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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จานวน 10 ราย แจ้ง ความต้อ งการแรงงาน (ตาแหน่ง งานว่า ง) จานวน 227 อัต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 353 คนและผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
19.26 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 30 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
227 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
353 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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ป.ตรี ขึ้นไป

ประถม

การบรรจุงาน
68 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามอายุ
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ปวช.

อาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุด 5 อาชีพ
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15%

ผู้บัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับ
อาวุโส, ผู้จัดการ

อาชีพพื้นฐาน

เสมียนเจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

11%

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
353 คน

จานวน 148 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.93
จานวน 205 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.07

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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32%

26%

18%

10%

6%

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ

อาชีพพื้นฐาน

พนักงานบริการ
พนักงานขาย
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การบรรจุงาน
68 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.12
จานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.88

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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10 ธุรกิจน่าลงทุนปี 2564 หลังวิกฤต COVID-19 ระบาด
วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไม่น้อย ธุรกิจบางส่วนหายไป หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่กม็ ีบาง
ธุรกิจเติบโตสวนกระแส และมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น แม้เป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เชื่อว่าหลายคน
อยากทาธุรกิจของตัวเอง ก่อนตัดสินใจว่าจะลงทุนอะไรดีนั้น มาดูกนั ว่า มีธุรกิจใดบ้างที่น่าสนใจน่าลงทุน และมีแนวโน้มเติบโตได้อีกหลัง
สถานการณ์โควิด-19

1.ธุรกิจแฟรนไชส์
ด้วยข้อจากัดในเรื่องของต้นทุน เวลา และประสบการณ์ ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นอีกเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจสาหรับผู้เริ่มต้นทา
ธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่หลายคนต้องการลดความเสี่ยงในการลงทุน ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ควรเลือกแฟรน
ไชส์ที่มีความน่าเชื่อถือ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถขายได้ทุกช่วงเวลา และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
เพื่อโอกาสที่จะขายได้ง่าย ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จมากตามไปด้วย

2.ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทาให้ผู้คนวิตกเรื่องสุขภาพ หลายคนหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้น
โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บย่อมทาได้ง่ายกว่าการรักษา ส่งผลให้
สินค้ากลุม่ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น วิตามิน เครื่องดื่มผสมวิตามิน อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ฟื้นฟูบารุงร่างกาย

3.ธุรกิจอาหารและเดลิเวอรี่
ในช่วงที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ต้องปิดให้บริการชั่วคราว ผู้ประกอบการร้านอาหารก็ต้องปรับตัวให้บริการเฉพาะซื้อกลับ
บ้านเท่านั้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตอย่างมาก นอกจากความสะดวกสบายที่ผู้บริโภคได้รับแล้ว ธุรกิจอาหารทีม่ ีบริการเด
ลิเวอรี่ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้อีกด้วย

4.ธุรกิจอาหารแปรรูป อาหารแห้ง
ช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้าน Work From Home เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หลายคนมีเวลามากพอที่จะหากิจกรรมต่างๆ ทา
หนึ่งในนั้นคือ การเข้าครัวลงมือทาอาหาร เราจึงได้มีโอกาสเห็นหลายคนโพสต์รูปอาหารลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาหารแปรรูปเป็นอีก
วัตถุดิบที่นิยมนามาใช้กัน เพราะหาซื้อง่ายและสะดวกในการเตรียม มีตั้งแต่วัตถุดิบที่ทาจากผัก ผลไม้ ไปจนถึงเนื้อสัตว์ ส่วนของว่าง
จาพวกอาหารแห้งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน สาหรับผู้ที่สนใจธุรกิจประเภทนี้ หากมาถูกทางอาจต่อยอดไปสูร่ ะดับอุตสาหกรรมได้

5.ธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์
เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ทาให้คนหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดออนไลน์
ในช่วงที่ผ่านมา เป็นการตอกย้าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสาคัญของช่องทางนี้มากขึ้น การขายสินค้าต่างๆ ต้องเพิ่ม บริการขายผ่าน
ระบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการขายหน้าร้าน หรือบางธุรกิจก็เลือกที่จะไม่มีหน้าร้าน นอกจาก “สินค้า” ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการ
ขายแล้ว ก็ต้องดูว่าช่องทางไหนที่เราสามารถลงขายได้บ้าง และควรศึกษาการทาการตลาดของแต่ละช่องทางเช่นกัน
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6.ธุรกิจขายออนไลน์แบบ Dropship
สาหรับคนที่สนใจลงทุนทาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์(E-Commerce) แต่มีต้นทุนในการเริ่มต้นไม่มากนัก การทาธุรกิจแบบ
Dropship เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ผู้ที่เริม่ ต้น มีหน้าที่เป็นตัวกลางเสนอขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้า โดยทีไ่ ม่จาเป็นต้องสต็อ
คสินค้า สามารถเลือกขายสินค้าได้หลายอย่าง คนๆ เดียวก็สามารถทาได้ และไม่ต้องจัดส่งเอง

7.ธุรกิจงานผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทาความสะอาดต่างๆ
สถานการณ์โควิดสร้างความกังวลให้คนส่วนใหญ่ไม่น้อย และดูเหมือนจะอยู่กับเราไปอีกนานสุขอนามัยและความสะอาดเป็น
เรื่องสาคัญมาก เราจึงได้เห็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และทาความสะอาดวางจาหน่ายอยู่ไม่น้อย มีทั้งผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดส่วนบุคคล เพือ่
ลดความเสีย่ งในการนาเชื้อเข้าสูร่ า่ งกาย ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อภายในบ้านเรือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัย

8.ธุรกิจด้าน E-Learning
เมื่อการเรียนรูไ้ ม่จากัดอยู่แต่ห้องเรียนอีกต่อไป ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคในการหาความรู้ เพิ่มทักษะ
ให้กับตนเอง เราจึงเห็นคอร์สเรียนออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย ใครทีม่ คี วามรู้ความสามารถเฉพาะทาง ก็หันมาสร้างคอร์สสอนออนไลน์ได้
ง่ายๆ โดยทีไ่ ม่ต้องลงทุนสูง ผ่านโซเชียลมีเดีย และสามารถวางขายบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

9.ธุรกิจออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์อาหาร
หลายคนหันมาสนใจทาธุรกิจของตัวเองมากขึ้น อย่างในช่วงกักตัวที่พ่อค้าแม่ค้าหันมาขายสินค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น การ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กลายเป็นส่วนสาคัญในการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจาได้ง่าย บางแบรนด์คานึงถึงความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ใช้วัสดุทสี่ ามารถย่อยสลายได้ เช่น จานกาบหมาบ จานใบตองตึง เป็นการนา
วัสดุธรรมชาติมาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมที่เข้ากับยุคสมัย สร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

10.ธุรกิจสินค้าออร์แกนิค
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจะสนใจในอนาคต เทรนด์รักสุขภาพยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกเรื่อยๆ หลายคนหันมาลงทุนในสุขภาพกัน
มากขึ้น สินค้ากลุ่มออร์แกนิคที่ปลอดภัยไร้สารพิษ นอกจากจะดีตอ่ ร่างกายแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กลุ่มสินค้าประเภท
ออร์แกนิค เช่น ผักผลไม้ปลอดสารพิษ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงผิว ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่างกาย อาหารแปรรูป อาหารเสริม
และวิตามิน เป็นต้น
ธุรกิจน่าลงทุน 2564 หลังวิกฤตโควิด-19 หลายธุรกิจจะเปลี่ยนไป! ใครที่กาลังหาช่องทางลงทุน ควรศึกษาเทรนด์ธุรกิจและ
คู่แข่งให้ดี รู้ช่องทางการขายที่เหมาะสมกับลูกค้า ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจสามารถเติบโต
ได้อย่างแข็งแรง และอยูร่ อดได้ในอนาคต

ที่มา : https://taokaemai.com
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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 จะเห็นได้ว่ามีโปรแกรมให้เลือกหลากหลาย โดยหลักการเลือกนั้นให้เลือก
ตามช่วงอายุที่เหมาะสมตามที่โปรแกรมแนะนาไว้ หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงโรค เช่น แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก แต่โปรแกรมนัน้
ๆ ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคดังกล่าว เราก็สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจาปีโปรแกรมอื่นได้แม้อายุจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
โปรแกรมแนะนาก็ตาม

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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แกงจืดตาลึงหมูสับ
วัตถุดิบ
หมูบด
เต้าหู้ไข่หั่นท่อน 1 นิ้ว
ตาลึงเด็ดยอดและใบอ่อน
เห็ดโคนญี่ปุ่น
แครอทหั่นแว่น
น้าเปล่า
คนอร์ซุปก้อนรสหมู
คนอร์อร่อยชัวร์

200 กรัม
1 หลอด
2 ถ้วยตวง
1 ถ้วยตวง
¼ ถ้วยตวง
1 ลิตร
2 ก้อน
1 ช้อนชา

วิธีทา
1. เริ่มแรกให้หมักหมูสับด้วยคนอร์อร่อยชัวร์ พักไว้
2. ใส่น้าลงในหม้อแล้วยกขึ้นตั้งไฟจนเดือด ใส่คนอร์ซุปหมูก้อนลงไป คนให้ละลาย
3. ปั้นหมูสับที่หมักไว้เป็นก้อนแล้วใส่ลงไปต้มในหม้อน้าซุป ระหว่างที่ต้มให้หมั่นช้อนฟองขุ่นที่ลอยเหนือน้า
ซุปทิ้ง เพื่อที่น้าซุปจะได้ใส น่าทาน
4. เมื่อหมูก้อนทั้งหมดลอยขึ้นเหนือน้าแสดงว่าสุกแล้ว จึงใส่แครอทหั่นแว่นลงไป
5. พอแครอทสุกแล้ว ใส่เห็ดโคนลงไปต้ม ตามด้วยเต้าหู้ และตาลึง
6. รอสักพัก ผักตาลึงจะยุบตัวลง เท่านี้ก็เสร็จแล้ว ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลย

ที่มา : www. cookpad.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่านไปชมภาพกิ จกรรมด้ านอื่นๆ กั บคอลั มน์ “กิ จกรรมผ่ านเลนส์ กล้ อง” เดือนมี นาคม 2564
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดื อนธั นวาคมที่ ผ่ า นมา เจ้ า หน้ า ที่ส านัก งานจั ดหางานกรุ ง เทพมหานครพื้น ที่ 7 ได้ อ อกเยี่ย มนายจ้า ง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 10 แห่ง คือ





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจาหน่ายสินค้าบริโภค
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 10 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 15/29 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขับรถ 1 อัตรา, พนักงานแพ็คสินค้า 2 อัตรา)





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายชุดนักเรียน
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 1300 คน (คนไทย 715 คน/คนต่างดาว 585 คน)
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 368 ซอยบางแค 3 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานบัญชี 10 อัตรา, พนักงานขับรถ 10 อัตรา,ช่างซ่อมบารุง 6 อัตรา, พนักงานแพ็คสินค้า 20 อัตรา)
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 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 20 คน(คนไทย ๑๐ คน/คนต่างดาว ๑๐ คน)
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 258 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
10160
 รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
-

.






ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ติดตามหนี้สิน
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 4,700 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 559 ชั้นที่ 13-14 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 10 อัตรา, พนักงานขาย 10 อัตรา, เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน 20 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายเทปกาวทุกชนิด
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 131 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 8 ซอยบางแค 12 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานคุมเครื่องจักร 3 อัตรา, พนักงานคลังสินค้า 2 อัตรา,พนักงานติดรถขนส่ง 20 อัตรา, พนักงานฝ่ายผลิต 10 อัตรา)
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการขนส่งสินค้า
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 25 คน
 สถานที่ ตั้ ง บริ ษั ท เลขที่ 100/118 ซอยพุ ทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
 รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขนส่ง (part time) 10 อัตรา, พนักงานขนส่งสินค้า 2 อัตรา, พนักงานหน้าร้าน
1 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ให้บริการปรึกษาธุรกิจและรับทาเว็บไซต์
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 7 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 88/76 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานบัญชี 1 อัตรา)






ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ให้ปรึกษาด้านกฏหมาย
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 6 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 252/950 ถนนแก้วเงินทอง แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 16 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 288/129 ซอยเพชรเกษม 53 แขงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
-
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ดาเนินการตรวจสอบ
ประจาเดือนมีนาคม 2564
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ภาพร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM
AWARENESS DAY(WAAD) วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคาร CP-True Autistic Thai
Foundation Vocational Training Center มูลนิธิออทิสติกไทย กรุงเทพมหานคร

ภาพร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok Job Fair 2021 วันที่ 26-27 มีนาคม 2564
ณ ลานโปรทางเดินหน้าห้างชั้น1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ พระราม9
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
๑. นาย มงคล สมคาย
164 หมู่บ้านกฤษดานคร 18

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

บ้านอยู่อาศัย - แม่บ้าน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

1

ญ 25-45 ป.6ขึ้นไป 10,000/ด.

2

- 23-25

ซ.อัญมณี18 ถ.พุทธมณฑลสาย3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 02 441 3651
081 259 0137
2. บริษัท แอลไอซี
จาหน่ายเอชภัณฑ์ - สรรหาว่าจ้าง
อโกรเทค จากัด
และอาหารเสริม
432 หมู่บ้านกฤษดานคร20
สาหรับสตรี - จัดซื้อ
ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

ป.ตรี

12000 -

ทรัพยากรมนุษย์ 15000/ด.

2

-

22-25

ป.ตรี 12000 การจัดการ 15000/ด.

ผลิตภัณฑ์จากยาง - พนักงานทั่วไป

5

ช

18ปีขึ้นไป

ป.6ขึ้นไป

331/ว.

นาเข้าและจาหน่าย - ช่างเทคนิค
ฟิล์มกรองแสง

5

ช/ญ

18ปีขึ้นไป

-

350/ว.

5
5

ช/ญ ไม่จากัด

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10170
โทร.081 919 9654
โทรสาร.02 887 1145
3. บริษัท ที.พีรับเบอร์
อินคัสตรี จากัด
273 ซ.63/2
ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 087 254 8277
4. บจก.เทคโนเซล(เฟรย์)
12/11 ซ.ม.18
ถนน ตลิ่งชัน-บางบัวทอง
แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทวัวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 02 885 2500 ต่อ 285
5. บจก.ดี.เอ็น.แมชินเนอรี่(1980) ค้าส่งเครื่องมือ - กราฟฟิกดีไซน์
10ซ.บางแค12 ถ.สุขาภิบาล1 การเกษตร - พนักงานบัญชี
แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 082 987 1888
02 802 6060

10000/ด.
ช/ญ ไม่จากัด ปวส.ขึ้นไป 9000/ด.
ม.6/ปวช.ขึน้ ไป
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สถานประกอบการ
6. ร้าน บ๊อค บ๊อค เพ็ทช็อป
72/254 ซ.ศาลาธรรมสพน์15

ถนนบรมราชชนนี

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

ขายอาหารสัตว์ - พนักงานขายของ
ผลิตภัณฑ์ทาง หน้าร้าน
การเกษตร

1

นาเข้าและ
จัดจาหน่าย
เครื่องจักรกล
การเกษตร

- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเชื่อมโลหะ
- พนง.คลังสินค้า
- พนง.สต็อกสินค้า
- ช่างพ่นสี
- ฝ่ายขาย ตจว.
- การตลาด Event
- Graphic Design
- Online Marketing
- Maketting Manager

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

ช
ช
ช
ช/ญ
ช
ช/ญ
ช
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

- แม่บ้าน

1

ญ

1

ญ 23-40

วุฒิ

ค่าจ้าง

ญ 20-35 ม.3ขึ้นไป 9930/ด.

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 081 449 3365
098 915 9853
7. บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น
อิมเพ็กซ์ จากัด
15/21 หมู่16
ถนนพุทธมณฑลสาย1
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 02 887 5779
โทรสาร.02 887 5780

8. เพี้ยน สาดศรี
55 หมู่17 ซ.62 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา

-

-

ปวช-ปวส
ปวช-ปวส
ปวช-ปวส
ปวช-ปวส
ปวช-ปวส
ปวส-ป.ตรี
ปวส-ป.ตรี
ปวส-ป.ตรี
ปวส-ป.ตรี
ป.ตรี-ป.โท

-

40ปีขึ้นไป

-

10000/ด.

ปวส-ป.ตรี

12000/ด.

-

กรุงเทพ 10170

โทร.080 081 1221
9. บจก.ธนบุรี ซอร์ทติ้ง
รับซื้อเศษกระดาษ - พนักงานบัญชี
11 ซ.98/1 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.086 445 1659

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

