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พุทธศาสนสุภาษิต

อสสฺสต วิปฺปริณามธมฺม
ชีวิตมีความแปรผัน ไม่แน่นอน
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนกันยายน 2563 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จานวน 22 ราย แจ้ ง ความต้ อ งการแรงงาน (ตาแหน่ ง งานว่ า ง) จานวน 230 อั ต รา
ผู้ล งทะเบีย นสมัครงาน จานวน 201 คน และผู้ล งทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงาน จานวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.30 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 34.35 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
230 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
201 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา

20%
ป.ตรี ขึ้นไป

39%

การบรรจุงาน
79 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามอายุ

ประถม

ประถม

มัธยม

3%

21%

ปวช.

ปวส.

19%
ปวช.

ปวส.

20%

18%

18-24ปี 25-29ปี

42%

13%

6%

30-39ปี

40-49ปี

50-59 ปี

ป.ตรีขึ้นไป

มัธยม

ประเภทอาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุด 5 อาชีพ

34%

19%

อาชีพพื้นฐาน

เสมียนเจ้าหน้าที่

12%

ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน

11%

10%

พนักงานบริการ
พนักงานขาย

ผู้ปฏิบัติงาน
โดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
201 คน

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

จานวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.31
จานวน 124 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.69

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามอายุ

15%

35%

ประถม

ป.ตรี ขึ้นไป

ประถม
มัธยม
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1%
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9%

58%

25-29ปี

30-39ปี

22%

9%
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50-59ปี

1%

11%

60ปีขึ้นไป

ปวส.

13%

26%
มัธยม

ปวส.

ป.ตรีขึ้นไป

ปวช.

ประเภทอาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อาชีพ

35%

30%

16%

6%

5%

อาชีพพื้นฐาน

เสมียนเจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ

พนักงานบริการ
พนักงานขาย
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การบรรจุงาน
79 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.91
จานวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.09

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ

17%

30%

ประถม

ป.ตรี ขึ้นไป
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22%
40-49ปี

9%
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50-59ปี 60ปีขึ้นไป

8%
ปวส.

10%

35%
มัธยม

ปวส.
ป.ตรีขึ้นไป

ปวช.

ประเภทอาชีพที่มีผ้สู มัครงานที่ได้รับการบรรจุมากที่สุด 5 อาชีพ

35%

30%

16%

6%

อาชีพพื้นฐาน

เสมียนเจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ

5%

พนักงานบริการ
พนักงานขาย
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นายจ้าง/สถานประกอบการ
ทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้าง
ทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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ทางานได้ทุกที่ทุกเวลา คนทางานจานวนมากใช้สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตในการทางานมากขึ้น
เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการท างาน และรู ป แบบการท างานดั ง ที่ ว่ า มานี้ ก าลั ง เปลี่ ย นโฉมหน้ า
ของการทางานในอนาคต บริษัทและองค์กรต่างๆ จึงมีแนวโน้มจะหันมาใช้อุปกรณ์ที่ให้พนักงานพกพา
ไปไหนมาไหนได้สะดวกในการทางาน เพื่อลดต้นทุนด้านไอทีขององค์กรอีกด้วย
เชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลกก็ตาม สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว โลกของธุรกิจก็สามารถขยายกิจกรรม และการดาเนินงานต่างๆ ได้อย่าง
ไร้ขีดจากัดเช่นกัน การทาธุรกิจจึงก้าวสู่ยุคอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัว และแพร่หลายไปทั่วโลก

“คลาวด์” คือหัวใจของการทางานร่วมกัน ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ในการทางาน ทั้งในส่วนขององค์กรที่สามารถเฝ้าดูการทางานจากระยะไกล และในส่วนของทีมงาน
ที่สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยการทางานร่วมกันผ่านทางวิดีโอ นอกจากนี้คลาวด์ยังเข้ามาเพิ่มศักยภาพ
ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมหาศาลได้แบบ Real-time ช่วยให้องค์กรสามารถนา
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจได้รวดเร็ว และมีความหลากหลายของข้อมูลมากขึ้น
การทางานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing (IOT) ที่จะช่วย
ยกระดับอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น กลายเป็นสิ่งที่สามารถเก็บข้อมูล โต้ตอบ หรือ
ช่วยให้เราดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ ทาให้ลักษณะการทางานในอนาคตจะลดการ
พึ่งพาแรงงานจากมนุษย์ลงได้อย่างมาก และคนทางานจะต้องปรับบทบาทมาเป็นผู้ควบคุมการทางาน
ของอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ทดแทนการใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว
ประโยชน์มหาศาลจากแหล่งข้อมูล Big Data ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลดิบที่สามารถนามา
วิเคราะห์และบริหารจัดการให้เป็นระบบได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้องค์กร และคนทางาน
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ทั้งข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค วิดีโอ
และภาพบนฐานข้อมูลออนไลน์ มาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ลูกค้า และ
การคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ และส่งต่อแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ เท่านั้น
มีซ อฟต์แวร์เ พื่อการท างานที่ ยืด หยุ่นและคล่ องตั ว โดยเน้ นให้คนทางานทุ กคนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทางานร่วมกันได้ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่างๆ เพื่อการทางานในองค์กรจึงต้องเปิดกว้างสาหรับบุคลากรทุกระดับ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในระบบและกระบวนการทางาน ผลักดันให้เกิด
การมีส่วนร่วมภายในองค์กรอย่างแท้จริง เพิ่มศักยภาพของคน และเพิ่มประสิทธิผลของความสาเร็จ

ที่มา : www.prosoftibiz.com
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การรับประทานอาหารรสจัด เปรี้ยว
หวาน มัน เค็ม เผ็ด มากจนเกินไป ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพโดยไม่รู้ตัว และยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
จากโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs หรือ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เลือกวัตถุดิบสดใหม่ เพราะจะมีรสชาติอร่อย โดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม

กินสดๆ ดีกว่า เพราะอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อย จะยังคง
สารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายไว้ได้มากที่สุด
ชิมก่อนปรุง เพื่อป้องกันไม่ให้เติมเครื่องปรุง
เช่น น้าปลา น้าตาลมากเกินไป
ดื่มน้าเปล่าปรับการรับรส อย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตร เพื่อไม่ให้ติดรส
หวาน หันมาเลือกดื่มน้าเปล่าที่ไม่ให้พลังงานแทนน้าหวาน น้าอัดลม
น้าผลไม้ และกาแฟ ชา ซึ่งเติมน้าตาลที่ให้พลังงานสูง
เลือกเครื่องปรุงรสจากธรรมชาติ หากจาเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรส ให้
เลือกเครื่องปรุงรสจากธรรมชาติ แทนเครื่องปรุงรสที่ผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมและมีสารปรุงแต่งสี กลิ่น รส สารกันบูด

ที่มา : www.thaihealth.or.th
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ไก่ผัดสามรส
วัตถุดิบ
อกไก่
ขิงแก่หั่นแว่น
พริกขี้หนูแห้งทุบพอแตก
กระเทียมจีนทุบพอแตก
โคนต้นหอมหั่นท่อน
น้าส้มสายชูหมักจากข้าว
ซีอิ๊วขาว
น้าตาลทราย
น้าผึง้
ซีอิ๊วหวาน
น้ามันงา
เหล้าจีน
น้าซุปไก่
ใบโหระพา
เกลือป่นหยาบเล็กน้อย
พริกไทยป่นเล็กน้อย
น้ามันพืช

500 กรัม
5 แว่น
5 เม็ด
10 กลีบ
3 ต้น
1 1/2 ช้อนโต๊ะ
4 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ
1/4 ถ้วยตวง
1 ถ้วยตวง

วิธีทา
1. โรยเกลือป่น พริกไทยป่นลงในอกไก่เล็กน้อย
2. ตั้งกระทะใส่น้ามันพืชเล็กน้อยพอร้อน นาอกไก่ลงกริลล์จนสุกเหลือง ตักขึ้น
3. ตั้งกระทะใส่น้ามันพืชประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ พอร้อน ใส่ขิงแก่ พริกขี้หนูแห้ง กระเทียม
โคนต้นหอมลงผัดพอมีกลิ่นหอม ใส่เหล้าจีน ผัดให้เข้ากัน
4. เติมน้าซุปไก่ปรุงรสด้วยน้าส้มสายชู ซีอิ๊วขาว น้าตาลทราย น้าผึ้ง น้ามันงา แต่งสีด้วยซีอิ๊วหวาน
ผัดให้เข้ากัน ใส่ใบโหระพา ผัดให้เข้ากันอีกครั้ง ตักใส่ภาชนะ ใส่ไก่ที่กริลล์ไว้ จัดเสิร์ฟ

ที่มา : www.maeban.co.th
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่ า นไปชมภาพกิ จ กรรมด้ า นอื่ น ๆ กั บ คอลั ม น์ “กิ จ กรรมผ่ า นเลนส์ ก ล้ อ ง” เดื อ นกั น ยายน
2563 ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดือ นกั นยายนที่ ผ่ า นมา เจ้ าหน้ า ที่ส านั ก งานจัด หางานกรุง เทพมหานครพื้ นที่ 7 ได้อ อกเยี่ ยมนายจ้ าง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 12 แห่ง คือ

1. บริษัท พลังงานใจ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายวัตถุดิบการแฟ
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 2 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 88/746 ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานบัญชี 1 อัตรา , พนักงานขาย 1 อัตรา

2. บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงค์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและส่งออกเมล็ดพันธ์พืช
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 40 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 92 ซอย 5 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มีตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร

3. บริษัท พิบูลย์ชัยน้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและนาส่งน้าพริกเผาน้าจิ้ม
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 398 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 68/10 บรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานบัญชี 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
พนักงานจัดส่ง 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่รับวัตถุดิบ 1 อัตรา
แม่บ้าน 2 อัตรา , พนักงานฝ่ายผลิต 4 อัตรา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
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4. บริษัท เอ็นไวรอลเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกเตอร์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจัดจาหน่ายเครื่องมือ
วิเคราะห์และอุปกรณ์ตรวจวัดด้านความปลอดภัย
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 60 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 82/42 หมู่ที่ 19
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ช่างเทคนิค 1 อัตรา , พนักงานขาย 2 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม 1 อัตรา
.

5. บริษัท หมวกพารวย จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายหมวก
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 30 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 69/154 ซอยทวีวัฒนา9
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มีตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร

6. บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ขนส่งสินค้า
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 58 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 53 หมู่ 3 ถนนศาลาธรรมสพน์
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานธุรการ 2 อัตรา , พนักงานเปิดบิลสินค้า 2 อัตรา
พนักงานบัญชี 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง 1 อัตรา
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7. บริษัท แปลน รีโนเวชัน่ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 28 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 43 ซอยบรมราชชนนี 60
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานธุรการ 2 อัตรา , วิศวกร 2 อัตรา
สถาปนิก 1 อัตรา

8. บริษัท นาดา อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

3

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายอุปกรณ์การเกษตร
และเครื่องมือช่าง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 7 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 777 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานธุรการ 4 อัตรา , พนักงานบัญชี 2 อัตรา
พนักงานแพ็คสินค้า 2 อัตรา

9. บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจซีล จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจาหน่าย
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 45 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 20 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 5
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ช่างซ่อมบารุง 2 อัตรา , พนักงานขาย 2 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
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10. บริษัท คอนเซ็ปดอร์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจัดจาหน่ายของเล่นเด็ก
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 5 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 59/368 หมู่บ้านชนันธรกรีนวิวล์
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานขาย 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน 2 อัตรา

11. บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 32 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 29/5 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2 อัตรา , พนักงานติดรถ 2 อัตรา
พนักงานขับรถ 1 อัตรา

12. บริษัท กาญจนาคอนกรีต จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการกาจัดแมลง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 8 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 245 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานบัญชี 1 อัตรา , พนักงานรับส่งเอกสาร 1 อัตรา
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ที่แย่งอาชีพคนไทย ตามภารกิจกรมการจัดหางาน
นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน และเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ประจาเดือนกันยายน 2563
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ภาพการรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก
ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
(สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า))
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

ปวช.
ปวช.
ปวช.

11,000 บ/ด
11,000 บ/ด
11,000 บ/ด

1.บจก. วี.แอนด์.วี
เลขที่ 15 บางบอน 5
แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม.

ผลิตและจาหน่าย - ช่างไฟฟ้า
อุปกรณ์ตกแต่ง - ช่างซ่อมบารุง
ภายใน
- ช่างประปา

2
2
1

ช
ช
ช

20-40
20-40
20-40

2. บจก. ธัญอนันต์
เดเวลลอปเม้นท์
เลขที่ 47
ถนนบรมราชชนนี 72
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม.
โทร. 02 4629665

อสังหาริมทรัพย์ - ช่างสี
- ช่างปูน
- ช่างกระเบื้อง

10
5
5

ช
ช
ช

18-40 ไม่จากัด
18-40 ไม่จากัด
18-40 ไม่จากัด

350 บ/ว
350 บ/ว
350 บ/ว

3.บจก. ส ชูชัย เฟอร์นิชิ่ง
เลขที่ 16,18
ซอยเพชรเกษม 47/1
ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค
กทม.

ผลิตและจาหน่าย - ช่างเชื่อม
เฟอร์นิเจอร์ - กรรมกร
สานักงาน

1
10

ช
ช

25-35
20-40

400 บ/ว
335 บ/ว

ช

20-45 ไม่จากัด

ม.6
ม.3

4.บจก.เอื้ออังกูร เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 713/4
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม.

รับเหมาทาสี

- ช่างทาสี

10

350 บ/ว

5. บจก.ไอดี โมเบล
เลขที่ 11 ถนนเพชรเกษม48
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กทม.

ผลิตสินค้า
จากไม้

- พนักงานโรงงาน

10

ช/ญ 25-45

ป.6

331 บ/ว

6. บจก.อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์
เลขที่ 48/4
ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม.
โทร. 02 801 9080

ประกันภัย

- ผู้ช่วย/เลขา

1

ช/ญ 22-27

ปวส.

12,000 บ/ด
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
7. บจก. กาญจนาคอนกรีต
เลขที่ 245 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม.
โทร. 02 444 2800

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

ผลิตและจาหน่าย - เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีจัดซื้อ
คอนกรีต
- พนักงานรับส่งเอกสาร
ผสมสาเร็จ

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

1
1

ญ 23-40 ปวช. 11,000 บ/ด
ช 25-40 ไม่จากัด 11,000 บ/ด

8. บจก.โบว์เมด ยู.เค.(เอเชีย)
เลขที่ 53 ซอย 96
ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม.
โทร. 02 809 3100

จาหน่ายและ - ช่างเชื่อม
ติดตั้งเครื่องมือ - ช่างเขียนแบบ
การแพทย์

4
1

ช
ช

18-40
20-40

ปวช.
ปวส.

10,000 บ/ด
12,000 บ/ด

9.หจก.เสน่ห์นุชก่อสร้าง
เลขที่ 5 ซอยทวีวัฒนา 1
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม.

รับเหมาก่อสร้าง - กรรมกร
- เสมียนธุรการ

10
1

ช 20-50
ญ 20-35

ม.3
ป.ตรี

400 บ/ว
15,000 บ/ด

ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3

15,000 บ/ด
15,000 บ/ด
9,930 บ/ด

10.บจก. ปิ่นเกล้า
โลหะภัณฑ์ (1993)
เลขที่ 118 ถนนบรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม.
โทร. 02 8840601-7

ซื้อมา-ขายไป

- พนักงานธุรการขาย
- พนักงานบัญชี
- พนักงานคลังสินค้า

2
1
4

ญ 25-35
ญ 25-35
ช 18-40

11.บจก.โปร ทรีเอส
เลขที่ 882/1
ซอยกาญจนาภิเษก 8
แขวงบางแค เขตบางแค
กทม.

อาหารและ
เครื่องดื่ม

- ผู้ช่วยวิศวกร
- ช่างเชื่อม
- ผู้ช่างช่าง
- Safety

2
10
10
2

ช
ช
ช
ช

12.บจก.ซากุระโปรดักส์
(ไทยแลนด์)
เลขที่ 1,1/1-2
ถนนราชพฤกษ์
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม.
โทร. 02 4323240-7

ตัวแทนจาหน่าย - เจ้าหน้าที่การตลาด
เครื่องเขียนและ - พนักงานขาย
เครื่องใช้สานักงาน - Content Creator

1
2
1

20-45 ปวช.
18-45 ไม่จากัด
18-45 ไม่จากัด
20-45 ปวช.

ช/ญ 22-40
ช/ญ 22-40
ช/ญ 22-40

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

10,000 บ/ด
10,000 บ/ด
10,000 บ/ด
10,000 บ/ด
15,000 บ/ด
15,000 บ/ด
15,000 บ/ด
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

13.บจก.ซี.พี.จี การ์เม้นท์
เลขที่ 2 ซอยเพชรเกษม 50/2
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม.
โทร. 02 457 0049

ผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป
ส่งออก

- Merchandiser
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตัด
- สรรหาว่างจ้าง

14.บจก.ซีเอ็ม.กัมมี่
เลขที่ 1083,1085
ซอยกาญจนาภิเษก 008
แขวงบางแค เขตบางแค
กทม.
15.หจก.พชรพรก่อสร้าง
เลขที่ 1 ซอย 52
ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม.

ผลิตและจาหน่าย - QA
ขนม

ดูแล
เครื่องยนต์

- พนักงานช่าง
เครื่องยนต์

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

1
1
1

ช/ญ 22-45
ช/ญ 22-45
ญ 22-45

ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี

15,000 บ/ด
12,000 บ/ด
15,000 บ/ด

2

ญ 20-40

ปวช.

11,000 บ/ด

4

ช

18-35

ปวช.

12,000 บ/ด

20-50 ไม่จากัด

16.บจก. ส.แสงหัตถการ
เลขี่ 1 ซอยเพชรเกษม 19/3
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร. 02 47 5798

การจัดหาน้า - ช่างกลึง
และการจ่ายน้า
สาหรับใช้ใน
ครัวเรือน

2

ช

17.บจก.มงคลมหกิจ
เลขที่ 18 ซอยเพชรเกษม 77
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม.
โทร 02 809 6622

ผลิตและจาหน่าย - จป.วิชาชีพ
เครื่องประดับ - ช่างควบคุมเครื่องจักร
ทองคารูปพรรณ - ช่างทอง
- พนักงานฝ่ายผลิต

1
10
10
10

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22-40
18-40
18-40
18-40

ป.ตรี
ปวช.
ปวช.
ป.6

331 บ/ว

15,000 บ/ด
10,000 บ/ด
10,000 บ/ด
331 บ/ว

ปี ที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจาเดือนตุลาคม 2563 หน้า 19

ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

18.บจก.กรุงเทพวรเพ็ญ
จาหน่ายอุปกรณ์
เลขที่ 10 ซอยเพชรเกษม 110 และอะไหล่
แขวงหนองค้างพลู
ทางการเกษตร
เขตหนองแขม กทม.
โทร. 02 429 6464

ตาแหน่งงาน
- พนักงานบัญชี
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่สโตร์
- เจ้าหน้าทีป่ ระจารถ
- เจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า
- เจ้าหน้าที่ ทาความสะอาด
- พนักงานขาย ประจาภาค

19.บจก.ปัน ปัน เพลย์กราวด์
แอนด์ ทอยส์
เลขที่ 189/2 หมู่ 1
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม.

ซื้อ-ขาย
ของเล่นเด็ก
เครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง

20.บจก. เบน ซี.พี.เอ็น
เซอร์วิส
เลขที่ 275 ถนนบางพรม
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กทม.

บริการซ่อมรถ - ช่างซ่อมรถ

21. บจก.แอลไอซี อโกรเทค จาหน่ายเวชภัณฑ์
เลขที่ 432 ซอยนพรัตน์ 29/3 และอาหารเสริม
ถนนปิน่ เกล้า-นครชัยศรี
สาหรับสัตว์
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม.

- นักออกแบบ
- ช่างเชื่อม
- ช่างติดตั้งพื้นสนาม
- พนักงานขาย
- ช่างไม้

- พนักงานธุรการ
- พนักงานบุคคล
- พนักงานบัญชี
- พนักงานขับรถ 6 ล้อ
- ช่างยนต์ ช่างกล ไฟฟ้า
- พนักงานคลังสินค้า
- แม่บ้าน

จานวน เพศ อายุ
2
2
2
2
2
1
10

ญ
ญ
ช
ช
ช/ญ
ญ

วุฒิ

25-40 ป.ตรี
25-40 ป.ตรี
25-40 ป.ตรี
25-40
ม.3
25-40
ม.3
25-40 ไม่จากัด

ญ 25-40

ค่าจ้าง
18,000 บ/ด
15,000 บ/ด
15,000 บ/ด
12,000 บ/ด
12,000 บ/ด
12,000 บ/ด

ป.ตรี

15,000 บ/ด

2
2
5
5
2

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22-45
18-45
18-45
18-45
18-45

ป.ตรี
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.

15,000 บ/ด
12,000 บ/ด
12,000 บ/ด
10,000 บ/ด
12,000 บ/ด

3

ช

20-50

ม.6

350 บ/ด

2
2
2
5
5
2
2

ญ
ญ
ช/ญ
ช
ช
ช
ญ

22-30 ปวส. 15,000 บ/ด
22-35 ป.ตรี 15,000 บ/ด
22-35 ป.ตรี 15,000 บ/ด
22-35 ไม่จากัด 9,930 บ/ด
22-35 ไม่จากัด 9,930 บ/ด
22-30 ปวช. 9,930 บ/ด
22-50 ไม่จากัด 9,930 บ/ด

ปี ที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจาเดือนตุลาคม 2563 หน้า 20

ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
22. บจก.อดินพ
เลขที่ 21
ซอยบางบอน 3-12
แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม
โทร. 02 445 5022-30

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

ผู้นาเข้า-ผลิต - Sales Supervisor
และจัดจาหน่าย (Food ingredients)
สินค้าอาหาร - Technical Sales
ยาและ
Representative
เครื่องสาอาง - Product Advisor
(Food ingredients)
- Sales Supervisor
(Cosmetics ingredients)
- Product Advisor
(Cosmetics ingredients)
- Sales Supervisor
(Pharma ingredients)
- Product Advisor
(Pharma ingredients)
- Technical Sales
Representative
- เจ้าหน้าที่ขาย
- เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ผลิต

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

2

ช/ญ 30-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

2

ช/ญ 25-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

2

ช/ญ 25-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

1

ช/ญ 30-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

1

ช/ญ 25-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

1

ช/ญ 30-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

1

ช/ญ 25-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

1

ช/ญ 25-40

ป.ตรี

15,000 บ/ด

1
1
1

ช 25-40
ช 25-40
ญ 22-30

ม.6
ปวช.
ม.6

9,930 บ/ด
9,930 บ/ด
9,930 บ/ด

5

ช/ญ 22-30

ม.3

9,930 บ/ด

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

