนาไปวางบนหม้อน้าร้อน เพื่อให้เนยและ
ดาร์กช็อกโกแลตละลาย
2. นาไข่ไก่ น้าตาลทราย และน้าตาลทรายแดง
มาใส่ในอ่างผสม โดยตีให้เข้ากันจนไข่ไก่เป็นสีนวล
และขึ้นฟู
3. ใส่เนยและช็อกโกแลตทีล่ ะลายแล้ว แปูงกับ
ผงโกโก้ที่ร่อนแล้วลงในอ่างผสม คนให้เข้ากัน
4. เทส่วนผสมของบราวนี่ใส่ในถาดอบ 17x17
เซนติเมตร ที่มีกระดาษรองอบ และตกแต่งด้วย
โอรีโอ้ อัลมอนด์สไลซ์ และดาร์กช็อกโกแลต
5. นาไปอบที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส
ประมาณ 30-35 นาที รอให้เย็นแล้วตัดเสิร์ฟได้

ที่มา : https://cooking.kapook.com/view227855.html

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจาเดือน มิถุนายน 2563
ชาย

หญิง

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับแจ้ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 52 แห่ง 107 ตาแหน่ง 618 อัตรา
เป็นเพศชาย จานวน 123 อัตรา เพศหญิง จานวน 72
อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน 423 อัตรา
ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดับมัธ ยมศึกษา จานวน 180 อัตรา ร้อยละ 29.13
รองลงมาคื อระดั บ ปวช. จ านวน 107 อัต รา ร้ อ ยละ
17.31 รองลงมาคือระดับ ปวส. จานวน 101 อัตรา ร้อยละ
16.34 และอื่นๆ รวม 230 อัตรา ร้อยละ 37.22
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ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

แจ้งความต้องการแรงงานกับ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 107 ตาแหน่ง 618 อัตรา

ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน
กับสานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 523 อัตรา

ความต้องการแรงงาน
อาชีพพื้นฐาน
ปฏิบัติงานฝีมือในแรงงาน
ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ
งานเกษตร/ประมง
งานบริการ
เสมียน เจ้าหน้าที่
ช่างเทคนิค
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร

บรรจุงาน 480 อัตรา

ผูส้ มัครงานที่มาใช้บริการ

การบรรจุงาน
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ความต้องการแรงงาน 3 อันดับแรกในกลุ่มงานต่างๆ

ผู้บริหาร 14 อัตรา
1. ผู้จัดการฝุายวิจยั และพัฒนา
2. ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า
3. ผู้จัดการฝุายการตลาด

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
98 อัตรา
1. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ
2. พนักงานบริการลูกค้า
3. พนักงานบัญชี

พนักงานบริการ 114 อัตรา
1. พนักงานขาย (ประจาร้าน)
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
3. ผู้ช่วยพ่อครัว
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
39 อัตรา
1. ช่างเย็บด้วยมือและเครื่องจักร
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์
3. ช่างไฟฟูาทัว่ ไป

อาชีพพื้นฐาน 258 อัตรา
1. พนักงานฝุายผลิต
2. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ
3. แรงงานก่อสร้างอาคาร
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 15 อัตรา
1. วิศวกรอุตสาหกรรม
2. ครูผู้สอน (วิชาวิศวกรรมศาสตร์)
3. วิศวกรความปลอดภัย

เสมียน เจ้าหน้าที่ 56 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง
- อัตรา
-

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 24 อัตรา
1. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่นๆ
2. พนักงานขับรถยนต์

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
อายุ ค่าจ้าง
(ปี) (บาท)

ชื่อบริษัท

ชื่อตาแหน่งงาน

อัตรา

วุฒิ

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จากัด
สาขาพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประจาสาขา

15

ปวส.-ป.ตรี

ผู้จัดการฝุายบัญชี

1

ป.ตรี

35-40

เจ้าหน้าที่ Creative
& Graphic

2

ป.ตรี

22-35

เจ้าหน้าบัญชี

1

23-28

เจ้าหน้าที่ Admin

1

ป.ตรี/การ
บัญชี
ปวส.-ป.ตรี

เจ้าหน้าที่
Mainternance
(ซ่อมบารุง)

1

ปวส.ไฟฟูา
กาลัง
อิเล็กทรอนิคส์

22-30

เงื่อนไข/สวัสดิการ

9,600- • บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร
12,500 วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัตวิ งเงินสินเชื่อ

• ทาสัญญา กูย้ ืมเงิน และจัดทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย จังหวัดทีป่ ฎิบัตงิ าน : พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท เลย อ่างทอง
อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร ชัยภูมิ ตาก พิจิตร
ลาปาง สิงห์บุรี สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น
ลพบุรี
50,000 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ขึ้นไป ตรวจสอบ
เอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
12,500- • ผลิตสื่อโฆษณา ออนไลน์และออฟไลน์
30,000 • สร้างสรรค์ ออกแบบ และวางแผนเนื้อหา
ภายในเพจ
• .ใชโปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้
เป็นอย่างดี
15,000 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้น
ไป

23-28 12,000 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
25-35 10,50030,000
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15,000 ทางานธุรการทัว่ ไป ไม่จาเป็นต้องเคยทางานด้าน

บริษัท ฐานะภัณฑ์ จากัด
เจ้าหน้าที่ฝุายบุคคล
ช่างเย็บจักร

1
15

พนักงานประจาสาขา

4

ป.ตรี

23-40

ไม่จากัดวุฒิ

18-40

ม.3-ป.ตรี

18-35

ฝุายบุคคลมาโดยตรง แต่ต้องมีประสบการณ์
ทางานด้านเอกสารมาบ้างอย่างน้อย1ปี/เบี้ยขยัน
ประกันสังคม
320/วัน เย็บเสื้อ กางเกง ผ้ากันเปื้อน โดยใช้จกั รเย็บ ยินดี
รับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ มีการสอนงาน /เบี้ยขยัน
ประกันสังคม
320/วัน รักงานบริการ ทางานเป็นกะได้ มีบุคคลค้า
ประกัน

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน กรกฎาคม 2563 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบ คาถามประจาเดือน กรกฎาคม 2563
คาถามชิงรางวัล..
คือ.. facebook สนง.จัดหางานจังหวัด
Q : ชื่อเว็บไซต์ของสานักงานจัดหางานจังหวัด พิษณุโลกชื่ออะไร ?
ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัด
ประจาเดือน กรกฎาคม 2563

พิษณุโลก คือ...?
ร่วมส่งคาตอบได้ที่ QR Code
A : www.doe.go.th/phitsanulok
ผู้โชคดีคือ คุณพรพิมล ใจทน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังน้าคู้ ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่
หมายเหตุ : สนง.จัดส่งของราวัลทางไปรษณีย์ ส่งคาตอบเข้ามาเร็วที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

แรงงานต่ า งด้ า ว MoU
31 กรกฎาคม 2563

ได้ รั บ การผ่ อ นปรนอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราวและท างานได้ ถึ ง วั น ที่

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการผ่อนปรนการอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับ
รัฐบาลประทศคู่ภาคี ใน 2 กลุ่มปูาหมายได้แก่
1) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้ วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ซึ่งวาระการจ้าง
งานจะครบ 4 ปี
2) คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป - กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตาม
มาตรา 64 ซึ่งครบวาระการจ้างงานแต่ไม่สามารถออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้ จากมาตรการในการปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
แรงงานต่างด้าวทั้ง 2 กลุ่ม สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทางานไปพลางก่อนได้ ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวทราบและ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หากหลังสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการ ผู้ใดยังลักลอบทางานและอยู่ในราชอาณาจักรจะถูก
ดาเนินคดีต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และเมื่อได้ชาระค่าปรับแล้ว ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ส่วนนายจ้างจะมีความผิด สาหรับการกระทาความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท
ต่ อคนต่ างด้ าวที่ จ้ าง 1 คน และหากเป็ น การกระท าความผิ ดครั้ งที่ 2 ต้ องระวางโทษจ าคุ กไม่ เกิ น 1 ปี หรื อปรั บตั้ งแต่
50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจาทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทางานเป็นเวลา 3 ปี นับแต่
วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5524-6257
ต่อ 104 วันเวลาทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.
จ้างแรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย สบายใจ
ทัง้ ลูกจ้าง และนายจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

กรมการจัดหางาน ออกประกาศ การจ้าง แรงงานต่างด้าว ขายของ-กรรมกร ต้องระบุอาชีพในใบอนุญาตทางานให้
ชัดเจน ร้านค้าจ้างขายของได้ไม่เกิน 20 คน เริ่มบังคับใช้ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้มีการออกประกาศเงื่อนไขการ
รับคนต่างด้าวเข้าทางานกรรมกร และงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้น
ไป เพื่อกาหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทางานกรรมกร และขายของหน้าร้าน
เงื่อนไขร้านค้าที่รับคนต่างด้าวมาขายของหน้าร้าน
- ผู้ประกอบการ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ หรือในกรณี
ร้านค้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ให้นายจ้างแสดงใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อ
ประกอบพาณิชยกิจ
- นายจ้างต้องรับคนต่างด้าวทางานขายของหน้าร้านตามหลักสัดส่วน สูงสุดไม่เกิน 20 คน โดยจะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์การชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ที่กาหนดสัดส่วนการรับคนต่า งด้าวได้
ตั้งแต่ 1-10 คน
หากต้องการจ้างงานมากกว่า 10 คน ให้ใช้หลักเกณฑ์การจ้างงานมาใช้พิจารณา คือ นายจ้างที่มีลูกจ้างคนไทย 30 คน
สามารถรับคนต่างด้าวเข้าทางานเพิ่มได้ 1 คน และถ้ามีการจ้างคนไทยเพิ่มทุก ๆ 10 คน ให้รับคนต่างด้าวได้อีก 1 คน
ซึ่งกาหนดเกณฑ์ไว้สูงสุดคือ นายจ้างจะสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทางานขายของหน้าร้านได้ไม่เกิน 20 คน
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวมาเป็นกรรมกร
ไม่ได้กาหนดจานวนที่สามารถจ้างได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต่างด้าวผู้ที่จะสามารถทางานกรรมกร และงานขายของหน้า
ร้านได้ จะต้องมีการระบุเอาไว้ในใบอนุญาตทางานระบุสิทธิว่า สามารถทางานกรรมกร หรืองานขายของหน้าร้าน เท่านั้น
โดยในงานขายของหน้าร้านต้องระบุนายจ้างด้วย
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวทราบและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หากคนต่างด้าวและนายจ้างรายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีความผิดตามพระราชกาหนดการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคนต่างด้าวจะมีความผิดตามมาตรา 8 ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และเมื่อได้ชาระค่าปรับแล้ว ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ส่วน
นายจ้างจะมีความผิดตามมาตรา 9 สาหรับการกระทาความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อ
คนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และหากเป็นการกระทาความผิดครั้งที่ 2 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจาทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทางานเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมี
คาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 วัน
เวลาทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย สบายใจทัง้ ลูกจ้างและนายจ้าง

