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สมคฺคาน ตโป สุโข
ความเพียรของหมู่ชน ผู้พร้อมเพรียงกันทา
ให้เกิดสุข
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนเมษายน 2564 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จ านวน 7 ราย แจ้ง ความต้อ งการแรงงาน (ตาแหน่ง งานว่า ง) จานวน 39 อัต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 924 คนและผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
5.19 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 123.07 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
39 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
924 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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อาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุด 5 อาชีพ
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ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพพื้นฐาน

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ

เสมียนเจ้าหน้าที่

ผู้บัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับ
อาวุโส, ผู้จัดการ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
924 คน

จานวน 413 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.70
จานวน 511 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.30

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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อาชีพที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด 5 อาชีพ
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ผู้บัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับ
อาวุโส, ผู้จัดการ
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การบรรจุงาน
48 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33
จานวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.67

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ
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มือใหม่หัดเล่นหุ้นกับการเปิดบัญชีหุ้น
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากเล่นหุ้น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี วันนี้ เรามีคาแนะนาเบื้องต้นมาฝากกันครับ
มาทาความรู้จัก “การเล่นหุ้น” กันก่อน การเล่นหุ้น หรือการลงทุนในหุ้น คือ การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ในการซื้อขายหุ้นนั้นมีอยู่ด้วยกันสองตลาด คือ ตลาดแรก และตลาดรอง การซื้อขายในตลาดแรก หรือการซื้อขายหุ้น IPO
(Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายกิจการ โดยราคาหุ้นจะถูกกาหนดไว้ให้นักลงทุน
มาจับจอง ในการซื้อหุน้ IPO นั้นจะต้องจองซื้อผ่านผู้จดั จาหน่ายเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือตัวแทนจาหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัท
หลักทรัพย์แต่งตั้ง ส่วนการซื้อขายหุ้นหลังจากนั้น จะเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง ซึ่งเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เราได้ยนิ
กันบ่อย ๆ นั่นเอง ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามผลการดาเนินการของบริษัท และสภาวะตลาดตามหลักของ
demand supply ครับ

ผลตอบแทน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนั้น โดยหลัก ๆ แล้ว มี 2 ประการ อันดับแรก คือ Capital Gain หรือกาไรจากส่วนต่างของ
ราคาหุ้นที่เราซื้อมากับราคาที่เราขายไป ส่วนทีส่ อง คือ เงินปันผล (Dividend) หรือเงินส่วนแบ่งผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัทใน
ระหว่างปีที่นามาจัดสรรให้กับผู้ถอื หุ้น

เล่นหุ้นมีความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการลงทุนในหุ้นอาจมองได้เป็น 2 ส่วนเช่นกัน คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และความเสีย่ งจากปัจจัย
ภายนอก ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เกิดจากตัวบริษัทเอง เช่น การดาเนินการของบริษัท หรือคณะผู้บริหาร ส่วนความเสีย่ งจากปัจจัย
ภายนอกมีได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรม อัตราแลกเปลีย่ นเงินกรณีเป็นบริษัทที่มีธุรกรรมกับต่างประเทศ
หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มผี ลต่อธุรกิจ เช่น น้าท่วม พายุ ความกดดันทางการเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่มผี ลต่อราคาหุ้น

นักลงทุนมีหลายประเภท
ด้วยปัจจัยความเสี่ยงที่กล่าวมานี้ ทาให้นักลงทุนต้องมีการคัดสรรหาหุ้นที่ดี โดยแนวทางในการเลือกหุ้นนั้นมีอยู่หลายกลุม่ เช่น
นักลงทุนสาย Fundamentals คือ กลุ่มที่เลือกซื้อหุ้นโดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน ผลการดาเนินงานบริษัท ให้ความสาคัญกับการอ่านงบ
กาไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด รอจังหวะเข้าซื้อหุ้นในราคาต่ากว่าราคาที่เหมาะสม แล้วรอขายเมื่อราคาสูงเกินกว่าความเป็น
จริง โดยระหว่างทางก็เก็บเงินปันผลไปเรื่อย ๆ ส่วนนักลงทุนสาย Technical Analysis จะเน้นดูกราฟราคาย้อนหลัง ร่วมกับเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสัญญาณในการเข้าซื้อ และจุดขายทากาไร ส่วนเราจะเป็นนักลงทุนสายไหนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์การลงทุน และนิสยั ส่วนบุคคลครับ

เปิดบัญชีหุ้น
ในการเทรดหุ้น หรือซื้อขายหุ้นนั้น เราต้องเปิดบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ หรือที่เรียกกันว่า เปิดพอร์ต นั่นเอง โบรกเกอร์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทา
หน้าที่รับคาสั่งซื้อขายหุ้นจากผู้ลงทุน แล้วส่งไปเข้าระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้จับคู่คาสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ ชาระเงินค่าซื้อหุ้น และนาหุ้นเข้า
บัญชีของผู้ลงทุน โดยบัญชีหุ้นนั้น มีสามประเภท คือ
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บัญชีวางเงินล่วงหน้า หรือ Cash Balance
บัญชีนี้เป็นแบบตรงไปตรงมา มีเงินในบัญชีเท่าไหร่ เราก็สามารถซื้อหุ้นได้จานวนเท่านั้น โบรกเกอร์จะหักเงินจากบัญชีในวันที่
3 หลังจากวันที่คาสั่งซื้อได้รับการยืนยันโดยไม่นับวันหยุด (T+3) เช่นเดียวกันกับการขาย บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีด้วยระยะเวลา T+3
เช่นกันครับ ยกตัวอย่างเช่น เราสั่งซื้อหุ้น A ในวันศุกร์ เงินค่าซื้อหุ้นจะถูกตัดออกจากบัญชีในวันพุธในสัปดาห์ถดั ไปครับ

บัญชีเงินสด หรือ Cash Account
ในวันที่ส่งคาสั่งซื้อ เราต้องมีเงินหรือหุ้นในบัญชีเป็นมูลค่า 20% ของหุ้นที่ต้องการจะซื้อ ซึ่งต่างกับ Cash balance ที่ต้องมี
เงินสดเท่ากับมูลค่าทีต่ ้องการซื้อ โดยนักลงทุนต้องโอนเงินซื้อภายใน 3 วันหลังจากคาสั่งซื้อได้รับการยืนยัน ส่วนในกรณีการขาย นัก
ลงทุนจะได้รับเงิน T+3 เช่นเดียวกับ Cash balance ครับ

บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Credit Balance Account
หรือบัญชีมาร์จิ้น เป็นบัญชีสาหรับผู้ที่ต้องการมีอานาจซื้อหุ้นมากกว่าเงินที่ตัวเองมีอยู่ โดยใช้เงินหรือหลักทรัพย์ของตัวเอง
ส่วนหนึ่งมาวางเป็นหลักประกัน โดยนักลงทุนต้องเสียดอกเบีย้ สาหรับเงินส่วนที่กู้ยืมด้วยนะครับ
เนื่องจาก บัญชี credit balance นั้นมีรายละเอียดและกฎระเบียบเกี่ยวกับการวางเงินหลักประกันที่ตอ้ งทาความเข้าใจเพิ่ม
อีกมาก ดังนั้น เพื่อนนักลงทุนมือใหม่ แนะนาให้เปิดบัญชี Cash Balance หรือ Cash Account ก่อนครับ ส่วนรายละเอียดของ
บัญชีข้างต้นอาจมีขอ้ แตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ เราควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อกี ครั้งครับ นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการ
ซื้อขายหุ้น รวมถึงการรับเงินบัญชี เราสามารถผูกบัญชีหุ้นเข้ากับบัญชีธนาคาร เพื่อให้โบรกเกอร์หักเงินออก (กรณีซื้อหุ้น) หรือโอนเงิน
เข้า (กรณีขายหุ้น และการรับเงินปันผล) บัญชีธนาคารของเราได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน หรือที่เรียกว่า ระบบบัญชี ATS –
Automatic Transfer System ครับ

ซื้อขายหุ้นออนไลน์
เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นแล้ว โบรกเกอร์จะแนะนาให้เปิดใช้บริการทาง internet เพื่อใช้ซื้อขายหุ้นได้ดว้ ยตัวเอง บางโบรก
เกอร์อาจจะมีโปรแกรมเป็นของตัวเอง หรือหลายโบรกเกอร์จะให้ account เพื่อเข้าใช้โปรแกรม StreamingPro หรือ eFinance ซึ่ง
โดยทั่วไปโปรแกรมเหล่านี้จะมีข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับหุ้น เช่น ข่าว ราคาหุ้นแบบ real time กราฟ เครือ่ งมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูล
พื้นฐานบริษัทจดทะเบียน เช่น งบการเงิน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท บ้างมีบทวิเคราะห์จากทางหลักทรัพย์ โดยทั้งหมดนี้เพื่อให้
ข้อมูลแก่นักลงทุนในการตัดสินใจคัดกรองหุ้น เพื่อซื้อเข้าพอร์ตนั่นเองครับ

ซื้อขายผ่านนายหน้า
นอกเหนือจากการส่งคาสั่งซื้อขายด้วยตัวเองผ่านทาง internet แล้ว เรายังสามารถซื้อขายผ่าน Marketing หรือนายหน้า
ของโบรกเกอร์ได้เช่นกัน ข้อดีของการติดต่อ Marketing คือ Marketing มักจะมีข้อมูลหุ้นมาคอยให้คาแนะนา รวมถึงโอกาสผิดพลาดใน
การคีย์ข้อมูลจะน้อยกว่า แต่การซือ้ ขายผ่าน Marketing นั้นจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมของการเทรดผ่าน
internet ด้วยตัวเอง ค่าคอมมิชชัน หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายนัน้ มีราคาที่แตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ นี่คือหนึ่งในข้อควร
พิจารณาการเลือกโบรกเกอร์ ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) การให้บริการ ความเสถียรของระบบซือ้ ขาย และการให้ข้อมูลวิเคราะห์ครับ
เมื่อบัญชี และเครื่องมือพร้อมแล้ว อย่าลืม เตรียมตัวให้พร้อมโดยการเพิ่มเติมความรู้สาหรับการลงทุนอยู่เสมอ เพราะความรู้
จะทาให้มือใหม่ก้าวสูค่ วามเป็นมืออาชีพครับ

ที่มา : https:// www.krungsri.com

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 5 ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 หน้า 10

.

การตรวจสุขภาพประจาปี
ตรวจสุขภาพประจาปี แต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง
การตรวจสุขภาพประจาปีขั้นพื้นฐานของทุกช่วงอายุจาเป็นต้องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจการทางานของไต ตรวจ
การทางานของตับ ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และตรวจระดับน้าตาล ระดับไขมันในเลือด
นอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจาปียังมีการตรวจที่สาคัญบางรายการเพิ่มมาตามแต่ละช่วงอายุด้วย เช่น ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือ
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

ควรเริ่มตรวจสุขภาพประจาปีตอนอายุเท่าไหร่
ความจริงแล้วการตรวจสุขภาพสาคัญสาหรับทุกคนอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่จะทาให้เราได้รู้จักร่างกายของตนเองว่ามี
จุดบกพร่องตรงจุดไหนหรือไม่ หากมีเราจะสามารถรักษาได้ทันเวลา โดยปกติแล้วการตรวจร่างกายควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่
ในกรณีที่มีความสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงโรคก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีเช่นกัน เพราะบางโรคต้องพึ่งเวลาในการรักษาทีร่ วดเร็ว
เช่น ปอดติดเชื้อ เป็นต้น

ตรวจสุขภาพประจาปีแต่ละช่วงวัยช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง
นอกจากการตรวจตามรายการขั้นพื้นฐานตามที่กล่าวไปแล้ว ในแต่ละช่วงอายุยังต้องให้ความสาคัญกับบางโรคเนื่องจากจะมี
อัตราในการเกิดโรคนั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่

:การตรวจสุขภาพของผู้หญิง หากมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และเคยมีเพศสัมพันธ์ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อ
ตรวจหาเชื้อ HPV และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

:การตรวจสุขภาพของผู้ชาย หากมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากปีละ 1 ครัง้ เนื่องจากในช่วงอายุนี้
จะมีความเสี่ยงมากขึ้น

:การตรวจสุขภาพสาหรับทุกเพศ การตรวจสุขภาพทีส่ าคัญอย่างมากของคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง คือ ตั้งแต่อายุ 40 ปี
ขึ้นไปควรตรวจการติดเชื้อทางเดินอาหาร และตรวจช่องท้องเพื่อหาความผิดปกติของถุงน้าดี ตับ และไต เป็นต้น หากอายุ 50
ปีขึ้นไปต้องตรวจสมรรถภาพการทางานของหัวใจ และความแข็งแรงของกระดูกด้วย

ควรเลือกตรวจสุขภาพประจาปีโปรแกรมไหน
การที่เราจะเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่ามีให้เลือกหลากหลาย โดยหลักการเลือกนั้นให้เลือกตามช่วง
อายุที่เหมาะสมตามที่โปรแกรมแนะนาไว้ หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงโรค เช่น แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก แต่โปรแกรมนั้นๆ ไม่ม-ี
การตรวจคัดกรองโรคดังกล่าว เราก็สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจาปีโปรแกรมอื่นได้แม้อายุจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โปรแกรม
แนะนาก็ตาม

ควรตรวจสุขภาพประจาปีแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ หรือวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวัคซีน
ตัวอื่น ๆ จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ นั่นหมายความว่าเราจะยังมีโอกาสเป็นโรคนั้นอยู่แต่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นน้อยลง และถ้า
หากเป็นโรคนั้นจริง ๆ ร่างกายของเราจะได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าผูท้ ี่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจาปีก็ยังคงสาคัญ
อยู่นั่นเอง

ที่มา : https://www.petcharavejhospital.com

.
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ข้าวผัดสัปปะรด
วัตถุดิบ
ข้าว
สับปะรด
กุ้ง
กุนเชียง
แฮม
ลูกเกด
เนยจืด
ผงกะหรี่
กระเทียม
เกลือ
พริกไทย
ไข่ไก่
น้าปลา
ซอสหอยนางรม
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ต้นหอม
หมูหยอง

2 ถ้วย
1 ลูก
5 ตัว
¼ ถ้วย
¼ ถ้วย
2 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
½ ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
2 ฟอง
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
ตามชอบ
ตามชอบ
ตามชอบ

วิธีทา
1.ผ่าสับปะรดเป็นทางยาว ประมาณ ¼ ของลูก แล้วเฉือนอีกด้านหนึ่งเป็นทางยาว เพื่อให้วางบนจานได้
2.คว้านเอาเนื้อสับปะรดออก
3.นากระทะขึ้นตั้งไฟปานกลาง ใส่เนยจืดลงไป ตามด้วยกระเทียม กุนเชียง และแฮม ผัดให้เข้ากันจนเหลืองหอม
4.ใส่กุ้งลงไป ตามด้วยแครอท ข้าว สับปะรด และลูกเกด ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม น้าปลา เกลือ พริกไทย และ
ผงกะหรี่ ผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุก
5.ตอกไข่ลงไป และโรยต้นหอม ผัดให้เข้ากันอีกครั้ง เตรียมจัดเสิร์ฟ
6.ตักข้าวผัดใส่ในสับปะรดที่เตรียมไว้
7.โรยหมูหยอง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พร้อมเสิร์ฟ

ที่มา : https://www.wongnai.com/
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่ านไปชมภาพกิ จกรรมด้านอื่นๆ กับคอลั มน์ “กิ จกรรมผ่ านเลนส์ กล้ อง” เดือนเมษายน 2564
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดื อ นเมษายนที่ ผ่ า นมา เจ้ า หน้ าที่ ส านัก งานจัด หางานกรุง เทพมหานครพื้ น ที่ 7 ได้อ อกเยี่ย มนายจ้ า ง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 4 แห่ง คือ





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการอื่นๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 82 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 10/126 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (ผู้จัดการอาคาร 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา, เจ้าหน้าที่การเงิน 5 อัตรา)
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและส่งออกป้ายทอ ป้ายพิมพ์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 155 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 8 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
10160
 รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 5 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการสุขภาพสัตว์
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 9 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (ผู้ช่วยสัตว์แพทย์ 4 อัตรา, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 อัตรา)

.






ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายถังบรรจุ
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 220 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 18 ซอยนครลุง 8 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานฝ่ายผลิต 10 อัตรา)
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ดาเนินการตรวจสอบ
ประจาเดือนเมษายน 2564
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ภาพการดาเนินการโครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564
ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

๑.นาย ธนกสรวง (ม.บ.ลัดดาวัลย์)
9/234 ถ.ราชพฤษณ์-ปิ่นเกล้า

งานบ้าน

- แม่บ้านทาอาหารและ
ซักรีด

จานวน เพศ อายุ
1

ญ

30ปีขึ้นไป

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

วุฒิ

ค่าจ้าง

ป.ว.ส 12,000/ด.
หรือ อ่านออกเขียนได้

กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 081 833 8136
2. บริษัท บางกอก
ดินไทเม็กซ์ จากัด
72/1 ถ.ราชมนตรี
แขวงบางไผ่ เขตบางแค

ส่งออกกล้วยไม้ - พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต

5

ช/ญ 18-50 ป.4-ป.ตรี

2

ช 18-40 ป.3ขึ้นไป

331/ว.

กรุงเทพมหานคร 10160

โทร.081 612 5355
3. บริษัท เอส เค
สภาโครงการ - ช่างเทคนิค
เทเลคอม จากัด
สภาการโทรคม
40/294 ซ.สุชา
นาคม
- ผู้ใช้แรงงาน
ถ.ทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 064 653 6422

1

1100013000/ด.
ช 18-40 ไม่จากัด 10000/ด.

สามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ที่ http://smartjob.doe.go.th/

