SMART JOB NEWS AR6
ประจำเดือน เมษายน 2565
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางานให้บริการข่าวสารข้อมูลการเคลื่อนไหว
แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการใช้แรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) จำนวน 382 อัตรา มีผู้สมัคร
งานใหม่ จำนวน 230 คน มีผลการบรรจุงานจำนวน 297 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ผูส้ มัครงานใหม่ จาแนกตามเพศ
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ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
ต่าง ๆ 35.22%
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การบรรจุงาน จาแนกตามเพศ

การบรรจุงาน
297 คน

70 คน
227 คน

การบรรจุงาน จาแนกตามอายุ

การบรรจุงาน จาแนกตามวุฒิ

60 ปีขึ้นไป

14.81%

ปริญญาตรีขึ้นไป
38.38%
ปวช.-ปวส.

0

50 - 59 ปี
5.72%

16.50%

40 - 49 ปี

42.76%

30 - 39 ปี
มัธยมศึกษา

26.26%

25 - 29 ปี

7.07%

18 - 24 ปี

ประถมศึกษาและตา่ กว่า
ประถมศึกษา

1.35%

15 -17 ปี
41.08%

6.06%
0.00

5.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

การบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
33.33%

อาชีพงานพื้นฐาน 18.18%

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
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“บิ๊กโจ๊ก” เร่งหารือ อธิบดีกรมการจัดหางานแก้ปัญหานายหน้าเถือนระบาด
หลอกคนหางานต่างประเทศผ่านสือโซเชียล
วันที่ 21 เมษายน 2565 พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ เดิน
ทางเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน อย่างเร่งด่ว นถึงแนวทางการ
ตรวจสอบและดำเนินคดีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12
กรมการจัดหางาน
นายไพโรจน์ เปิดเผยว่า จากกรณีพบสาย – นายหน้าเถื่อนระบาดหลอกลวงคนไทยที่ต้องการ
หางานในต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้แพลตฟอร์ม Facebook TikTok Twitter และแอปพลิเคชัน
Line โดยโพสต์โฆษณาชักชวนและรับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศจำนวนมาก อาทิ การเดินทางไป
ทำงานเกษตรในเครือรัฐ ออสเตรเลีย งานนวดสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการหลอกลวงไปทำงาน
ชาอุดีอาระเบียด้วยวิธีผิดกฎหมาย ซึ่งมีคนหางานหลงเชื่อทำให้สูญเงินจำนวนมาก
โดยหลังการหารือได้ข้อสรุปว่า กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการ
ใน 3 มาตรการเร่งด่วน ประกอบด้วย 1. ด้านการป้องกัน โดยมีการจัดอบรม/ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนหางาน
ผู้ถูกระงับการเดินทาง ผู้นำชุมชน บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานต่างประเทศ และตรวจสอบการ
ดำเนินการของบริษัทจัดหางานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางาน 2.ด้านการปราบปราม
ตรวจสอบ ติดตามผู้มีพฤติก ารณ์หลอกลวงคนหางาน และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์
อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้คนหางานและผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจถึง
ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อควรระวังก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
โดยนอกจากการใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อหลัก สื่อออนไลน์ เช่น Facebook TikTok Twitter
ที ่ ค นหางานส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ถึ ง แล้ ว ยั ง มอบหมายให้ ส ำนั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพมหานคร พื ้ น ที ่ 1 – 10
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่ว ประเทศ ประสานผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ ่านสื่อท้องถิ่น
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เอกสารแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล มีความรู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพ
“ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยคนหางานที่ถูกหลอกลวง โดยมีข้อสั่งการให้
กรมการจัดหางานเร่งตรวจสอบผู้มีพฤติกรรมกระทำการโฆษณาจัดหางาน และชักชวนคนไทยให้เดินทางไป
ทำงานต่างประเทศผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ หากสืบสวนพบการกระทำความผิด
ให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมพยานหลักฐานดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เพื่อดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ขอย้ำว่า การโฆษณาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน มีความผิดตามระเบียบกระทรวง
แรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่ เกิน 60,000 บาท
หรื อ ทั ้ ง จำทั ้ ง ปรั บ และผู ้ ใ ดหลอกลวงผู ้ อ ื ่ น ว่ า สามารถหางาน หรื อ ส่ ง ไปฝึ ก งานในต่ า งประเทศได้
โดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุก
3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
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เตือนภัยคนหางาน มิจฉาชีพหลอกโอนเงินทำวีซ่าทำงานไต้หวัน ก่อนหอบเงินร่วม
ล้านหลบหนี
รมว.แรงงาน ห่วงใยคนหางานต่างประเทศถูกหลอกลวง สูญเงิน กำชับกรมการจัดหางานเร่งดำเนินการ
พร้อมแจ้งวิธีทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย และช่องทางตรวจสอบร้องทุกข์
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ขณะนี้มีผู้หลอกลวงคนหางานไปทำงาน
ต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้แพลตฟอร์ม Facebook ชักชวนคนหางาน อ้างว่าสามารถจัดทำวีซ่า
ให้ไปทำงานที่ไต้หวันได้พร้อมจะอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่กักตัว และเก็บค่าดำเนินการคนละ 30,000
บาท โดยหลังรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว กลับเงียบหายเพราะไม่สามารถพาไปทำงานไต้หวันได้จริง ทำให้มี
ผู้เสียหาย จำนวน 50 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท จึงได้ สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งตรวจสอบ
และดำเนิ น คดี ก ั บ ผู ้ม ี พ ฤติก ารณ์ห ลอกลวงอย่ างถึ ง ที่ ส ุ ด เกี ่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงานให้ความสำคัญ
กับ ปัญหาคนหางานถู ก หลอกลวงไปทำงานต่ างประเทศมาโดยตลอด เพราะนอกจากจะทำให้ คนหางาน
เสียทรัพย์สิน เสียโอกาสในการทำงาน ยังเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งกระทรวงแรงงานจะ
ดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างเข้มงวด
“กระทรวงแรงงานมี น โยบายสำคั ญ ในการคุ ้ม ครองคนหางานจากการถู ก หลอกลวง และเอารัด
เอาเปรียบ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน มีความผิดตามระเบียบ
กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ โดยการ
หลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุก 3 -10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่ง การ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้หลอกลวงต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา
แล้วในความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 91
ตรี ข้อหา “หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงดัง
ว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง” และศาลจังหวัดนครราชสีมาได้ออก
หมายจับผู้ต้องหาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายของพนักงาน
สอบสวน ทั้งนี้กรมการจัดหางานมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการไปทำงานต่างประเทศรวมไปถึงการคุ้มครอง
คนหางาน ขอย้ำว่าการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี ได้แก่ 1.กรมการจัดหา
งานจัดส่ง 2.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 3.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานต่ างประเทศ 4.นายจ้างใน
ประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ และ 5.คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
ในกรณีของประเทศไต้หวัน มักเป็นการไปทำงานโดยบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน
เป็นผู้จัดส่งขอให้คนหางานตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาต ทางwww.doe.go.th/ipd
คนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือประสบปัญหาจากการสมัครงานหรือ การ
เดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.ติดตาม ศึกษาข้อมูลการเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas
2.ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th
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3.ประสบปัญหาจากการสมัครงานหรือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ประสานการ
ปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน หรือ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน โทร. 1694

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/57654
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รมว. เฮ้ง เชิญ ประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service
กรมการจัดหางาน ยกระดับการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th
เชื่อมต่อระบบออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางานไว้ในจุดเดียว
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับ
การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล การบริการ และสวัสดิการของภาครัฐสำหรับประชาชน ตามนโยบาย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล
กระทรวงแรงงาน ที่มุ่งมั่นผลักดันให้ทุกส่วนราชการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการภาครัฐ ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางเศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ ปลี ่ ยนแปลงไป ซึ ่ ง ตนมี ข ้ อ สั ่ ง การให้
ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ
ให้ครอบคลุมการติดต่อราชการทุกพื้นที่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการท่าน
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิ เล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รับบริบทสังคมที่
เปลี ่ ย นแปลงตามเทคโนโลยี Digital Platform โดยกรมการจั ด หางานให้ บ ริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์
e-service.doe.go.th ที่เชื่อมต่อระบบออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางานไว้ในจุดเดียว เพื่อลดความ
ยุ่งยากในการใช้งาน เป็ นศูนย์รวมบริการออนไลน์สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจ
ต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน อาทิ ระบบไทยมีงานทำ ให้บริการสำหรับผู้ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/
สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รวมทั้งการให้และขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการตามมาตรา 35
นอกจากการให้บริการผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ยังมีบริการออนไลน์สำหรับการลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดิน ทาง
กลับไปทำงานต่างประเทศ ที่ toea.doe.go.th เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ขออนุญาต จดทะเบียน แจ้ง หรือขอรับบริการด้วยความสะดวกสบายลดขั้นตอนการติดต่อราชการ รวมถึง
ลดความเสี ่ ย งการแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid -19) จากการรวมกลุ ่ ม ของประชาชน
ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ส ายด่ว นกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2
กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/57792
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ตำแหน่งงำน
เขตบางกอกน้อย
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ สถาน
ประกอบการ

ตาแหน่ง

จานวน
(อัตรา)

วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

บริษัท เบลล์คาร์เร้นทัล แอนด์ ลีสซิ่ง
จากัด/โทร.02-4242233

เจ้าหน้าที่การเงิน

5

ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-35 ปี

15,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

3

ประถม-ม.6

ชาย/
หญิง

18-55 ปี

10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

1

ม.3-ม.6

หญิง

35-45 ปี

15,000 บาท/เดือน

บริษัท ป.กุ้งเผา เฮง เฮง จากัด
บริษัท สยาม แกรนเดอร์ กรุ๊ป จากัด

บางพลัด
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ สถาน
ประกอบการ

ตาแหน่ง

จานวน
(อัตรา)

วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง
จากัด / โทร.02-8801876

แรงงานทั่วไป

1

ม.6-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-55 ปี 12,000 บาท/เดือน

บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จากัด

พนักงานบริการลูกค้า

1

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี 10,000 บาท/เดือน

บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์
คอมมูนิเคชั่น จากัด /
โทร.02-4244242

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

2

ปวส.-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-30 ปี 15,000 บาท/เดือน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

1

ปวส.-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

20-30 ปี 15,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งงำน
บางกอกใหญ่
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ สถาน
ประกอบการ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เฮ้าส์อาวส์
/โทร.085-1440446

บริษัท ทวีอาภรณ์เทรดดิ้ง จากัด

ตาแหน่ง

จานวน
(อัตรา)

วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

นักออกแบบกราฟฟิก

1

ปวช.-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

19-50 ปี 16,000 บาท/เดือน

นักออกแบบกราฟฟิก

1

ปวช.-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

19-50 ปี

16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุ

1

ประถม-ป.ตรี

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการทั่วไปด้านการขนส่ง

1

ประถม-ป.ตรี

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

1

ประถม-ป.ตรี

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

1

ประถม-ป.ตรี

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

1

ประถม-ป.ตรี

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

1

ม.3-ป.ตรี

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
การบัญชี
ผู้ให้คาแนะนาและบริการ
หลังการขาย
ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ

ชาย/
หญิง
ชาย/
หญิง
ชาย/
หญิง
ชาย/
หญิง
ชาย/
หญิง
ชาย/
หญิง

ตำแหน่งงำน
คลองสาน
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ สถาน
ประกอบการ

บริษัท เมี้ยนเต็ก จิวเวลรี่ เอ็กซ์ปอร์ต
จากัด

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จากัด /
โทร.02-8785599

ตาแหน่ง

จานวน
(อัตรา)

วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ช่างเงิน /ช่างทอง

14

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

ช่างฝัง

1

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

แรงงานในด้านการผลิต

10

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

ช่างเจียระไน

4

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

ช่างขัดเงา

3

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

แรงงานในด้านการผลิต

3

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้า

1

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1

ป.ตรี-ป.โท

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

18,000 บาท/เดือน

ช่างออกแบบเครื่องประดับ

1

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

6

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

2

ป.ตรี-ป.โท

ชาย/
หญิง

25-35 ปี

18,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

1

ปวส.-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

22-30 ปี

10,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งงำน
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ สถาน
ประกอบการ

ตาแหน่ง

จานวน
(อัตรา)

วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ช่างออกแบบเครื่องประดับ

3

ประถม-ปวส.

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

ช่างโลหะ

25

ประถม-ปวช.

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

นักเศรษฐศาสตร์

1

ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

2

ปวช.-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-45 ปี

15,000 บาท/เดือน

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้า

3

ประถม-ม.6

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เทคนิค (โลหะ)

2

ม.3-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เทคนิค (เคมี)

1

ประถม

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ

1

ม.6

ชาย/
หญิง

18-40 ปี

13,000 บาท/เดือน

แรงงานในด้านการผลิต

2

ม.6/ปวช.

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

บริษัท บางกอก เมดิซัพพลาย จากัด/
โทร.02-8621301

เจ้าหน้าที่การตลาด

17

ปวส.-ป.โท

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

15,000 บาท/เดือน

บริษัท รุ่งเจริญจิวเวลรี่ จากัด /
โทร.02-8680143

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

1

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

10,000 บาท/เดือน

บริษัท เบสิค จิวเวลรี่ จากัด

ตำแหน่งงำน
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ สถาน
ประกอบการ

บริษัท บางกอก คราฟท์ โปรดักชั่นส์
จากัด / โทร.024694550-3

ตาแหน่ง

จานวน
(อัตรา)

วุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ช่างประกอบตัวเรือน

31

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

13,200 บาท/เดือน

ช่างฝัง

10

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

12,000 บาท/เดือน

ช่างขัดเงา

20

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

10,000 บาท/เดือน

ช่างประดิษฐ์เครื่องประดับ

1

ประถม-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

18,000 บาท/เดือน

กลุ่มหางานทา (สานักงานจัดหางานกรุงเทพฯพื้นที่6)

