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พุทธศาสนสุภาษิต

สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา
ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
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สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 7 ให้บริกำรจัดหำงำนในเดือนพฤศจิกำยน 2563โดยมีนำยจ้ำง
/สถำนประกอบกำร จำนวน 46 รำย แจ้ ง ควำมต้ อ งกำรแรงงำน (ตำแหน่ ง งำนว่ ำ ง) จำนวน 356 อั ต รำ
ผู้ล งทะเบี ยนสมัครงำนจ ำนวน 266 คน และผู้ล งทะเบียนสมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำนจำนวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.30 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงำน และร้อยละ 50.28 ของควำมต้องกำรแรงงำน

ความต้องการแรงงาน
356 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
266 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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การบรรจุงาน
179 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามอายุ
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ระเภทอาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุด 5 อาชีพ

27%

อาชีพพื้นฐาน

20%

ช่างเทคนิค
และผู้ ฏิบัติงาน
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ผู้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านต่าง
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พนักงานบริการ
พนักงานขาย

เสมียนเจ้าหน้าที่
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
266 คน

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

จานวน 112 คน
คิดเ ็นร้อยละ 42.10
จานวน 154 คน
คิดเ ็นร้อยละ 57.90

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามอายุ
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9%

พนักงานบริการ
พนักงานขาย
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การบรรจุงาน
179 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 71 คน
คิดเ ็นร้อยละ 39.66
จานวน 108 คน
คิดเ ็นร้อยละ 60.34

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ
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นายจ้าง/สถาน ระกอบการ
ที่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละ ฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้าง
ที่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละ ฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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เคล็คลับการทาธุรกิจสาหรับมือใหม่
เคล็ดลับที่ 1 “เริ่มต้นหาธุรกิจจากสิ่งที่ชอบ”
การมองหาอาชีพจากสิ่งที่เราชอบ ฟังดูแล้วเหมือนจะง่าย แต่ความยากมันอยู่ที่สิ่งที่เราชอบนั้นเมื่อผลิตออกมาแล้ว
จะมีคนซื้อหรือเปล่า จะมีคนใช้บริการหรือไม่ ? ความคิดดังกล่าวทาให้หลายคนล้มเลิกแผนธุรกิจที่จะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบไป
อย่างน่าเสียดาย การเริ่มธุรกิจจากสิ่งที่ชอบ เราจะทามันได้นาน และไม่เหนื่อยใจง่าย ๆ ในทางกลับกัน หากเราทาธุรกิจจาก
สิ่งที่เราไม่ชอบ แต่เราอยากได้เงิน เมื่อมีอุปสรรคเข้ามาทักทายเราจะท้อแบบง่ าย ๆ และจะทามันอย่างทุกข์ทรมาน ยังคง
เชื่อมั่นในการเริ่มต้นกิจการส่วนตัวจากสิ่งที่ชอบ เริ่มจากข้างใน ลองมองหากันดู

เคล็ดลับที่ 2 “หาจุดซื้อ ไม่ใช่จุดขาย”
ในอดีตการผลิตสินค้าและบริการนั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์มักจะมองหาจุดขายของสินค้า หรือบริการของตัวเอง แต่
การคิดแบบนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนรู้กันหมดแล้ว ลองคิดตรงข้ามดูแทนที่จะมองหาจุดขาย ให้ลองมองหาจุดซื้อดูบ้าง จุดซื้อ
ที่ว่าก็คือ จุดที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า และแน่นอนที่สุดว่าการที่เราจะเข้าถึงจุดที่ลูกค้าตัดสินใจจะซื้อนั้นต้องอาศัย การ
สังเกตพฤติกรรมผู้บริโภค สังเกตให้ลึกลงไปว่าลูกค้าซื้อสินค้าด้วยสาเหตุใด อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทาให้ลูกค้าคิดว่าสินค้าชิ้นนี้
ต้องซื้อไม่ซื้อไม่ได้ ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ สังเกต และมองหาดู รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน

เคล็ดลับที่ 3 “มองอนาคตให้ออก”
การทาธุรกิจนั้นหากเราเข้าไปทาธุรกิจที่ตะวันตกดิน = เราเข้าไปเจ๊ง และเราต้องเสียกาลังแรง เสียเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ มันจะดีกว่ามากหากเราทาธุรกิจที่อยู่ในกระแสหรืออยู่ในเทรนด์ โดยเราต้องคิดไว้เสมอว่า คู่แข่งยังน้อย หรือมี
ความต้องการมากกว่าสินค้าที่มี เพราะข้อพึงระวังของการทาธุรกิจในกระแสก็คือ “คู่แข่ง” ที่อาจเข้ามาได้ทุกเมื่อ

เคล็ดลับที่ 4 “อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงในใจของเรา”
เคล็ดลับข้อนี้ขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของนักธุรกิจออนไลน์ท่านหนึ่งที่ในอดีตอยากทาธุรกิจออนไลน์ แต่มี
คนทัดทานเอาไว้ว่ามันไม่มีทางประสบความสาเร็จ แต่ในใจเขาคิดว่า การทาธุรกิจออนไลน์นั้นใช้ทุนต่า แต่ผลตอบแทนสูงถ้า
ประสบความสาเร็จ โชคดีที่เสียงในใจของเขาดังกว่าเสียงของคนอื่น ทาให้ทุกวันนี้ธุรกิจออนไลน์ของเขานั้นเกิดขึ้นมาได้ และ
กลายเป็นแหล่งทาเงินอีกแหล่งในชีวิต จากกรณีนี้ ถ้านักธุรกิจท่านนั้นล้มเลิกไปก็คงไม่มีผลงานเช่นวันนี้ ดังนั้นควรฟังเสียง
ในใจของเราให้มาก ๆ แต่ต้องระมัดระวังอย่า “บ้าบิ่น” คือ ทาธุรกิจโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง

เคล็ดลับที่ 5 “ระวังหลัง”
เมื่อเรามีไอเดียธุรกิจที่ดีแล้วและลงมือทาจริง ๆ จากนั้นก็ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็ว แต่ทว่ากลับมาพลาดท่า
“เจ๊ง” เพราะเราไม่ได้วางแผนการเงิน หรือวางแผนสภาพคล่องของกิจการเอาไว้ หลายต่อหลายครั้งธุรกิจดี ๆ ต้องล้มหาย
ตายจากไปเพราะขาดสภาพคล่อง การวางแผนทางการเงิน การใช้เงินกู้ที่ไม่เกินตัว คือ การระวังหลัง เพราะหากเราวิ่งไป
ข้างหน้าอย่างเดียว แต่ไม่สนใจข้างหลัง แน่นอนที่สุดว่า เมื่อเราสะดุด มันก็จะล้มดัง

เคล็ดลับที่ 6 “เริ่มทาทันทีที่เรามั่นใจ”
เคยบ้างไหม เวลาเราเจอธุรกิจใหม่ ๆ เราคิดในใจว่า “ธุรกิจนี้เราเคยคิดมาแล้ว แต่ไม่ได้ทา มีคนทาละ เราคิดได้ก่อน
แท้ ๆ” ความคิดแบบนี้มันไร้ประโยชน์ และไร้สาระมากๆเราจะมาอ้างว่ามันคือควววามคิดของเราไม่ได้ หากเราแค่คิดเพียง
อย่างเดียว แบบนี่ใครๆ ก็อาจจะคิดได้แต่สิ่งที่ทาให้แตกต่างก็คือ การลงมือทา

ที่มา : www.krungsri.com
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7 วิธีดูแลสุขภาพจิต หลังเผชิญภาวะความโศกเศร้า
1.ยอมรับความจริง
ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจว่าเหตุการณ์โศกเศร้าที่เผชิญอยู่เป็นความจริง เกิดขึ้นจริง ๆ และไม่ควรปิดกั้นการ
แสดงออกถึงแสดงออกถึงความรู้สึกเศร้าโศก ทว่าก็ควรแสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งควรพูดคุยกับคนรอบ
ข้าง เพื่อสร้างกาลังใจและแรงจูงใจซึ่งกันและกัน ประคับประคองความรู้สึกให้ผ่านพ้นความเศร้าไปให้ได้

2.อยูอ่ ย่างมีสติ
จงดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมีสติ หมั่นสังเกตปฏิกิริยาทางจิตใจและพฤติกรรมของตัวเองและคนรอบข้างให้ดีหาก
มีอาการคิดวนเวียน วิตกกังวล ไม่อยากพบเจอใคร หมกมุ่นกับความคิดของตัวเอง นอนไม่หลับ ฝันร้ายหรือมี
พฤติกรรมแปลก ๆ เช่น เริ่มพูดพึมพากับตัวเอง เห็นภาพหลอน หูแว่ว หรือมีความคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ ควรรีบ
มาพบจิตแพทย์

3.ระบายความรู้สึกออกมาบ้าง
การได้ระบายความเศร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึกหม่น ๆ ในใจให้กับคนรอบข้างและคนใกล้ชิดบ้างจะช่วยให้
ความรู้สึกเศร้าผ่อนคลายลงบ้างไม่มากก็น้อย นอกจากนี้การได้ปรับทุกข์ซึ่งกันและกันยังจะช่วยให้ต่างฝ่ายต่าง
เยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันด้วยความเข้าอกเข้าใจอีกด้วย

4.พาตัวเองออกจากสิ่งที่ทาให้รู้สึกเศร้า
ถ้าความรู้สึกซึมเศร้าถาโถมจนเกินจะรับได้ไหวอีกต่อไป ควรกันตัวเองออกจากปัจจัยที่ทาให้เศร้า เช่น
พยายามไม่รับข้อมูลข่าวสารใด ๆ ไม่ดูรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่ดูกี่ครั้งก็ร้องไห้ และควรพักใจอยู่นิ่ง ๆ กับตัวเอง
สักพัก

5.พยายามคิดถึงแต่เรือ่ งดีๆ ที่มีต่อผู้ที่เกีย่ วข้องกับการสูญเสีย
หากรู้สึกคิดถึงคนที่เราเพิ่งสูญเสียไป ให้เปลี่ยนความคิดถึงไปในทิศทางบวก เช่น คิดถึงช่วงเวลาที่ดี ๆ คิดถึง
ภาพความสุขและรอยยิ้มของคนที่จากไปให้เป็นความทรงจาที่ดี ๆ และพยายามดาเนินชีวิตของตัวเองอย่างปกติ

6.หมั่นฝึกสมาธิ
ในกรณีที่รู้สึกแย่ในขั้นที่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ให้หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ และเรียกคืนสติให้กับตัวเอง

7.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สาหรับคนที่มีอาการเสียใจหนักมากจนเป็นลมล้มพับ หรือรู้สึกเหมือนจะล้ม ให้หายใจลึก ๆ ช้า ๆ พยายามอย่า
ตื่นตระหนก พาตัวเองออกมาอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ดื่มน้าเย็น และหาผ้าเย็นมาเช็ดเนื้อเช็ดตัว พร้อม
ทั้งดมยาดมด้วย ซึ่งการปฐมพยาบาลดังกล่าวนี้สามารถนาไปใช้ดูแลผู้อื่นที่มีอาการเศร้าโศกเสียใจจนคุมสติและ
ร่างกายไม่อยู่ได้ด้วย

ที่มา : www. new.smartteen.net
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ทาโกะยากิไข่ชะอม
วัตถุดิบ (น้าพริก)
กระเทียมไทย
พริกขี้หนู
กะปิ
กุ้งแห้งป่น
น้ำตำลปีบ๊
น้ำมะนำว
น้ำปลำ
มะเขือพวง

10 กรัม
15 เม็ด
30 กรัม
1 ช้อนโต๊ะ
25 กรัม
2 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนชำ
10 กรัม

วัตถุดิบ (ไข่ชะอม)
ไข่ไก่
น้ำปลำ
ชะอมเด็ด
ปลำทู

6 ฟอง
2 ช้อนชำ
10 กรัม
ตำมชอบ

วิธีทา
1. นำกระเทียมพริกขี้หนูตำพอแหลก ต่อด้วยกะปิ กุ้งแห้งป่น น้ำตำลปี๊บ น้ำมะนำว น้ำปลำตำต่อ
ให้เข้ำกันใส่มะเขือพวง พร้อมจัดเสิร์ฟ
2. นำไข่ไก่ น้ำปลำ ชะอมเด็ด ผสมให้เข้ำกัน
3. ตั้งกระทะทำโกะยำกิใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยพอร้อน นำไข่ชะอมลงกระทะรอพอสุกใส่เนื้อปลำทู
ค่อยกลับไข่ให้เป็นลูกกลมพอสุขนำขึ้นจัดใส่จำนพร้อมเสิร์ฟ

ที่มา :www.Facebook.com(หมีมีหม้อ)
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เรำจะพำท่ำนไปชมภำพกิจกรรมด้ำนอื่นๆ กับคอลัมน์ “กิจกรรมผ่ำนเลนส์กล้อง” เดือนพฤศจิกำยน 2563
ที่ผ่ำนมำ พวกเรำชำว สจก.7 ไปทำอะไรที่ไหนกันมำบ้ำง
เดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ ำนมำ เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยส่ งเสริมกำรมีงำนทำ ได้ออกเยี่ยมนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
ในเขตพื้นที่ เพื่อแนะนำกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ หำตำแหน่งงำน ตำมโครงกำรศูนย์ตรีเทพเพื่อกำรจ้ำงงำนครบวงจร
จำนวน 40 แห่ง คือ

1. บริษทั แซคกรีต จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 15 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 364 :ซอยนพรัตน์ 31
แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนประสำนงำนขำย 1 อัตรำ

2. บริษัท อิง-คอน จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 25 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 19 ซอยทวีวัฒนำ 25 แยก 5
แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัมนำ กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- วิศวกรโยธำ 1 อัตรำ ,โฟร์แมน 1 อัตรำ

3. บริษัท พิบูลย์ชัยน้าพริกเผาไทยแม่ ระนอม จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตและน้าส่งน้้าพริกเผาน้้าจิ้ม
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 398 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 68/10 บรมรำชชนนี ถนนบรมรำชชนนี
แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ช่ำงไฟฟ้ำ 3 อัตรำ , ช่ำงกล 3 อัตรำ
- ช่ำงยนต์ 3 อัตรำ , ผู้จัดกำรโรงงำน 1 อัตรำ
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4. บริษัท แค ต้า ออดตเวิร์ค จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 12 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 168 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ช่ำงยนต์ 2 อัตรำ , ธุรกำร 1 อัตรำ

.

5. บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ น้าเข้าและจ้าหน่ายเครื่องยนต์เบนซีน,ดีเซล
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 52 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 15/21 หมู่ 16 ถนนพุทธมณฑลสำย 1
แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ 4 อัตรำ

6. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริกำรระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ด
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 40 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 158 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนธุรกำรขำย 1 อัตรำ , พนักงำนบัญชี 1 อัตรำ
- วิศวคอมพิวเตอร์ 2 อัตรำ
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7. บริษัท เทสติง้ โซลูชั่น จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการทดสอบและตรวจสอบแก๊ส
ก๊ำสธรรมชำติ
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 40 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 158 ,1 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรำ

8. บริษัท พรีซีซั่น ไอวีเอฟ จากัด

3

 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการตรวจสุขภาพ
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 41 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสำย 1 :ซอย 27
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่กรำฟฟิก 1 อัตรำ

9. บริษัท ริชเทค 888 จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการรับเหมาดูแลอาคาร
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 5 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 50 ซอยพุทธมณฑลสำย 1
แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- วิศวไฟฟ้ำ 2 อัตรำ , วิศวเครื่องกล 1 อัตรำ
วิศวสิ่งแวดล้อม 1 อัตรำ
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10. บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจ้าหน่ายและค้าปลีกเวชส้าอาง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 120 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 15/1-15 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ 4 อัตรำ ,
เจ้ำหน้ำที่บัญชี (สถำนที่ทำงำนสำทร) 1 อัตรำ

11. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ สถานพยาบาล
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 32 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 43 , 4 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียง 1 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 1 อัตรำ
- ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่เปล 1 อัตรำ
- เจ้ำหน้ำที่ขับรถ 1 อัตรำ , คนสวน 1 อัตรำ

12. บริษัท ซอส ดีไซน์ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการออกแบบกราฟิกดีไซน์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 8 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 134 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่กรำฟิกดีไซน์ 1 อัตรำ
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13. บริษัท ไซน์ ไดแอนอสติก แมททีเรียล จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ จ้าหน่ายเครื่องและอุปกรณ์
ที่ใช้ในห้องทดลองสารเคมี
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 4 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 6,2 พุทธมณฑลสำย 2 ซอย 6
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนขำย 1 อัตรำ

14. บริษัท เอ็กที เอนเทค จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ จำหน่ำยและติดตั้งสินค้ำระบบภำยในอำคำร
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 8 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 54 ซอยเพชรเกษม 39/3
แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรบัญชี 1 อัตรำ

15. บริษัท สมชัย ซุ เ อร์มาร์เก็ต จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ร้ำนสะดวกซื้อ
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 4 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 737 ตลำดคลองขวำง
ซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบำงแค 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนขำยออนไลน์ 1 อัตรำ
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16. บริษัท โคลธส์ ทู ยู จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ำยเสื้อโปโล
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 20 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 328 ซอยเพชรเกษม 88
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนประสำนงำน 2 อัตรำ

17. บริษัท ยูเนี่ยน.พี จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ การขายส่งสินค้าทั่วไป
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 18 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 100/123 ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 24
แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มีตำแหน่งงำน

18. ห้างหุ้นส่วนจากัด เสน่ห์นุช ก่อสร้าง
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 2 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 4/287 หมู่ 9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนำ
แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ช่ำงปูน (รำยวัน) 10 อัตรำ , ช่ำงไม้ (รำยวัน) 10 อัตรำ
- ช่ำงกระเบื้อง (รำยวัน) , กรรมกร (รำยวัน) 10 อัตรำ
- เสมียน 1 อัตรำ
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19. บริษัท โ ร ทรี เอส จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 58 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 52 ซอยเพชรเกษม 80 ถนนเพชรเกษม
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- จป.วิชำชีพ 2 อัตรำ , ผู้ช่วยวิศวกร 2 อัตรำ
- ช่ำงเชื่อม 10 อัตรำ , ผู้ช่วยช่ำง 10 อัตรำ

20. บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์โตโยต้า
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 58 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 821 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้ำง เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนขำยรถยนต์ 10 อัตรำ , พนักงำนขำยประกันภัยรถยนต์ 5 อัตรำ
- ช่ำงเทคนิค 10 อัตรำ , ช่ำงผสมสี 5 อัตรำ
- เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 2 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่แคชเชียร์ 2 อัตรำ

21. บริษัท ัน ัน เพลย์กราว จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจ้าหน่ายเครื่องเล่นเด็ก
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 40 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 189/2 หมู่ 1 ถนนทวีวัฒนำ
แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัมนำ 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- นักออกแบบ 1 อัตรำ , ช่ำงเชื่อม 2 อัตรำ
- ช่ำงติดตั้งพื้นสนำม 5 อัตรำ , พนักงำนขำยออนไลน์ 4 อัตรำ
- พนักงำนขำย 5 อัตรำ , ช่ำงไม้ 2 อัตรำ
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22. บริษัท ฟิตแฟค จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการ
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 6 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 243/2 ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนบรมรำชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนเทรนเนอร์กีฬำ 1 อัตรำ

23. บริษัท อาร์ต เทคโฮม จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการออกแบบและสร้างบ้าน
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 31 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 984 ซอยเพชรเกษม 88
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มีตำแหน่งงำนว่ำง

24. บริษัท เฟิรส์ เทคโนโลยี จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 80 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 9/335-337 หมู่ 7 ถนนวงแหวน
แขวงบำงแค เขตบำงแค 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มีตำแหน่งงำนว่ำง
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25. บริษัท ทรีเอ การบัญชีกฎหมาย จากัด จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการจัดท้าบัญชี
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 5 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 250 ถนนบำงแค
แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มีตำแหน่งงำนว่ำง

26. บริษัท บางกอกโพลีแซค จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตถุงกระสอบทราย
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 1,253 คน
(คนไทย 300 คน/คนต่ำงด้ำว 953 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 214/1-21/4/2
ถนนเลียบคลองภำษีเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่จป.วิชำชีพ 1 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่ไฟฟ้ำ 1 อัตรำ

27. บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและส่งออกเสื้อแจ็คเก็ต
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 1,400 คน
(คนไทย 200 คน/ต่ำงด้ำว 1,200 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 397 ถนนเพชรเกษม
แขวงบำงแค เขตบำงแค 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่ดูแลพนักงำนขำย 1 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่รับออร์เดอร์ 1 อัตรำ
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28. บริษัท ซี.พี.จี.การ์เม้นท์ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ อุตสำหกรรมสิ่งทอ
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 883 คน
(คนไทย 293 คน/ต่ำงด้ำว 590 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 2 ซอยเพชรเกษม 50/2
แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร

29. บริษัท ทวีมงคล (2000) จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 1,500 คน
(คนไทย 250 คน/ต่ำงด้ำว 1,250 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 8 , 8/1 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 13
แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- กรรมกร 20 อัตรำ

30. โรงเรียนวัดนาค รก
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ สถานศึกษา
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 18 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 342/1 ถนนเทอดไท
แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มีตำแหน่งงำนว่ำง
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31. บริษัท จิลเลี่ยน จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการขนส่งภายในและนอกประเทศ
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 5 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 272 ซอยปำกน้ำฝั่งเหนือ 11
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 อัตรำ

32. บริษัท แซนต้า ควอลิตี้ ควิลติ้ง จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 300 คน
(คนไทย 150 คน/ต่ำงด้ำว 150 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 1175 ซอยเพชรเกษม 63
แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิต 40 อัตรำ ล พนักงำนบัญชี 1 อัตรำ
พนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ

33. บริษัท สยามอินโด ไซน่าโลจิสติกส์ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการขอส่งระหว่างประเทศ
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 1 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 71/89 ถนนบำงแวก
แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 1 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 1 อัตรำ

.
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34. บริษัท ไทยเพ็ญอุตสาหกรรม จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และแพ็คเกจจิ้ง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 75 คน (คนไทย 58 คน/ต่ำงด้ำว 17 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 109-111 ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- มีมีตำแหน่งงำนว่ำง

35. บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบภายใน
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 25 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 325/10 ถนนมำเจริญ
แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้ำหน้ำที่บัญชีอำวุโส 1 อัตรำ , เจ้ำหน้ำที่บัญชี 1 อัตรำ

36. บริษัท ซัคเซค แอคเค้าว์ แอนด์ โซลูชั่น จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการจัดท้าบัญชี
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 6 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 6 ซอยบำงแวก 30
แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ผู้ช่วยพนักงำนบัญชี 2 อัตรำ
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37. บริษัท นันยางเท็กไทล์ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจ้าหน่ายรองเท้า
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 1,000 คน
(คนไทย 400 คน/ต่ำงด้ำว 600 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 27 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนขำย 2 อัตรำ

38. บริษัท รักหมูน้อย จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ สถาบันกวดวิชา
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 20 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 420/208 ซอยเศรษฐกิจ 46
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ครูมัธยมวิทย์-คณิต 1 อัตรำ , ครูอังกฤษ 1 อัตรำ
ครูสังคม 1 อัตรำ

39. บริษัท มงคลมหกิจ จากัด
 ระกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจ้าหน่ายสร้องทอง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 125 คน
(คนไทย 120 คน/ต่ำงด้ำว 5 คน)
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 18 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4-7
แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- จป.วิชำชีพ 1 อัตรำ , ช่ำงเทคนิค 10 อัตรำ
ช่ำงทอง 10 อัตรำ , พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 อัตรำ
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถาน ระกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ที่แย่งอาชีพคนไทยตามภารกิจกรมการจัดหางาน
นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน และเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ระจาเดือนพฤศจิกายน 2563
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การ ระชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ Co - Payment
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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ตาแหน่งงานว่าง
สถาน ระกอบการ
1. นำยองอำจ เตชะมหพันธ์
เลขที่ 19/19 ซอยพัฒนำ
ถนนพุทธมณฑลสำย 1
แขวงบำงพรม เขตตลิ่งชัน
กทม.
โทร. 081845 8147

ระเภทกิจการ

วุฒิ

ค่าจ้าง

ญ 18/40 ไม่จำกัด 14,000 บ/ด

2. บจก. เล มำค ฟู้ดโปรดักส์ ผลิตรับจ้ำงผลิต - QCตรวจสอบคุณภำพ
เลขที่ 61/1 ซอยบำงแค 3
ภัณฑ์ที่ได้จำดแป้ง สินค้ำ
แขวงบำงแค เขตบำงแค
กทม.
โทร. 087 9823478

1

ช/ญ 18-40 ไม่จำกัด 12,000 บ/ด

3. บจก. วินเนอร์ คอสเมด
เลขที่ 932 ซอยม.เศรษฐกิจ
ถนนเพชรเกษม
แขวงบำงแคเหนือ
เขตบำงแค กทม.
โทร.064 9741444

1
2
1
1

ช/ญ
ญ
ช/ญ
ช/ญ

25-35 ป.ตรี
20-35 ป.ตรี
20-35 ป.ตรี
20-40 มีประสบ
กำรณ์

15,000 บ/ด
15,000 บ/ด
15,000 บ/ด
15,000 บ/ด

- พนักงำนยกของ
เรียงของใส่รถบรรทุก
สินค้ำ

3

ช

20-40 ไม่จำกัด

400 บ/ว

- QC
- ฝ่ำยผลิต
- บัญชี – ธุรกำร
- ธุรกำร – ขำย
- ธุรกำรทั่วไป
- โพร์แมน
- วิศวกรโยธำ
- ฝ่ำยผลิตทั่วไป

1
1
1
1
1
2
1
2

ช
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

- พนักงำนฝ่ำยผลิต
(พิกำรจิตใจ/เคลื่อนไหว)
- พนักงำนประสำนงำน
สต๊อก
(พิกำรจิตใจ)

2
1

ช/ญ 18-40 ป.6 ขึ้นไป 9,990 บ/ด
ญ 18-40 ปวช.ขึ้นไป 12,000 บ/ด

5. บจก.จุฬำวิศวกรรม
เลขที่ 10 ซอย 9
ถนนบำงบอน 3
แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม.
โทร. 02 806 4802

- พนักงำนทำงำนบ้ำน

จานวน เพศ อายุ
2

4. บจก.พี.ที.ขนส่งภูเก็ต
เลขที่ 65 ม.6
แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ
กทม.
โทร. 096 6523829

บ้ำนพักอำศัย

ตาแหน่งงาน

ผลิตและจำหน่ำย - กรำฟฟิก
เวสสำอำงค์ - บัญชี
- ขำยออนไลน์
- ช่ำงซ่อมบำรุง

ขนส่งสินค้ำ

ผลิตและจำหน่ำย
อุปกรณ์ประปำ
แผ่นพื้นซีเมนต์
เสำเข็ม

6. บจก.ชำญมิวสิคเคิ้ล
ผลิตเครื่องดนตรี
เลขที่ 262 ,262/1 ,264
ประเภทเคำะ
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค
ให้จังหวะ
กทม.
โทร.02 4213751

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ป.ตรี
ปวช.-ป.ตรี
ปวช.-ป.ตรี
ปวช.-ป.ตรี
โยธำ
ไม่จำกัด

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
331 บ/ว

ปี ที่ 15 ฉบับที่12 ประจำเดือนธันวำคม 2563 หน้ำ 26

ตาแหน่งงานว่าง
สถาน ระกอบการ

ระเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

7. บจก.ชำญมิวสิคเคิ้ล
ผลิตเครื่องดนตรี - พนักงำนประสำนงำน
เลขที่ 262 ,262/1 ,264
ประเภทเคำะ สต๊อก
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค
ให้จังหวะ
- พนักงำนฝ่ำยผลิต
กทม.
โทร.02 4213751
8. บจก.เอสเคเอฟ คิวซีน

ร้ำนอำหำรและ - ผู้ช่วยผูจ้ ัดกำรร้ำน
เครื่องดื่ม
- พนักงำน COOK

เลขที่ 4 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ12

จานวน เพศ อายุ
1

ขนส่ง

- พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ
- พนักงำนขับรถ
โฟล์คลิฟท์
- เช็คเกอร์

ค่าจ้าง

ญ 25-40 ปวช.-ขึ้นไป 13,000 บ/ด

20

ช/ญ 18-40 ป.6 ขึ้นไป

5
10

ช/ญ 18-40 ป.ตรี 15,000 บ/ด
ช/ญ 18-40 ม.6-ป.ตรี 9,930 15,000 บ/ด

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม.
โทร.02 8077887
9. หจก.นิวหม่งเส็งโครำช
ขนส่ง
เลขที่ 280 ถนนทวีวัฒนำ กำญจนภิเษก แขวงทวีวัฒนำ
เขตทวีวัฒนำ กทม.
โทร.063 664 9947

วุฒิ

331 บ/ว

3
1

ช
ช

18-45 ไม่จำกัด
20-45 ไม่จำกัด

9,930 บ/ด
9,930 บ/ด

3

ช

20-45 ไม่จำกัด

9,930 บ/ด

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

