ประจาเดือนพฤษภาคม 2560

...โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้...
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437/7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
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สารบัญ

“คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคน
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เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสาคัญ
ระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมี ความมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

เป็นองค์กรหลักที่มปี ระสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการมีงานทา
คุ้มครองคนหางาน
และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย



จัดหางานในประเทศ
จัดส่งไปทางานต่างประเทศ



แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
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และรับงานไปทาที่บ้าน


ตรวจและคุ้มครองคนหางาน
จัดระบบแรงงานต่างด้าว

...บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทา...

การบริการจัดหางานในประเทศ
ผลการบริการจัดหางานในประเทศของสานักงานจัดหา
งานจังหวัดสระบุรีเป็นข้อมูลจากระบบ Online มาทาการศึกษา
วิเคราะห์ตลาดแรงงานของจังหวัดสระบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ความต้องการนายจ้าง

นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน จานวน 270 อัตรา
เพศชาย 49 อั ตรา คิด เป็น ร้อยละ 18.15 เพศหญิ ง 11 อั ตรา
คิดเป็นร้อยละ 4.07 และไม่ระบุ จานวน 210 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 77.78 ของความต้องการแรงงาน
ตาแหน่งงานที่ นายจ้างแจ้งความต้อ งการมากที่สุด คื อ
แรงงาน ด้ า นการประกอบ จ านวน 108 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
40.00 รองลงมา แรงงานบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 38 อั ต รา
คิดเป็นร้อยละ 14.07 และ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จานวน 24 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของความต้องการแรงงาน
ระดับการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานมาก
ที่สุดคือ มัธยมศึกษา จานวน 125 อัตรา คิดเป็นร้อ ยละ 46.30
รองลงมา ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 39 อัตราคิด เป็น ร้อ ย
ละ 14.44 และ ปริญ ญาตรี จานวน 37 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.70
ของความต้องการแรงงาน
ช่ ว งอายุ ที่ น ายจ้ า งแจ้ ง ความต้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ
18-24 ปี จานวน 136 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 50.37 รองลงมา
ช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 67 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 24.81 และ
ช่วงอายุ 15-17 ปี จานวน 34 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 12.59
ของความต้องการแรงงาน

2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู้มาใช้บ ริการเพื่ อหางานทาของสานักงานจั ดหางาน
จังหวัดสระบุรีจานวน 369 คน เพศชาย 130 คน คิดเป็นร้อยละ
35.23 เพศหญิง 239 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 64.77 ของผู้ส มัค ร
งานโดยเป็น ผู ้ล งทะเบีย นสมัค รงานใหม่ จ านวน 177 คน
เพศชาย 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.90 เพศหญิ ง 117 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของผู้สมัครงานใหม่
ผู้สมัครงานสมัครงานในตาแหน่งแรงงาน มากที่สุด แรงงานด้านการ
ประกอบ จ านวน 65 คน คิด เป็น ร้อ ยละ36.72 รองลงมา
เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ จานวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.08
และแรงงานการบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
15.82 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดั บการศึ ก ษาของผู้ ส มัค รงานอยู่ใ นระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา
มากที่ สุด จ านวน 71 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.11 รองลงมา ปวช.
จ านวน 44 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.86 และปวส.- อนุ ปริ ญญา
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดับอายุของผู้สมัครงานใหม่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี มาก
ที่สุด จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 77.97 รองลงมาช่วงอายุ25-29 ปี
จ านวน 17 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.60 และช่ ว งอายุ 30-39 ปี
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของผู้สมัครงานใหม่
3. การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงานมี จานวน 217 คน โดยเป็นเพศชาย
จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ34.10 เพศหญิงจานวน 143 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.90 ของการบรรจุงาน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด คือแรงงาน
ด้านการประกอบ จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 รองลงมา
แรงงานด้านบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29
และเจ้า หน้า ที่ค ลัง สิน ค้า จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52
ของการบรรจุงาน
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
คือมัธยมศึกษา จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 รองลงมา
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 50 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.04 และปวช.
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97 ของ ก ารบรรจุงาน
ระดับอายุของผู้ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด อยู่ในช่วง
อายุ 18-24 ปี จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 รองลงมา
ช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66 และช่วง
อายุ 25-29 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 ของการ
บรรจุงาน

จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
รวม
270
1. ประถมศึกษาและต่ากว่า
39
2. มัธยมศึกษา
125
3. ปวช.
7
4. ปวส. -อนุปริ ญญา
32
5. ปริ ญญาตรี
37
6. ปริ ญญาโท
-

ผู้สมัครงาน
177
2
71
44
43
17
-

การบรรจุงาน
217
10
97
43
17
50
-

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)
270
108
38
7
24
13
80

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
270
34
136
67
28
5
-

ผู้สมัครงาน
177
138
17
11
7
4
-

การบรรจุงาน
217
108
35
47
22
5
-

ผู้สมัครงาน
(คน)
177
65
28
3
32
49

การบรรจุงาน
(คน)
217
105
31
3
25
9
44

ตารางจาแนกลาดับตามประเภทอาชีพ ระดับการศึกษา และระดับอายุ
ประจาเดือน มีนาคม 2560
ตาแหน่งงานความต้องการของ
นายจ้าง
ตาแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

การบรรจุงาน

สมัครงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งงานที่บรรจุ

1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
3. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ

1. แรงงานด้านการประกอบ
2. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ
3. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์

1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานด้านบรรจุผลิตภัณฑ์
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ความต้องการนายจ้าง
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ประถมศึกษาและต่ากว่า
3. ปริญญาตรี

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

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

ความต้องการนายจ้าง
ระดับอายุ
1. 18-24 ปี
2. 25-29 ปี
3. 15-17 ปี

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

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

ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2560
สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
ขอส่งตาแหน่งงานว่างมาเพื่อประชาสัมพันธ์

1.

2.

3.

4.

จานวน

เพศ

อายุ

พนักงานขายบัตรเคดิต
034-981335-40
ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน นครปฐม
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
036-220845
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

5
อัตรา

ชาย

25-35
ปี

1
อัตรา

ชาย

18 ปี
ขึ้นไป

วิศวกรเครื่องกล
036-358303-4

1
อัตรา

ชาย

25 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี
วิศวกรรมเครื่องกล

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล
036-714732-5
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

1
อัตรา

ชาย

21 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี

1

หญิง

30-40
ปี ขึ้น
ไป

ปวช-ป.ตรี

ผจก.ฝ่ายขายและบัญชี
5.

089-9008212/036-244855

อัตรา

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานการตลาด
6.

089-9008212/036-244855

1

ช/ญ

อัตรา

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด
02-7125490 ต่อ 500-501

1
อัตรา

ช/ญ

2
อัตรา

ช/ญ

8.

คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
พนักงานธุรการ
036-711060

หลาย
อัตรา

ช/ญ

9.

พนักงานปฏิบัติการห้อง Lab
036-251935

2
อัตรา

หญืง

7.

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ
ป.ตรี
ค่าคอม/เบี้ยเลี้ยง
มีพักทริป 3-4 วัน
ป.ตรี

ตาแหน่งงาน

พนักงานบัญชี
10. 036-275391-5
/ต.ต้นตาล อ.เสาไห้

บริษัท/ประเภทกิจการ
บ.ฟู้ดสตาร์ จากัด
ผลิตและจัดจาหน่ายน้าผลไม้ตราดีโด้
13000 บาท/เดือน ขึ้นไป
บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
ร้านค้า
15000 บาท/เดือน/ทาหน้าที่ควบคุมสินค้า
บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์
โค้ทติ้ง จากัด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโลหะ
18000 บาท/เดือนขึ้นไป/มีหน้าคานวน
แบบ
บ.สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
พลังงาน
25000-35000 บาท/เดือน

การตลาด

หจก.เตียซังฮะ
ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์บ.บุญ
รอด

ขับรถยนต์ได้

14000 บาท/เดือน มีประสบการณ์ 3 ปี

25 ปี

ปวช-ป.ตรี

ขึ้นไป

การตลาด/จัดการ
ขับรถยนต์ได้
ป.ตรี ทุกสาขา

หจก.เตียซังฮะ
ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ บ.บุรอด

14000 บาท/เดือนรักงานขาย กระตือลือร้น
21 ปี
บ.A&W Restaurants
ขึ้นไป
ภัตาคารจากอเมริกา
9000-25000 บาท/เดือน มีโอที เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
ค่ารอบ
18 ปี
ป.ตรี ทุกสาขา
บ.เวิลด์ลีส จากัด
ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
12000 บาท/เดือนขึ้นไป
20 ปี
ป.ตรี
บ.เจ้าคุณเกษตรพืชผล จากัด
ขึ้นไป วิทยาศาสตร์ชีวเคมี ผลิตสารที่ให้ความหวาน
/12000 บาท/เดือน
22-27
ป.ตรี
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จากัด
ปี
ผลิตอาหารสัตว์/
/15000 บาท/เดือน

ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2560
ปวส.
ลาดับ

ตาแหน่งงาน
ช่างสถานี

11.

036-714732-5

จานวน

เพศ

อายุ

1
อัตรา

ชาย

21 ปี
ขึ้นไป

2
อัตรา

ช/ญ

25-40
ปี

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ
ม.6-ปวส.

ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

12.

พนักงานขาย
081-9919424

ปวส.-ป.ตรี
ทุกสาขา

13.

1
อัตรา

ช/ญ

25-40
ปี

ปวส.-ป.ตรี
ทุกสาขา

14.

092-4593596

1
อัตรา

หญิง

22-35
ปี

ปวช.-ปวส.

2
อัตรา

หญิง

22-35
ปี

ปวช.-ปวส.

2
อัตรา

ช/ญ

20 ปี
ขึ้นไป

4
อัตรา

ชาย

2
อัตรา

หญิง

ต.โคกแย่ อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานบัญชี
15.

092-4593596

ต.โคกแย่ อ.หนองแค จ.สระบุรี

ลูกค้าสัมพันธ์
16.

036-390216-9
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ช่างซ่อมบารุง
17.

089-4088871
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

18.

เจ้าหน้าที่ Call Center
036-6700022

19.

10000 บาท/เดือนขึ้นไป (มีค่าประสบการณ์ด้าน
ภาษาต่างรประเทศ)

7
อัตรา

ชาย

18-30

ม.6-ปวส.

20.

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
036-6700022

บจก.โกลบอล เมทัล เพ้นติ้ง กรุ๊ป
ผลิตอุตสาหกรรม
10000-12000 บาท/เดือน
บจก.โกลบอล เมทัล เพ้นติ้ง กรุ๊ป
ผลิตอุตสาหกรรม
10000-12000 บาท/เดือน
บ.เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จากัด

ปวส.-ป.ตรี
การตลาด/คอม ค้าปลีก ค้าส่ง/ใช้โปรแกรมกราฟฟิก
สาขาเกี่ยวข้อง 10000-12000/ใช้คอมได้ดี/สื่อสารได้ดี
20-30
ปวช.ขึ้นไป
หจก.ภูมิภาพย์
ปี
ผลิตประตูม้วน หลังคาเหล็ก นั่งร้าน
500 บาท/วัน (มีประสบการณ์ ทางาน ด้าน CNC)
18-30
ปวส.
บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
ปี
สื่อสารโทรคมนาคม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานขายและการตลาด
036-6700022

หจก.ว.วาณิชยภรณ์
ขาย เช่า รถจักรยานยนต์
10000-15000 บาท/เดือน

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พนักงานบุคคล

บ.สากล เอนเนอยี่ จากัด (มหาชน)
พลังงาน
9240 +1400 บาท/เดือน
หจก.ว.วาณิชยภรณ์
ขาย เช่ารถจักรยานยนต์
10000-15000 บาท/เดือน

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พนักงานการตลาด
081-9919424

บริษัท/ประเภทกิจการ

10000 บาท/เดือนขึ้นไป (ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ)

2
อัตรา

ชาย

24-35
ปี

ม.6-ปวส.

บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม
10000 บาท/เดือนขึ้นไป(มีประสบการณ์อย่างน้อย1-2 ปี)

ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2560
ปวช. – มัธยมปลาย
ลาดับ

21.

ตาแหน่งงาน
พนักงานขายต่างจังหวัด
034-981335-40

จานวน

เพศ

อายุ

17
อัตรา

ชาย

20-33
ปี

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ
ปวช-ปตรี

บ.ฟู้ดสตาร์ จากัด
ขายของ ตจว. ผลิตและจัดจาหน่ายน้าผลไม้ตราดีโด้
11000 บาท/เดือน ขึ้นไป

ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผู้ช่วยพนักงานขายต่างจังหวัด
22.

034-981335-40

17

ชาย

อัตรา

20-33

ปวช-ปตรี

ปี

ขายของ ตจว.

ผจก.ฝ่ายขายและบัญชี

1

089-9008212/036-244855

อัตรา

หญิง

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พนักงานการตลาด
24.

089-9008212/036-244855

25.

036-714732-5

1
อัตรา

ช/ญ

ปวช-ป.ตรี

หจก.เตียซังฮะ

ปี
ขึ้นไป

การตลาด
การเงิน

ตัวแทนจาหน่ายผลิภัณฑ์ตราสิงห์ บ.บุญรอดบริวเวอรี่

25 ปี
ขึ้นไป

ปวช-ปวส.
การตลาด
การจัดการ

หจก.เตียซังฮะ

1

ชาย

ม.6-ปวส.

บ.สากล เอนเนอยี่ จากัด (มหาชน)

อัตรา

21 ปี
ขึ้นไป

26.

034-981341-2

6

ชาย

อัตรา

20-34

27.

034-981341-2

8
อัตรา

ปี
ชาย

20-34
ปี

28.

036-220845

ปวช.

หัวหน้าฝ่ายผลิต
036-275100

1
อัตรา

ชาย

18 ปี
ขึ้นไป

ปวช.ปวส.

30.

036-351794

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
ร้านค้า
9,240 -10500 บาท/เดือน

2
อัตรา

ชาย

25 ปี
ขึ้นไป

ปวช.-ปวส.
เครื่องกล

1

หญิง

20-50

ม.6

ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

แม่บ้าน

บ.ฟู้ดสตาร์ จากัด
ผลผลิตและจาหน่ายน้าผลไม้
10000บาท/เดือนขึ้นไป/มีค่าคอม/เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

29.

10000 บาท/เดือน

ผลผลิตและจาหน่ายน้าผลไม้
11000บาท/เดือนขึ้นไป/มีค่าคอม/เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก

กรุงเทพมหานคร

พนักงานประจาร้าน

ตัวแทนจาหน่ายผลิภัณฑ์ตราสิงห์ บ.บุญรอดบริวเวอรี่

ม.6/ปวช./ป.
ตรี
บ.ฟู้ดสตาร์ จากัด

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งของ

14000 บาท/เดือน

พลังงาน
9240 +1400 บาท/เดือน

ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พนักงานขายและเสนอขาน
สินค้า

ผลิตและจัดจาหน่ายน้าผลไม้ตราดีโด้

30-40

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พนักงานปฏิบัติการ

บ.ฟู้ดสตาร์ จากัด
10000 บาท/เดือน ขึ้นไป

ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

23.

บริษัท/ประเภทกิจการ

อัตรา

บ.พาเลท เมกเกอร กรุ๊ป จากัด
แปรรูปไม้
12000 บาท/เดือน /ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
หน่วยงานราชการ
9000 บาท/เดือน

ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2560
มัธยมต้น
เงื่อนไขและ
สวัสดิการ

ลาดับ

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ

อายุ

พนักงานการตลาดบัตรเคดิต
036-200190
อ.เมือง จ.สระบุรี

จานวน
มาก

ช/ญ

18 ปี
ขึ้น

ม.3 ขึ้นไป

31.

1

ชาย

21 ปี

ม.3

ตคนสวน
32.

33.

036-714732-5
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
พนักงานตัดแต่งเนื้อ

1

036-220845
ต.ปากเพรียว อ.เมือง

อัตรา

ช่างเชื่อมอาร์กอน
34.

036-358303-4
ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
พนักงานประกอบ

35.

036-358303-4
ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
พนักงานฝ่ายผลิต

36.

อัตรา

036-358303-4

2

ขึ้นไป
ชาย

ชาย

ม.3-ม.6

ชาย

25 ปี

ม.3

อัตรา

25 ปี

ม.3

37.

089-4088871
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
พนักงานขับรถ

38.

089-8041771
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
ผลิตน้าดื่ม

39.

40.

5

ม.3

ขึ้นไป
ชาย

อัตรา
2

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโลหะ

20 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป
ชาย

30-40 ปี

2

พนักงานจัดเรียงสินค้า

20
อัตรา

หจก.ภูมิภาพย์
ผลิตประตูม้วน หลังคาเหล็ก นั่งร้าน
500 บาท/วัน (ขับรถได้มีใบขับขี่)

ม.3

อัตรา

อัตรา

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

308 บาท/วัน (แพ็ค แขวนชิ้นงาน ยืนทางาน)

089-8041771
ต.ปากเพรียว อ.เมือง

036-731100

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโลหะ
308 บาท/วัน (สามารถใช้เครื่องมือด้านช่างได้)

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
พนักงานขับรถยก

บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด

ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโลหะ
308 บาท/วัน

ขึ้นไป
ชาย

บ.สากล เอนเนอยี่ จากัด (มหาชน)

ร้านค้า
9,240 บาท/เดือน

ขึ้นไป

อัตรา
3

25 ปี

บ.อิออน สาขาสุขอนันต์ปาร์ค สระบุรี
การเงิน
10000 บาท/เดือน ขึ้นไป

พลังงาน
9240 บาท/เดือน

ขึ้นไป

อัตรา
3

18 ปี

บริษัท/ประเภทกิจการ

น้าดื่ม
ผลิตน้าดื่ม
300-350 บาท/วัน มีประกันสังคม/มีโอที

ชาย

30-40 ปี

ม.3

น้าดื่ม
ผลิตน้าดื่ม
300-350 บาท/วัน มีประกันสังคม/มีโอที

ช/ญ

18 ปี
ขึ้นไป

ม.3

บ.สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
ธุรกิจค้าส่ง
9500บาท/เดือนขึ้นไป(สามารถเข้ากะได้/รักงานบริการ)

ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2560
ไม่จากัดวุฒิ - ประถม
ลาดับ

ตาแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต

41.

036-275100

จานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ

20

ชาย

25 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

ขึ้นไป

42.

081-9467331

350 บาท/วัน /ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2

ชาย

20-40 ปี

ป.6

อัตรา

43.

081-9467331

10000 บาท/เดือน มีประกันสังคม
2

ชาย

20-40 ปี

ป.6

อัตรา

44.

086-3681983

9000 บาท/เดือน มีประกันสังคม
2

ชาย

25-55

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

45.

086-3681983
ต.หนองยาว อ.เมือง
ช่างเชื่อม

46.

086-3681983
ต.หนองยาว อ.เมือง
แรงงานทั่วไป

47.

086-3681983
ต.หนองยาว อ.เมือง
ช่างเชื่อม

48.

036-323730
ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
แม่บ้าน

49.

50.

500 บาท/วันขึ้นไป
4

ชาย

25-55

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา
4

3

ชาย

20-50

ไม่จากัดวุฒิ

ชาย

20-50

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

พนักงานบริการก๊าซ

หลาย

02-7435010

อัตรา

บ.โกลด์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
320-500 /วันขึ้นไป

ชาย

19-30 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา
1

บ.โกลด์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
320-500 /วันขึ้นไป

อัตรา
4

บ.โกลด์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
320-500 /วันขึ้นไป

อัตรา

02-7435010
ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย

บ.โกลด์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

ต.หนองยาว อ.เมือง
ช่างไฟฟ้า

บ.เพอร์เฟคท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง
หัวหน้างาน

บ.เพอร์เฟคท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง
ผู้ช่วยช่างเทคนิค

บ.พาเลท เมกเกอร กรุ๊ป จากัด
แปรรูปไม้

ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ช่างเครื่องปรับอากาศ

บริษัท/ประเภทกิจการ

หจก.ธวัชชัยทรัค แอนด์ เซอร์วิส
ผลิตถังมิกซ์เซอร์และขายอะไหล่เก่า
10000 บาท/เดือน(พิจารณาจากประสบการณ์)

หญิง

25 ปี
ขึ้นไป

หญิง

18 ปี
ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

บมจ.สยามราช (ประจาสาขาปั๊ม หลังรพ.สระบุรี)

ประกันสังคม วิศวกรรมและเทคโนโลนี
9240 บาท/เดือน มีชุดยูนิฟอร์ม/โอที/ประกันอุบัติเหตุ
ป.6 ขึ้นไป

บมจ.สยามราช (ประจาสาขาปั๊ม หลัง รพ.สระบุรี)

ประกันสังคม วิศวกรรมและเทคโนโลนี
9240 บาท/เดือน มีชุดยูนิฟอร์ม/โอที/ประกันอุบัติเหตุ

ความเป็นมาของโครงการ
สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จ
พระราชดาเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้าแม่อาว
น้อย ตาบลนครเจดีย์ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ทรงมีพระราชดาริ
ให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่ อ สร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ าแม่ อ าวน้ อ ย โดยจั ด หาพื้ น ที่ ร องรั บ ให้ ใ หม่ ที่
เหมาะสม เพื่อ ไม่ ใ ห้ร าษฎรผู้ อพยพต้ องเดื อดร้ อน และจะได้เ ป็ น
ตัวอย่างสาหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ ง น้ าให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรต่างๆ ของหมู่บ้านช่วยดูแลรักษา รวมทั้ง
ช่วยบริหารแหล่งน้า
2. เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนประเภทปลาแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ของ
โครงการฯ
3. เพื่ อ อบรมเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการเลี้ ย งปลา และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรประมง
4. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการจับปลาในแหล่งน้าธรรมชาติ และปลา
ที่เลี้ยงในบ่อของราษฎร
5. เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารโปรตี น ประเภทปลาให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
บริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้
ถ่ า ยทอดให้ เ กษตรกรในหมู่ บ้ า น รวมทั้ งปลู ก ฝั งและฝึ ก อบรมให้
นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เป้าหมาย
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน ๒๐๐ ราย
2. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้า จานวน ๖ แห่ง
3. ประมงโรงเรียน จานวน ๖ แห่ง
4. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าคณะอนุกรรมการ
แหล่งน้า คณะกรรมการครูและนักเรียน จานวน ๓๒๐ ราย
5. ติดตามและแนะนาเกษตรกร จานวน ๑๐ ครั้ง
ที่มา : http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

ความหมายของวันวิสาขบูชา
คาว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคาว่า "วิสาขปุรณมีบูชา"
แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา
จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
การกาหนดวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ตาม
ปฏิ ทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม
หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็
เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่า กลางเดือน 7 หรือราวเดือน
มิถุนายน
ประวัติวันวิสาขบูชาและความสาคัญของ วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6
แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปีซึ่งเหตุการณ์
อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่...
1.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสู ติ ณ สวนลุ มพินีวัน
ใต้ต้นสาละ ด้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" แปลว่า
"สมปรารถนา"
2.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ณ ใต้ ร่ ม ไม้ ศ รี ม หาโพธิ์ ฝั่ ง แม่ น้ าเนรั ญ ชรา ต าบล
อุรุเวลาเสนานิคม สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า
3. เป็ น วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ เข้ า สู่ ป ริ นิ พ พาน
ณ ป่าสาละ
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/23220

1. เพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย
ท้องร้องยามบ่าย อ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นอาการปกติที่มักจะ
เกิดขึ้นระหว่างวันทางาน กล้วยหอมเป็นแหล่งพลังงานชั้นยอดที่จะช่วย
เพิ่มพลังได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีส่วนประกอบของน้าตาลธรรมชาติ ซึ่ง
ร่างกายสามารถดูดซึมนาไปใช้ได้โดยไม่ต้องรอการย่อย เราอาจเห็น
ตัวอย่างได้จากนักกีฬาอาชีพที่มักจะกินกล้วยหอมระหว่างพักเบรคเพื่อ
เพิ่ ม พลั ง งานและกระตุ้ น ให้ ร่ า งกายตื่ น ตั ว ในระยะเวลาสั้ น ๆ
2. ลดความเครียดและทาให้หลับสบาย
เป็นปกติของการทางานที่จะต้องเจอกับปัญหานับครั้งไม่ถ้วน
จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย
และจิตใจ กล้วยมี ทริปโตเฟน (Tryptophan) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่
จาเป็นต่อร่างกายในการสร้าง สารเซโรโทนิน (Serotonin) ที่มีส่วนช่วย
ในการลดความเครียด บรรเทาอาการไมเกรน และยังทาให้หลับสบาย
อีกด้วย
3. เพิ่มพลังสมอง
แต่ละวันเราต้องใช้สมองในการทางาน หรือแก้ปัญหาต่างๆ
มากมาย หลายครั้งสมองก็ล้าจนไม่สามารถคิดงานต่อได้ โพแทสเซียม
(Potassium)ในกล้วยหอมมีส่วนช่วยในการลาเลียงก๊าซออกซิเจนไปที่
สมองซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ส มองรั ก ษาความตื่ น ตั ว และท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เรี ย กได้ ว่ า เป็ น เสบี ย งรองท้ อ งชั้ น ดี ส าหรั บ
คนทางานเลยทีเดียว
4. ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิต และโรคหลอดเลือด
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และความเครียดจากภาระงาน
ล้วนเป็นสาเหตุ ที่ก่อ ให้เ กิดโรคความดั นโลหิ ตสูงซึ่งมี ผลเชื่ อมโยงต่ อ
โรคหั ว ใจและโรคหลอดเลื อ ดตี บ กล้ ว ยเป็ น ผลไม้ ที่ อุ ด มไปด้ ว ย
โพแทสเซียม(Potassium) ที่มีส่วนช่วยในการรักษาระดับความดันโลหิต
ทั้ ง ยั งช่ วย ค วบ คุ ม กา ร ท า งา น ของหั วใจ ให้ เ ป็ นป ก ติ ไ ด้ ด้ ว ย
5. ช่วยระบบการย่อย และลดความเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะ
สภาพสังคมปัจจุบันทาให้เราต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาอยู่เสมอ
บ่อยครั้งต้องกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ กินอย่างเร่งรีบ หรือกินไม่ตรง
เวลา จนอาจก่อให้เกิดอาการท้องผูก หรือโรคแผลในกระเพาะได้ กล้วย
เป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหาร (dietary fiber) มีส่วนช่วยให้ระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายทางานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีสาร เพคติน (pectin)
ที่มีประโยชน์ในการเคลือบกระเพาะป้องกันไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะ
อาหารอีกด้วย
ที่มา : https://blog.eduzones.com/jobthai/158241

เคล็ดลับ : การทาลูกตาลลอยแก้วนั้นมีเคล็ดลับอยู่ 2 อย่าง คือ...
1. อย่าใส่น้าเยอะเกินไปเพราะจะทาให้น้าเชื่อมไม่
สัมพันธ์กับตัวลูกตาล
2. ให้ใส่น้าลูกตาลลงไปด้วยยิ่งจะทาให้ลูกตาลลอย
แก้วอร่อยยิ่งขึ้น (น้าลูกตาลจะมีเฉพาะในลูกตาลอ่อนเท่านั้น)
ส่วนผสม
ลูกตาลสด 1 ถุง (หั่นแนวยาว)
น้าตาลทราย 1 1/2 ถ้วย
น้าสะอาด 3 ถ้วย
ใบเตย 5 ใบ
วิธีทา
นาน้าสะอาด น้าตาลทราย และใบเตย ใส่ลงในหม้อ เปิด
ไฟต้มจนเดือด

ใส่ลูกตาลที่หั่นไว้ลงไป รอให้เดือดอีกครั้งสักพัก ปิดไฟ ตัก
ใส่ถ้วย พร้อมเสิร์ฟ หรือนาไปแช่ตเู้ ย็นก่อนรับประทานจะอร่อยมาก
ขึ้น

ที่มา : https://cooking.kapook.com/view119418.html

เรื่อง การไปทางานในประเทศมาเลเซียโดยถูกกฎหมาย
ขั้นตอนการไปทางานในประเทศมาเลยเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย (สาหรับแรงงานทั่วไปที่เดินทางเข้ามาทางานด้วยตนเอง)
1.นายจ้างต้องยื่นขอโควตาจานวนแรงงานต่างชาติจากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย โดยทางกรมการมาเลเซียจะพิจารณาจานวนแรงงานต่างชาติ
จากประเภทและขนาดของแต่ละกิจการ และชาระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติ
2.เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว นายจ้างจัดหาแรงงานต่างชาติตามจานวนโควตาที่ได้รับ ซึ่งนายจ้างอาจติดต่อแรงงานโดยตรง ติ ดต่อ
บริษัทจัดหางานในประเทศไทย หรือมอบอานาจให้สานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียเป็นผู้ประสานงาน
3.เมื่อได้รายชื่อแรงงานแล้วให้แรงงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS เท่านั้น ปัจจุบันมีจานวน 3แห่ง
3.1 รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
3.2 รพ.เอกชัย
3.3 รพ.เปาโล เมโมเรียล
4.รพ.แจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แรงงานทราบ และส่งผลดังกล่าวทางออนไลน์สู่ระบบ FECMS ของมาเลเซีย
4.1 กรณีผ่านให้แรงงานไทยส่งสาเนา Passport ให้นายจ้างเพื่อดาเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่า Calling Visa จากกรมการตรวจ
คนเข้าเมืองมาเลเซีย เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วนายจ้างส่ง Calling Visa ให้แรงงานไทย
4.2 กรณีไม่ผ่านการตรวจสุขภาพจะไม่ได้รับการอนุมัติ Calling Visa
5.นายจ้างนาเอกสารสัญญาจ้างงานมาให้สานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียประทับรับรอง พร้อมแนบเอกสาร
5.1 สาเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
5.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
5.4 Calling Visa
5.5 สาเนาหนังสือเดินทางลูกจ้าง
5.6 รูปถ่ายลูกจ้าง
5.7 แผนที่สถานประกอบการ
5.8 รูปถ่ายสถานประกอบการและที่พักของลูกจ้าง ซึ่งสนร. มาเลเซียอาจเข้าตรวจสอบสถานที่ทางานและที่พักแรงงานด้วย
6.นายจ้างส่ง Calling Visaและสัญญาจ้างที่ได้รับการรับรองให้คนหางาน
7.แรงงานไทยนา Calling Visa พร้อม Passport ตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอ Single Entry Visa ที่สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียหรือสถาน
กงสุลมาเลเซีย
8.แรงงานไทยแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศที่จัดหางานที่มีภูมิลาเนา หรือที่กรมการจัดหางาน พร้อมทั้งสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศและรายงานตัวที่ด่านตรวจคนหางาน
9.แรงงานไทยเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายจ้างเป็นผู้มารับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย และเข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้งกั บ
FOMEMA หากผ่านการตรวจสุขภาพ นายจ้างจึงจะขอให้กรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียออกใบอนุญาตทางานให้แรงงานเพื่อเริ่มทางานต่อไป

กิจกรรมสานักงาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว
จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2560 ในวันที่ 14 เมษายน 2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ให้บริการออกหน่วยกิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
ณ เทศบาลตาบลหินกอง ผู้ใช้บริการจานวน 20 คน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ให้บริการออกหน่วยกิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจระเข้ ผู้ใช้บริการจานวน 16 คน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ให้บริการออกหน่วยกิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขมิ้น ผู้ใช้บริการจานวน 18 คน

