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จเช มตฺตาสุข ธีโร
ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่
ของส่วนรวม
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จานวน 8 ราย แจ้ง ความต้อ งการแรงงาน (ตาแหน่ง งานว่า ง) จานวน 227 อัต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 1286 คนและผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
7.62 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 43.17 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
227 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
1286 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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อาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุด 5 อาชีพ
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ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัตงิ าน
ที่เกี่ยวข้อง

เสมียนเจ้าหน้าที่

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ

อาชีพพื้นฐาน

ใช้ฝีมือในธุรกิจ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
1286 คน

จานวน 555 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.16
จานวน 731 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.84

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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อาชีพที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด 5 อาชีพ
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ใช้ฝีมือในธุรกิจ
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พนักงานขาย
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การบรรจุงาน
98 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.98
จานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.02

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ
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อาชีพที่มีผ้สู มัครงานที่ได้รับการบรรจุมากที่สุด 5 อาชีพ
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เริ่มต้นทาธุรกิจอย่างไรให้รวยแบบไม่เพ้อฝัน
1. ถามตัวเองก่อนว่ามี “ความใคร่” (Passion) ในเรื่องอะไร
การลงมือทาธุรกิจ ไม่ใช่ว่านึกอยากจะทาก็ทา หรือเห็นคนอื่นทาแล้วรวยก็เลยอยากทาตามบ้าง อย่าคิดว่าการทาธุรกิจนั้นจะ
สบายนะครับ ที่คุณเห็นคนอื่นสบาย ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่พวกเขาลงมือทาด้วยความยากลาบากจนสาเร็จแล้ว ตอนที่พวกเขา
เหน็ดเหนื่อย พวกคุณอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนนี้ว่าพวกเขาต้องทาอะไรบ้าง ทาให้บางทีคุณคิดไปเองว่าการทาธุรกิจนั้นเป็นของง่าย
จงถามตัวเองให้ชัดว่ามี “ความไคร่” ในเรื่องการอยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากเป็นเถ้าแก่มากแค่ไหน ซึ่งเรื่องนี้
เป็นเรื่องความรู้สึกที่วัดไม่ได้ แต่ถา้ คุณเอาเงินเป็นตัวตั้ง เช่น ทั้งชีวิตนี้คุณจะเป็นเถ้าแก่ร้อยล้านให้ได้ อย่างนี้ถือว่าดี เพราะวัดผลได้ด้วย
ตัวเงิน
ถ้าไม่ได้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจจากใจจริงก็อย่าเสียเวลาทานะครับ คุณจะสู้คนมีแพชชั่นเยอะๆ ไม่ได้ ในระยะยาว คุณแพ้แน่ๆ
ถ้าใจไม่ถึงจริง
ความไคร่จะเป็นพลังเชิงบวกให้คุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ไม่ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยซักแค่ไหน คุณก็จะไม่ยอมแพ้และลงมือทา
จนสาเร็จ ถ้าคุณมีความไคร่ในเรื่องนี้อย่างเต็มเปี่ยมและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จจริงๆ สู้งาน อดทน มีทัศนคติที่เป็น
บวกอยู่ตลอดเวลา ผมขอบอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วครับ

2. ลงมือเขียนเกี่ยวกับตัวเองว่ามีความถนัดด้านอะไรบ้าง
การเริม่ ต้นทาธุรกิจ สามารถลงมือทาได้ง่ายขึ้นด้วยการลงมือสารวจตัวเองว่ามีความถนัด ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดเป็น
พิเศษบ้าง สิ่งเหล่านี้จะทาให้คณ
ุ “ได้เปรียบ” ในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย เช่น คุณเรียนจบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่ช่วยงานได้หลากหลาย คุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถในเรือ่ งนี้เพื่อเริ่มต้นทาธุรกิจของคุณเอง
ได้ทันทีด้วยการเขียนโปรแกรมขาย พร้อมกับฝึกทักษะการขายไปในตัว เป็นต้น หรือบางคนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถ
ทางานแปลภาษาเป็นธุรกิจของตัวเองได้ บางคนชอบทาขนม ถนัดการทาอาหาร ทากาแฟ ตัดผม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทาให้คณ
ุ เริ่มต้นธุรกิจ
ด้วยความเชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้น
แต่บางคนอาจจะไม่ถนัดอะไรเลยซักอย่าง มีความสามารถแบบเป็ดๆ (ฮา) ผมเองก็เป็นเช่นนั้นครับ ถ้าคุณชอบงานขาย ชอบ
งานจับเสือมือเปล่า ไม่ต้องลงทุนมาก ลงแรงอย่างเดียว คุณอาจจะค้นพบความสามารถในการเป็นนายหน้าให้กับหลายๆ ธุรกิจ เช่น
ธุรกิจนายหน้าที่ดิน ตัวแทน ขายประกัน ขายตรง นายหน้า B2B ฯลฯ ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะทาให้คุณโดดเด่นในการเข้าสู่โลกธุรกิจ
มากขึ้น เพราะงานขายถือว่าเป็นสกิลที่สาคัญที่สุดสาหรับการสร้างยอดขายและความมั่งคั่งเข้าสู่กระเป๋าคุณ

3. ตัดสินใจว่าจะทาธุรกิจแบบ “B2B” หรือ “B2C”
ผมอธิบายไปหลายรอบแล้วกับรูปแบบการทาธุรกิจทั้ง 2 โมเดลนี้ แต่ก็จะขออธิบายซ้าอีกครั้งเพื่อความเข้าใจสาหรับคนใหม่นะ
ครับ จงถามตัวเองว่าคุณชอบธุรกิจรูปแบบไหน แล้วเริ่มลงมือทาได้เลย
B2B (Business-to-Business) เป็นธุรกิจที่กลุ่มลูกค้าคือตัวบริษัท องค์กร เป็นหลัก ซึ่งมุ่งเน้นการขายสินค้าและบริการที่ตอบ
โจทย์อีกธุรกิจหนึ่ง ทาให้อีกธุรกิจได้ประโยชน์ที่ดีขึ้น เช่น ได้กาไรเพิม่ ขึ้น ต้นทุนลดลง ประหยัดเวลาทางานมากขึ้น เป็นต้น ตัวอย่าง
ธุรกิจ B2B เช่น ธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา ธุรกิจติดแอร์บริษัท ธุรกิจระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ธุรกิจขายเครื่องจักรเข้าโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งธุรกิจกลุม่ นี้มีข้อดีคือไม่ต้องทาการตลาด ลงทุนด้านโฆษณาอะไรมากมาย สินค้าที่ขายเน้นการตอบโจทย์ผู้ซื้อ
สินค้าบางอย่างมีมลู ค่ามหาศาลซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถซื้อได้และไม่จาเป็น แต่ข้อเสียคือต้องเน้น “นักขาย” เป็นหลัก มีกระบวนการซือ้
ที่ใช้ระยะเวลา ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กบั มูลค่าของสินค้า บางทีลูกค้าขอผ่อนผันการชาระเงินขั้นต่า 1 เดือน ทาให้คุณอาจจะขาดกระแสเงินด
ได้ อีกทั้งยังมีจานวนลูกค้าทีม่ ีอยู่จากัด ขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดว่าสินค้าคุณขายได้มากแค่ไหน
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B2C (Business-to-Customer) เป็นธุรกิจทีก่ ลุ่มลูกค้าคือคนทั่วไป เน้นการขายแบบแมส (Mass Market) ซึ่งสินค้าและ
บริการจะขายให้กับรายบุคคล พูดง่ายๆ ก็คือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซื้อกินซื้อใช้ อาหาร เสื้อผ้า เครือ่ งนุ่งห่ม ยารักษาโรค ธุรกิจ
ออนไลน์ ธุรกิจขายรถ ขายบ้าน ขายที่ดิน ฯลฯ กลุ่มนี้ถือว่าเป็น B2C ทั้งหมด ต้องพึ่งพา “การตลาด” โดยเฉพาะการโฆษณาอย่าง
มหาศาลเพื่อให้คนเป็นที่รู้จักและสนใจ การตลาดจะเป็นเรื่องที่จาเป็นที่สุดเหนือการขายในหลายๆ กรณี ข้อดีคือถ้าคุณทาตลาดได้ดี
สินค้ามีราคาน่าสนใจ คุณมีสิทธิ์รวยมากเพราะลูกค้าที่มาซื้อนั้นมีจานวนมาก แต่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มากมายเช่นกัน คุณ
ต้องเชี่ยวชาญกลยุทธทางการตลาด การตั้งราคา ลด แลก แจก แถม ต่างๆ เพื่อให้คุณนาหน้าเหนือคู่แข่งให้ได้

4. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะทาธุรกิจไปเพื่ออะไร
ถ้าตอบให้ชัดว่าทาเพราะอยากรวยร้อยล้าน พันล้าน อย่างนี้ถือว่าดีครับ ชัดเจนดี แต่ถ้าเป้าหมายคืออยากสบาย เห็นคนอื่น
รวยก็อยากรวยบ้าง อย่างนี้อาจจะไม่ชัดเจนนัก เป้าหมายในการทาธุรกิจต้องมีตัวเลข โดยเฉพาะยอดขายหรือขนาดของธุรกิจให้ชัดเจน
คุณมีสิทธิ์ฝันว่าเป็นเศรษฐีร้อยล้าน พันล้านได้ สิ่งเหล่านีค้ ือเป้าหมายที่คุณต้องลงมือทา ต่อให้ยังไปไม่ถึง แต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรจาก
การลงมือทาธุรกิจไปได้มากเลยทีเดียวครับ
แรงกระตุ้นที่ดสี าหรับการทาธุรกิจก็คือ “การส่งมอบธุรกิจ” ให้กับคนที่คุณรัก ถ้าคุณทาสาเร็จ คุณสามารถมอบให้ลูกชายคุณ
ขึ้นเป็นประธานบริษัทแทนคุณได้ หรือเขียนเป็นจานวนสัดส่วนหุ้นเพื่อแบ่งปันให้คนรักได้ผลประโยชน์ร่วมกับคุณด้วย จงกาหนด
เป้าหมายในเรื่องนี้ด้วย เพราะครอบครัวและคนที่คณ
ุ รักก็เป็นส่วนที่ช่วยให้คุณประสบความสาเร็จจากการทาธุรกิจได้ครับ

5. เขียนแผนธุรกิจโดยเน้นถึงยอดขาย กาไร จานวนลูกค้า ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการตลาด เป็นหลัก
เมื่อคุณมีความตั้งใจแน่วแน่ มีเป้าหมาย เลือกประเภทของธุรกิจ ค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการเริ่มต้นทาธุรกิจได้แล้ว สิ่งที่
ควรทาทันทีคือการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่ายขึ้นมา วิธีการก็ง่ายๆ ดังนี้
ธุรกิจที่ต้องการทา: ธุรกิจติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร
รูปแบบธุรกิจ: B2B บริษัทจากัด เน้นการขายและติดตั้งกล้องให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีอาคารสานักงาน
เหตุผล: มีความรู้ มีข้อมูล มีแหล่งกล้องที่ดี เชื่อถือได้ คิดว่างานติดกล้องภายในอาคารมีความจาเป็น
เป้าหมาย: ต้องการทาเป็นรูปแบบบริษัทที่มียอดขายประมาณ 20 ล้าน ในช่วง 3 ปีแรก
กาไร: ต้องการได้กาไรไม่ต่ากว่า 30% จากยอดขาย (20ล้าน/30% = 6 ล้านบาท)
จานวนลูกค้า: เน้นกลุ่มองค์กรที่มอี าคารสานักงานและซีเรียสเรื่องความปลอดภัย แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ เช่น
-ธุรกิจ Community Mall: กรุงเทพมี 20 กว่าแห่ง
-ธุรกิจร้านอาหารและห้องอาหาร: กรุงเทพมีมากกว่า 500 แห่ง
-ธุรกิจสถานบันเทิงยามค่าคืน: มีเป็นร้อยกว่าแห่ง
-ธุรกิจสถานศึกษา: มีเป็นร้อย
-ธุรกิจโรงพยาบาล: มีเป็นสิบ
-จากเรื่องจานวนลูกค้าจะทาให้คณ
ุ มีลีด (Lead) ที่เป็นไปได้และทาให้คุณประเมินจานวนลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect) ได้คร่าวๆ
จานวนลูกค้าจะเป็นเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าคุณได้อย่างแน่นอน
ต้นทุนการผลิต: ค่ากล้องวงจรปิด ค่าติดตั้ง ค่าอะไหล่ ค่าแรง ค่ารถ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าออฟฟิศ ค่าจ้าง ฯลฯ
ต้นทุนการตลาด: ค่าโฆษณาลงกูเกิ้ล ค่าทาโบรชัวร์ ค่าเอนเตอร์เทน ฯลฯ
-สมมติว่าต้องการยอดขาย 20 ล้านบาท
-ขายกล้องวงจรปิด 1 งาน มีการติดกล้อง 10 ตัว มูลค่าประมาณ 20,000 บาท พร้อมค่าแรง
-คุณต้องหาลูกค้า = 20,000,000/20,000 = 1,000 ราย
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-ใน 1 ปี ถ้าคุณทานัดได้วันละ 5 นัด ใน 1 เดือน ทางานวันละ 20 วัน หัก เสาร์ อาทิตย์ คุณจะทานัดได้ 1,200 นัด ต่อปี
ถ้าทุกเจ้าที่เข้าไปขายซื้อคุณหมด คุณจะบรรลุ 20 ล้าน ภายใน 1 ปี แต่มันคงเป็นไปไม่ได้
-สมมติว่าค่าเฉลี่ยความสาเร็จที่ปิดการขายได้เท่ากับ 30% นั่นคือ เข้า 10 ราย ขายได้ 3 ราย ใน 1 ปี คุณเข้าพบลูกค้า
1,000 ราย คุณจะขายได้ 300 ราย ซึ่งยอดยังไม่ถึง 20 ล้าน
-คุณจะต้องหาลูกค้ามากถึง 3,300 ราย ถึงจะได้ลูกค้าประมาณ 1,000 ราย เพราะค่าเฉลี่ยที่ปิดได้คือ 30%
-คุณคงเหนื่อยเกินไป มีสองทางเลือกคือ 1 เพิ่มคุณภาพการปิดการขายให้ดีขึ้น กับ 2 จ้างเซลล์เพิ่มขึ้น
เห็นภาพกันแล้วใช่มั้ยล่ะครับ ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าคุณเขียนตัวเลขกากับ จากตัวอย่างจะเป็นการเขียนแผนธุรกิจ
อย่างง่าย โดยทุกข้อมีตัวเลขกากับและวัดผล สิ่งเหล่านี้จะทาให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้น

6. ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจให้รอบคอบ
ความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่หลายๆ คนไม่ค่อยทากัน คิดว่าง่าย มีเงินก็ทาได้ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะความเสี่ยงที่คุณ
ไม่ระวังและประมาทอาจทาให้คุณเจ๊งทันที จงเขียนออกมาว่ามีปจั จัยใดบ้างที่ทาให้คุณเสียเปรียบได้ ตัวอย่างเช่น
-คู่แข่ง
-สภาพอากาศ
-ธุรกิจของลูกค้า
-การเมือง
-สงคราม
-กฎหมาย
-หุ้นส่วนของคุณ
-คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก เมีย
-สุขภาพของคุณและทีมงาน
-ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ
-ฯลฯ
ความเสี่ยงบางอย่าง เช่น สภาพอากาศแบบน้าท่วมนานๆ อาจทาให้ธุรกิจของคุณเจ๊งได้เลย จงคิดเสมอว่าถ้าเจอ
เหตุการณ์แย่ๆ เข้ามา คุณจะวางแผนรับมือมันได้อย่างไร เช่น ออมเงินสารองทางธุรกิจ ทาธุรกิจเสริมหลายๆ ทาง ทาประกัน
วินาศภัย ใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ เป็นต้น

7. ควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จงอย่าหมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระและไม่ทาให้คุณได้เงิน เช่น การใช้จ่ายสุุรุ่ยสุร่าย การทาโฆษณาผิดกลุ่ม การจ้าง
พนักงานเข้ามามากเกินไป การสร้างออฟฟิศสวยงามโดยที่ไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการหาเงินเพิ่มได้ การลงทุนเกินตัว
การบวกกาไรที่ไม่สัมพันธ์กับต้นทุนขาย เป็นต้น
หรือแม้แต่ต้นทุนด้านเวลา เช่น ใช้เวลามากเกินไป หมดเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ก่อให้ได้เงิน เช่น งานเอกสาร งานภายใน
งานหลังบ้าน เป็นต้น คุณมีเวลาทางานวันละ 8 ชั่วโมง จงใช้มันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การโหมงานหนักมากไปก็ไม่ดี สุขภาพคุณ
อาจจะแย่ในภายหลังได้ หรือให้เวลากับธุรกิจน้อยไปก็ไม่ดี เพราะคุณจะตามไม่ทันคู่แข่ง ขาดกาลังสาคัญในการทาธุรกิจ เป็นต้น

8. โฟกัสด้านการขายเป็นหลัก
จาไว้นะครับ การขายและยอดขายคือเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจคุณ ถ้ารักที่จะทาธุรกิจ แต่ไม่มีทักษะการขาย ไม่ชอบงาน
ขาย คุณจะโตได้ยากมาก หรือเต็มที่ก็คือประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีทางรวยระดับร้อยล้าน พันล้าน แน่นอน จงโฟกัส
เรื่องนี้และเรียนรู้ ศึกษา พัฒนาตัวเอง ในเรื่องทักษะการขายอยู่ตลอดเวลา ทักษะนี้จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะทาธุรกิจ
อะไรก็ตาม ต่อให้ไม่ชอบหรือไม่มีความรู้เรื่องสินค้าเลย คุณก็สามารถขายได้อยู่ดี
https://www.sales100million.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”
เราจะพาท่านไปชมภาพกิจกรรมด้านอื่นๆ กับคอลัมน์ “กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง” เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดือนพฤษภาคมที่ผ่ านมา เจ้าหน้ าที่ส านัก งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้ออกเยี่ยมนายจ้าง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 2 แห่ง คือ





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 16 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 157 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขาย 1 อัตรา)
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการประกอบอิเล็กทรอนิกส์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 5 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 34,36 ซอยเพชรเกษม 96/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา, ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา)
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ดาเนินการตรวจสอบ
มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ดาเนินการตรวจสอบ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
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14

าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการท
ภาพการดาเนินภาพการด
การตรวจการชี
้แจงการให้ความช่วยเหลืออื่นใด การให้สิทางานของคนต่
ธิและการขอรัาบงด้สิทาวธิตามมาตรา35
ตามภารกิจจทีที่่ นายสุ
นายสุววิทิทย์ย์ วัวัฒ
ฒนาสั
นาสันนติติกกุลุล ผูผู้อ้อานวยการส
านวยการสานั
านักกงานจั
งานจัดดหางานกรุ
หางานกรุงงเทพมหานครพื
เทพมหานครพื้น้นทีที่่ 77
ตามภารกิ
มอบหมายให้
นางสาวจิดฝ่าภา
ยมศรี
หัวหน้
าฝ่าายตรวจและคุ
้มครองคนหางาน
ดาเนิ2564
นการตรวจสอบ
มอบหมายให้
ายส่เนี
งเสริ
มการมี
งานท
ดาเนินการประจ
าเดือนพฤษภาคม
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 6 ประจาเดือนมิถนุ ายน 2564 หน้า 16

ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
๑.บริษัท 90 การพิมพ์ จ้ากัด
127 ซ.เพชรเกษม90

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

สกรีนและพิมพ์ - พนักงานทั่วไป
ลวดลายในผ้า

10

น้าเข้าเครื่อง - พนักงานธุรการ
จักรกลโรงงาน

1

วุฒิ

ช/ญ 20-35 ม.3,ม.6

ค่าจ้าง
331/ว.

หรือเทียบเท่า

ถ.เพชรเกษม แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 02 814 8815
โทรสาร. 02 804 8819
2. บริษัท ไออาร์ดี
เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
33/11 หมู1่ 0 ถ.ราชพฤกษ์
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

- 22-35 ปวช.ปวส.

12000-

พาณิชยศาสตร์ 14000/ด.

2.5ขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร 10170

โทร.02 886 2381
โทรสาร. 02 886 2385
3. บริษัท ณัฎฐกิตต์ แอนด์
ผลิตจ้าหน่าย
ดีไซน์ จ้ากัด
เฟอร์นิเจอร์
2 ซ.เพชรเกษม 28 แยก 14
Display
ถ.เพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 868 4270
โทรสาร. 02 868 4272
4. บริษัท ไพรม่า เวิลด์ จ้ากัด การขายส่งเครื่อง
32/3 ซ.38 ถ.บรมราชชนนี จักรและอุปกรณ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
อื่นๆ

- ช่างไม้
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างท้าเหล็ก

3
3
2

ช ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด
ช ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด
ช ไม่จา้ กัด ไม่จา้ กัด

- พนักงานลงสินค้า
ออนไลน์
- พนักงานทั่วไป

1

ญ 19-25 ม.6ขึ้นไป 9930/ด.
ตามวุฒิ
ญ 19-25 ม.6ขึ้นไป 9930/ด.
ตามวุฒิ

- พนักงานขาย

1

1

กรุงเทพมหานคร 10170

350/ว.
350/ว.
350/ว.

โทร. 087 014 3888
5. ร้านใบหยก
11 ถ.ศิริเกษม แขวงบางใผ่
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
10160

ร้านมินิมาร์ท

ญ 18-35

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

ม.3

350/ว.

