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ประจาเดือนกรกฎาคม 2560

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
437/7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Facebook : www.facebook/Job.saraburi

ID Line : jobsaraburi

Email : Job.saraburi@hotmail.com
...โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้...
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สารบัญ

“ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อ
แผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง
สองประการนี้ คือคุณลักษณะสาคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมือง
อยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

กาลังแรงงานมีงานทาถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564
Full Employment for all Ages 2021

 พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจกรม
 พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแลการทางานของคน
ต่างด้วยให้มปี ระสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ส่งเสริม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสูค่ วามสมดุล

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทางานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

เรื่อง

หน้า

 สถานการณ์แรงงาน...................................3-๕
 ตาแหน่งงานว่างภายในจังหวัดสระบุรี....๖-๑๐
 ปริญญาตรี
 ปวส
 ปวช./มัธยมปลาย
 มัธยต้น
 ประถม/ไม่จากัดวุฒิ
 โครงการตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9.............................๑๑
 โครงการประตูระบายนาคลองลัดโพธิ์
 แรม 1 ค่า เดือน 8 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม
2560..........................................................๑๑
 นานาสาระ...................................................๑๒
 ประโยชน์ของลินจี่
 นานาอาชีพ..................................................๑๒
 ยาทูน่าตะไคร้
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์.........................๑๓-๑๔
 เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ หักภาษีได้ 2
เท่า
 พระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว 2560
 ภาพกิจกรรมสานักงาน................................๑๕

...บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทา...
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การบริการจัดหางานในประเทศ
ผลการบริการจัดหางานในประเทศของสานักงานจัดหา
งานจังหวัดสระบุรีเป็นข้อมูลจากระบบ Online มาทาการศึกษา
วิเคราะห์ตลาดแรงงานของจังหวัดสระบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ความต้องการนายจ้าง

นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน จานวน 1,017 อัตรา
เพศชาย 61 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.00 เพศหญิ ง 17 อั ต รา
คิดเป็นร้อยละ 1.67 และไม่ระบุ จานวน 939 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 92.33 ของความต้องการแรงงาน
ตาแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้ อ งการมากที่สุด คื อ
แรงงาน บรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 501 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 49.26
รองลงมา แรงงานด้านการประกอบ จานวน 277 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 27.24 และ เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ จานวน 30 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของความต้องการแรงงาน
ระดับการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ
มัธยมศึกษา จานวน 379 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.27 รองลงมา
ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 379 อัตราคิดเป็นร้อยละ 37.27
และ ปวส. – อนุปริญญา จานวน 133 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
13.08 ของความต้องการแรงงาน
ช่วงอายุที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด คือ 18-24
ปี จานวน 583 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 57.33 รองลงมาช่วงอายุ 2529 ปี จานวน 214 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.04 และช่วงอายุ 3039 ปี
จานวน 153 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.04 ของ
ความต้องการแรงงาน

2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู้ม าใช้บ ริ ก ารเพื่ อหางานท าของส านั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดสระบุรีจานวน 1,330 คน เพศชาย 635 คน คิดเป็นร้อยละ
47.74 เพศหญิง 695 คน คิดเป็นร้อยละ 52.26 ของผู้สมัครงาน
โ ด ย เ ป็ น ผู้ ล ง ทะ เ บี ย นส มั ค ร งา น ให ม่ จ า น วน 52 9 ค น
เพศชาย 263 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.72 เพศหญิ ง 266 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.28 ของผู้สมัครงานใหม่
ผู้สมัครงานสมัครงานในตาแหน่งแรงงาน มากที่สุด แรงงานบรรจุ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า น ว น 2 2 0 ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 4 1 . 5 9
รองลงมา แรงงานด้ า นการประกอบ จ านวน 153 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 29.92 และช่างไฟฟ้าอาคารและเจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ
จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดั บการศึ ก ษาของผู้ ส มัค รงานอยู่ใ นระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา
มากที่สุดจานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 42.34 รองลงมา ปวช.
จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 19.47 และประถมศึกษาและต่า
กว่า จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดับอายุของผู้ สมัครงานใหม่อ ยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี มากที่สุ ด
จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61 รองลงมาช่วงอายุ25-29 ปี
จ านวน 98 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.53 และช่ ว งอายุ 30-39 ปี
จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 17.77 ของผู้สมัครงานใหม่
3. การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงานมี จานวน 881 คน โดยเป็นเพศ
ชาย จานวน 445 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51 เพศหญิงจานวน 436
คน คิดเป็นร้อยละ 49.49 ของการบรรจุงาน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด คือแรงงาน
ด้ า นบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 452 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.31
รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ จานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ
29.06 และเจ้าหน้ าที่สานัก งาน จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
3.29 ของการบรรจุงาน
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
คือมัธยมศึกษา จานวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 48.81 รองลงมา
ประถมศึกษาและตากว่า จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57
และ ปวช. จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของการบรรจุ
งาน
ระดับอายุของผู้ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด อยู่ในช่วง
อายุ 30-39 ปี จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65 รองลงมา
ช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47 และ
ช่วงอายุ 40-49 ปี จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของการ
บรรจุงาน
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จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
รวม
1,017
1. ประถมศึกษาและต่ากว่า
379
2. มัธยมศึกษา
379
3. ปวช.
98
4. ปวส. -อนุปริ ญญา
133
5. ปริ ญญาตรี
28
6. ปริ ญญาโท
-

ผู้สมัครงาน
529
82
224
103
59
60
-

การบรรจุงาน
881
146
430
149
113
52
-

จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
จาแนกตามประเภทอาชีพ
ประเภทอาชีพ
(ตาแหน่งงานว่าง)
รวม
1.แรงงานด้ านการประกอบ
2.แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
3.พนักงานขายของหน้ าร้ านและพนักงานสาธิต
สินค้ า
4.เจ้ าหน้ าทีค
่ ลังสินค้ า
5.เจ้ าหน้ าที่สานักงานอื่นๆ
6.อื่น ๆ

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
1,017
277
501
21

ผู้สมัครงาน
(คน)
529
153
220
20

การบรรจุงาน
(คน)
881
256
452
12

20
30
168

5
29
42

18
29
114

จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จาแนกตามระดับช่ วงอายุ
ระดับช่วงอายุ
รวม
1.15 – 17 ปี
2. 18 – 24 ปี
3.25 – 29 ปี
4.30 – 39 ปี
5.40 – 49 ปี
6.50 – 59 ปี
7.60 ปี ขึ ้นไป

ตาแหน่งงาน
1,017
1
583
214
153
52
14
-

ผู้สมัครงาน
529
199
98
94
87
50
1

การบรรจุงาน
881
170
198
270
175
67
1
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ตารางจาแนกลาดับตามประเภทอาชีพ ระดับการศึกษา และระดับอายุ
ประจาเดือน มิถุนายน 2560
ตาแหน่งงานความต้องการของ
นายจ้าง
ตาแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

การบรรจุงาน

สมัครงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งงานที่บรรจุ

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่นๆ

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ

ความต้องการนายจ้าง
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ประถมศึกษาและต่ากว่า
3. ปวส. – อนุปริญญา

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ปวช.
3. ประถมศึกษาและต่ากว่า

การบรรจุงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ประถมศึกษาและต่ากว่า
3. ปวช.

ความต้องการนายจ้าง
ระดับอายุ
1. 18-24 ปี
2. 25-29 ปี
3. 30-39 ปี

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับอายุ
1. 18-24 ปี
2. 25-29 ปี
3. 30-39 ปี

การบรรจุงาน
ระดับอายุ
1. 30-39 ปี
2. 25-29 ปี
3. 40-49 ปี
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ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน กรกฎาคม 2560
สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอส่งตาแหน่งงานว่างมาเพื่อประชาสัมพันธ์
ลาดับ

ตาแหน่งาน
วิศวกรไฟฟ้า

1.

036-275353-5

จานวน เพศ
3

ชาย

อัตรา

อายุ

วุฒิการศึกษา

25-35

ป.ตรี

ปี

วิศวกรรมไฟฟ้า

ซ่อมอเตอร์ไฟฟ้า

ทางานต่างจังหวัดได้

22000 บาท/เดือน

25-35

ป.ตรี

บ.พลูโตเทค จากัด

ปี

วิศวกรรมเครื่องกล

ซ่อมอเตอร์ไฟฟ้า

ทางานต่างจังหวัดได้

22000 บาท/เดือน

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
2.

วิศวกรเครื่องกล

3

036-275353-5

อัตรา

ชาย

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
พนักงานบัญชี
3.

036-389740

3

ช/ญ

อัตรา

4.

036-389740

ป.ตรี

บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด

ปี

บัญชี

ค้าปลีก ค้าส่ง
11000 บาท มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

3

ช/ญ

อัตรา

22-35

ป.ตรี

ปี

บริหารธุรกิจ

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

5.

1

036-389741

อัตรา

ช/ญ

22-35

ป.ตรี

ปี

บริหารธุรกิจ

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

6.

036-389742

2

ช/ญ

อัตรา

22-35

ป.ตรี

ปี

การตลาด

1

036-389743

อัตรา

ช/ญ

22-35

ป.ตรี

ปี

การตลาด

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

8.

036-263800

9.

036-275100

1

ช/ญ

อัตรา

23 ปี

ป.ตรี

ขึ้นไป

ทุกสาขา

10.

036-275353-5
ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด
ค้าปลีก ค้าส่ง
บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด
ค้าปลีก ค้าส่ง
บ.ภัทรา พอร์ซเลน จากัด
เซรามิกส์
9000 บาทขึน้ ไป มีประกันสังคม รถรับส่ง

1

ช/ญ

อัตรา

30 ปี
ขึ้นไป

ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

ค้าปลีก ค้าส่ง

11000 บาท มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด

11000 บาท มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

ผู้จัดการร้าน

เจ้าหน้าที่วางแผน

ค้าปลีก ค้าส่ง

11000 บาท มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

7.

บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด

11000 บาท มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

เลขานุการ

พนักงานจัดซื้อ

บ.พลูโตเทค จากัด

22-35

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

ประชาสัมพันธ์

บริษัท/เงื่อนไข

3
อัตรา

ชาย

ป.ตรี

บ.พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จากัด

วิศวกรเคมี/อุตสาหการ แปรรูปไม้
15000 บาท/เดือน ขึ้นไป

25-35

ป.ตรี

ปี

วิศวกรรมไฟฟ้า

บ.พลุโตเทค จากัด
ซ่อมอเตอร์ไฟฟ้า

18000-22000 บาท/เดือน ขับรถยนต์ได้

7

ลาดับ

ตาแหน่งงาน
พนักงานขายล่วงหน้า

11.

036-222608/036-221791

จานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

3

ช/ญ

21-30

ปวส.ขึ้นไป

บ.ไทยน้าทิพย์ จากัด

ปี

ไม่จากัดสาขา

ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม

อัตรา

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ผู้จัดการแผนกอาหารสด
12.

036-731100

11000 บาท/เดือน
2

ช/ญ

อัตรา

28 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ขึ้นไป

13.

036-731100

25000 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้
2

ช/ญ

อัตรา

28 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ขึ้นไป

14.

036-389740

18000 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้
4

ช/ญ

อัตรา

22-35

ปวส.-ป.ตรี

ปี

15.

036-389740

11000 บาท/เดือน มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

2

ช/ญ

อัตรา

22-35

ปวส.-ป.ตรี

ปี

โลจิสติก

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
16.

036-389741

17.

086-4065789

2

ช/ญ

18.

036-268888/036-267777

อัตรา

ปวส. ขึ้นไป

บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด

ปี

บริหารธุรกิจ

ค้าปลีก ค้าส่ง
11000 บาท/เดือน มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

2

หญิง

อัตรา

25 ปี

ปวช.-ปวส.

ขึ้นไป

19.

036-268888/036-267777

12000 บาท/เดือน
2

ชาย

อัตรา

25 ปี

ปวช-ปวส.

บ.ห้าดาวเคมีภัณพ์ จากัด

ขึ้นไป

ช่างไฟฟ้า

ผลิตปุ๋ยและจาหน่าย

9000-10000 บาท/เดือน
2

ชาย

อัตรา

25 ปี
ขึ้นไป

ปวช-ปวส.

ช่างซ่อมบารุง
036-268888/036-267777
ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

บ.ห้าดาวเคมีภัณพ์ จากัด

ช่างกลโรงงาน/ช่างเชื่อม ผลิตปุ๋ยและจาหน่าย
9000-10000 บาท/เดือน

ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

20.

บ.ในฝันเรียลเอสเตรท จากัด
โครงการบ้าน

ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ช่างซ่อมบารุง

ค้าปลีก ค้าส่ง

22-35

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ช่างไฟฟ้า

บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด

11000 บาท/เดือน มีประกันสังคม/โบนัส/เบี้ยขยัน

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานบัญชี

บ.เอส เค เบเวอเรจบิซ จากัด
ค้าปลีก ค้าส่ง

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

หัวหน้าคลังสินค้า

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ธุรกิจค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานประจาสานักงาน

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ธุรกิจค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภค/
บริโภค

บริษัท/ประเภทกิจการ

2
อัตรา

ชาย

25 ปี

ปวช-ปวส.

บ.ห้าดาวเคมีภัณพ์ จากัด

ขึ้นไป

ช่างยนต์

ผลิตปุ๋ยและจาหน่าย

9000-10000 บาท/เดือน

8

ลาดับ

ตาแหน่งงาน
พนักงานบัญชี

21.

036-670304/081-8219195

อัตรา

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

2

หญิง

24-45

ม.6/ปวช./ปวส.

อัตรา

ปี

22.

036-670304/081-8219195

10000-12000 บาท/เดือน

1

หญิง

อัตรา

24-45

ม.6/ปวช./ปวส.

ปี

23.

036-670439

10000-12000 บาท/เดือน

3

ชาย

อัตรา

30-45

ม.3-ปวส.

บ.คงพูนมา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จากัด

ปี

ช่างเชื่อม

รับเหมาก่อสร้าง

ช่างอุตสาหกรรม

400-500 บาท/วัน

ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

พนักงานบัญชี
24.

036-220099

1

หญิง ไม่จากัด

อัตรา

25.

036-733648

ปวช.-ปวส.

ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค จากัด

การบัญชี

ห้างสรรพสินค้า

มีทักษะคอมพิวเตอร์

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ช่างไฟฟ้า

1

ชาย

อัตรา

26.

036-731100

ปวช.-ป.ตรี

บ.สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด

ปี

ไฟฟ้ากาลัง

ผลิตสุขภัณฑ์
9000 บาท/เดือน ขึ้นไป

3

ชาย

อัตรา

20 ปี

ม.6

ขึ้นไป

27.

036-731100

10000 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้
5

ช/ญ

อัตรา

18 ปี

ม.6

ขึ้นไป

28.

036-731100

9800 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้
3

ช/ญ

อัตรา

18 ปี

ม.6

ขึ้นไป

29.

036-731100

9800 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้
5

ช/ญ

อัตรา

18 ปี

ม.6

ขึ้นไป

30.

036-731100

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ธุรกิจค้าส่ง
10000 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานตรวจสอบ

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ธุรกิจค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานแผนกอาหาร

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ธุรกิจค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานเบเกอรี่

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ธุรกิจค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานแคชเชียร์

9450 บาท/เดือน

20-35

ต.ไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานรับสินค้า

หจก.พรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่ จากัด
อุคตสาหกรรมแร่

ต.พุแค อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
ช่างเชื่อม/ช่างติดตั้ง

หจก.พรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่ จากัด
อุคตสาหกรรมแร่

ต.พุแค อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
พนักงานคลัง

บริษัท/เงื่อนไข

2
อัตรา

ชาย

20 ปี
ขึ้นไป

ม.6

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ธุรกิจค้าส่ง
10000 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้

9

ลาดับ

31.

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ

พนักงานทั่วไป

3

084-6398841

อัตรา

ชาย

อายุ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

18 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป

32.

084-6398841

300 บาท/วัน ขึ้นไป มีที่พัก/ประกันสังคม/โอที/ยูนิฟอร์ม

3

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป

33.

084-6398841

300 บาท/วัน ขึ้นไป มีที่พัก/ประกันสังคม/โอที/ยูนิฟอร์ม

4

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป

300 บาท/วัน ขึ้นไป มีที่พัก/ประกันสังคม/โอที/ยูนิฟอร์ม

แม่บ้าน/แม่ครัว

1

036-351795-7

อัตรา

ชาย

30-50

ม.3 ขึ้นไป

ปี

35.

092-5355889 K .ธิดารัตน์

9000 บาท/เดือน ทากับข้าว 3 มื้อ ทาความสะอาด

4

ชาย

อัตรา

18-45

ม.3

ปี

36.

092-5355889 K .ธิดารัตน์

330 บาท/วัน มีค่าข้าว 30 บาท/วัน มีเบี้ยขยัน
4

ชาย

อัตรา

18-45

ม.3

ปี

37.

092-5355889 K .ธิดารัตน์

330 บาท/วัน เช่าห้องพักให้อยู่ร่วมกัน มีค่าครองชีพ

2

หญิง

อัตรา

18-45

ม.3

ปี

38.

036-731100

330 บาท/วัน มีโอทีให้
20

ช/ญ

อัตรา

18 ปี

ม.3

ขึ้นไป

39.

036-263800

9500 บาท/เดือน ขึ้นไป ทางานเป็นกะได้
20

ช/ญ

อัตรา

18 ปี

ป.6/ม.3/ม.6

ขึ้นไป

พนักงานขับรถ
036-222705-6 ในวันเวลาราชการ

ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.ภัทรา พอร์ซเลน จากัด
เซรามิกส์
308 บาท/วัน มีประกันสังคม รถรับส่ง/ประกันชีวิต

ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

40.

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
ธุรกิจค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

หจก.อาร์ ที เอ็น จิเนียริ่ง 2017
ผลิตเจียร์ แต่งชิ้นงานหล่อ และแยกชิ้นงานหล่อ

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานจัดเรียงสินค้า

หจก.อาร์ ที เอ็น จิเนียริ่ง 2017
ผลิตเจียร์ แต่งชิ้นงานหล่อ และแยกชิ้นงานหล่อ

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานเจียร์แต่งชิ้นงาน

หจก.อาร์ ที เอ็น จิเนียริ่ง 2017
ผลิตเจียร์ แต่งชิ้นงานหล่อ และแยกชิ้นงานหล่อ

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานเจียร์แต่งชิ้นงาน

สนง.บ้านพักเด็กและครอบครัวสระบุรี
หน่วยงานราชการ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานคัดแยกชิ้นส่วนงาน

หจก.ชุติมันต์ รุ่งเรืองอิเล็คทริคส์
จาหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

34.

หจก.ชุติมันต์ รุ่งเรืองอิเล็คทริคส์
จาหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

ผู้ช่วยช่าง

หจก.ชุติมันต์ รุ่งเรืองอิเล็คทริคส์
จาหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

ช่างไฟฟ้า

บริษัท/ประเภทกิจการ

1
อัตรา

ชาย

20 ปี
ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

หน่วยงานราชการ
9000 บาท/เดือน มีใบขับขี่รถยนต์

10

ลาดับ

ตาแหน่งงาน
แม่บ้าน

41.

036-670304/081-8219195

จานวน เพศ
1

หญิง

อัตรา

อายุ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

ไม่

ไม่จากัดวุฒิ

จากัด

42.

036-670304/081-8219195

12000-15000 บาท/เดือน มีท่พัก/อาหาร

3

ชาย

อัตรา

ไม่

ไม่จากัดวุฒิ

จากัด

ค่าพิเศษเดือนละ 1500

ต.พุแค อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
รักษาความปลอดภัย
43.

036-351795-7

44.

036-222608/036-221791

1

ชาย

อัตรา

40-50

ป.4 ขึ้นไป

ปี

45.

036-733648

46.

036-733648

2

ชาย

อัตรา

18-35

ป.6 ขึ้นไป

ปี

9150 บาท/เดือน
30

ชาย

อัตรา

20-45

ป.6 ขึ้นไป

ปี

308 บาท/วัน ขึ้นไป
3

ชาย

อัตรา

20-45

ป.6 ขึ้นไป

ปี

ผลิตสุขภัณฑ์

5

036-733648

อัตรา

ชาย

20-45

ป.6 ขึ้นไป

ปี

308 บาท/วัน ขึ้นไป

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1

036-200940/0877021215

อัตรา

036-200940/0877021215

ชาย

18/50

ไม่จากัดวุฒิ

ปี

ช่างก่ออิฐ/ฉาบปูน/แรงงานทั่วไป
02-6347848/02-6347851

บางรัก กทม.

บ.บ้านสุชาดา จากัด

รีสอร์ท 5 ดาว
308 บาท/วัน

2

ชาย

อัตรา

18/50

ไม่จากัดวุฒิ

ปี

บ.บ้านสุชาดา จากัด

รีสอร์ท 5 ดาว

ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

50.

บ.สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตสุขภัณฑ์

ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

49.

บ.สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด

308 บาท/วัน ขึ้นไป

คลังสินค้า

พนักงานดูแลสวน

บ.สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตสุขภัณฑ์

ต.ไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี

48.

บ.ไทยน้าทิพย์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม

ต.ไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี

47.

สนง.บ้านพักเด็กและครอบครัวสระบุรี

9000 บาท/เดือน ทางาน 12 ชม. ผลัด เช้า/เย็น

ต.ไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า QC

อุคตสาหกรรมแร่

หน่วยงานราชการ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ฝ่ายผลิต

หจก.พรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่ จากัด

เที่ยวละ 400 บาทขึ้นไป ติดตามระยะทาง

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
พนักงานยกสต๊อค

หจก.พรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่ จากัด
อุคตสาหกรรมแร่

ต.พุแค อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
พนักงานขับรถ 10 ล้อ

บริษัท/ประเภทกิจการ

308 บาท/วัน

10
อัตรา

ชาย

21-45

ป.6 ขึ้นไป

ปี
มีอุปกรณ์เซฟตี้

บ.สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ปทท) จากัด
จัดหาแรงงาน/บริการ
500-750 บาท/วัน มีประกันอุบัติเหตุ มียูนิฟอร์ม
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วัตถุประสงค์
1.ช่วยให้น้าในแม่น้าเจ้าพระยาใหลลัดลงทะเลได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น
2.ช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมรฑล ซึ่ง
สามารถช่ ว ยลดระดั บ น้ าท่ ว มสู งสุ ด 5-6 เซนติ เ มตร และ ลด
ระยะเวลาน้าท่วมลงได้ 1-2 วัน
สภาพทั่วไป
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น
พระราชดาริ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2523 ให้ปรับปรุง คลองลัด
โพธิ์ บริเวณคุ้งน้าช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ให้เหลือเพียง 600 เมตร เพื่อ
ย่นระยะทางการไหลของน้าในแม่น้าเจ้าพระยาไหลลัดลงสู่ทะเลได้
สะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น อั น จะช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาน้ าท่ ว มบริ เ วณ
กรุงเทพฯและปริมณฑลได้อย่างดี โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ อัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
กระทรวงเกษตรฯ
โดยกรม
ชลประทาน รับสนองพระราชดาริ ดาเนินการปรับปรุงคลองลัด
โพธิ์ จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินมีความกว้างเพียง 12 เมตร ให้สามารถ
รับปริมาณน้าได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ก่อสร้างประตูระบานน้าบริเวณต้น
คลองด้านทิศเหนือขนาด กว้าง 14 เมตร จานวน 4 บาน ขุดคลอง
ด้านเหนือประตูระบายน้ากว้าง 65 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร
ประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ตลอดสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาตั้งแต่
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ ที่ได้รับ 161.4
ล้านบาท/ปี และประโยชน์ ทางอ้อมอิ่นๆ ทั้งช่วยลดภาระการ
ป้องกัน น้าท่วม ลดการสูญเสี ยทรัพย์สินและเวลา ในการเดินทาง
ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้า ของระบบป้องกันน้าท่วมเดิม การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า ที่ ดิ น ที่ เ คยเกิ ด น้ าท่ ว ม รวมถึ ง ลดภาระการ
บริ ห ารงานแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว มเฉพาะหน้ า ของภารั ฐ ได้ อี ก ด้ ว ย

ประวัติวันเข้าพรรษา
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่
ประจา ณ วัดใดวั ดหนึ่งระหว่างฤดูฝ น โดยเหตุที่พระภิ กษุในสมั ย
พุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคาสั่ง
สอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องมีที่อยู่ประจา แม้ในฤดู
ฝน ชาวบ้านจึงตาหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย
พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจาพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจาที่
ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่า เดือน 8 ของทุก
ปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"
ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่า เดือน
แปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิม
พรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ใน
เดีย วนั้ น ก็ท รงอนุ ญาตให้ ไปแรมคื นได้ คราวหนึ่งไม่ เกิ น 7 คื น
เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกาหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการ
จาพรรษา จัดว่าพรรษาขาด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
 ร่วมกิจกรรมทาเทียนจานาพรรษา
 ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้าฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุ
สามเณร
 ร่วมทาบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
 อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ที่มา : http://www.rid.go.th
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/13698
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ส่วนผสม ยาตะไคร้ทูน่า
• ทูน่ากระป๋อง (แนะนาเป็นทูน่าในน้าแร่)
• พริกชี้ฟ้า
• ขิง
ในลิ้นจี่นั้นอุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ
มากมาย เช่น วิตามิน บี 1 ในลิ้นจี่ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา วิตามินบี
2 ช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโตป้องกันไขมันอุดตันในหลอดเลือด
แคลเซียมเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง อีกทั้งยังมีไนอะซีน ช่วย
เปลี่ยนน้าตาลและไขมันให้เป็นพลังงานช่วยระบบย่อยอาหารได้อีก
ด้วย
สรรพคุณทางยาของส่วนต่างๆ
 เนื้อในผล กินเป็นยาบารุง แก้อาการไอเรื้อรัง แก้กระหาย

• ตะไคร้
• มะนาว
• ใบสะระแหน่
• เกลือ

น้า แก้อาการคัดจมูก รักษาอาการท้องเดิน ลดกรดใน
กระ-เพาะอาหาร และบรรเทาอาการไม่ปกติของระบบ
ทางเดินอาหาร
 นอกจากนี้ประเทศจีนใช้ชาเปลือกลิ้นจี่บรรเทาอาการหวัด
แก้การติดเชื้อในลาคอ อาการท้องเสียอย่างอ่อน และโรค
จากการติดเชื้อไวรัส แก้บิด แก้ผดผื่น

 เมล็ดมีฤทธิ์แก้ปวดบวม โดยใช้บดเป็นผงชงน้าดื่ม หรือใช้
พอกบริเวณมีอาการ
 รากลิ้นจี่หรือเปลือกต้นใช้แก้อาการติดเชื้อไวรัส อีสุกอีใส
และเพิ่มความสามารถระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกาย ลิ้นจี่มี
ปริมาณเส้นใยอาหารสูง มีปริมาณพลังงาน ต่า และเชื่อกัน
ว่ามีคุณสมบัติช่วยเผาผลาญสารอาหารในร่างกายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ที่มา : http://www.lovefitt.com/healthy-fact

วิธีทายาตะไคร้ทูน่า
• หั่นขิงเป็นลูกเต๋าเล็ก ๆ
• นาพริกมาสไลซ์บาง ๆ ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ ๆ
• ใส่พริก ขิง และตะไคร้ที่หั่นแล้วใส่ถ้วย บีบน้ามะนาวตามชอบ
• ใส่ทูน่าลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วใส่ใบสะระแหน่ หรือไม่
ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ เอาที่สบายใจคนกิน
ที่มา : https://cooking.kapook.com/view154002.html
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สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการประชาชน ประจาเดือน มิถุนายน 2560 ดังนี้
1.เทศบาลตาบลมวกเหล็ก วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จานวน 24 คน
2.องค์การบริหารส่วนตาบลลาสมพุง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จานวน 19 คน
3.องค์การบริหารส่วนตาบลซับสนุ่น วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จานวน 19 คน
4.องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างเสือ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จานวน 18 คน
5.จังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 จานวน 45 คน
6.อาเภอยิ้ม ตามโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 จานวน 12 คน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
ตาบลลาพญากลาง อาเภอลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 จานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เข้า
กิจกรรมจานวน 500 คน ภายในงานมีกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ การสาธิตและฝึก
ปฏิบัติอาชีพอิสระ จานวน 2 อาชีพ นิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน และการทดสอบภาษาอังกฤษ

