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ประจาเดือนกันยายน 2560

วันสารทจีน ขึ้น 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ตรงกับวันที่ 5 กันยายน 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...

SARABURI PROVINCAIL EMPLOYMENT OFFICE

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
ต่างด้วยให้มีประสิทธิภาพ
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พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทางานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

...บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทา...
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การบริการจัดหางานในประเทศ
ผลการบริการจัดหางานในประเทศของสานักงานจัดหา
งานจัง หวัดสระบุรีเป็นข้อมูลจากระบบ Online มาทาการศึกษา
วิเคราะห์ตลาดแรงงานของจังหวัดสระบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ความต้องการนายจ้าง

นายจ้างแจ้ง ความต้องการแรงงาน จ านวน 48 อัตรา
เพศชาย 2 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.17 เพศหญิ ง 0 อั ต รา
คิดเป็นร้อยละ 0 และไม่ระบุ จานวน 46 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
95.83 ของความต้องการแรงงาน
ตาแหน่ง งานที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด คื อ
แรงงาน บรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 44 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 91.67
รองลงมา แรงงานด้ า นการประกอบ จ านวน 1 อั ต รา คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 2.08 และ ผู้ ขั บ รถยนต์ รถรั บ จ้ า ง และรถตู้ จ านวน
1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของความต้องการแรงงาน
ระดับการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ
ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 37 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 77.08
รองลงมามัธยมศึกษา จานวน 6 อัตราคิดเป็นร้อยละ 42.50 และ
ปวส. จานวน 2 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของความต้องการ
แรงงาน
ช่วงอายุที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด คือ 18-24
ปี จ านวน 37 อั ตรา คิ ดเป็น ร้อ ยละ 77.08 รองลงมาช่ วงอายุ
30-39 ปี จ านวน 4 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.33 และช่ ว งอายุ
25-29 ปี จ านวน 3 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของความ
ต้องการแรงงาน
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2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู้มาใช้บ ริก ารเพื่อหางานทาของส านั กงานจัดหางาน
จัง หวัดสระบุรีจ านวน 49 คน เพศชาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ
40.81 เพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 ของผู้สมัครงานโดย
เป็นผู้ลงทะเบียนสมัครงานใหม่ จานวน 14 คน เพศชาย 6 คน คิด
เป็น ร้อ ยละ 42.85 เพศหญิง 8 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 57.14 ของ
ผู้สมัครงานใหม่
ผู้ ส มั ค รงานสมั ค รงานในต าแหน่ ง แรงงาน มากที่ สุ ด
แรงงานบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.14
รองลงมาแรงงานเจ้าหน้าที่สานักงานจานวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ
28.57 และเจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
7.42 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดับการศึกษาของผู้สมัครงานอยู่ในระดับ ประถมศึกษา
และต่ากว่ามากที่สุดจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมา
มัธยมศึกษาจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และปวส จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดับอายุ ของผู้ ส มั ค รงานใหม่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี
มากที่สุด จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 32.53 รองลงมาช่วงอายุ
40-49 ปี จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และช่วงอายุ 2529 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 ของผู้สมัครงานใหม่
3. การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงานมี จานวน 45 คน โดยเป็นเพศชาย
จ านวน 23 คน คิด เป็ นร้ อยละ 51.11 เพศหญิ ง จ านวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.89 ของการบรรจุงาน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุง านมากที่สุด คือแรงงาน
ด้ า นบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 43 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.56
รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
2.22 และพนักงานขายของ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22
ของการบรรจุงาน
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
คือมัธยมศึกษา จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมา
ปวส-อนุ ป ริ ญ ญา จ านวน 5 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.11 และ
ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของ
การบรรจุงาน
ระดับอายุของผู้ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด อยู่ ในช่วง
อายุ 30-39 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 รองลงมาช่วง
อายุ 40-49 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และช่วงอายุ
25-29 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของการบรรจุงาน
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จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
รวม
48
1. ประถมศึกษาและต่ากว่า
37
2. มัธยมศึกษา
6
3. ปวช.
2
4. ปวส. -อนุปริญญา
2
5. ปริญญาตรี
1
6. ปริญญาโท
-

ผู้สมัครงาน
14
4
4
4
2
-

การบรรจุงาน
45
4
33
1
5
2
-

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

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
48
1
44
1

ผู้สมัครงาน
(คน)
14
8
-

การบรรจุงาน
(คน)
45
1
43
1

2

4
2

-

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
48
37
3
4
2
2
-

ผู้สมัครงาน
14
5
2
3
2
2
-

การบรรจุงาน
45
3
7
22
10
3
-
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ตารางจาแนกลาดับตามประเภทอาชีพ ระดับการศึกษา และระดับอายุ
ประจาเดือน มิถุนายน 2560
ตาแหน่งงานความต้องการของ
นายจ้าง
ตาแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

การบรรจุงาน

สมัครงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งงานที่บรรจุ

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. ขับรถยนต์ รถรับจ้างและรถตู้

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ
3. ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งรถยนต์

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. พนักงานขายของ

ความต้องการนายจ้าง
ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษาและต่ากว่า
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช

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

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

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

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับอายุ
1. 30-39 ปี
2. 40-49 ปี
3. 25-29 ปี

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

ตาแหน่งงาน
พนักงานบัญชี

1.

036-275391-5/036-275400

อัตรา

เพศ

อายุ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

2

ช/ญ

21-27

ป.ตรี

บ.อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จากัด

ปี

บัญชี

ผลิตอาหารสัตว์

อัตรา

ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2.

15000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

1

036-223903

อัตรา

ช/ญ

18 ปี

ป.ตรี

ขึ้นไป

3.

036-230033-5

5000 บาท + ค่าคอม +โบนัส
5

ชาย

อัตรา

20-35

ปวส.-ป.ตรี

ปี

ไฟฟ้า

4.

036-223903

1

ช/ญ

อัตรา

18 ปี

ป.ตรี

ขึ้นไป

5.

036-230033-5

บ.จึงกงเฮงอีซูซุ จากัด

15000บาท/เดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส
1

ชาย

อัตรา

20-35

ปวส.-ป.ตรี

บ.น่าเฮงศิลา จากัด

ปี

คอมพิวเตอร์

เหมืองหิน
12000 บาท/เดือน โบนัส ประกันสังคม บ้านพัก

ต.พุคาจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

6.

เหมืองหิน

ขาย บริการ รถยนต์

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ผู้ช่วย IT

บ.น่าเฮงศิลา จากัด

12000 บาท/เดือน โบนัส ประกันสังคม บ้านพัก

ต.พุคาจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จป.วิชาชีพ

บ.จึงกงเฮงอีซูซุ จากัด
ขาย บริการ รถยนต์

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานซ่อมบารุงไฟฟ้า

บริษัท/ประเภทกิจการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

1

036-211342-3

อัตรา

ช/ญ

18 ปี

ป.ตรี

ขึ้นไป

บ.อาคเนย์ประกันภัย

ประกันภัย

ถนนสุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี
ผู้จัดการเขต
7.

02-9170000

3
อัตรา

หญิง

22-40
ปี

ม.6-ป.ตรี
มีโบนัส

17900 บาท/เดือน ดูแลยอดขาย ขับรถยนต์ได้

ต.สะพานสูง อ.วะพานสูง จ.กทม.

วิศวกร
8.

036-358303-4

1
อัตรา

ชาย

30 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี

9.

036-337778

20
อัตรา

ช/ญ

25-40
ปี

ปวส.-ป.ตรี

10.

089-1006669

บ.ไคลแอนิส จากัด
เครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม
12000 บาท/เดือน

ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานประจา

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์ค พาวเดอร์ โค้ทติ้ง จากัด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโลหะ
20000 บาท/เดือน

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พนักงานขาย

บ.เบทเตอร์เวย์ จากัด
จาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

20
อัตรา

ช/ญ

18 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี

บ.ทรูคอเปอเรชั่น จากัด สาขาสระบุรี
การสื่อสาร
15000-18000 บาท/เดือน
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ตาแหน่งงาน
ช่างซ่อมบารุงยานยนต์

11.

037-239239 ต่อ 2687 2700

อัตรา

เพศ

อายุ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

2

ชาย

18 ปี

ปวส.

ขึ้นไป

สาขายานยนต์

18 ปี

ปวส.

ขึ้นไป

ไฟฟ้า/อิเล้กทรอนิกส์

18 ปี

ปวส.

ขึ้นไป

คอมพิวเตอร์/บัญชี

18 ปี

ปวส.

ขึ้นไป

คอมพิวเตอร์

อัตรา

7

บริษัท/ประเภทกิจการ
บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ช่างซ่อมบารุง
12.

037-239239 ต่อ 2687 2700

2

ชาย

อัตรา

บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พนักงานธุรการ
13.

037-239239 ต่อ 2687 2700

2

ชาย

อัตรา

บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ช่างระบบสื่อสาร
14.

037-239239 ต่อ 2687 2700

1

ชาย

อัตรา

พนักงานธุรการ

2

036-361235

อัตรา

ช/ญ

20-40

ปวส.-ป.ตรี

ปี

12000-15000 บาท/เดือ

พนักงานบัญชี

3

089-6137949

อัตรา

ช/ญ

20-35

ปวส. ขึ้นไป

ปี

17.

036-230033-5

9500-15000บาท/เดือน มีโอที ที่พัก โบนัส
5

ชาย

อัตรา

20-35

ปวส.-ป.ตรี

ปี

เทคนิคเครื่องกล

พนักงานอะไหล่

1

036-223903

อัตรา

ชาย

18 ปี

19.

036-230033-5

ขึ้นไป

ขาย บริการ รถยนต์
12800 บาท/เดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส

5

ชาย

อัตรา

20-35

ปวส.-ป.ตรี

ปี

เทคนิคเครื่องกล

20.

036-223903
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.น่าเฮงศิลา จากัด

เหมืองหิน
12000 บาท/เดือน โบนัส ประกันสังคม บ้านพัก

ต.พุคาจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

พนักงานการตลาด

เหมืองหิน

ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บ.จึงกงเฮงอีซูซุ จากัด

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานซ่อมบารุงเครื่องกล

บ.น่าเฮงศิลา จากัด

12000 บาท/เดือน โบนัส ประกันสังคม บ้านพัก

ต.พุคาจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18.

บ.เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี่

ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
พนักงานซ่อมจักรกลหนัก

หจก.สุวิจักขณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป

จัดซื้อจัดจ้าง

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
16.

เครื่องดื่มชูกาลัง

อิเล็กทรอนิกส์

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

15.

บ.กระทิงแดง

1
อัตรา

ช/ญ

18 ปี
ขึ้นไป

ปวส./ป.ตรี

บ.จึงกงเฮงอีซูซุ จากัด
ขาย บริการ รถยนต์
11550 บาท/เดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส
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ตาแหน่งงาน
หัวหน้าพนักงานแผนกอาหารสด

21.

036-731100 ต่อ 104 105

อัตรา

เพศ

อายุ

เงื่อนไข/
สวัสดิการ

บริษัท/ประเภทกิจการ

3

ช/ญ

25-40

ม.6

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

อัตรา

ปี

ค้าปลีก

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
หัวหน้าแผนกสินค้าอุปโภค-บริโภค
22.

036-731100 ต่อ 104 105

3

ช/ญ

อัตรา

25-40

ม.6

ปี

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
ค้าปลีก

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
23.

085-4440414/089-2524919

1

ช/ญ

20-40ปี

ปวช./ปวส.

อัตรา

บ.ทูเดย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จากัด

ผลิตปุ๋ย

ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
ช่างซ่อมบารุง
24.

085-4440414/089-2524919

1

ชาย

อัตรา

20-40

ปวช.-ปวส.

ปี

บ.ทูเดย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จากัด

ผลิตปุ๋ย

ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
พนักงานห้องผสม
25.

037-239239 ต่อ 2687 2700

2

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.6 ขึ้นไป

ขึ้นไป

บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พนักงานควบคุมคุณภาพ
26.

037-239239 ต่อ 2687 2700

2

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.6

ขึ้นไป

บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พนักงานอะไหล่และพัสดุ
27.

037-239239 ต่อ 2687 2700

1

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.6 ขึ้นไป

ขึ้นไป

บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ช่างกลโรงงาน
28.

036-347477/036-347478

1

ชาย

อัตรา

20-40

ปวช-.ปวส.

บ.มีพาวเวอร์ โปรเจค จากัด

ปี

ช่างเทคนิค

รับจ้างตักหินและขนส่งวัตถุดิบ
308 บาท/เดือน

ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

ช่างไฟฟ้า
29.

036-347477/036-347478

2

ชาย

อัตรา

25-40

ปวช.-ปวส.

ปี

ไฟฟ้า

ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
พนักงานฝ่ายผลิต
30.

036-275391-5/036-275400
ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

บ.มีพาวเวอร์ โปรเจค จากัด

รับจ้างตักหินและขนส่งวัตุถุดิบ
308 บาท/วัน

15
อัตรา

ชาย

21-30
ปี

ม.6/ปวช./ปวส.

บ.อาหารสัตว์ไทย สระบุรี
ผลิตอาหารสัตว์
10000-12000 บาท/เดือน

8
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31.

9

ตาแหน่งงาน

อัตรา

เพศ

อายุ

เงื่อนไข/
สวัสดิการ

บริษัท/ประเภทกิจการ

พนักงานแผนกอาหารสด

หลาย

ช/ญ

18-40

ม.3

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

036-731100 ต่อ 104 105

อัตรา

ปี

ค้าปลีก

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
พนักงานจัดเรียงสินค้า
32.

036-731100 ต่อ 104 105

ปี

ช/ญ

18-40

ม.3

อัตรา

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
ค้าปลีก

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
33.

พนักงานแคชเชียร์

หลาย

ช/ญ

18-40

036-731100 ต่อ 104 105

อัตรา

ปี

พนักงานเบเกอรี่

หลาย

18-40
ปี

036-731100 ต่อ 104 105

อัตรา

ม.3

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
ค้าปลีก

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

34.

ช/ญ

ม.3

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
ค้าปลีก

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
35.

พนักงานประจาร้าน

หลาย

081-9356135

อัตรา

ช/ญ

18-30

ม.3 ขึ้นไป

ปี

ร้าน Texxas Chicken

ร้านอาหาร

ประจาป๎๊มน้ามัน ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จากัด

พนักงานขับรถโฟคลิฟ
36.

037-239239 ต่อ 2687 2700

3

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.3-ปวช.

ขึ้นไป

คอมพิวเตอร์

37.

037-239239 ต่อ 2687 2700

เครื่องดื่มชูกาลัง

อิเล็กทรอนิกส์

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พนักงานรายวันทั่วไป

บ.กระทิงแดง

2

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป

บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

38.

พนักงานฝ่ายผลิต

หลาย

036-382750 กด 0

อัตรา

ชาย

18 ปี

ม.3/ม.6/ปวช.

ขึ้นไป

ผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก
เริ่มต้น 10500 บาท/เดือน

นิคมอุตสาหกรรม SIL ต.หนองปลาหมอ

พนักงานฝ่ายผลิต
39.

037-239239 ต่อ 2687 2700

บ.โตโต้ (ประเทศไทย) จากัด

50

ชาย

อัตรา

18 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป

บ.กระทิงแดง
เครื่องดื่มชูกาลัง

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

40.

พนักงาน Inspector

หลาย

081-3444210

อัตรา

ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ช/ญ

18 ปี
ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

บ.เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จากัด
อาหารสัตว์
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ตาแหน่งงาน
พนักงานทั่วไป

41.

085-4440414/089-2524919

อัตรา

เพศ

อายุ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

20

ช/ญ

18 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

ขึ้นไป

10

บริษัท/ประเภทกิจการ
บ.ทูเดย์เฟอร์ทิไลเซอร์ จากัด
ผลิตปุ๋ย

ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
42.

พนักงานฝ่ายผลิต

หลาย

036-376300-49 ต่อ 705

อัตรา

ช/ญ

18-35

ป.6-ม.6

ปี

บ.โสสุโก้ เซรามิค จากัด
สุขภัณฑ์เซรามิค

ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานขับรถแบ็คโฮ
43.

036-347477/036-347478

1

ชาย

อัตรา

25-40

ไม่จากัดวุฒิ

ปี

รับจ้างตักหินและขนส่งวัตุถุดิบ

ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
พนักงานบริการหน้าลาน
44.

036-358201

350 บาท/วัน
5

ช/ญ

อัตรา

18 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ขึ้นไป

308 บาท/วัน

พนักงานล้างรถ

2

081-8350678

อัตรา

ชาย

18 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ขึ้นไป

46.

089-7794747

9000 บาท/เดือน
1

ชาย

อัตรา

18 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ขึ้นไป

9000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

2

081-8350678

อัตรา

ชาย

18 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ขึ้นไป

9000 บาท/เดือน

ผู้คุมการผลิต

1

089-7794747

อัตรา

ชาย

18 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ขึ้นไป

49.

036-909999

10000 บาท/เดือน
1

ชาย

อัตรา

18-35

ไม่จากัดวุฒิ

ปี

308 บาท/วัน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1

พนักงานดูแลสวน/ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย

อัตรา

036-200940 /087-7021215

บ.ยูนิคอม ออโต้ พาทส์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายจาหน่ายชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

50.

บ.ทีทีวี คอนกรีต จากัด

ผลิตและจาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

ร้านยนต์ตระการ

ขายจักรกล

ต.เชียงราก อ.บางประอิน จ.อยุธยา
48.

บ.ทีทีวี คอนกรีต จากัด

ผลิตและจาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
47.

ร้านยนต์ตระการ

ขายจักรกล

ต.เชียงราก อ.บางประอิน จ.อยุธยา
ผู้คุมเครน

บ.อินเทอลิเจนทร์ โลจิกส์ จากัด

สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
45.

บ.มีพาวเวอร์ โปรเจค จากัด

ชาย

18-45
ปี

ไม่จากัดวุฒิ

บ้านสุชาดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จากัด
โรงแรมระดับ5 ดาว แบบรีสอร์ท
308 บาท/วัน
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เทพแห่งโชคลาภ ไหว้เจ้าวันสารทจีน

สารทจีน 2560 หรือ วันสารทจีน 2560 ตรงกั บวัน ที่ 5
กัน ยายน ตามปฏิ ทิ นจี น โบราณ เดื อ น 7 ถื อ เป็น เดื อ นส าคั ญ ที่
ลูกหลานจะแสดงความกตัญํูต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นเวลาที่ประตู
นรกเปิดให้บรรดาภูตผีออกเร่ร่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเป็น
การแก้อาถรรพ์ ชาวจีนจึงมีการเซ่นไหว้ด้วยของไหว้ สารทจีน หลาก
ความหมาย ที่ ป ฏิบั ติ สืบ กัน มาเนิ่ นนานใน.. เทศกาลวัน สารท
ทั้งนี้ ในรอบหนึ่งปี คนจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่า
ไหว้ 8 เทศกาลโป๊ยโจ่ย การไหว้เจ้า สารทจีน หรือ วันสารทจีน ถือ
เป็นการไหว้ครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนผี
เป็ น เดื อ นที่ป ระตู น รกปิ ด -เปิ ด ให้ผี ทั้ ง หลายมารั บ กุ ศ ลผลบุ ญ ได้
ตาราจีนหนึ่งกล่าวไว้ว่า วันที่ 15 เดือน 7 เป็นวันที่เช็งฮีไต๋ตี๋
จะตรวจดู บั ญ ชี วิญ ญาณคนตาย ส่ ง วิ ญ ญาณดี ขึ้ นสวรรค์ และส่ ง
วิญ ญาณร้ ายลงนรก ชาวจี น ทั้ง หลายรู้สึ กสงสารวิญ ญาณร้ าย จึ ง
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ นรกจึงเปิดประตู เพื่อให้วิญญาณร้ายออกมา
รับกุศลผลบุญได้ ใน วันสารทจีน นั่นเอง สารทจีน
การไหว้ในเทศกาลสารทจีน ต่างจากการไหว้ในเทศกาลอื่น
ๆ ตรงที่แบ่งการไหว้สารทจีนออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
ของไหว้สารทจีน ชุดแรก สาหรับไหว้เจ้าที่ จะไหว้ในตอน
เช้า มีอาหารคาว-หวาน ขนมไหว้ สารทจีน ก็ใช้ ถ้วยฟู กุยช่าย ซึ่ง
ต้องมีสีแดงแต้มเป็นจุดเอาไว้ ส่ว นขนมไหว้พิเ ศษที่ ต้อ งมีซึ่งเป็ น
ประเพณีของ สารทจีน คือ ขนมเข่ง ขนมเทียน นอกจากนั้นก็มี
ผลไม้ น้ าชา หรื อ เหล้ า จี น และกระดาษเงิ น -กระดาษทอง
ของไหว้สารทจีน ชุดที่สอง สาหรับไหว้บรรพบุรุษ คล้ายของ
ไหว้เจ้าที่ พร้อมด้วยกับข้าวที่บรรพบุรุษชอบ ตามธรรมเนียม สารท
จีน ต้องมีน้าแกง หรือขนมน้าใส ๆ วางข้างชามข้าวสวย และน้าชา
จัดชุดตามจานวนของบรรพบุรุษ และที่ขาดไม่ได้ในเทศกาล สารท
จีน ก็คือ ขนมเข่ง ขนมเทียน ผลไม้ และกระดาษเงิน -กระดาษทอง
ของไหว้สารทจีน ชุดที่สาม สาหรับไหว้วิญญาณพเนจร ซึ่งไม่
มีลูกหลานกราบไหว้ เรียกว่า ไป๊ฮ้อเฮียตี๋ จะต้องไหว้นอกบ้าน ของ
ไหว้ สารทจีน มีทั้งของคาว-หวานกับผลไม้ตามต้องการ และที่พิเศษ
คือ มีข้าวหอมแบบจีนโบราณ คอปึ่ง เผือกนึ่ง ผ่าซีกเป็นเสี้ยวใส่ถาด
เส้นหมี่ห่อใหญ่ เหล้า น้าชา และกระดาษเงิน -กระดาษทอง จัดทุก
อย่างวางอยู่ด้วยกันสาหรับเซ่นไหว้ ในวันสารทจีน
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/14824

เทพเจ้าโชคลาภ ในวันสารทจีน
ในช่ว งหลายสิ บปี เทพแห่ง โชคลาภที่ บัน ทึก ไว้ ในระบบ
ความจาของตี๋หมวยใหญ่น้อยทั้งหลายคือ "ฮก-ลก-ซิ่ว" เทพยอดนิยม
อมตะนิรันดร์กาล ที่ไม่ว่าจะเป็นจีนเชื้อสายใด เป็นคนรุ่นไหน ฮกลก-ซิ่ว คือเทพที่อยู่ในความศรัทธามายาวนาน ที่สามารถเข้าได้กับทุก
งานมงคล ตั้ง แต่ง านขึ้ นบ้า นใหม่ แต่ง งาน เปิด ส านั กงาน วั นเกิ ด
ฯลฯ
วนเทพแห่งโชคลาภของจีนมี 7 องค์ด้วยกัน คือ พระยูไล
พระโพธิสัตว์กวนอิม พระสังกัจจายน์ พระจี้กง เทพแห่งเงินตราทั้ง 4
ในศาสนาพุทธ เซียนคู่ และเทพฮก
 พระโพธิสัตว์กวนอิม
 พระสังกัจจายน์ หรือพระยิ้ม
 พระหมีเล่อ หรือพระศรีอริยเมตไตรย
 พระจี้กง

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/14824
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ส่วนผสม ทุเรียนทอด
• ทุเรียนแก่ (ทุเรียนเนื้อแข็ง)
• น้ามันพืช (สาหรับทอด)
• เกลือป่น หรือเนยสด (สาหรับคลุก)
วิธีทาทุเรียนทอด
1. แกะเปลือกและนาเม็ดทุเรียนออกให้หมด
ผลไม้ไหว้วันสารทจีน
2. นาทุเรียนมาฝานบาง ๆ (อาจใช้เครื่องหรือมีดปอก
 กล้ ว ย หมายถึ ง กวัก โชคลาภเข้ ามา และขอให้ มี
ผลไม้ได้)
ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง
3. ใส่น้ามันพืชลงในกระทะ นาขึ้นตั้งไฟแรง พอร้อนให้
 แอปเปิ้ล หมายถึง ความสันติสุข สันติภาพ
 สาลี่ หมายถึง โชคลาภมาถึง (ควรระวังไม่นิยมไหว้ นาเนื้อทุเรียนลงทอด โดยไม่ต้องคนเพราะจะทาให้เนื้อ
ทุเรียนเละ ทอดจนทุเรียนลอยขึ้นมา จากนั้นลดไฟลงแล้ว
บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติ)
ทอดต่อจนเนื้อทุเรียนแห้งกรอบ ตักขึ้นสะเด็ดน้ามันจนแห้ง
 ส้มสีทอง หมายถึง ความสวัสดีมหามงคล
สนิท
 องุ่น หมายถึง ความเพิ่มพูน
หมายเหตุ : ถ้าต้องการให้ทุเรียนทอดแห้งและกรอบให้
 สัปปะรด หมายถึง มีโชคมาหา
นาไปอบไล่ความชื้นได้
4. นาเกลือป่นมาโรยลงบนเนื้อทุเรียนเล็กน้อย (ค่อย ๆ
โรยลงไปนะคะ ระวังจะเค็มเกินไป) คลุกให้เข้ากัน
5. นาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิท พร้อมเสิร์ฟ

ที่มา :
http://www.tlcthai.com/education/internationalday/66108.html

ที่มา : https://cooking.kapook.com/view168829.htm
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ลาวพร้อมตั้งศูนย์ปรับสถานะแรงงานลาวในประเทศไทยและออก CI
ให้แรงงานลาวเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู เริ่ม 28 สิงหาคม 2560 นี้
นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทางการลาวแจ้งว่าจะเข้ามาดาเนินการปรับสถานภาพ
แรงงานลาวในประเทศไทยให้กับ กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2560
โดยจะเปิดดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้อานวยความสะดวกในการจัดทาโปรแกรมจัดลาดับคิวให้แก่แรงงานลาว
โดยให้แรงงานไปติดต่อที่สานักงานจัดหางานจัง หวัดสระบุรี ได้ตั้ง แต่วันที่ 28 สิง หาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อขอ
หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร และจองคิวเลือกวันที่สะดวกในการเข้ารับการปรับ
สถานะภาพแรงงานที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ทั้งนี้ ในการดาเนินการเข้ารับการปรับสถานภาพขอให้แรงงานเตรียม
เอกสารให้พร้อมคือ







บัตรสีชมพู
ใบนัดคิว

หนังสือรับรองการออกนอกพืน้ ที่
เอกสารส่วนตัวของประเทศลาวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่ บัตรประตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการออกเอกสารรับรองบุคคล CI
หลัง จากได้รับเอกสารรับรองบุคคล CI ให้นาเอกสารพร้อมบัตรสีชมพู กลับไปติดต่อที่สานักงานจัดหางาน

จัง หวัด สระบุรี หรือส านักงานจัดหางานในจังหวั ดท้องที่ ที่เป็นสถานที่ท างานของแรงงาน ภายใน 15 วัน เพื่อขอ
ใบอนุญาตทางานต่อไป ทั้งนี้กลุ่มแรงงานทั่วไปจะได้รับอนุญาตทางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากนั้นสามารถ
ต่ออายุวีซ่าและการอนุญาตทางานได้อีก 2 ปี
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ภาพกิจกรรมสานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าวและคัดกรองความสัมพันธ์ลูกจ้าง
นายจ้างต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา โดยรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560
และคัดกรองความสัมพันธ์ลูกจ้างนายจ้างตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่
กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง5 แห่งจานวน 8คน
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จานวน 34 คน
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เทศบาลตาบลพุกร่าง จานวน 27 คน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลธารเกษม จานวน 20 คน
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ.มวกเหล็ก จานวน 128 คน
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อาภอยิ้ม)
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สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา และ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วันที่ 25 สิงหาคม 2560

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อราลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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