
ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาส

ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ท�ำเนียบ
สถำนประกอบกำร

ที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

โดย ส�ำนักงำน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
ร่วมกับ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
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ยุติธรรมเชิกรุก สร้างสุขให้ประชาชน





ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

โครงการ 
สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม  

ท่ีมา : 
 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565 
ก าหนดแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริม ให้สถานประกอบการ
มีส่วนร่วมให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้า รับ
การบ าบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าท างาน หรือเปิดโอกาสรับผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
ยาเสพติดเข้าท างานในสถานประกอบการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร งงา น
จัดท าโครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่
สังคม ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพ่ือประกาศ 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่
สังคม และเป็นแบบอย่างเสริมแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการอ่ืน  

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสริมแรงจูงใจสถานประกอบการด าเนินการ

ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคีสู่สังคม 

คุณสมบัติ : สถานประกอบการที่ด าเนินการให้โอกาสผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม
ย้อนหลัง ๓ ปี 

ห้วงระยะเวลา : มอบประกาศเกียรติคุณ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในห้วงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี 

 

: 
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ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณข



ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ค 
สรุปจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์รับมอบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม 

ที ่ ภาค จำนวนจังหวัด/เขต ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด 
(แห่ง) 2563 2562 

รวม
ทั้งหมด 

42 จังหวัด/เขต 50 93 143 

1. 1 4 ๗ 18 25 
2. 2 3 1 22 23 
3. 3 5 1 6 7 
4. 4 6 13 9 22 
5. 5 3 3 8 11 
6. 6 5 10 8 18 
7. 7 5 12 8 20 
8. 8 2 2 1 3 
9. 9 4 - 4 4 
10. กทม. 5 1 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 
สรุปจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์รับมอบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม 

ที ่ ภาค จำนวนจังหวัด/เขต ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด 
(แห่ง) 2563 2562 

รวม
ทั้งหมด 

42 จังหวัด/เขต 50 93 143 

1. 1 4 ๗ 18 25 
2. 2 3 1 22 23 
3. 3 5 1 6 7 
4. 4 6 13 9 22 
5. 5 3 3 8 11 
6. 6 5 10 8 18 
7. 7 5 12 8 20 
8. 8 2 2 1 3 
9. 9 4 - 4 4 
10. กทม. 5 1 9 10 
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ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณง



ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จ

๙๘





1ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

 
 
 
 
 
 

ทำเนียบ 
สถานประกอบการที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

2 
 

 
 
 
 

สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.กทม.  

จำนวน ๑ แห่ง 
สรพ. ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

3 
 
                           ชื่อ    บมจ. มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น 
                           สถานที่ติดต่อ     194/1 ถ.เสรีไทย 

 แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร                                             
 
 
ประเภทกิจการ  ขนส่งทางบกไม่ประจำทาง 
จำนวนลูกจ้าง 1,222 คน 
ผู้ประสาน นายเมธาสิทธิ์  สามนปาล 
ตำแหน่ง หัวหน้างานใหญ่ HR 
โทรศัพท์ 0 2906 0160 ต่อ 202  
โทรสาร 0 2906 0090 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



4 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

4 
 

 
 
 

 
สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

คืนคนดีสู่สังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๑ 

จำนวน ๗ แห่ง  
ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓



6 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ



7ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓



8 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

8 
 
                           ชื่อ    บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ 2 
                           สถานที่ติดต่อ     29 ม.2 ถ.อุทัย-ภาช ี

 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา     
 ประเภทกิจการ   อิเล็กทรอนิคส์ 
  
จำนวนลูกจ้าง 2,654 คน 
ผู้ประสาน นางสาวอินธิกา ไชยต้น 
ตำแหน่ง safety officer 
โทรศัพท์ 08 1007 4651  
โทรสาร 0 3574 6681 - 2 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

8 
 
                           ชื่อ    บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ 2 
                           สถานที่ติดต่อ     29 ม.2 ถ.อุทัย-ภาช ี

 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา     
 ประเภทกิจการ   อิเล็กทรอนิคส์ 
  
จำนวนลูกจ้าง 2,654 คน 
ผู้ประสาน นางสาวอินธิกา ไชยต้น 
ตำแหน่ง safety officer 
โทรศัพท์ 08 1007 4651  
โทรสาร 0 3574 6681 - 2 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
 

 
 
 
 

สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๒ 

จำนวน ๑ แห่ง  
ปราจีนบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ



11ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

11 
 

 
 
 
 

สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๓ 

จำนวน ๑ แห่ง  
บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

12 
 
                           ชื่อ    บริษัท อธิมาตร จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     170 ม.11 ต.นิคม 

 อ.สตึก จ.บุรีรัมย์     
 ประเภทกิจการ   ผลิตสุราขาวและสุราผสม 
  
จำนวนลูกจ้าง 225 คน 
ผู้ประสาน นายอนิรุธ  นภานุเคราะห์ 
ตำแหน่ง หน.กลุ่มงานความปลอดภัยฯ 
โทรศัพท์ 0 4411 5056 - 9   
โทรสาร - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

13 
 

 
 
 
 

สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ 

จำนวน ๑๓ แห่ง  
สกลนคร มหาสารคาม หนองคาย และอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

14 
 
                           ชื่อ    บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     222 ม.6 ต.หนองสนม 

 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร     
 ประเภทกิจการ   สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม 
    อบแห้ง 
จำนวนลูกจ้าง 100 คน 
ผู้ประสาน นายกองเงิน  พานิชกุล 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 4270 7422 - 23  
โทรสาร  0 4209 9748 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
        สาขามหาสารคาม 
สถานที่ติดต่อ 253 ม.8 ต.เกิ้ง 

อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
ประเภทกิจการ ค้าส่ง 

จำนวนลูกจ้าง 141 คน 
ผู้ประสาน นางสาวสุนีรัตน์  สุดภูธร 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 4302 2520 ต่อ 104 
โทรสาร 0 4302 2530  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 



15ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

15 
 
                           ชื่อ    บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขามหาสารคาม 
                           สถานที่ติดต่อ     85 ม.5 ถ.มหาสารคาม-วาปีฯ 

 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม     
 ประเภทกิจการ   สิ่งทอ (แห, อวน, ตาข่าย) 
    
จำนวนลูกจ้าง 531 คน 
ผู้ประสาน นางปรีญา  ไชยสันต์ 
ตำแหน่ง ผจก.แผนกบุคคลสาขา 
โทรศัพท์ 08 8557 6986  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด  
สถานที่ติดต่อ 99 ม.4 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.ในเมือง 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  
ประเภทกิจการ ผลิตสุราขาว 
จำนวนลูกจ้าง 235 คน 

ผู้ประสาน นางสาวศยามล  ชินภา 
ตำแหน่ง จนท.ทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 4244 9711 - 3 
โทรสาร 0 4244 9714  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
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                           ชื่อ    บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

โรงชำแหละสุกรหนองคาย 
                           สถานที่ติดต่อ     444 ม.12 ต.ค่ายบกหวาน 

 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย    
 ประเภทกิจการ   โรงฆ่าสัตว์   
จำนวนลูกจ้าง 251 คน 
ผู้ประสาน นางสาวปวีณา  แก้วไพฑูรย์ 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ -  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 26 ม.13 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว 

อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  
ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
 

จำนวนลูกจ้าง 316 คน 
ผู้ประสาน นายจตุพร  หอทอง 
ตำแหน่ง - 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร -  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

เปิดรับผู้ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติดเข้าท�างาน
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                           ชื่อ    บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด  

(สาขาท่าบ่อ)  
                           สถานที่ติดต่อ     899 ม.1 ต./อ.ท่าบ่อ 

 จ.หนองคาย    
 ประเภทกิจการ   ธุรกิจค้าปลีก   
จำนวนลูกจ้าง 91 คน 
ผู้ประสาน คุณทิตติยา  สุมันชะ 
ตำแหน่ง - 
โทรศัพท์ -  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ   บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 สาขาหนองคาย 
สถานที่ติดต่อ 89 ม.5 ต.โพธิ์ชัย 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  
ประเภทกิจการ ธุรกิจค้าปลีก 

จำนวนลูกจ้าง 120 คน 
ผู้ประสาน นางสาวอัจฉราวดี  คำปุทา 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 08 7232 4272 
โทรสาร -  
รูปแบบการให้โอกาส  
ให้แรงงานออกไปก่อน เมื่อผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดแล้วรับกลับเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 สาขาโพนพิสัย 
                           สถานที่ติดต่อ     89/16 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ 

 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
   

ประเภทกิจการ  ค้าปลีก   
จำนวนลูกจ้าง 98 คน 
ผู้ประสาน นายรัฐพล  ธรรมวัย 
ตำแหน่ง หน.แผนก 
โทรศัพท์ 08 2223 4742  
โทรสาร  0 4247 2896 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย 
สถานที่ติดต่อ 232 ต.โพธิ์ชัย 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  
ประเภทกิจการ ธุรกิจค้าส่ง 
 

จำนวนลูกจ้าง 129 คน 
ผู้ประสาน นางสาวภัททิมา  สุวรพันธ์ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 4299 0818 
โทรสาร 0 4299 0553 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์ โอโอ อุดรธานี จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     999 ถ.รอบเมือง (โพธิ์สว่าง) 

 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
 ประเภทกิจการ     จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ 
    สำนักงาน   
จำนวนลูกจ้าง 46 คน 
ผู้ประสาน นายนิตินัย  สุธาธรรม 
ตำแหน่ง หน.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 09 8243 5934  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ 

จำนวน ๓ แห่ง  
เชียงใหม่  
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                           ชื่อ    บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     51/1 ม.7 ต.ริมใต ้

 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 ประเภทกิจการ   สวนสัตว์สาธารณะ   

จำนวนลูกจ้าง 163 คน 
ผู้ประสาน นางสาววราภรณ์  พรมเขียว 
ตำแหน่ง หน.งานสนับสนุนงานทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 08 2616 8143  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
 สาขาเชียงใหม่ ๒ 
สถานที่ติดต่อ 191 ม.1 ถ.เชียงใหม่-หางดง 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่  

ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า 
จำนวนลูกจ้าง 189 คน 
ผู้ประสาน นางสาวณปภัช  บัวนาค 
ตำแหน่ง ผจก.ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 5344 7799 
โทรสาร 0 5344 7804 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 



23ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

23 
 
                           ชื่อ    บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     ๙ ซ.2 ถ.อนุบาล ต.ช้างเผือก 

 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
 ประเภทกิจการ   เบเกอรี่และเครื่องดื่ม   

จำนวนลูกจ้าง 653 คน 
ผู้ประสาน คุณปรีชา  จิรปรีชา 
ตำแหน่ง หน.แผนกความปลอดภัยฯ 
โทรศัพท์ 09 5686 3990  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๖ 

จำนวน ๑๐ แห่ง  
สุโขทัย และเพชรบูรณ์  
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                           ชื่อ    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 สาขาหนองบัว 
                           สถานที่ติดต่อ     554 ม.3 ต.หนองกลับ 

 อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  

ประเภทกิจการ  ค้าปลีก   
จำนวนลูกจ้าง 80 คน 
ผู้ประสาน นางสาวสิรดา  วรรคตอน 
ตำแหน่ง หน.แผนก 
โทรศัพท์ 08 8780 3448  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 2/11 ถ.พิศาลสุนทรกิจ ต.เมืองสรรคโลก 

อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
ประเภทกิจการ โรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลือง 

ศรทอง 
จำนวนลูกจ้าง 106 คน 
ผู้ประสาน นางสาวมนัญญา  สารสนออ 
ตำแหน่ง จนท.ทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 55641 2003 
โทรสาร 0 5564 1204 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     99/9 ม.13 ถ.สระบุรี-หล่มสกั 

ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  
 ประเภทกิจการ   ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คูโบต้า 
  
จำนวนลูกจ้าง 47 คน 
ผู้ประสาน นางสาวพัชรพร  สุ่มมาตย์ 
ตำแหน่ง ผช.หน.แผนกบุคคล 
โทรศัพท์ 09 9762 9691  
โทรสาร  0 5656 6099 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่จงรักษ์การช่าง 
สถานที่ติดต่อ 9/22 ม.2 ต.สะเดียง 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
ประเภทกิจการ ซ่อมรถยนต์ 
 

จำนวนลูกจ้าง 28 คน 
ผู้ประสาน คุณอุรชา  ยวงสุวรรณ 
ตำแหน่ง ผจก. 
โทรศัพท์ 08 8278 6054 
โทรสาร 0 5671 3257 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท ชิงธง จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     129 ม.9 ต.ระวิง 

 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  
ประเภทกิจการ   เลี้ยงไก่เนื้อ   

จำนวนลูกจ้าง 173 คน 
ผู้ประสาน นายพลวัฒน์  พุทธศรี 
ตำแหน่ง จนท.บุคคล 
โทรศัพท์ 0 5671 3913  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ   บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 169 ม.7 ต.ระวิง 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
ประเภทกิจการ ฟาร์มไก่ 
 

จำนวนลูกจ้าง 195 คน 
ผู้ประสาน คุณอรนุช  มามี 
ตำแหน่ง จนท.บุคคล 
โทรศัพท์ 0 5671 3914 
โทรสาร - 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริมา อาทิฟิเชียล ฟลาวเวอร์ 
 (ไทยแลนด์) 
                           สถานที่ติดต่อ     55 ม.7 ต.ดงมูลเหล็ก 

 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  

ประเภทกิจการ  ผลิตและส่งออก   
จำนวนลูกจ้าง 76 คน 
ผู้ประสาน นางสาวปรียาพร  ต่ายตามบุญ 
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ -  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท บูรพาเพชรบูรณ์โฮเตล จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 308 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
ประเภทกิจการ โรงแรม 
 

จำนวนลูกจ้าง 54 คน 
ผู้ประสาน นางสาวพรรณี  ยามสุข 
ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 09 9837 9264 
โทรสาร - 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     31/10 ถ.ศึกษาเจริญ ต.ในเมือง 

 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  
 ประเภทกิจการ   รถยนต์โดยสารประจำทาง  

จำนวนลูกจ้าง 575 คน 
ผู้ประสาน นางสาวนฤมล  ยี 
ตำแหน่ง พนง.ตรวจสอบ 
โทรศัพท์ 0 5671 1315  
โทรสาร  0 5671 1191 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ   บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมและนม 
 

จำนวนลูกจ้าง 11 คน 
ผู้ประสาน นางสาวมุทิตา  ขวัญเมือง 
ตำแหน่ง หน.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 0 5672 0226 - 7 
โทรสาร 0 5672 0443 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๗ 

จำนวน ๑๒ แห่ง  
ประจวบคีรีขันธ์ และนครปฐม  
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                           ชื่อ    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     9/1 ม.4 ถ.บ้านกลางนา-ยายพลอย 

 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน  
 จ.ประจวบคีรีขันธ์  

 ประเภทกิจการ   ให้บริการงานด้านวิศวกรรม  
จำนวนลูกจ้าง 676 คน 
ผู้ประสาน นายวิภบ  วงศ์ภูร ิ
ตำแหน่ง หน.พนักงาน 
โทรศัพท์ 06 1173 2207  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด สาขา 1 
สถานที่ติดต่อ 10 ม.7 ต.แม่รำพึง 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทกิจการ ผลิต/ขาย/ส่งออกเหล็กประเภทต่าง ๆ 
 

จำนวนลูกจ้าง 123 คน 
ผู้ประสาน นางระนอง  ราชรองวัง 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ธุรการ 
โทรศัพท์ 0 3290 9315 - 7 
โทรสาร 0 3290 9319 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
                           สถานที่ติดต่อ     73/15 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก 

 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทกิจการ   ธุรกิจโรงแรม   

จำนวนลูกจ้าง 71 คน 
ผู้ประสาน นางสาวประภาพร  เขียวมณี 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3261 0360  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น 
สถานที่ติดต่อ 568/1 ม.6 ถ.นิคมสร้างตนเอง  

ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว 

   สกัดเย็น 
จำนวนลูกจ้าง 83 คน 
ผู้ประสาน คุณสุนิษา  จารุกาญจนพงศ์ 
ตำแหน่ง HR Executive 
โทรศัพท์ 08 8265 9614 
โทรสาร 0 3251 0187 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 
                           สถานที่ติดต่อ     111 ม.4 ต.แม่รำพึง 

 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทกิจการ   ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ชนิดม้วน  

จำนวนลูกจ้าง 764 คน 
ผู้ประสาน นายพิชิต  กัลญาณกิตติ 
ตำแหน่ง หน.งาน 
โทรศัพท์ 09 5071 9258  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท กุยบุรี ผลไม้กระป๋อง จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 1 ม.7 ถ.เพชรเกษม-ยางชุม  

ต./อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทกิจการ ผลิตสับปะรด น้ำสับปะรดเข้มข้น 
 

จำนวนลูกจ้าง 1,742 คน 
ผู้ประสาน นางดอนดิว  เชื้อชาติ 
ตำแหน่ง Supervisor 
โทรศัพท์ 08 9915 6743 
โทรสาร - 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท เอทีซี ทราฟฟิค จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     89/1 ม.9 ต.ศิลาลอย 

 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทกิจการ   ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  

จำนวนลูกจ้าง 48 คน 
ผู้ประสาน นางสาวกัญญาภัทร  หม้อนนทา 
ตำแหน่ง หน.แผนกทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3268 4166  
โทรสาร  0 3268 4048 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
สถานที่ติดต่อ 9 ม.7 ต.แม่รำพึง 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชนิดม้วนและเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดกัดล้างและเคลือบน้ำมัน 

จำนวนลูกจ้าง 968 คน 
ผู้ประสาน นายครรชิต  ปัญญา 
ตำแหน่ง Supervisor 
โทรศัพท์ 08 1735 1553 
โทรสาร 0 3269 1421 
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี. 
                           สถานที่ติดต่อ     166-166/1 ซ.กังวาน ม.8  
 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ 

 อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 ประเภทกิจการ   ทำของใช้ด้วยพลาสติก ท่อน้ำ สาย พี.ว.ีซี. 
จำนวนลูกจ้าง 121 คน 
ผู้ประสาน นางสาวอริสา  เพชรพวงผู้ 
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 08 6342 8616/0 2420 2551 ต่อ 611  
โทรสาร   
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ   บริษัท โพลีวูด (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 166/2 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 2 

ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือน  

เครื่องใช้ภายในบ้าน 
จำนวนลูกจ้าง 311 คน 
ผู้ประสาน นางสาวอริสา  เพชรพวงผู้ 
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 08 6342 8616/0 2420 2551 ต่อ 611 
โทรสาร - 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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                           ชื่อ    บริษัท บางกอกบีพีไปป์ จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     166-166/1 ม.8 ซ.กังวาน ๒  
 ถ.เพชรบุรี ต.อ้อมใหญ่ 
 อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 ประเภทกิจการ      โรงงานผลิตและจำหน่ายสายยางพี.วี.ซี. 
จำนวนลูกจ้าง 165 คน 
ผู้ประสาน นางสาวอริสา  เพชรพวงผู้ 
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 08 6342 8616/0 2420 2551 ต่อ 611  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ   บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
สถานที่ติดต่อ 78, 78/7, 78/5 ต.ดอนแผก 

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
ประเภทกิจการ ผลิตมอเตอ์และปั้มน้ำ 
 

จำนวนลูกจ้าง 442 คน 
ผู้ประสาน นายเฉลิมทรัพย์  ลำไย 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 08 5481 9711 
โทรสาร 0 3426 5119 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๘ 

จำนวน ๒ แห่ง  
สุราษฎร์ธานี 
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                           ชื่อ    บริษัท ดร้อปอิน สมุย จำกัด 
                           สถานที่ติดต่อ     13/1 ม.2 ต.บ่อผุด 

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
 ประเภทกิจการ   โรงแรม   

จำนวนลูกจ้าง 126 คน 
ผู้ประสาน นางสาวทัศนีย์  ฐิตะกาญจน์ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 08 9873 8365  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ   บริษัท รอยัลเมืองสมุย วิลล่า จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 89 ม.5 ต.บ่อผุด 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ประเภทกิจการ โรงแรม 
 

จำนวนลูกจ้าง 145 คน 
ผู้ประสาน นางสาวทัศนีย์  ฐิตะกาญจน์ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 08 9873 8365 
โทรสาร - 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ทำเนียบ 
สถานประกอบการที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.กทม.  

จำนวน ๙ แห่ง 
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ชื่อ    บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ   45 ซ.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
                    แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน  
                    กรุงเทพมหานคร 

ประเภทกิจการ  ผลิตและจำหน่ายรองเท้า 
จำนวนลูกจ้าง 2,847 คน 
ผู้ประสาน นายอดุลย์  นิยมเดชา 
ตำแหน่ง หน.ส่วนอาวุโสแผนกอาชีวอนามัยฯ 
โทรศัพท์ 0 2416 0026 ต่อ 209  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 
สถานที่ติดต่อ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 

ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
จำนวนลูกจ้าง 1,593 คน 
ผู้ประสาน นายปิยะณัฐ  ศรีกัณฑ์ 
ตำแหน่ง Employee Relation and Human Capital Services Executive 
โทรศัพท์ 06 3206 0363 
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 



42 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

42 
 

ชื่อ    บริษัท สมอทองการ์เม้นท์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     368 ซ.บางแค 3 ถ.บางแค 

 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพมหานคร                                             
 ประเภทกิจการ   ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า 
จำนวนลูกจ้าง 1,489 คน 
ผู้ประสาน นางสาวพัชรี  วงศ์ประเสริฐ 
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2455 8771 - 3  
โทรสาร  0 2455 8774 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท เดอะมอลล์บางกะปิ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
  สาขาที่ 00001  (สาขาบางแค) 
สถานที่ติดต่อ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ประเภทกิจการ บริการพื้นท่ีเช่าศูนย์การค้า บริการไอเย็น 

  ปรับอากาศ บริการรักษาความสะอาด บริการสวนน้ำ-สวนสนุก 
จำนวนลูกจ้าง 43 คน 
ผู้ประสาน นางสาวณัฐธิชา  มนเทวิน 
ตำแหน่ง ผจก.ส่วนบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2487 1000 ต่อ 206 
โทรสาร  0 2454 9168 - 9 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
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ชื่อ    บริษัท สมอทองการ์เม้นท์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     368 ซ.บางแค 3 ถ.บางแค 

 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพมหานคร                                             
 ประเภทกิจการ   ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า 
จำนวนลูกจ้าง 1,489 คน 
ผู้ประสาน นางสาวพัชรี  วงศ์ประเสริฐ 
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2455 8771 - 3  
โทรสาร  0 2455 8774 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท เดอะมอลล์บางกะปิ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
  สาขาที่ 00001  (สาขาบางแค) 
สถานที่ติดต่อ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ประเภทกิจการ บริการพื้นท่ีเช่าศูนย์การค้า บริการไอเย็น 

  ปรับอากาศ บริการรักษาความสะอาด บริการสวนน้ำ-สวนสนุก 
จำนวนลูกจ้าง 43 คน 
ผู้ประสาน นางสาวณัฐธิชา  มนเทวิน 
ตำแหน่ง ผจก.ส่วนบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2487 1000 ต่อ 206 
โทรสาร  0 2454 9168 - 9 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

43 
 

ชื่อ    บริษัท ธนบุรี เรียลเอสเตท จำกัด สำนักงานใหญ่ 
   (สาขาบางแค) 
 สถานที่ติดต่อ     518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร                                             
ประเภทกิจการ  บริการพ้ืนที่เช่าศูนย์การค้า ไอเย็นปรับอากาศ บริการรักษา 
 ความสะอาด 
จำนวนลูกจ้าง 367 คน 
ผู้ประสาน นางสาวณัฐธิชา  มนเทวิน 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2487 1000 ต่อ 206  
โทรสาร  0 2454 9168-9 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ    บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00006 
 (สาขาบางแค) 

สถานที่ติดต่อ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  

ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า 
จำนวนลูกจ้าง 558 คน 
ผู้ประสาน นางสาวณัฐธิชา  มนเทวิน   
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2487 1000 ต่อ 206 
โทรสาร  0 2454 9168 - 9 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ 
 คอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
 สถานที่ติดต่อ     120 ม.3 อาคารศูนย์ประชุม 

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร                                             

ประเภทกิจการ  โรงแรม 
จำนวนลูกจ้าง 168 คน 
ผู้ประสาน นางวาสนา ชาวเกาะ 
ตำแหน่ง ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2143 1234  
โทรสาร  0 2143 1737 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๑ 

จำนวน ๑๘ แห่ง  
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และอ่างทอง 
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ชื่อ    บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     225 ม.3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมณ ์ 
                   จ.ชัยนาท  
 ประเภทกิจการ   ผลิตและประกอบรองเท้า 

จำนวนลูกจ้าง 1,152 คน 
ผู้ประสาน นายรัตนพล  โพธิ์บ่าย 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท ์ 08 6209 5408  
โทรสาร  0 5649 1464 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 217 ม.1 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม 

                     จ.ลพบุรี  
 ประเภทกิจการ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที  

             (แช่แข็ง) 
จำนวนลูกจ้าง 486 คน 
ผู้ประสาน นายณรงค์  นพภาสี 
ตำแหน่ง จนท.อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท ์ 08 1744 6147 
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     59/1 ม.1 ต.หว้ยไผ่  อ.แสวงหา  
                     จ.อ่างทอง  
 ประเภทกิจการ   ผักและผลไม้แปรรูป 

จำนวนลูกจ้าง 360 คน 
ผู้ประสาน นางสาวเยาวลักษณ์  สมัครอง 
ตำแหน่ง ผจก.ส่วนบุคคล 
โทรศัพท ์ 08 6799 9509/0 3594 9836 - 7  
โทรสาร  0 3594 9835 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

 ชื่อ    บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 508/1 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
                     จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องมือกล 
 

จำนวนลูกจ้าง 1,744 คน 
ผู้ประสาน นางสาวลัดดาวัลย์  อินธรรม 
ตำแหน่ง จนท.แผนกความปลอดภัย 
โทรศัพท ์ 09 2262 8079/0 3525 8024 - 5 ต่อ 1๑๑ และ ๑๑๒ 
โทรสาร  0 3525 8022 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
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ชื่อ    บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     365 ม.2 นิคมฯ บางปะอิน ต.คลองจิก 

 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทกิจการ   เครื่องดื่มบรรจุขวด กาแฟ ขนม ลูกอม 

จำนวนลูกจ้าง 215 คน 
ผู้ประสาน นายกนกร  เพียรชนะ 
ตำแหน่ง จนท.ฝึกอบรมอาวุโส 
โทรศัพท์ 0 3535 2323  
โทรสาร  0 3525 8325 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท ไทยนิปปอนด์ฟู้ดส์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 1/21 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.5 

 ต.คามหาม อ.อุทัย 
                     จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง 
จำนวนลูกจ้าง 1,640 คน 
ผู้ประสาน นายยุทธนา  ลิ้มอยู่สวัสดิ์ 
ตำแหน่ง HR. Section Manager 
โทรศัพท์ 0 3533 0046 - 52 
โทรสาร  0 3533 0084 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
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ชื่อ    บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     113/4 ม.4 นิคมฯ สหรตนนคร 

 ต.บางพระครู อ.นครหลวง 
 จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่รถยนต์ที่ทำ 
 จากโลหะ 
จำนวนลูกจ้าง 192 คน 
ผู้ประสาน ว่าที่ ร.ต.สุนทร  ชัยเสนะ 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3536 4101 - 4 
โทรสาร  0 3536 410๕ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 153 ม.1 (นิคมฯ ไฮเทค) ต.บ้านเลน  
                    อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 

จำนวนลูกจ้าง 195 คน 
ผู้ประสาน นางสาวปัทมาพร  ดวงวิเชียร 
ตำแหน่ง ผจก.แผนกบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3572 9259 - 61 
โทรสาร  0 3572 92๖๒ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
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ชื่อ    บริษัท ซันวา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ    30/30 ม.2 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทกิจการ  ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

จำนวนลูกจ้าง 122 คน 
ผู้ประสาน นางสาวนภสร  เอ่ียมสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง Safety Officer 
โทรศัพท์ 0 3590 2635 - 8 
โทรสาร  0 3590 263๙ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 
  ชื่อ    บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 28/5 ม.9 ต.เชียงรากน้อย 

 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทกิจการ ผลิตกระเบื้องลอนคู่และแผ่นเรียบ 

จำนวนลูกจ้าง 105 คน 
ผู้ประสาน นางสาวพิมล  เที่ยงรัตน์ 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3535 1396 ต่อ 421 
โทรสาร  0 3527 4284 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ    ๓8 ม.9 ถ.สามโคก-เสนา  

ต./อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทกิจการ   สกัดน้ำมันจากวัตถุดิบรำข้าว 
จำนวนลูกจ้าง 181 คน 
ผู้ประสาน นางสาววรณัน  จิตรทัย 
ตำแหน่ง จนท.ทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3520 0503 - 5 
โทรสาร  0 3520 050๒ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) 
 สถานที่ติดต่อ 681 ม.2 นิคมฯ บางปะอิน ต.คลองจิก 

 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทกิจการ  ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 

จำนวนลูกจ้าง ๔๙๙ คน 
ผู้ประสาน นายสมปอง  นิ่มกาญจนา 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3524 6333 
โทรสาร  0 3524 6555 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     151-153 ม.2 และ 169/3-14 ม.5 

  ต.ลำไทร อ.พระนครศรีอยุธยา  
 จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ  ให้เช่า ลิชซิ่ง ซึ่งเป็นลังไม ้เพ่ือใช้ในการวางสินค้าในโกดังเก็บสินค้า 
จำนวนลูกจ้าง - 
ผู้ประสาน นางสาวโสมอุษา  พุ่มมาลี 
ตำแหน่ง ผช.ผจก.แผนกทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 0 3527 6856 
โทรสาร  0 3527 6898 - 9 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 16/5 ม.๖ ถ.ปทุม-เสนา ต.บา้นม้า 

 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายฟองน้ำวิทยาศาสตร์ 

จำนวนลูกจ้าง 102 คน 
ผู้ประสาน นางสาวนวพร  ศรีอร่าม 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3538 7276 
โทรสาร  0 3538 727๗ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     151-153 ม.2 และ 169/3-14 ม.5 

  ต.ลำไทร อ.พระนครศรีอยุธยา  
 จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ  ให้เช่า ลิชซิ่ง ซึ่งเป็นลังไม ้เพ่ือใช้ในการวางสินค้าในโกดังเก็บสินค้า 
จำนวนลูกจ้าง - 
ผู้ประสาน นางสาวโสมอุษา  พุ่มมาลี 
ตำแหน่ง ผช.ผจก.แผนกทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 0 3527 6856 
โทรสาร  0 3527 6898 - 9 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 16/5 ม.๖ ถ.ปทุม-เสนา ต.บา้นม้า 

 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายฟองน้ำวิทยาศาสตร์ 

จำนวนลูกจ้าง 102 คน 
ผู้ประสาน นางสาวนวพร  ศรีอร่าม 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3538 7276 
โทรสาร  0 3538 727๗ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๒ 

จำนวน ๒๒ แห่ง  
ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก 
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ชื่อ    บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 สถานที่ติดต่อ     358 ม.6 ถ.ทางหลวงสาย 331 

 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  
                     จ.ชลบุรี  

ประเภทกิจการ  อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
จำนวนลูกจ้าง ๗๓๓ คน 
ผู้ประสาน นางสาวสิริยพน  ตันกิม 
ตำแหน่ง Supervisior Safety 
โทรศัพท์ 0 3834 5950 - 70 ต่อ 1353  
โทรสาร  0 3834 5693 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 700/105 ม.1 ต.บ้านเก่า  

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ ผลิตคาร์บูเรเตอร์และชิ้นส่วน
คาร์บูเรเตอร์ สำหรับเครื่องยนต์เอนกประสงค์ 
จำนวนลูกจ้าง  537 คน 
ผู้ประสาน นางสาวรัญช์ธิตา  เอนกวัฒนเศรษฐา 
ตำแหน่ง Safety Officer 
โทรศัพท์ 0 3845 8306 ต่อ 1000 
โทรสาร  0 3845 8312 
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     700/296 ม.1  
 นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุร ีต.บ้านเก่า 

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี                                               

ประเภทกิจการ  ผลิตและซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทุกชนิด 
จำนวนลูกจ้าง 86 คน 
ผู้ประสาน นายวีรพล  เงินราง 
ตำแหน่ง ผจก.ทั่วไป 
โทรศัพท์ -  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ    บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 700/193 ม.1 ต.บ้านเก่า  

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์  
 สำหรับอะไหล่รถยนต์ 
จำนวนลูกจ้าง 220 คน 
ผู้ประสาน คุณรุ่งนภา  เพชรอาวุธ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 08 1868 5062/0 3846 8280 - 3 
โทรสาร  ๐ ๓๘๔๖ ๘๒๘๔ 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     700/296 ม.1  
 นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุร ีต.บ้านเก่า 

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี                                               

ประเภทกิจการ  ผลิตและซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทุกชนิด 
จำนวนลูกจ้าง 86 คน 
ผู้ประสาน นายวีรพล  เงินราง 
ตำแหน่ง ผจก.ทั่วไป 
โทรศัพท์ -  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ    บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 700/193 ม.1 ต.บ้านเก่า  

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์  
 สำหรับอะไหล่รถยนต์ 
จำนวนลูกจ้าง 220 คน 
ผู้ประสาน คุณรุ่งนภา  เพชรอาวุธ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 08 1868 5062/0 3846 8280 - 3 
โทรสาร  ๐ ๓๘๔๖ ๘๒๘๔ 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส  
        (ประเทศไทย) จำกัด 

 สถานที่ติดต่อ     700/627 ม.4 ต.บ้านเก่า  
 อ.พานทอง จ.ชลบุรี  

ประเภทกิจการ  คลังสินค้าและการขนถ่ายสินค้า 
จำนวนลูกจ้าง - 
ผู้ประสาน นางสาวณัฐชิวัลย์  วภิาสหิรัญญ 
ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝ่ายธุรการงานบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3821 0042 - 7  
โทรสาร  0 3821 0040 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ    บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 789/164 ม.1 ต.หนองขาม  

 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีทำจากโลหะ 

จำนวนลูกจ้าง 218 คน 
ผู้ประสาน นางสาวรัตนาภรณ์  บุรีเสรีรัตน์ 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3834 8513  
โทรสาร  0 3834 8517 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     334 ม.1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา 

 ถ.สุขาภบิาล ๘ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ   ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ ประเภทพลาสติก 
 

จำนวนลูกจ้าง 943 คน 
ผู้ประสาน คุณดนิตา  นิติวิระกุล 
ตำแหน่ง ผจก.แผนก ER 
โทรศัพท์ 0 3848 0848 - 51 
โทรสาร  0 3848 2523 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 700/1017 ม.9 ต.มาบโป่ง  

อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

จำนวนลูกจ้าง 812 คน 
ผู้ประสาน นายชวัลวิทย์  อุดกันทา 
ตำแหน่ง จนท.แรงงานสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0 3810 9360 - 7  
โทรสาร  0 3810 9368 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ซากะฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     700/440 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ  

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ   ชิ้นส่วนรถยนต์ ชุบโลหะ 
จำนวนลูกจ้าง 458 คน 
ผู้ประสาน นายสำราญ  ปนกำเหน็ด 
ตำแหน่ง HR Manager 
โทรศัพท์ 0 3845 4114 - 21 ต่อ 102  
โทรสาร  0 3845 4123 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

ชื่อ    บริษัท เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 700/302 ม.6 ถ.บางนา-ตราด 

 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร ี
 ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 

จำนวนลูกจ้าง 154 คน 
ผู้ประสาน นางสาวสาวิตรี  โพธิอ้อ 
ตำแหน่ง Staff 
โทรศัพท์ 0 3845 7081 ต่อ 116  
โทรสาร  0 3845 7081 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     700/323 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ  

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
 ประเภทกิจการ   ผลิตสารดูดซับออกซิเจนเพ่ือการส่งออก 
 

จำนวนลูกจ้าง 384 คน 
ผู้ประสาน นางสาวนัฐติยาพร  ปริชัยยะ 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3845 8351 - 5 ต่อ 208  
โทรสาร  ๐ ๓๘๔๕ ๘๓๕๖ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 

 ชื่อ    บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 700/372 ม.6 ต.หนองไม้แดง  

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์กระป๋องอัดก๊าซ 
 

จำนวนลูกจ้าง 1,019 คน 
ผู้ประสาน นางสาวเดือนเพ็ญ  พันธุ์สวัสดิ์ 
ตำแหน่ง หน.งานอาวุโส 
โทรศัพท์ 0 3845 8680 – 3 
โทรสาร  0 3845 8684  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 
 



66 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

66 
 

ชื่อ    บริษัท ภูสักธาร รีสอร์ท จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ    222 ม.2 ถ.เลียบคลองชลประทาน  

 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  
 ประเภทกิจการ   ที่พัก-สัมมนาจัดเลี้ยง 
จำนวนลูกจ้าง ๗๓ คน 
ผู้ประสาน นายสมนึก  ขันทอง 
ตำแหน่ง รอง ผจก.ทั่วไป 
โทรศัพท์ 09 1602 7027  
โทรสาร  0 373๘ 4๒๙๑ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท สานิต แอนด์ ซันส์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 177 ม.6 ต.ป่าขะ  

อ.บ้านนา จ.นครนายก 
 ประเภทกิจการ บรรจุน้ำหอมในกระป๋องฉีด 

จำนวนลูกจ้าง ๑๓๒ คน 
ผู้ประสาน นางสาวนคินรัตน์  ละราคี 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3738 2775 
โทรสาร  ๐ ๓๗๓๘ ๒๗๗๔  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ภูสักธาร รีสอร์ท จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ    222 ม.2 ถ.เลียบคลองชลประทาน  

 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  
 ประเภทกิจการ   ที่พัก-สัมมนาจัดเลี้ยง 
จำนวนลูกจ้าง ๗๓ คน 
ผู้ประสาน นายสมนึก  ขันทอง 
ตำแหน่ง รอง ผจก.ทั่วไป 
โทรศัพท์ 09 1602 7027  
โทรสาร  0 373๘ 4๒๙๑ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท สานิต แอนด์ ซันส์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 177 ม.6 ต.ป่าขะ  

อ.บ้านนา จ.นครนายก 
 ประเภทกิจการ บรรจุน้ำหอมในกระป๋องฉีด 

จำนวนลูกจ้าง ๑๓๒ คน 
ผู้ประสาน นางสาวนคินรัตน์  ละราคี 
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3738 2775 
โทรสาร  ๐ ๓๗๓๘ ๒๗๗๔  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     199 ม.5 ต.หนองโพรง  

 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี  
 ประเภทกิจการ   สีย้อมผ้า สีพิมพ์ผ้า 
จำนวนลูกจ้าง 128 คน 
ผู้ประสาน นายปรีดา  จตุรวงค ์
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 8944 5464 - 7  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 229 ม.7 ต.ท่าตูม  

 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 
 ประเภทกิจการ ชุดเคลือบผิวโลหะ 
 

จำนวนลูกจ้าง 295 คน 
ผู้ประสาน นางสาวพรพรรณ  สุขสมจิตต์ 
ตำแหน่ง ผช.หน.ส่วนบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3721 0981 - 3 
โทรสาร  0 3721 0984  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๓ 

จำนวน ๖ แห่ง  
ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร และอุบลราชธานี 
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ชื่อ    บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาท่ี 4 
 สถานที่ติดต่อ     236 ม.10 ต.ดู่ทุ่ง  
  อ.เมือง จ.ยโสธร  
 ประเภทกิจการ   ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม 
จำนวนลูกจ้าง 1,099 คน 
ผู้ประสาน นางสาวสิยา  ศรีชมภู 
ตำแหน่ง จนท.สวัสดิการ-บริหารแรงงานสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0 4558 2565 - 8  
โทรสาร  ๐ ๔๕๕๘ ๒๕๖๙ 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 
 

ชื่อ    บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด 
สถานที่ติดต่อ 439 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ 

 ต.โพนขำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
ประเภทกิจการ ค้าข้าว 
 

จำนวนลูกจ้าง 183 คน 
ผู้ประสาน คุณธนิกา  โสดา 
ตำแหน่ง พนง.ฝึกอบรมและสวัสดิการ 
โทรศัพท์ 0 4564 3333  
โทรสาร  0 4561 2307  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 



70 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

70 
 

ชื่อ    บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาศรีสะเกษ 
สถานที่ติดต่อ 112 ม.6 ต.โพธิ์  

 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
ประเภทกิจการ ค้าส่ง, ค้าปลีก 
 

จำนวนลูกจ้าง 114 คน 
ผู้ประสาน นายธิปกรณ์  มีชำริ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบุคลากร สาขาศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 09 3424 5356/0 4561 3838 
โทรสาร  0 4561 7๖48  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 
 สถานที่ติดต่อ     442 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ 

 ต.โพนป่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
 ประเภทกิจการ   ผลิตอาหาร 
จำนวนลูกจ้าง 167 คน 
ผู้ประสาน นายพิเชฐ  อ่อนไร่ 
ตำแหน่ง หน.สวัสดิการ 
โทรศัพท์ 09 6460 9589  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
            สาขาวารินชำราบ 
 สถานที่ติดต่อ 322 ม.8 ต.แสนสุข  

 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า 
จำนวนลูกจ้าง 100 คน 
ผู้ประสาน นางสาวสุรินทร์ทา  วงศาลา 
ตำแหน่ง ผจก.ทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 09 9470 9011 
โทรสาร  -  
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท บี-มิกซ์ คอนกรีต จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     234 ม.5 ต.คอโค  

 อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  
 ประเภทกิจการ   จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
จำนวนลูกจ้าง 64 คน 
ผู้ประสาน นางสาวสุภาภรณ์  ทีงาม 
ตำแหน่ง จนท. ISO 
โทรศัพท์ 08 1966 6949/0 4455 8991 - 2  
โทรสาร  0 4455 8990 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ 

จำนวน ๙ แห่ง  
ขอนแก่น นครพนม และสกลนคร 
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ชื่อ    บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ     5/1 - 3 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ  

 อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 ประเภทกิจการ   ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม 
จำนวนลูกจ้าง 150 คน  
ผู้ประสาน นางสาวศศิธร  ภาสะฐิติ 
ตำแหน่ง จนท.บุคคล 
โทรศัพท์ 0 4326 1130 - 5  
โทรสาร  0 4326 1139 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน  
 

ชื่อ    บริษัท โฆษะโฮลดิ้ง จำกัด (โรงแรมโฆษะ) 
สถานที่ติดต่อ 250 - 252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง  

 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ประเภทกิจการ โรงแรม 
 

 

จำนวนลูกจ้าง 260 คน 
ผู้ประสาน นางสาวตรีทิพย์นภา  วงศ์สุ่ย 
ตำแหน่ง ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 4332 0320 ต่อ 2172 
โทรสาร  0 4322 5013  
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
 สถานที่ติดต่อ     195 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า  

 อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 ประเภทกิจการ   ค้าส่ง 
จำนวนลูกจ้าง 186 คน  
ผู้ประสาน นางสาวเบญจพร  จันเคน 
ตำแหน่ง ผจก.ส่วนบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท์ 0 4304 2301 - 7 ต่อ 105 และ 189  
โทรสาร  0 4305 7030 - 1 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
 
 

ชื่อ    บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 47 ม.1 ต.สำราญ 

 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 ประเภทกิจการ ทำเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ 

 การแพทย์ 
จำนวนลูกจ้าง 19 คน 
ผู้ประสาน นายจงสวัสดิ์  เพียปาน 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน 
โทรศัพท์ ๐ 4339 3685/0 4339 3695 
โทรสาร  0 4339 3686  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
        (โครงการ 1) 
สถานที่ติดต่อ 239 ม.1 ถ.มิตรภาพ  

 ต./อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ประเภทกิจการ ผลิตสำลีคัตตอนบัด 

จำนวนลูกจ้าง 608 คน 
ผู้ประสาน นางรัตนา  จันทรเดชา 
ตำแหน่ง หน.หน่วย HRM 
โทรศัพท์ 08 0545 5629/0 4300 9720 
โทรสาร  0 4300 9720  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 

 
 

ชื่อ    บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
          (โครงการ ๒) 
 สถานที่ติดต่อ     ๑๒6 ม.6 ซ.บ้านโนนสวรรค์ ถ.แจ้งสนิท 

 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  
 ประเภทกิจการ   ผลิตสำลีแผ่น, ม้วน 
จำนวนลูกจ้าง 130 คน  
ผู้ประสาน นางสาวสุภาภรณ์  โยธการี 
ตำแหน่ง หน.หน่วย HRM P.2 
โทรศัพท์ 08 4409 7069  
โทรสาร  0 4327 4640 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  



76 ท�ำเนียบสถำนประกอบกำรที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

76 
 

ชื่อ    บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
        (โครงการ 3) 
สถานที่ติดต่อ 249 ม.1 ถ.มิตรภาพ  

 ต./อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ประเภทกิจการ ผลิตสำลีคัตตอนบัด 

จำนวนลูกจ้าง 42 คน 
ผู้ประสาน นางรัตนา  จันทรเดชา 
ตำแหน่ง หน.หน่วย HRM 
โทรศัพท์ 08 0545 5629 
โทรสาร  0 4300 9720  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
        สาขานครพนม  

 สถานที่ติดต่อ     ๔05 ถ.นิตโบ ต.หนองญาติ  
 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  

 ประเภทกิจการ   ค้าส่ง – ปลีก 
จำนวนลูกจ้าง 146 คน  
ผู้ประสาน นางสาวเพ็ญพร  สุขา 
ตำแหน่ง ผจก.ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 0 4253 1663  
โทรสาร  0 4253 1661 
รูปแบบการให้โอกาส    
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน  
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ชื่อ    บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 215 ม.4 ต./อ.เต่างอย 

 จ.สกลนคร 
 ประเภทกิจการ แปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 

 อบแห้ง มะเขือเทศเข้มข้น 
จำนวนลูกจ้าง ๑๙๔ คน 
ผู้ประสาน นางสาวดาวัลย์  ฮวดคันทะ 
ตำแหน่ง จนท.บุคคล 
โทรศัพท์ 0 4276 1129 
โทรสาร  0 4276 1189 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ 

จำนวน ๘ แห่ง  
เชียงใหม่ พะเยา และลำปาง 
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ชื่อ    บริษัท เดสทีนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 131/44 ม.1 ต.ช้างเผือก  

 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 ประเภทกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ 

จำนวนลูกจ้าง - 
ผู้ประสาน นางวิจิตรา  เลียบบัวป่า 
ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 5392 0160 
โทรสาร  0 5392 0122  
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 
 

ชื่อ    บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  
      โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้  

 สถานที่ติดต่อ     252 ม.8 ต.หนองหาร  
 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

ประเภทกิจการ  โรงงานแปรรูป 
จำนวนลูกจ้าง 274 คน  
ผู้ประสาน นายศรัณยู  พรหมรินทร 
ตำแหน่ง ผจก.ส่วนทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 06 4236 2823  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน  
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ชื่อ    บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก  

 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 ประเภทกิจการ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
 รถจักรยานยนต์ 
จำนวนลูกจ้าง 640 คน 
ผู้ประสาน นายจรัส  คำมามูล 
ตำแหน่ง ผจก.หน่วยงานสวัสดิการฯ 
โทรศัพท์ 0 5322 0999 ต่อ 244 
โทรสาร  ๐ ๕๓๒๑ 8550 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 
 

ชื่อ    บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  
 สถานที่ติดต่อ     205/1 ม.2 ต.โป่งแยง  

 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 ประเภทกิจการ   โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ 

จำนวนลูกจ้าง -  
ผู้ประสาน นางพนัชกร  สิทธิ 
ตำแหน่ง Unit Head-Human Resources 
โทรศัพท์ 0 5387 9131 - 3  
โทรสาร  0 5387 9136 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน  
          นอร์ทเทอร์น จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 361/2 ถ.มหิดล ต.หนองหอย  

 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

ประเภทกิจการ บริการงานรักษาความปลอดภัย 
จำนวนลูกจ้าง 666 คน 
ผู้ประสาน นายณัฐคุณชน  อโนขัติ 
ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝ่ายบริหาร 
โทรศัพท์ 0 5380 2642 - 5 
โทรสาร  0 5380 1519  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 
 

ชื่อ    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
           สาขาเชียงใหม่  
 สถานที่ติดต่อ     208 ม.3 ต.ท่าศาลา  

 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

ประเภทกิจการ   ธุรกิจค้าปลีก 
จำนวนลูกจ้าง 171 คน  
ผู้ประสาน นางสาวสุนทรีย์  วราศัย 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 08 1432 4133  
โทรสาร  0 5326 2354 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ วีไอพี พะเยา 
 สถานที่ติดต่อ 159 ม.4 ต.จำป่าหวาย  

 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
 ประเภทกิจการ ซ่อมรถยนต์ 

จำนวนลูกจ้าง 95 คน 
ผู้ประสาน นางสาวพัชรินทร์  ยอดม่ิง 
ตำแหน่ง เลขา/ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 08 3002 3245/0 5441 3785 
โทรสาร  0 5441 3786  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (เหมืองแม่ทาน)  
 สถานที่ติดต่อ    ม.9 บ้านแม่ทาน ต.สันดอนแก้ว  

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  
 ประเภทกิจการ   เหมืองแร่ 

จำนวนลูกจ้าง 133 คน  
ผู้ประสาน นายวิเชียร  ศรีแตงอ่อน 
ตำแหน่ง Sefty Officer 
โทรศัพท์ 09 3130 9217  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๖ 

จำนวน ๘ แห่ง  
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ ์
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ชื่อ    บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 117 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง  

 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
 ประเภทกิจการ ก่อสร้าง 
 

จำนวนลูกจ้าง 1,357 คน 
ผู้ประสาน คุณปิยพนธ์  คำแจง 
ตำแหน่ง หน.แผนกความปลอดภัย 
โทรศัพท์ 0 5671 2341 – 4  
โทรสาร  0 5671 2979  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส จำกัด  
 สถานที่ติดต่อ     9/9 ม.2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก 

 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  
 จ.เพชรบูรณ์  

ประเภทกิจการ  จำหน่ายรถยนต์ 
จำนวนลูกจ้าง 48 คน  
ผู้ประสาน นางสาวบัวสวรรค์  วิศิษฐ์พาณิชย์ 
ตำแหน่ง ผจก. 
โทรศัพท์ 08 1785 6792  
โทรสาร  0 5672 3003 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (สาขาพิษณุโลก) 
 สถานที่ติดต่อ 239/1 ม.3 ต.ดอนทอง  

 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
 ประเภทกิจการ ผลิตฟันปลอม 
 

จำนวนลูกจ้าง 98 คน 
ผู้ประสาน นางสาวธาริณี  มิ่งเทศ 
ตำแหน่ง หน.ฝ่าย สนง. 
โทรศัพท์ 08 6431 3901/0 5590 6506  
โทรสาร  -  
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 
 

ชื่อ    บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
 สถานที่ติดต่อ     126 ม.1 ต.สมอแข 

 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
 ประเภทกิจการ   ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 

จำนวนลูกจ้าง 276 คน  
ผู้ประสาน นางสาวประภัสสร   
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 09 4890 4991  
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
         (สาขาเดอะซันซูปเปอร์เซ็นเตอร์) 
 สถานที่ติดต่อ 45/1-5 ถ.อินใจม ีต.ท่าอิฐ  

 อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

ประเภทกิจการ ธุรกิจบริการ 
จำนวนลูกจ้าง 66 คน 
ผู้ประสาน นางธนิกา  กรุดมินบุรี 
ตำแหน่ง ผช.ผจก. 
โทรศัพท์ 0 5544 4777 ต่อ 412, 507  
โทรสาร  -  
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 
 

ชื่อ    บริษัท มงคลสมัย จำกัด  
 สถานที่ติดต่อ     149 ม.5 ต.ผาจุก 

 อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  
 ประเภทกิจการ   ผลิตสุรา 

จำนวนลูกจ้าง 140 คน  
ผู้ประสาน นางสาวนิตยา  คำยอด   
ตำแหน่ง หน.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 5544 9126 - 8 ต่อ 2015  
โทรสาร  0 5544 9131 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๗ 

จำนวน ๘ แห่ง  
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
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ชื่อ    บริษัท กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ  

 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า 
 

จำนวนลูกจ้าง 112 คน 
ผู้ประสาน นายจรัส  ไตรบุญ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3451 4888 ต่อ 116  
โทรสาร  0 3452 1482 
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 สถานที่ติดต่อ     90 ม.5 ถ.แสงชูโต ต./อ.ท่ามะกา 

 จ.กาญจนบุรี  
 ประเภทกิจการ   กลึงและเชื่อมโลหะ 

จำนวนลูกจ้าง 302 คน  
ผู้ประสาน นางสาวพัชราพร  ภัทรสิริรัชต์   
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 06 4934 6177  
โทรสาร  0 3454 1293 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 42/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่  

 อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 ประเภทกิจการ ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

จำนวนลูกจ้าง 4,291 คน 
ผู้ประสาน นางประภาพินธ์  บุญชัย 
ตำแหน่ง ผอ.อาวุโส ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2811 5101 - 6  
โทรสาร  0 2811 4989   
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด  
 สถานที่ติดต่อ    96 ม.3 ถ.ในคลองบ้านไร่ ต.บางแก้ว 

 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
 ประเภทกิจการ   ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ 

จำนวนลูกจ้าง 1,358 คน  
ผู้ประสาน นางสาวกนกกาญจน์  ชาวสวนกล้วย   
ตำแหน่ง จนท.ทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 3432 7555 
โทรสาร  0 3432 7305 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ 
         แม่พลอย) 
 สถานที่ติดต่อ 58 – 59 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย ๔  

 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ประเภทกิจการ ผลิตประกอบอาหารสำเร็จรูป เช่น  
น้ำมะพร้าว น้ำกะทิ กะทิผง ผลไม้กระป๋องฯ 

จำนวนลูกจ้าง 2,476 คน 
ผู้ประสาน นางสาวสุณิสา  รองรัตน์ 
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0 2813 1102 - 5 ต่อ 123  
โทรสาร  0 2813 1108   
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 

ชื่อ    บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด  
 สถานที่ติดต่อ     44/4 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา 

 อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 ประเภทกิจการ   ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง และถุงเพ้าท์ 
จำนวนลูกจ้าง 3,071 คน  
ผู้ประสาน นายจารุวัทน์  ทิฆัมพรไพโรจน์   
ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
โทรศัพท์ 0 3432 3989 ต่อ 161 
โทรสาร  0 3432 1987 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ชื่อ    สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรม 
          ราชูปถัมภ์) 
 สถานที่ติดต่อ 119 ม.3 ต.หนองโพ  

 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ประเภทกิจการ สหกรณ์การเกษตร 
จำนวนลูกจ้าง 961 คน 
ผู้ประสาน คุณณัฏฐ์ฐาวรี  เจริญธรรม 
ตำแหน่ง จป. 
โทรศัพท์ 09 8257 7455  
โทรสาร  0 3238 9089   
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด  
 สถานที่ติดต่อ     151 ม.6 ต.ย่านยาว 

 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  
 ประเภทกิจการ   อุตสาหกรรมน้ำตาล 

จำนวนลูกจ้าง 178 คน  
ผู้ประสาน นางสาวจินตนา  ชำนาญ   
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท์ 0 3543 4223 
โทรสาร  0 3543 4224 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 



93ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

93 
 

 
 
 
 

สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๘ 

จำนวน ๑ แห่ง  
กระบี่ 
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สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
คืนคนดีสู่สังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

พื้นที่ 
สำนักงาน ปปส.ภาค ๙ 

จำนวน ๔ แห่ง  
ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสงขลา 
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ชื่อ    บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 36/3 ม.4 ต.รสูะมิแล  

 อ.เมือง จ.ปัตตานี 
 ประเภทกิจการ คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ 

จำนวนลูกจ้าง 102 คน 
ผู้ประสาน นายพิเชษฐ์  ศรีนารถ 
ตำแหน่ง รอง ผจก. 
โทรศัพท์ 0 7333 2222  
โทรสาร  0 7333 4722   
รูปแบบการให้โอกาส  
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
 

ชื่อ    บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  
         โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง  
 สถานที่ติดต่อ     270 ม.9 ต.ท่าแค 

 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  

ประเภทกิจการ  แปรรูปไก่ 
จำนวนลูกจ้าง 1,218 คน  
ผู้ประสาน นายศิริวัฒน์  ภู่ไพบูลย์   
ตำแหน่ง จนท.อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 0 7463 5700 
โทรสาร  0 7463 5749 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 



97ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

97 
 

ชื่อ    บริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จำกัด 
 สถานที่ติดต่อ 42/1 ม.7 ต.บุด ี 

 อ.เมือง จ.ยะลา 
 ประเภทกิจการ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
จำนวนลูกจ้าง 350 คน 
ผู้ประสาน นางสุชาดา  ล่อเฮง 
ตำแหน่ง หน.ฝ่ายวัตถุดิบ 
โทรศัพท์ 08 9979 7940  
โทรสาร  -   
รูปแบบการให้โอกาส  
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
 
 

ชื่อ    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์  
          ซัพพลาย  
 สถานที่ติดต่อ     13/15 ม.6 ต.สทิงหม้อ 
 อ.สิงหนคร จ.สงขลา  

ประเภทกิจการ  บริการจัดเก็บและดูแลรักษาท่อน้ำมัน 
จำนวนลูกจ้าง 45 คน  
ผู้ประสาน นางวิยดา  คงมี   
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
โทรศัพท์ 08 1277 4155 
โทรสาร  - 
รูปแบบการให้โอกาส    
ส่งแรงงานที่เป็นผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเข้าทำงาน 
เปิดรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้าทำงาน 
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ภาคผนวก 
สรุปรายชื่อสถานประกอบการมีความจำนงให้โอกาส 

ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2563 
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ตารางที่ ๑ สรุปรายชื่อสถานประกอบการมีความจำนงให้โอกาสผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สงัคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 

พ้ืนที่ 
จังหวัด ภาค 

1 บริษัท บางกอกโพลแีซด จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

2 บริษัท บีเซน จำกัด สระบุร ี 1 

3 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สระบุร ี 1 

4 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สระบุรี 1 

5 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด สระบุร ี 1 

6 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี สระบุร ี 1 

7 บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จำกัด สระบุรี 1 

8 บริษัท สยามไพเซนต์คอมเมอร์เซียล จำกัด ปราจีน 2 

9 บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย ์จำกัด บุรีรัมย์ 3 

10 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปไก่มหาสารคาม) มหาสารคาม 4 

11 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาหนองคาย) หนองคาย 4 

12 บริษัท สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย จำกัด (มหาชน) เชียงราย 5 

13 บริษัท โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท เชียงราย จำกัด เชียงราย 5 

14 บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด เชียงราย 5 

15 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปไก่เชียงใหม่) เชียงใหม่ 5 

16 บริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด นครสวรรค์ 6 

17 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด เพชรบูรณ์ 6 

18 บริษัท เพื่อนไทยขนส่ง จำกัด เพชรบูรณ์ 6 
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ตารางที่ ๒ สรุปรายชื่อสถานประกอบการมีความจำนงให้โอกาสผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สงัคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ที ่ ช่ือสถานประกอบการ พื้นที่ 

จังหวัด ภาค 
๑ บริษัท เดอะบิบิมบบั จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

2 บริษัท เอส แอนด ์พี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร กทม. 

3 บริษัท อาหารคุณภาพ จำกัด สำนกังานใหญ่ (สาขาบางแค) กรุงเทพมหานคร กทม. 

๔ บริษัท คอฟฟี่เฮ้าส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (สาขาบางแค) กรุงเทพมหานคร กทม. 

5 บริษัท โตโยต้าเอ็มไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 
6 บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

๗ บริษัท เจมอน จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

8 บริษัท สกาเดีย แอร ์เอ๊กซ์เพรส จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

9 บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

๑๐ บริษัท สยามคริสต์มาส จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

11 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิง่ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร กทม. 

12 บริษัท สมชัยปกัษ์ใต้ กรุงเทพขนส่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

๑๓ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

14 บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

15 บริษัท วิศิรินทร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร กทม. 

๑๖ บริษัท บุญทัต ทรานสปอร์ต จก. กรุงเทพมหานคร กทม. 

17 บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ลพบุร ี 1 

18 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงาน 2) ลพบุร ี 1 

100 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 
พ้ืนที่ 

จังหวัด ภาค 
19 บริษัท ทิพย์สพุรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี ่จำกัด สุพรรณบุรี 7 

20 บริษัท แกพ๊ อินดัสตรีส์ จำกัด ราชบุร ี 7 

21 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส ์สาขาราชบุรี จำกัด (มหาชน) ราชบุร ี 7 

22 บริษัท บางกอกแล๊ป แอนด ์คอสเมติค จำกัด ราชบุร ี 7 

23 บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระปอ๋ง จำกัด ราชบุร ี 7 

24 บริษัท เฟิรสท์ แคน ฟูด (ไทย) จำกัด ราชบุร ี 7 

25 บริษัท บางกอกพวีีซี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม 7 

26 บริษัท บี.เค.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

27 บริษัท เอ.บี.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

28 บริษัท บางกอกโพลวีูด จำกัด นครปฐม 7 

29 บริษัท บางกอกเดดคอร์พลาส จำกัด นครปฐม 7 

30 บริษัท บางกอกพวีีซี (1996) จำกัด นครปฐม 7 

31 บริษัท สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นครปฐม 7 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 
พ้ืนที่ 

จังหวัด ภาค 
19 บริษัท ทิพย์สพุรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี ่จำกัด สุพรรณบุรี 7 

20 บริษัท แกพ๊ อินดัสตรีส์ จำกัด ราชบุร ี 7 

21 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส ์สาขาราชบุรี จำกัด (มหาชน) ราชบุร ี 7 

22 บริษัท บางกอกแล๊ป แอนด ์คอสเมติค จำกัด ราชบุร ี 7 

23 บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระปอ๋ง จำกัด ราชบุร ี 7 

24 บริษัท เฟิรสท์ แคน ฟูด (ไทย) จำกัด ราชบุร ี 7 

25 บริษัท บางกอกพวีีซี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม 7 

26 บริษัท บี.เค.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

27 บริษัท เอ.บี.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

28 บริษัท บางกอกโพลวีูด จำกัด นครปฐม 7 

29 บริษัท บางกอกเดดคอร์พลาส จำกัด นครปฐม 7 

30 บริษัท บางกอกพวีีซี (1996) จำกัด นครปฐม 7 

31 บริษัท สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นครปฐม 7 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 
พ้ืนที่ 

จังหวัด ภาค 
19 บริษัท ทิพย์สพุรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี ่จำกัด สุพรรณบุรี 7 

20 บริษัท แกพ๊ อินดัสตรีส์ จำกัด ราชบุร ี 7 

21 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส ์สาขาราชบุรี จำกัด (มหาชน) ราชบุร ี 7 

22 บริษัท บางกอกแล๊ป แอนด ์คอสเมติค จำกัด ราชบุร ี 7 

23 บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระปอ๋ง จำกัด ราชบุร ี 7 

24 บริษัท เฟิรสท์ แคน ฟูด (ไทย) จำกัด ราชบุร ี 7 

25 บริษัท บางกอกพวีีซี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม 7 

26 บริษัท บี.เค.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

27 บริษัท เอ.บี.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

28 บริษัท บางกอกโพลวีูด จำกัด นครปฐม 7 

29 บริษัท บางกอกเดดคอร์พลาส จำกัด นครปฐม 7 

30 บริษัท บางกอกพวีีซี (1996) จำกัด นครปฐม 7 

31 บริษัท สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นครปฐม 7 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 
พ้ืนที่ 

จังหวัด ภาค 
19 บริษัท ทิพย์สพุรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี ่จำกัด สุพรรณบุรี 7 

20 บริษัท แกพ๊ อินดัสตรีส์ จำกัด ราชบุร ี 7 

21 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส ์สาขาราชบุรี จำกัด (มหาชน) ราชบุร ี 7 

22 บริษัท บางกอกแล๊ป แอนด ์คอสเมติค จำกัด ราชบุร ี 7 

23 บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระปอ๋ง จำกัด ราชบุร ี 7 

24 บริษัท เฟิรสท์ แคน ฟูด (ไทย) จำกัด ราชบุร ี 7 

25 บริษัท บางกอกพวีีซี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม 7 

26 บริษัท บี.เค.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

27 บริษัท เอ.บี.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด นครปฐม 7 

28 บริษัท บางกอกโพลวีูด จำกัด นครปฐม 7 

29 บริษัท บางกอกเดดคอร์พลาส จำกัด นครปฐม 7 

30 บริษัท บางกอกพวีีซี (1996) จำกัด นครปฐม 7 

31 บริษัท สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นครปฐม 7 
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ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาส

ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ท�ำเนียบ
สถำนประกอบกำร

ที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ

โดย ส�ำนักงำน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
ร่วมกับ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

ท
�ำ

เนี
ย

บ
ส

ถ
ำ

น
ป

ร
ะก

อ
บ

ก
ำ

ร
ที่

ได
้ร

ับ
ม

อ
บ

ป
ร

ะก
ำ

ศ
เกี

ย
ร

ต
ิค

ุณ
ฯ

 ป
ร

ะจ
�ำ

ป
ีง

บ
ป

ร
ะม

ำ
ณ

 พ
.ศ

. ๒
๕

๖
๒

 -
 ๒

๕
๖

๓

ยุติธรรมเชิกรุก สร้างสุขให้ประชาชน


