วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ที่ต้งั 35/4 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0-2567-0630 Fax.0-567-0633

ประจำเดือนกันยำยน 2559

บรรณาธิการทักทาย
สวั ส ดี เ ดื อ นกั น ยายนคะ จากปกในเดื อนกั นยายนเดื อนสุ ดท้ ายของปี งบประมาณของทุ ก
หน่ วยงานราชาการไทย ดู ๆ ไปเหมื อ นแค่ เ ป็ น เดื อ นสุ ด ท้ า ยไม่ มี วั น หยุ ด ยาวๆหรื อ วั น ส าคั ญ อะไร
เป็นพิเศษมากนัก แต่พอได้ศึกษาดูดีๆจะเห็นได้ว่ามีวันสาคัญของหน่วยงานต่างๆ มากมายไม่น้อยเลย
ที่เดียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 วันสืบ นาคะเสถียร วันสาคัญของกรมป่าไม้วันที่ทาให้เราสานึกรักทรัพยากร
ป่าไม้ที่กาลังลดน้อยลงไปของประเทศไทย ต่อมาก็วันที่ 15 วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของ
ไทย และบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาวันที่ 24 กันยายน วันมหิดล วันสาคัญของวงการแพทย์ไทย
โดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานคริ นทร์ พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุ ขของไทย และวันที่ ระลึ กให้เราตระหนักถึงความส าคั ญอี กเช่น
16 กันยายน 2559 วันโอโซนโลกและวันไหว้พระจันทร์ , 19 กันยายน วันพิพิธ ภัณฑ์ไทย, 20 กันยายน
วันเยาวชนแห่งชาติ และวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ ,21 กันยายน 2559วันสันติภาพโลกและ
วันประมงแห่งชาติ, 27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก และสาหรับสานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ทุกๆวันคือวันสาคัญของผู้หางาน เพราะทุกวันที่ได้ทางานเพื่อคนหางานได้มีงานทามีความสุขในการ
ทางานก็ถือว่าเป็นวันสาคัญของสานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีคะ

ฉบับนี้มีอะไร
บรรณาธิการทักทาย

1

คู่มือแม่ค้าออนไลน์

2

6 ตัวช่วย เติมเต็มความสุขทุกวันทางาน

3

คาคมคนทางาน

4

ข่าวประชาสัมพันธ์ สจจ.ปทุมธานี

5-7

ภาพกิจกรรม

8

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน

9 -10

งานนัดพบแรงงาน

วันที่ 11 ต.ค 59
ชั้น 2 ห้ างสรรพสินค้ า.
Big-C สาขานวนคร

-2-

คู่มือแม่ค้าออนไลน์: อะไรควรขาย อะไรไม่ควรขาย
พ่อค้าแม่ค้า ควรจะทราบถึงคู่แข่งก่อน ยิ่งรู้มาก ยิ่งศึกษามาก ยิ่งได้เปรียบกว่า
เพราะพ่อค้าแม่ค้า จะพอประเมิ นสถานการณ์ได้ว่า ขนาดของคู่ แข่งมี จานวน
ขนาดไหน ความคิดจะสามารถแตกออกเป็น 2 ทางย่อยหากจานวนสินค้าใน
ตลาดมีมาก

น่าลงทุน
ถ้าสินค้ามีขายกันอย่างเกลื่อนกลาดในตลาดออนไลน์แล้ว แสดงว่าสินค้านั้นกาลัง
ฮอตฮิตอยู่ โอกาสในการขายจะสูง แต่แลกกับความเสี่ยงในการตัดราคากันเอง ทางแก้ไข
ปั ญ หานี้ จะแก้ ไ ด้ โ ดยการสร้ า ง จุ ด ขาย ถ้ า พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า สามารถหาจุ ด เด่ น ของสิ น ค้ า
หรือกลยุทธฺ์ในการค้า แล้วออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านของพ่อค้าแม่ค้าเองได้
ก็สามารถลดปัญหานี้ออกไปได้ ซึ่งนั่นจะทาให้เกิดข้อได้เปรียบขึ้นมาทันที นอกจากสินค้า
จะกาลังเป็นที่ต้องการของตลาดออนไลน์แล้ว ยังสามารถดึงลูกค้าให้มาจับจ่ายในร้านของ
พ่อค้าแม่ค้าได้อีกด้วย

ไม่น่าลงทุน
กลับกัน พ่อค้าแม่ค้าบางท่านอาจจะไม่กล้าเสี่ยง เนื่องจากจานวนของในตลาดมีมาก การกระจายตัว
มีสูง โอกาสในการตัดราคากันเองของพ่อค้าแม่ค้าจะสูงมาก เพื่อระบายสินค้าของตัวเองออกไป จน
ลืมไปว่าต้นทุน และกาไรที่ควรจะได้นั้นต้องอยู่เท่าไหร่เพราะลดกันจนลืมต้นทุน ถ้ากลัวการค้าแบบ
ตัดราคาแบบนี้ ควรเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ยังไม่โดนมาตีตลาดแทน แต่ต้องลุ้นอีกเหมือนกันว่าจะโดน
หรือไม่ แต่ถ้าโดนก็จะคุ้มแบบแจ็คพ็อตแตกเลย เพราะพ่อค้าแม่ค้าจะกลายเป็นเจ้าแรกในตานานที่
สามารถอยู่กันกับสินค้านั้นได้อีกนาน จากการขายคาว่าเจ้าแรกที่น่าเชื่อถือ

TIPS ในการสารวจตลาดอย่างง่ายๆ
พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าไปศึกษาจากพ่อค้าแม่ค้ากันเองได้โดยตรงเลย อาจจะถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบ อัตราการแข่งขัน และปริมาณในการขายต่อวันเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกขายสินค้าก็ได้ ถ้าสนใจสินค้าตัวใด อย่าลืมว่าต้องสารวจตลาด
เองก่อนเอง เดินเข้าไปในตลาด พ่อค้าแม่ค้าก็จะทราบแล้วว่าอะไรโดนตลาดอยู่ ถ้ามี
สินค้าซ้า ๆ กันหลายร้าน นั่นแสดงว่าสินค้ากาลังมา เป็นที่ต้องการของตลาดมาก
อาจจะแอบสังเกตปริมาณการขาย จานวนลูกค้าเพิ่มเติมด้วยก็ไม่ถือเป็นการผิดกติกา
แต่อย่างใด
ที่มา http://blog.sellsuki.co.th

-3-
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สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ในวันและเวลาทาการ 08.30-16.30 น.
โทร 02-567-4107
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ที่มา https://www.google.co.th/search?q=การทางานที่มีความสุข
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กิจกรรมวันนัดพบแรงงานประจาเดือนกันยายน 2559
วันที่ 13 กันยายน 2559
ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

-9-

1. บ.บลูสไปซ์ จากัด ทีอ่ ยู่ 75/109 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
โทรศัพท์ 085-2412817//02-9881183 ชื่อผู้ตดิ ต่อคุณกัญญา
ตาแหน่ง ฝ่ายผลิต
เพศ ชาย,หญิง
อายุ 20 ปีขนึ้ ไป
อัตรา 2 ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา ป.6 ขึน้ ไป
ค่าตอบแทน 300 บาทต่อวัน
เงื่อนไข 1.มีความอดทน 2.ค่าอาหารกลางวัน และช่วงโอที 3.เบี้ยขยัน/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ/ประกันกลุ่ม/
ประกันชีวติ 4.โบนัสประจาปี เงินปรับประจาปี 5.รถรับส่ง ตามกฎหมายกาหนด

2.บ.ทีเคซี โปรเกรส จากัด

ที่อยู่ 19/46-47 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-5292124 ชื่อติดต่อคุณปิยะมาศ
1.ตาแหน่ง ฝ่ายผลิต
เพศ ชาย,หญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
อัตรา 2 ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน 300 บาทต่อวัน
เงื่อนไข 1.มีความอดทน 2.ค่าอาหารกลางวัน และช่วงโอที 3.เบี้ยขยัน/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ/ประกันกลุ่ม/ประกันชีวิต
4.โบนัสประจาปี เงินปรับประจาปี 5.รถรับส่ง ตามกฎหมายกาหนด
2.ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ ชาย,หญิง
อายุ 20 -35 ปี
อัตรา 1 ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน 300 บาทต่อวัน
เงื่อนไข 1.มีความอดทน 2.ค่าอาหารกลางวัน และช่วงโอที 3.เบี้ยขยัน/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ/ประกันกลุ่ม/ประกันชีวิต
4.โบนัสประจาปี เงินปรับประจาปี 5.รถรับส่ง ตามกฎหมายกาหนด
3.บ.นัทแคนดี้เฮ้าส์ จากัด ที่อยู่ 152/7 ม.3 ถ.ธัญบุรี-ลาลูกกา คลอง 7 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-960-1166 /087-357-9936 ชื่อติดต่อคุณเฉลิมพร
1.ตาแหน่ง ช่างบารุงอาคาร
เพศ ชาย
อายุ 30-35 ปี
อัตรา 1 ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส
ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน
2.ตาแหน่ง พนง.ขับรถ
เพศ ชาย
อายุ 35-40 ปี
อัตรา 1 ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา ม.6
ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน
3.ตาแหน่ง พนง.บัญขี
เพศ ชาย,หญิง
อายุ 30 ปี
อัตรา 1 ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี
ค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อเดือน

-10ตาแหน่ งงานว่าง
สานั กงานจัดหางานจังหวัดปทุ มธานี
ประจาเดือนกัน ยายน 2559
สถานประกอบการ
1 บจก.โนวา เมดิซีน

ตาแหน่ งว่าง
1. เภสัชกร

เพศ จานวน อายุ/ปี
ช/ญ

5

22+

วุฒิ
ป.ตรี+

20/1 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง

ค่าจ้าง
20,000 +

- โบนัส

จ.ปทุมธานี
โทร. 086-3385209 ,
02-5817991-3
2 บจก.อาร์อาร์ เพ็ทฟู้ด
100/10 ซ.เทศบาล4 ต.สามโคก

1. ผู้จั ดการร้าน

ช/ญ

20

35-45

ป.ตรี

- มีประสบการณ์ 3 ปี

18,000+

2. แคชเชียร์

ช/ญ

20

30-40

ม.3+

- มีประสบการณ์ 1-2 ปี

9,000+

1. วิศวกรระบบคุณภาพ

ช/ญ

1

24+

ป.ตรี

- มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Quality

20,000

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทร. 090-9267263
3 บจก.นีโ อคอสเมด
222 ม.4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว

Assurances หรือ In-Process Control เครื่องสาอาง

จ.ปทุมธานี

อย่ างน้อย 2 ปี

โทร. 02-9762314-7
4 บจก.สยามแม็คโคร

1. ผู้จั ดการฝ่าย

ช/ญ

10

20-35

ป.ตรี

- มีประสบการณ์ 3 ปี

189 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์

- สามารถโอนย้ ายสาขาได้

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

- สามารถทางานเป็นกะได้

ตามจกลง

โทร. 02-9921011-21 ต่อ 105,107
5 บจก.เซนไบโอเทค

1. R&D Manager

ช/ญ

1

35

ป.ตรี

** โบนัส , ประกันสังคม , เบีย้ ขยั น , วันหยุ ดพัก

25,000

55/3 ม.3 ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา

2. เจ้ าหน้าทีป่ ระสานงานโปรเจคช/ญ

1

21-35

ป.ตรี

ผ่อน , ปรับเงินเดือน , ค่ากะ

16,000

จ.ปทุมธานี

3. เจ้ าหน้าทีบ่ คุ คลสรรหาว่าจ้ าง ช/ญ

1

21-35

ป.ตรี

1. ผู้ช่วยผู้จั ดการร้าน

ช/ญ

1

20+

ป.ตรี

- มีประสบการณ์ร้านอาหาร 1-2 ปี

18,000

2. Supervisor

ช/ญ

1

20+

ปวส.+

- มีประสบการณ์ร้านอาหาร 1-2 ปี

12,000

1. วิศวกรโยธา

ช

1

18,000

โทร. 088-1419574
6 บจก.เอสเคเอฟ คิวซีน
99 ม.8 ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี
โทร. 063-2135690
7 บจก.แสงทอง ผ้าใบ กันสาด

25-36 ปวส.-ป.ตรี - สาขาก่อสร้าง , วิศวโยธา หรืออื่นๆ

29/3 ม.5 ต.บึงคาพร้อย

- สรุป - ถอดแบบโครงสร้างเหล็ก ประเมินราคา

อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

ประสานงานผู้รับเหมาได้

โทร. 02-5691999 ต่อ 428

- ใช้โ ปรแกรม Auto CAD ทา Show Drawing

8 บจก.แม็กซี่มี่

1. พนักงานบัญชี

ญ

2

20-45

ป.ตรี

- สามารถอ่าน เขียน ฟังภาษาอังกฤษได้

59/72 ม.9 ต.คลองสอง

- ใช้โ ปแกรมคอมพิวเตอร์ได้

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

- ทดลองงาน 3 เดือน

โทร. 089-9221055
9 บจก.วังทองกรุ๊ป

ไม่เกิน 45,000

12000+

2. เจ้ าหน้าทีธ่ ุรการ

ญ

1

20-45 ปวส.-ป.ตรี - สามารถอ่าน เขียน ฟังภาษาอังกฤษได้

9,000+

1. วิศวกร

ช

5

25-35

30,000+

ป.ตรี

- สาขาวิศวกกรรมโยธา/ก่อสร้าง

801/394-400 ม.8 ต.คูคต อ.ลาลูกกา

** สวัสดิการ ค่าคอมมิสชั่น , ค่าล่วงเวลา , ค่าอาหาร

จ.ปทุมธานี 12130

, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ , ชุดฟอร์ม , รัถรับ-ส่ง ,

โทร.02-5323333 ต่อ 113
10 บจก.เดอเบล (สาขาปทุมธานี)

- หัวหน้าพนักงานขาย

139 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ - พนักงานขายหน่วยรถ

ช

1

30-35 ปี

ป.ตรี

- มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมขาย

ช

5

20-35 ปี ม.6-ป.ตรี - มีค่าคอมมิสชั่น

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร.02-9091180-2

**ชุดพนักงาน , เงินกองทุน , ประกันสังคม
, โบนัส , ประกันอุบตั ิเหตุ , สวัสดิการเครื่องดีม

25,000 up
15,000 up

-6-

-7-

วันที่ 20 กันยายน 2559
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน
ตรวจเยี่ยมสานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

การให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการ

