ประจำเดือน มิถุนำยน 2564
ฉบับที่ 6/2564

3 มิถุนายน 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

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
เดือนเมษายน 2564
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก เดือน เมษายน 2564
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือนมิถนุ ายน 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
มิถุนายน 2564 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
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ด่วนนนนน..
อีก

5 เดือน

เท่านั้น

นานา สาระ..

นักพัฒนาแอพลิเคชัน่
อาชีพ Application Developer หรือนักพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่า Application
พวกเขาคือผู้สร้างและพัฒนา Application/Software ต่าง ๆ ให้เรา
ใช้งานกันในชีวิตประจาวัน ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ การเงินการธนาคาร อย่าง Mobile Banking ธุรกิจด้าน
คมนาคมที่ใช้เรียกรถโดยสารสาธารณะ หรือใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลอย่าง Social Application มากมาย ต้องเขียนออกมา
ในรูปแบบของโปรแกรม เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าและความ
ต้องการ รวมทั้งต้องสะดวกและง่ายกับผู้ใช้งานด้วย อาชีพนี้จึงถือเป็นสาย
งานที่ใกล้เคียงกับ Programmer, Software Engineer, Software
Developer ฯลฯ เพียงแต่จะเน้นเฉพาะด้าน Application บนมือถือ
มากกว่าเท่านั้น
คาบอกเล่าจากคนในสายอาชีพ
"งานของ Developer ก็ตามชื่อเลยคือ เป็นคนพัฒนา Application
ให้ทุกคนได้ใช้งานกัน พร้อมๆ ไปกับ การพัฒนาตัวเราเองอย่างสม่าเสมอ
พร้อมที่จะเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยไม่หยุดนิ่ง"

>>ข้อดีของอาชีพ
- มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีและ
กระแสโลกเปลี่ยนไปตลอด ต้องคอยค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ
อยู่เสมอเพื่อตามให้ทัน
- ค่าจ้างและผลตอบแทนค่อนข้างดี มีโอกาสเติบโตสูง
- ความต้องการของตลาดสูง หางานง่าย ทั้งในและนอกประเทศ
เป็นสายอาชีพที่ไม่เน้นวุฒิ มองผลงาน ความสามารถ และ
ประสบการณ์เป็นหลัก
- ต่อยอดได้หลากหลาย ทั้งตรงสายและไม่ตรงสาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.trueplookpanya.com/explorer/occupatio
n-step3/25

ที่มา : https://masii.co.th/blog/vlogสร้างรายได้

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุ โลก เดือนเมษายน 2564 จานวน 361 อัตรา
เป็ น เพศชาย จ านวน 37 อั ต รา เพศหญิ ง จ านวน
47 อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน 277 อัตรา เมื่อเทียบ
กับเดื อนมี นาคม 2564 มีค วามต้องการจ้างงานลดลง
166 อัตรา คิดเป็นร้อยละ -31.50 ของเดือนมีนาคม 2564

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน เม.ย. 64 กับ มี.ค. 64
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ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดับ ปวส./อนุปริญญา จานวน 122 อัตรา ร้อยละ 33.80
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 107 อัตรา ร้อยละ
29.64 รองลงมาคือระดับ ปวช. จานวน 59 อัตรา ร้อยละ
16.34 รองลงมาคือระดับ ป.ตรี จานวน 46 อัตรา ร้อยละ
12.74 และอื่นๆ รวม 27 อัตรา ร้อยละ 7.48
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ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)
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ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือนเมษายน 2564
1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
2. ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
3. แรงงานด้านการประกอบ
4. ช่ างตั ด เย็ บ เครื่ อ งแต่ ง กายและช่ า งทาหมวก
(ยกเว้นขนสัตว์)
5. ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
6. ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
7. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
8. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว
9. เจ้าหน้าที่ขนส่ง
10. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน เม.ย. 64 กับ มี.ค. 64
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ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มี ผู้ ส มั ค รงาน เดื อ นเมษายน 2564 จ านวน 420 คน
ลดลงจากเดือนที่แล้ ว 178 คน พิจารณาจากช่ว งอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 33.81 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 18-24 ปี จ านวน 102 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
24.28 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน
86 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48 และช่วงอายุอื่นๆ 90 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

รวม
420
598

การบรรจุงาน

บรรจุงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ และอายุ
9. อาชีพงานพื้นฐาน
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ…
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้น…
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
4. เสมียน เจ้าหน้าที่
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ
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ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือนเมษายน 2564 จานวน 351 คน การบรรจุงาน 5 ลาดับแรก จาแนก
ตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. แรงงานด้านการประกอบ
จานวน 72 คน
2. ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
จานวน 71 คน
3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
จานวน 44 คน
4. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
จานวน 20 คน
5. พนักงานขับรถจักร (พนักงานขับรถไฟ) , ผู้ขับเคลื่อนหัวรถจักร
จานวน 16 คน

180

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2564
มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 15 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 3 คน แจ้งการเดินทางไป
ทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 1 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry) จานวน 11 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือนเมษายน 2564

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 3 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 1 คน

แจ้งการเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศ (Re - Entry)

จานวน 11 คน

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 15 คน

เดื อ นตุ ล าคม 2563 - เมษายน 2564 ยั งมี แ รงงานไทยที่ ยั ง คงท างานในต่ า งประเทศ รวมทั้ ง สิ้ น 35 คน
โดยประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ แคนาดา รองลงมา คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และโอมาน
สาหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน และพนักงาน
ทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

1

อาเภอชาติตระการ

8

แคนาดา

2

อาเภอบางระกา

7

อินโดนีเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ลิเบีย, ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป, พนักงานนวด,
หัวหน้าคนงาน
ยูเครน, คาซัคสถาน , ซูดานใต้

3

อาเภอเมือง
พิษณุโลก

5

สิงคโปร์, ไนจีเรีย, ญี่ปุ่น, โอมาน

วิศวกร, ช่างเชื่อม, ควบคุมเครื่องจักร
ฯลฯ

4

อาเภอพรหมพิราม

3

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิหร่าน

ช่างเชื่อม, ผู้ช่วยช่าง

5

อาเภอวังทอง

3

ซูดาน, แม็กซิโก , โปรตุเกส

พนักงานขับรถ, ช่างเชื่อม , คนงานเกษตร

6

อาเภอวัดโบสถ์

1

คาซัคสถาน

ช่างเชื่อม

7

จังหวัดอื่นๆ

8

บรูไน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วิศวกร, ช่างเชื่อม , ช่างไฟฟ้า

ที่

รวม

35

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน
คนงานเกษตร

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือนมิถุนายน 2564

ผลิตและ
จาหน่าย
ขนมจีน
เจ้าหน้าจัดซื้อ

2

อายุ
ค่าจ้าง
(ปี)
(บาท)
ปวส.-ปตรี 25-35 320/วัน

2

ปวส.-ปตรี 22-35 9,600/ด

ตามโครงสร้างของบริษัท

สินเชื่อ
บริษัท พิษณุโลก โกลด์มิลค์ ฝ่ายผลิต
จากัด
บริษัท วิเศษพานิช มีท
ผู้ช่วยผู้จัดการ
จากัด
(ฝึกหัด)

10
10

ปวส.-ปตรี 22-35 9,600/ด
ม.6- .ตรี 21-35 9,600/ด

ตามโครงสร้างของบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท พ.ศ.ช.นอร์ทเทิร์น
จากัด
บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง
จากัด สาขาพิษณุโลก

ตาแหน่งงาน

อัตรา

2

วุฒิ

เงื่อนไข/สวัสดิการ
มีประสบการณ์ด้านการขาย

สามารถทางานเป็นกะได้ ขับรถยนต์ได้
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปวช.-ป.ตรี 20-35 15,000/ด สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือนมิถุนายน 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือนมิถุนายน 2564

ตาแหน่งงานว่างผู้พิการ ประจาเดือนมิถุนายน 2564
ชื่อบริษัท

1

ไม่
จากัด
วุฒิ

อายุ
(ปี)
20-35

ค่าจ้าง
ประเภทความพิการ/เงื่อนไข/สวัสดิการ
(บาท)
12,000/ด - ไม่จากัดประเภทความพิการ ขึ้นอยู่
- ความสามารถของบุคคลสามารถเข้ากะได้

5

ปวส.- 23-30
ป.ตรี

10,000/ด รับสายโทรศัพท์ สายตาดี สนทนาได้ชัดเจน
ต้องใช้มือสองข้างได้ดี
- ไม่จากัดประเภทความพิการ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของบุคคล
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

ตาแหน่งงาน อัตรา

วุฒิ

บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จากัด

พนักงานคัด
แยก

บริษัท ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ จากัด(มหาชน)
สาขาพิษณุโลก

call center

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญ..

นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผูจ้ บการศึกษาใหม่
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

จัดหางาน..เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน Co-payment ซึ่งเป็นการดาเนินการบูรณาการร่วมกับนายจ้าง/
สถานประกอบการโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนระยะเวลา 12 เดือนต่อคน โครงการฯ สิ้นสุดการจ้างงานวันที่ 30 พ.ย. 64 (ทั้งนี้ ค่าจ้างที่
นายจ้าง/สถานประกอบการจ่ายให้ผู้จบการศึกษาใหม่ (ลูกจ้าง) ต้องไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของแต่ละจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก 320 บาท/วัน
นางธนพร สุวรรณโณ เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้ผู้
ที่จบการศึกษาใหม่มีงานทา มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ
สามารถดาเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมและเป็นการสนับสนุนการทางานและ
อานวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ การลงทะเบียนสมัครใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สรุปได้ดังนี้
นายจ้าง/สถานประกอบการ

ผู้จบการศึกษาใหม่

นายจ้ า ง/สถานประกอบการ ต้ อ งอยู่ ใ นระบบ
ประกันสังคม และมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมได้ไม่เกิน
15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีที่ลูกจ้างลาออกใน
ระหว่ า งโครงการฯ นายจ้ า ง สถานประกอบการ หา
ลูกจ้างใหม่ทดแทนได้ฯ)

 สัญชาติไทย

 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งตาแหน่งงานว่าง
ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ก
จบใหม่.com

สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปวส. / ปวช. / ม.6
อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสาเร็จการศึกษา
ปี 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อการจ้างครบกาหนดระยะเวลาตามโครงการ
แล้ว (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) นายจ้าง สถานประกอบการ และลูกจ้างอาจตกลงทาสัญญาจ้างต่อไปได้ แต่นายจ้างต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ ไว้
บริการให้คาปรึกษา แนะนา แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 246 257 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาดาเนินการตรวจหาโรคโควิด -19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
(Biometrics) ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) จากเดิมต้องตรวจหาโรคโควิด -19 และ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2564
นางธนพร สุ ว รรณโณ จั ด หางานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เปิ ด เผยว่ า คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
7 เมษายน 2564 เห็ นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่อง การขยายระยะเวลาการดาเนินการตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษญ์บุคคลในคนต่างด้าวที่ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ได้รับการผ่อนผัน
อยู่ในราชอาณาจักรและทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก โดยขยายระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
 ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวทั้งในกลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนมีนายจ้างและกลุ่ม คนต่างด้าวที่
ลงทะเบีย นไม่มี นายจ้าง สามารถดาเนินการตรวจหาเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 และจั ดเก็บอัตลั กษณ์บุคคล
(Biometrics) ได้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั้งในกลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนมีนายจ้าง
และกลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนไม่มี นายจ้าง ไปจัดทาทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ มีใบอนุญาต
ทางานอยู่ด้านหลังของบัตรได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงาน
ต่ า งด้ า ว เร่ ง ไปด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพและจั ด เก็ บ อั ต ลั ก ษณ์ บุ ค คล และยื่ น ค าขออนุ ญ าตท างานแทน
คนต่างด้าว (บต. ๔๘) ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อให้แรงงานต่างด้าว
อยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้อย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนได้ รับการคุ้มครองและสิทธิป ระโยชน์ต่างๆ
ตามกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-6257 ต่อ
104 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

การชะลอการเดินทางเข้าไต้หวันชั่วคราวสาหรับแรงงานต่างชาติทุกชาติ ชาวต่างชาติที่ไม่มี
บัตรสาหรับการพานักอยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Card: ARC) และชาวต่างชาติที่ต่อเครื่องบิน
ที่ไต้หวัน
นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกองบริหาร
แรงงานไทยไปต่า งประเทศ กรมการจัดหางาน ว่า ได้รั บการประสานจากส านักงานเศรษฐกิจ
และวัฒ นธรรมไทเป ประจาประเทศไทย ว่า เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รัฐ บาลไต้หวัน
โดยศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ได้ประกาศการชะลอการเดินทางเข้าไต้หวันชั่วคราวสาหรับ
แรงงานต่างชาติทุกชาติ ชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรสาหรับการพานักอยู่ในไต้หวัน (Alien Resident
Card: ARC) และชาวต่างชาติที่ต่อเครื่องบินที่ไต้หวัน ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวกับหลักมนุษยธรรม
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่
19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 1 เดือน ทาให้กระทรวงแรงงาน
ต้องชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทางาน จนกว่าทางการไต้หวันจะประกาศให้แรงงานต่างชาติ
เดินทางเข้าไปทางานได้ ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจะปรับเปลี่ยนประกาศตามการประเมิน
สถานการณ์ (COVID-19)
ส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดพิษณุ โลก จึ ง ขอประชาสั ม พั นธ์ ให้ ป ระชาชน คนหางาน
ผู้ว่างงานที่มีความต้องการเดินทางไปทางานในไต้หวัน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ก องบริ ห ารแรงงานไทยไปต่ า งประเทศ หรื อ ส านั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สานักงานจัดหางาน
จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 ทุกวัน เวลาราชการ

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้นางปรางค์มาศ ศรีรัตนะ นักวิชาการแรงงานชานาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรม
โครงการเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นอาชี พ แก่ นั ก เรี ย นครอบครั ว ยากจนที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นต่ อ หลั ง จบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก (นายสมเกี ย รติ พู ล สุ ข เสริม )
เป็ น ประธานในพิ ธี ฯ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 1 อาคารฝึ ก อบรม สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน 9 พิ ษ ณุ โ ลก
ตาบลมะตูม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วั น จั น ทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางธนพร สุ ว รรณโณ จั ด หางานจั ง หวั ด
พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 1/2564 หลักสูตร "การทอผ้าลายขิด โบราณและแปรรูปผ้าทอ" ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่บัวเงิน หมู่ที่ 9
ตาบลชาติตระการ อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม
2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 20 คน

