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บทบรรณาธิการ

สาระในเล่ม
สวัสดีค่ะ...ท่านผูอ้ ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านัก งานจัด หางานจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก ประจ าเดื อ น
พฤษภาคม 2563 พบกันอีกเช่นเคยกับสาระน่ารู้ ข่าวสาร
ต่ า งๆ สถานการณ์ ต ลาดแรงงานจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก
การส่ ง เสริ ม การมี ง านท า ข่ า วสารด้า นแรงงาน และ
เส้นทางอาชีพ แนะนาอาชีพ อิสระที่ น่า สนใจ และตาแหน่ง
งานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและการมีงานทา

 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน เมษายน 2563

 นานา สาระ
 สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

วันแรงงานแห่งชาตินั้นจะตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ที่ใช้แรงงาน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้นที่มีวันแรงงาน ถ้าเป็นของต่างประเทศเขาจะใช้กันว่าวัน May Day นั่นเอง เป็นวันเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่
ทางการเกษตรกรรม ทาให้วันนี้เป็นวันหยุดนั่นเอง นอกจากนี้วันแรงงานแห่งชาติยังถือได้ว่าเป็นวันที่จะทาการบวงสรวงเทพเจ้า
ที่ขอให้ การปลูกพืช เป็ นไปด้วยดีอีกด้ว ย นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ขอให้ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สงบสุข อีกด้ว ย
สาหรับต่างประเทศ ช่วงวันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันที่ร้านค้าต่างๆ ตามห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าทั่วไป รวมไปถึงเว็บไซต์
ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ พากันจัดโปรโมชั่น โดยจะใช้โปรโมชั่นว่า May Day นั่นเอง เมย์เดย์ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนประจาปี
ของคนต่างชาติเลยก็ว่าได้นะ เป็นวันที่มีจุดประสงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่ได้ทาประโยชน์
ต่างๆ นาๆ ต่อเศรษฐกิจ ของประเทศนั้นๆ หลายๆประเทศใช้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทาให้มีการจัดเฉลิม
ฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้น ในประเทศไทย วันแรงงานเป็นวันหยุด สาหรับวันแรงงานแห่งชาตินั้น วันแรกของประเทศไทย
ก็คือวันที่ 1 พฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2433 และ สืบทอดต่อเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยได้ มี ก ารออกประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดวิ ธี ร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงาน
โดยได้กาหนดให้ ลูกค้ามีสิทธิ์ห ยุดงานในวัน แรงงานแห่งชาติได้ ส าหรับวันแรงงานแห่ งชาตินั้น “ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทาง
ราชการ” เพราะฉะนั้นหน่วยงานของทางราชการ ยังคงเปิด และ ทางานตามปกติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานเอกชน

วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
7-8 และ 12 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม
1) ออกให้บริการรับเอกสารเพื่อดาเนินการยื่นต่ออายุใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ htpp://e-workpermit.doe.go.th และ
ให้คาแนะนาการยื่นผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
2) ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวที่ทางานอยู่กับนายจ้าง/สถานประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
3) ประชาสัมพันธ์ มาตรการผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4) ประชาสัมพันธ์ ประกาศสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขอความร่วมมือกาชับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว
และเมียนมา
5) ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวดาเนินการสแกน QR Code เข้าแอพพลิเคชั่น โครงการบริหารสถานการณ์
Covid-19 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรายงานผลการวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูลอาการของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวทุกคน ทุกวัน

พื้นที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก
- อาเภอวัดโบสถ์

- อาเภอวังทอง
- อาเภอบางระกา

- อาเภอนครไทย
- อาเภอบางกระทุ่ม

14-15 พฤษภาคม 2563

7-8 และ 20 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม

กิจกรรม
ออกตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ สารวจรับแจ้งตาแหน่ง
งานว่ า ง รองรั บ นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมทั ก ษะฝี มื อ ตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา Part-Time โครงการ
พัฒ นาระบบบริก ารจั ดหางานในประเทศ และผู้ ว่า งงานที่ ได้ รับ ผล
กระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)

พื้นที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

- อาเภอชาติตระการ
- อาเภอเนินมะปราง

ออกเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน และประชาสัมพันธ์การปล่อยกู้ยืม
เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้รับงานที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID – 19)

พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอเมืองพิษณุโลก
- ณ ทีท่ าการกลุ่มบ้านเมืองใหม่พฒ
ั นา อาเภอเมืองพิษณุโลก

อาเภอนครไทย
- ณ ที่ทาการกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกเนินทอง อาเภอนครไทย
- ณ ที่ทาการกลุ่มหัตถกรรมทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาบ้านป่าปอปิด
อาเภอนครไทย
- ณ ที่ทาการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านนาบัว อาเภอนครไทย
- ณ กลุ่มทอผ้าบ้านนาเมือง อาเภอชาติตระการ

“มุ่งมั ่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
20 - 22 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การตัดเย็บกระเป๋าผ้าคอตตอนด้นมือ
และการทาเจลล้างมือต้านภัย COVID – 19” ตามโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID – 19

พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอวัดโบสถ์
- ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านไร่สมบูรณ์
หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านยาง อาเภอวัดโบสถ์

22 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนทีใ่ ห้กบั ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป ตาม
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอนครไทย
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 5 บ้านเกตรสุข
ตาบลบ้านแยง อาเภอนครไทย

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มีความห่วงใย ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ดังนั้น
เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอให้ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อแนะนาของกระทรวง
สาธารณสุขและกรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศที่มีการระบาด
ของโรคจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นจึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ดูแล กาชับแรงงานต่างด้าว แรงงานไทย
ให้รักษาสุขภาพอนามัยของตนเองตลอดจนปฏิบัติตามคาแนะนา ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ทาความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่
และอยากขอความร่ วมมือทุกคนให้ช่วยกันอยู่บ้าน เพราะเป็นหนึ่งวิธีการจัดการที่จะช่วยได้มากที่สุ ด ถ้ามีความ
จาเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆ ขอให้รีบไปรีบกลับ สถานการณ์แบบนี้ ทุกคนต้องช่วยกัน หากไม่ช่วยกันจะยิ่งควบคุมลาบาก
ทั้งนี้อยากฝากให้กาลังใจทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ทุกทีมทุกฝ่าย ที่เสียสละในการทาหน้าที่ของตัวเองอย่าง
เต็มที่ ทางานเพื่อประชาชนทุกคน ทั้งนี้ สถานการณ์แบบนี้ สติเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนได้ รับผลกระทบหมด ไม่ว่าจะ
อาชีพไหนก็ตาม ในฐานะประชาชนอะไรที่พอทาได้ ยินดีจะช่วยอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกอย่างคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด แล้วเราจะ
ผ่านไปด้วยกัน”

นานา สาระ..

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th

ที

ขนมปังหน้าหมู
ขนมปังทอดหน้าหมูคือทางเลือกให้การกินขนมปัง
ธรรมดาๆ ให้เพิ่มอรรถรส เพราะมีทั้งหมูสับปรุงรส และ
จิ้มน้าจิ้มแบบเพิ่มเพิ่มความหลากหลายรสชาติไปเลยค่ะ

วิธีทา
1. หมักหมูสับ ตากระเทียม พริกไทย และรากผักชี
ให้แหลก หมักหมูสับโดยใส่หมูสับลงไปในครกเลย ตาจน
เข้ากัน ใส่น้ามันหอยและซีอิ๊วขาว ตาต่อจนเข้ากัน เติมไข่
ไก่ลงไปครึ่งฟองแล้วหมักทิ้งไว้สัก 10 นาที
2. เตรียมขนมปัง ระหว่างรอหมักหมูเตรียมขนมปัง
กัน หั่นขอบขนมปังแล้วนาไปปิ้งให้ขนมปัง ให้วางบน
ตะแกรง แล้วตากจนขนมปังแห้งก่อน หลังจากนั้นหั่น
ขนมปังเป็น 4 ชิ้น ตักหมูสับที่หมักแล้วโปะลงบนขนมปัง
กดหมูให้ติดขนมปังด้วยเวลาทอดจะได้ไม่หลุด วางผักชีลง
ตรงกลางหมูสับ ทาไข่ (อีกครึ่งฟองที่เหลือ) ลงบนหน้า
หมูสับ
3. ทอดขนมปังหน้าหมู ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นใส่
น้ามันลงไป เมื่อน้ามันร้อนใส่ขนมปังหน้าหมูลงไปทอด
จนเหลืองแล้วกลับด้าน เมื่อสุกทั้งสองด้านแล้วตักพักไว้
บนกระดาษซับน้ามันก่อน

วัตถุดิบสาหรับทาขนมปังหน้าหมู
1. ขนมปัง 3 แผ่น
2. เนื้อหมูสันในสับ 50 กรัม
3. กระเทียม 2-3 กลีบ
4. พริกไทย 10 เม็ด
5. เกลือ 1 หยุบมือ
6. รากผักชี 1 ราก
7. หอมแดงซอย 1 ช้อนโต๊ะ
8. ไข่ไก่ 1 ฟอง
9. น้ามันหอย 1 ช้อนโต๊ะ
10. ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนชา
11. น้ามันปาล์ม 3-4 ถ้วยตวง
วัตถุดิบสาหรับทาน้าจิ้ม
1. น้าตาล 4 ช้อนโต๊ะ
2. น้าส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ
3. น้าสะอาดครึ่งถ้วยตวง
4. พริกชี้ฟ้าแดง พริกชี้ฟ้าเหลืองหั่น
5. แตงกวาหั่น

4. ทาน้าจิ้ม ผสมน้าสะอาด น้าส้มสายชู น้าตาล
และเกลือ ตั้งไฟอ่อน ๆ เคี่ยวให้เข้ากันจนน้างวดลง
เล็กน้อยทิ้งน้าอาจาดไว้จนเย็น แล้วจึงเทราดลงบน
แตงกวา หอมแดง พริกชี้ฟ้าแดง และพริกชี้ฟ้าเหลือง
สถานที่ซื้อวัตถุดิบ/อุปกรณ์ : ตลาดสดทั่วไป
ทาเลที่เหมาะสม : ตลาดสดทั่วไป หน้าปากซอย และ
หน้าโรงเรียน หรือหน้าสานักงานต่างๆ
ราคาวัตถุดิบและอุปกรณ์ : ต้นทุนสาหรับขนมปังซื้อเป็น
แถว แต่ตัวอย่างแบ่ง 3 แผ่น ถ้าซื้อหมูยกกิโลกรัม และผัก
เพิ่มขึ้นจะทาได้เยอะขึ้น ต้นทุนเครื่องปรุงและผัก
ประมาณ 200 บาท ต่อหมูสับ 1 กิโลกรัม
ราคาถ้วยกระดาษและซ่อมพลาสติกรวม 1 บาท
ตั้งเป้าขายเป็นถ้วยกระดาษ 6 ชิ้น 25 บาท
ขายขนมปังวันละ 2-3 แถว จะได้ 14 ถ้วย
(จะได้ 25=350 บาท ) หักลบจะเหลือกาไรแถวละ
80-90 บาท
ที่มา : https://cookpad.com

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจาเดือน เมษายน 2563
ชาย

หญิง

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับแจ้ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 70 แห่ง 70 ตาแหน่ง 606 อัตรา
เป็นเพศชาย จานวน 62 อัตรา เพศหญิง จานวน 28
อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน 516 อัตรา
ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดับมัธ ยมศึกษา จานวน 189 อัตรา ร้อยละ 31.19
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จานวน 102 อัตรา ร้อยละ
16.83 รองลงมาคือระดับ ปวช. จานวน 97 อัตรา ร้อยละ
16.00 และอื่นๆ รวม 218 อัตรา ร้อยละ 35.98

ไม่ระบุ

516

326

299

261

62

240

28

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

แจ้งความต้องการแรงงานกับ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 70 ตาแหน่ง 606 อัตรา

บรรจุงาน

ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน
กับสานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 587 อัตรา

ความต้องการแรงงาน

บรรจุงาน 539 อัตรา

ผูส้ มัครงานที่มาใช้บริการ

การบรรจุงาน

32

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

44
20

154
64

124

161

64
1
0

180

8
59

74
94

56
62
61

8
7
5

0

การบรรจุงาน (คน)

120

206

79

16
14
19

50

100

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ (คน)

150

200

ความต้องการแรงงาน (อัตรา)

250

ความต้องการแรงงาน 3 อันดับแรกในกลุ่มงานต่างๆ
ผู้บริหาร 5 อัตรา
1. ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายการตลาด

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
79 -อัตรา

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 5 อัตรา
1. วิศวกรคอมพิวเตอร์

เสมียน เจ้าหน้าที่ 61 อัตรา

1. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
2. พนักงานบริการลูกค้า
3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

1. เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ
2. เจ้าหน้าที่สานักงาน
3. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, แคชเชียร์

พนักงานบริการ 94 อัตรา

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง
- อัตรา

1. พนักงานขาย (ประจาร้าน)
2. พนักงานเสิร์ฟ
3. ผู้ช่วยพ่อครัว
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
- อัตรา
-

อาชีพพื้นฐาน 224 อัตรา
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. แรงงานก่อสร้างอาคาร
3. พนักงานทาความสะอาด

-

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 4 อัตรา
1. พนักงานขับรถ

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
ชื่อบริษัท

ชื่อตาแหน่งงาน

อัตรา

วุฒิ

อายุ ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริษัท เดลิเวอลี่ ฮีโร่
(ประเทศไทย) จากัด

พนักงานไรเดอร์
100
(ฟู้ดแพนด้า) (Parttime / full time)

ม.3-ป.ตรี

18- 350 40 ปี 1000/ มีรถจักรยานยนต์ของตนเองและมี
วัน ใบขับขี่ มีโทรศัพท์สมาทโฟน
ที่สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นได้

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. เคเบิ้ล
ทีวี จากัด

พนักงานการตลาด

1

พนักงานตัดต่อ

1

ปวช. ขึ้น
ไป
ป.ตรี

320 / มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
วัน ชุดยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
9,600 ใช้โปรแกรมตัดต่อกราฟฟิกวีดีโอได้

พนักงานการตลาด

2

พนักงานขายเคเบิ้ล
และอินเตอร์เน็ต
พนักงานบัญชี

5

พนักงานยกของ
(ขนของ)
ผู้แทนขาย

2

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
พนักงานปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่เลขานุการ

10
2
1

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
โรงสีไฟสิงหวัฒน์

บริษัท เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จากัด
(สาขาพิษณุโลก)

1

4

2540 ปี
21 ปี
ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป 21 ปี
ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป 21 ปี
ขึ้นไป
ปวช. ขึ้น 22 ปี
ไป
ขึ้นไป

9,500 มียานพาหนะเป็นของตนเอง/
คอมมิชชั่น ค่าน้ามันรถ
9,500
9,500 มีความรู้เรื่องบัญชี / โบนัส

ป.6 ขึ้นไป 18 ปี 320/
ขึ้นไป วัน
ป.ตรี
20- 15,000 ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
30
ป.ตรี
ไม่จากัด
ป.ตรี

20-40 15,000
25-45 9,600
23-35 ตาม
ตกลง

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2563 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
เพิ่มเติมได้ที่ QR ด้านล่างนี้

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน
พฤษภาคม 2563

ร่วมตอบคาถามชิงรางวัลฉบับต่อไปนะคะ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีแรก 12 งวด
กรมการจัดหางาน ช่วยผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน จากพิษโรคโควิด-19 ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
0 ต่อปีในปีแรก ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 3 เมษายน – 31 สิงหาคม 2563
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19) อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ รั บ งาน/กลุ่ ม ผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า น
กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการมีงานทากับกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านซึ่งเป็น แรงงาน
นอกระบบ เป็นกาลังแรงงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ คณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อรับงานไปทาที่บ้าน ได้เห็นชอบในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้รับงานไปทาที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ในการไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และงวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุด
สัญญา คิดอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กรณีไม่ชาระหนี้เงินกู้ตามกาหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ย ปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาการยื่นคาขอกู้ ตั้งแต่ 3 เมษายน – 31 สิงหาคม 2563
คุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องเป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
มีผลการดาเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทาที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทาที่บ้านจากผู้จ้างงาน
ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุน
ในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สาหรับรายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
ระยะเวลาชาระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่รายกลุ่มบุคคลกูไ้ ด้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชาระคืนภายใน 5 ปี
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้แก่ ผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ขึ้นทะเบียน
กั บ กรมการจั ด หางาน รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม บุ ค คลในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ได้ ท ราบ หากประสงค์ ยื่ น กู้ ยื ม
จากเงินกองทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 31 สิงหาคม 2563 หรือประชาชนที่สนใจประสงค์จะสมัคร
เป็นสมาชิกเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ก็สามารถติดต่อขอคาแนะนาการจดทะเบียนได้ทั้งรายบุคคล
หรือรายกลุ่มที่สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-6257 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.doe.go.th/phitsanulok

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน มี บริการลงทะเบี ยนหางานต่ างประเทศผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ทางเว็บไซต์
http://toea.doe.go.th
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีบริการลงทะเบียน
หางานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th โดยให้บริการครอบคลุม
การลงทะเบี ย นแจ้ ง ความประสงค์ จ ะเดิ น ทางไปท างานในต่ า งประเทศ แจ้ ง การเดิ น ทางกลั บ ไปท างาน
ต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry)

QR Code ลงทะเบียนคนหางาน

สานัก งานจัด หางานจัง หวั ด พิษ ณุโ ลก จึง ขอประชาสั มพั นธ์ ผู้ ที่ส นใจไปทางานในต่า งประเทศ
และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร สอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

