
  
 
 
 

ทําเนียบ 
สถานประกอบการท่ีไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการสถานประกอบการรวมใจใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม  

ประจําป 2562 
 

 

 
โดย สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม รวมกับ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 

ทําเนียบ 
สถานประกอบการท่ีไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการสถานประกอบการรวมใจใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม  

ประจําป 2562 
 

 
 

 

 



 
 

จัดงานโดย กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
รวมกับ 

สํานักงานคณะกรรมปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยตุิธรรม 

มอบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการรวมใจ 
ใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม 

ณ วันพฤหัสบดท่ีี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (สวนกลาง) วิภาวดี 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 



โครงการสถานประกอบการรวมใจใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพตดิ
คืนคนดสีูสังคม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 ปญหายาเสพติดเปนปญหาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ รัฐบาลไดเล็งเห็น

ความสําคัญและมีนโยบายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงานมาอยาง

ตอเนื่อง กําหนดยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

มุงเนนการสรางภูมิคุมกัน/ปองกันยาเสพติดในประชากรวัยแรงงาน สงเสริมให

ผูประกอบการมีเจตคติท่ีดีใหโอกาสลูกจางผูเสพผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา

ยาเสพติด และเปดโอกาสรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางานโดยภาครัฐ

สนับสนุน สรางแรงจูงใจ  

 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
จัดทําโครงการสถานประกอบการรวมใจใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคมป 
2562 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ เสริมสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการรวมเปนพลัง
สําคัญในการตอตานยาเสพติด รวมท้ัง ใหโอกาสแรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการ 
 ๑) เพ่ือประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด
คืนคนดีสูสังคม 
 ๒) เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการทุกแหงดําเนินการใหโอกาสผูเสพผูติด    
ยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม 

๓) เพ่ือใหแรงงานในสถานประกอบการหางไกลจากยาเสพติดมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
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กลุมเปาหมาย/หลักเกณฑการพิจารณา 

 คุณลักษณะกลุมเปาหมาย : สถานประกอบการท่ีดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

 หลักเกณฑการพิจารณา 

 1) สถานประกอบการท่ีใหโอกาสแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดยาเสพติดสงเขา
รับบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 

 2) สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดรักษา
ยาเสพติดเขาทํางาน  

 3) สถานประกอบการท่ีมีบริษัทชื่อเดียวกันแตมีพ้ืนท่ีตั้งหลายพ้ืนท่ี 
และมีกลไกการบริหารจัดการรวมกันจะมอบประกาศเกียรติคุณใบเดียว 

 4) มีการรับรองความถูกตองของขอมูลจากนายจาง/ผู ท่ีไดรับรับ
มอบหมาย 

 5) มีหนังสือรับรองจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด/เขตพ้ืนท่ี 1-10 กรุงเทพมหานคร 
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รูปแบบการใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม  

1) สถานประกอบการมีนโยบายใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด คนหาผูเสพผูติด
ยาเสพติดในสถานประกอบการสงบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน           

2) สถานประกอบการเปดรับผูเสพผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดรักษายาเสพตดิ
เขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการสถานประกอบการรวมใจใหโอกาสผูเสพผูติด
ยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม 

  สถานประกอบการท่ีแจงจํานงเขารวมโครงการ รวมจํานวนท้ังหมด 
196 แหง  

  สถานประกอบการท่ีผานการพิจารณาไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ 
รวมจํานวนท้ังหมด 93 แหง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปภาพรวม : มีสถานประกอบการท่ีผานการพิจารณาไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ 
รวมจํานวนท้ังหมด 93 แหง โดยสงเขาบําบัดรักษาฯ-รับกลับเขาทํางาน 82 แหง/
เปดรับผูผานการบําบัดรักษา 45 แหง 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร : มีสถานประกอบการท่ีผานการพิจารณาไดรับมอบประกาศ
เกียรติคุณ รวมจํานวนทั้งหมด ๙ แหง โดยสงเขาบําบัดรักษาฯ-รับกลับเขาทํางาน 
8 แหง/เปดรับผูผานการบําบัดรักษา 5 แหง 

9 แหง 

84 แหง

สถานประกอบการที่ผานการพิจารณาไดรับ

มอบประกาศเกียรติคุณ

กทม. ตางจังหวัด

93 แหง103 แหง

สถานประกอบการที่ผานการพิจารณาไดรับ

มอบประกาศเกียรติคุณ

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ

624 คน 608 คน
310 คน

0

500

1000

สงเขาบําบัดฯ รับกลับเขาทํางาน เปดรับผูผานการบําบดัฯ เขาทํางาน

รูปแบบการใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม
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สถานประกอบการท่ีผานการพิจารณาไดรับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ
สถานประกอบการรวมใจใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม 

 

 จังหวัดท่ีผานเกณฑการคัดเลือก ๕ อันดับแรก ไดแก 
  อันดับ ๑ ชลบุรี จํานวน ๑๘ แหง 
  อันดับ ๒ พระนครศรีอยธุยา จํานวน ๑๕ แหง 
  อันดับ ๓ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๙ แหง 
  อันดับ ๔ ขอนแกน จํานวน ๗ แหง 
  อันดับ ๕ เชียงใหม ๖ แหง 

 อยูในพ้ืนท่ี สํานักงาน ปปส.ภาค ๑ – ๙ และกทม. ดังนี้ 
- สํานักงาน ปปส.กทม. จํานวน ๙ แหง  
- สํานักงาน ปปส.ภาค ๑ จํานวน ๑๘ แหง ไดแก จังหวัดชัยนาท 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และอางทอง 
- สํานักงาน ปปส.ภาค ๒ จํานวน ๒๒ แหง ไดแก จังหวัดชลบุรี 

ปราจีนบรุี และนครนายก 
- สํานักงาน ปปส.ภาค ๓ จํานวน ๖ แหง ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ 

สุรินทร ยโสธร และอุบลราชธานี 

ชลบุรี 18
แหง

พระนครศรีอยุธยา 
15 แหง

กทม. 9 แหง

เชียงใหม 6 แหง
ขอนแกน 7 แหง

จังหวัดท่ีผานเกณฑการคัดเลือก 5 อันดับแรก

ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน
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- สํานักงาน ปปส.ภาค ๔ จํานวน ๙ แหง ไดแก จังหวัดขอนแกน 
นครพนม และสกลนคร 

- สํานักงาน ปปส.ภาค ๕ จํานวน ๘ แหง ไดแก จังหวัดเชียงใหม 
พะเยา และลําปาง 

- สํานักงาน ปปส.ภาค ๖ จํานวน ๘ แหง ไดแก จังหวัดพิษณุโลก 
เพชรบูรณ และอุตรดิตถ 

- สํานักงาน ปปส.ภาค ๗ จํานวน ๘ แหง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
นครปฐม ราชบุร ีและสุพรรณบุรี 

- สํานักงาน ปปส.ภาค ๘ จํานวน ๑ แหง ไดแก จังหวัดกระบี่  
- สํานักงาน ปปส.ภาค ๙ จํานวน ๔ แหง ไดแก จังหวัดปตตานี พัทลุง 

ยะลา และสงขลา 
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แผนท่ีสถานประกอบการท่ีผานการพิจารณาไดรับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ
สถานประกอบการรวมใจใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดคืนคนดีสูสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภ.1 = 18 แหง 
ชัยนาท 

พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี อางทอง 

ภ.2 = 22 แหง 
ชลบุรี ปราจนีบุรี 

นครนายก 

ภ.5 = 8 แหง 
เชียงใหม 

พะเยา ลําปาง 

ภ.6 = 8 แหง 
พิษณุโลก เพชรบูรณ 

อุตรดิตถ 

ภ.7 = 8 แหง 
กาญจนบุรี นครปฐม 

ราชบุรี  
 

ภ.9 = 4 แหง 
ปตตานี พัทลุง 
ยะลา สงขลา 

กทม. = 9 
แหง 

ภ.3 = 6 แหง 
ศรีสะเกษ 

สุรินทร ยโสธร 
 

ภ.4 = 9 แหง 
ขอนแกน 
นครพนม 

 

ภ.8 = 1 
แหง กระบ่ี 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.กทม.  

จํานวน ๙ แหง 
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ช่ือ    บริษัท แอดดา ฟุตแวร (ไทยแลนด) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ   45 ซ.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 
                    แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน  
                    กรุงเทพมหานคร 

ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหนายรองเทา 
จํานวนลูกจาง 2,847 คน 
ผูประสาน นายอดุลย  นิยมเดชา 
ตําแหนง หน.สวนอาวุโสแผนกอาชีวอนามัยฯ 
โทรศัพท 0 2416 0026 ตอ 209  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 

 
ช่ือ    บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีติดตอ 348 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

จํานวนลูกจาง 1,593 คน 
ผูประสาน นายปยะณัฐ  ศรีกัณฑ 
ตําแหนง Employee Relation and Human Capital Services Executive 
โทรศัพท 06 3206 0363 
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท สมอทองการเมนท จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     368 ซ.บางแค 3 ถ.บางแค 

 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพมหานคร                                             
ประเภทกิจการ   ผลิตและจําหนายเสื้อผา 

จํานวนลูกจาง 1,489 คน 
ผูประสาน นางสาวพัชรี  วงศประเสริฐ 
ตําแหนง จนท.ฝายบุคคล 
โทรศัพท 0 2455 8771 - 3  
โทรสาร  0 2455 8774 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท เดอะมอลลบางกะป คอมเพล็กซ จํากัด  
  สาขาท่ี 00001  (สาขาบางแค) 
สถานท่ีติดตอ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ประเภทกิจการ บริการพ้ืนท่ีเชาศูนยการคา บริการไอเย็น 

  ปรับอากาศ บริการรักษาความสะอาด บริการสวนน้ํา-สวนสนุก 
จํานวนลูกจาง 43 คน 
ผูประสาน นางสาวณัฐธิชา  มนเทวิน 
ตําแหนง ผจก.สวนบุคคล 
โทรศัพท 0 2487 1000 ตอ 206 
โทรสาร  0 2454 9168 - 9 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท ธนบุรี เรียลเอสเตท จํากัด สํานักงานใหญ 
   (สาขาบางแค) 
สถานท่ีติดตอ     518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร                                             
ประเภทกิจการ   บริการพ้ืนท่ีเชาศูนยการคา ไอเย็นปรับ 
อากาศ บริการรักษาความสะอาด 

จํานวนลูกจาง 367 คน 
ผูประสาน นางสาวณัฐธิชา  มนเทวิน 
ตําแหนง ผจก.ฝายบุคคล 
โทรศัพท 0 2487 1000 ตอ 206  
โทรสาร  0 2454 9168-9 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด สาขาท่ี 00006 
        (สาขาบางแค) 
สถานท่ีติดตอ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา 

จํานวนลูกจาง 558 คน 
ผูประสาน นางสาวณัฐธิชา  มนเทวิน   
ตําแหนง ผจก.ฝายบุคคล 
โทรศัพท 0 2487 1000 ตอ 206 
โทรสาร  0 2454 9168 - 9 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีติดตอ     1695 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร 

 กรุงเทพมหานคร                                             
ประเภทกิจการ   โรงแรม 
 

จํานวนลูกจาง 628 คน 
ผูประสาน นายกฤษณพล  นาลอยพงษ 
ตําแหนง Asst. HR Manager 
โทรศัพท 08 9222 4792/0 2541 1234 ตอ 4056  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 

ช่ือ    บริษัท โอพีเอส ออยฟลล เซอรวิส (ไทยแลนด) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ ชั้น 15 หอง 1502  

อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  
เลขท่ี 1010 ถ.วิภาวดี-รังสิต 
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

ประเภทกิจการ ใหบริการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําปญหาเก่ียวกับดานพาณิชยกรรม 
และอุตสากรรม 
จํานวนลูกจาง ๔๐ คน 
ผูประสาน คุณวุฒิชัย ไพบูลยสมบัติ  
ตําแหนง Senior SSHE Officer 
โทรศัพท 0 2966 277๗ ตอ 802 
โทรสาร  0 2966 2774 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและ 
 คอนแวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 
สถานท่ีติดตอ     120 ม.3 อาคารศูนยประชุม 

 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร                                             

ประเภทกิจการ  โรงแรม 
จํานวนลูกจาง 168 คน 
ผูประสาน นางวาสนา ชาวเกาะ 
ตําแหนง ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 0 2143 1234  
โทรสาร  0 2143 1737 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 

คืนคนดีสูสังคม  
ประจําป ๒๕๖๒ 

 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๑ 

จํานวน ๑๘ แหง  
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และอางทอง 
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ช่ือ    บริษัท มโนรมยฟุตแวร จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     225 ม.3 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมณ  
                   จ.ชัยนาท  
ประเภทกิจการ   ผลิตและประกอบรองเทา 
 

จํานวนลูกจาง 1,152 คน 
ผูประสาน นายรัตนพล  โพธิ์บาย 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 08 6209 5408  
โทรสาร  0 5649 1464 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 

 
ช่ือ    บริษัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟูดส จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 217 ม.1 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม 
                     จ.ลพบุรี  
ประเภทกิจการ อาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันที  

            (แชแข็ง) 
จํานวนลูกจาง 486 คน 
ผูประสาน นายณรงค  นพภาสี 
ตําแหนง จนท.อาวุโสทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 08 1744 6147 
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท เลงเฮง อกรีฟูดส จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     59/1 ม.1 ต.หวยไผ  อ.แสวงหา  
                     จ.อางทอง  
ประเภทกิจการ   ผักและผลไมแปรรูป 
 

จํานวนลูกจาง 360 คน 
ผูประสาน นางสาวเยาวลักษณ  สมัครอง 
ตําแหนง ผจก.สวนบุคคล 
โทรศัพท 08 6799 9509/0 3594 9836 - 7  
โทรสาร  0 3594 9835 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 
 

 ช่ือ    บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 508/1 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
                     จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องมือกล 

จํานวนลูกจาง 1,744 คน 
ผูประสาน นางสาวลัดดาวัลย  อินธรรม 
ตําแหนง จนท.แผนกความปลอดภัย 
โทรศัพท 09 2262 8079/0 3525 8024 - 5 ตอ 1๑๑ และ ๑๑๒ 
โทรสาร  0 3525 8022 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท อินบิสโก (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     365 ม.2 นิคมฯ บางปะอิน ต.คลองจิก 

 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ   เครื่องดื่มบรรจุขวด กาแฟ ขนม ลูกอม 
 

จํานวนลูกจาง 215 คน 
ผูประสาน นายกนกร  เพียรชนะ 
ตําแหนง จนท.ฝกอบรมอาวุโส 
โทรศัพท 0 3535 2323  
โทรสาร  0 3525 8325 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท ไทยนิปปอนดฟูดส จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 1/21 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.5 

 ต.คามหาม อ.อุทัย 
                     จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 
จํานวนลูกจาง 1,640 คน 
ผูประสาน นายยุทธนา  ลิ้มอยูสวัสดิ์ 
ตําแหนง HR. Section Manager 
โทรศัพท 0 3533 0046 - 52 
โทรสาร  0 3533 0084 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท ซันเดน (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     1/11-12 ม.5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

 ต.คามหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ   ผลิต ประกอบ จําหนาย ชิ้นสวนระบบ 
ปรับอากาศภายในหองโดยสารรถยนต ตูทําความเย็น ตูแชแข็ง 

หรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารรถยนต 
จํานวนลูกจาง 320 คน 
ผูประสาน นายณัฐพล  รัตนปริคณน 
ตําแหนง ผจก.ฝายธุระการและทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 08 9445 5877/0 3533 0030 ตอ 1200 
โทรสาร  0 3533 0037 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 

 
ช่ือ    บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 64/6 ม.1 ต.บานเลน อ.บางปะอิน 
                     จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนรถยนต 
 

จํานวนลูกจาง 91 คน 
ผูประสาน นายฮากิม  ยะโกะ 
ตําแหนง จนท.ฝายบุคคล 
โทรศัพท 0 3531 4409 
โทรสาร  0 3531 44๑๐ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท ซันกิ อีสเทิรน (ไทยแลนด) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     113/4 ม.4 นิคมฯ สหรตนนคร 

 ต.บางพระครู อ.นครหลวง 
 จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นสวนอุปกรณเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสและอะไหลรถยนตท่ีทํา 
 จากโลหะ 
จํานวนลูกจาง 192 คน 
ผูประสาน วาท่ี ร.ต.สุนทร  ชัยเสนะ 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3536 4101 - 4 
โทรสาร  0 3536 410๕ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 

ช่ือ    บริษัท ทรี บอนด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 153 ม.1 (นิคมฯ ไฮเทค) ต.บานเลน  
                    อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนประกอบคอมพิวเตอร 
 

จํานวนลูกจาง 195 คน 
ผูประสาน นางสาวปทมาพร  ดวงวิเชียร 
ตําแหนง ผจก.แผนกบุคคล 
โทรศัพท 0 3572 9259 - 61 
โทรสาร  0 3572 92๖๒ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท ซันวา อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     30/30 ม.2 ต.วังจุฬา อ.วังนอย 

จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ   ผลิตและประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
 

จํานวนลูกจาง 122 คน 
ผูประสาน นางสาวนภสร  เอ่ียมสุวรรณ 
ตําแหนง Safety Officer 
โทรศัพท 0 3590 2635 - 8 
โทรสาร  0 3590 263๙ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

 ช่ือ    บริษัท โอฬารไฟเบอรซีเมนต จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 28/5 ม.9 ต.เชียงรากนอย 

 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ ผลิตกระเบื้องลอนคูและแผนเรียบ 
 

จํานวนลูกจาง 105 คน 
ผูประสาน นางสาวพิมล  เท่ียงรัตน 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3535 1396 ตอ 421 
โทรสาร  0 3527 4284 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท ไทยรวมใจน้ํามันพืช จํากัด 
สถานท่ีติดตอ    ๓8 ม.9 ถ.สามโคก-เสนา  

ต./อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ   สกัดน้ํามันจากวัตถุดิบรําขาว 
 

จํานวนลูกจาง 181 คน 
ผูประสาน นางสาววรณัน  จิตรทัย 
ตําแหนง จนท.ทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 0 3520 0503 - 5 
โทรสาร  0 3520 050๒ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีติดตอ 681 ม.2 นิคมฯ บางปะอิน ต.คลองจิก 

 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ ผลิตเฟอรนิเจอรสํานักงาน 
 

จํานวนลูกจาง ๔๙๙ คน 
ผูประสาน นายสมปอง  นิ่มกาญจนา 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3524 6333 
โทรสาร  0 3524 6555 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 



22 
 

ช่ือ    บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     151-153 ม.2 และ 169/3-14 ม.5 

  ต.ลําไทร อ.พระนครศรีอยุธยา  
 จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประเภทกิจการ  ใหเชา ลิชซ่ิง ซ่ึงเปนลังไม เพ่ือใชในการวางสินคาในโกดังเก็บสินคา 
จํานวนลูกจาง - 
ผูประสาน นางสาวโสมอุษา  พุมมาลี 
ตําแหนง ผช.ผจก.แผนกทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 0 3527 6856 
โทรสาร  0 3527 6898 - 9 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 16/5 ม.๖ ถ.ปทุม-เสนา ต.บานมา 

 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายฟองน้ําวิทยาศาสตร 
 

จํานวนลูกจาง 102 คน 
ผูประสาน นางสาวนวพร  ศรีอราม 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3538 7276 
โทรสาร  0 3538 727๗ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท เปปซ่ี - โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 
สถานท่ีติดตอ   55 ม.5 ต.สามบัณฑิต 

 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ   ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ และผลิตอาหาร 
จากแปงเสนเม็ดหรือชิ้น 

จํานวนลูกจาง 456 คน 
ผูประสาน นายโกสล  ตั้งพิทักษสกุล 
ตําแหนง หน.ฝายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 08 6002 8141/0 3527 6647 
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 

ช่ือ    บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 139/140/191 ม.2 ต.คลองจิก 

 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทกิจการ อิเลคทรอนิกส 
 

จํานวนลูกจาง ๒,๑๐๐/6,500/7,100 คน 
ผูประสาน คุณณภัทร  บัวศรี 
ตําแหนง ผจก.แผนกพนักงานสัมพันธ 
โทรศัพท 09 2593 5322 
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๒ 

จํานวน ๒๒ แหง  
ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก 
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ช่ือ    บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีติดตอ     358 ม.6 ถ.ทางหลวงสาย 331 

 ต.บอวิน อ.ศรีราชา  
                     จ.ชลบุรี  

ประเภทกิจการ  อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 
จํานวนลูกจาง ๗๓๓ คน 
ผูประสาน นางสาวสิริยพน  ตันกิม 
ตําแหนง Supervisior Safety 
โทรศัพท 0 3834 5950 - 70 ตอ 1353  
โทรสาร  0 3834 5693 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 700/105 ม.1 ต.บานเกา  

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและชิ้นสวน
คารบูเรเตอร สําหรับเครื่องยนตเอนกประสงค 

จํานวนลูกจาง  537 คน 
ผูประสาน นางสาวรัญชธิตา  เอนกวัฒนเศรษฐา 
ตําแหนง Safety Officer 
โทรศัพท 0 3845 8306 ตอ 1000 
โทรสาร  0 3845 8312 
รูปแบบการใหโอกาส  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท สยาม เด็นโซ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด 

 ต.บานเกา อ.พานทอง  
                    จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ   ผลิตประกอบชิ้นสวนยานยนต 

จํานวนลูกจาง 3,246 คน 
ผูประสาน นางสาวธัญรัศมี  ติใจ 
ตําแหนง Staff 
โทรศัพท 0 3821 0100 ตอ 2551  
โทรสาร  0 3821 0116 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 

 
ช่ือ    บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด 

 ต.บานเกา อ.พานทอง  
 จ.ชลบุรี  

ประเภทกิจการ ผลิตประกอบชิ้นสวนยานยนต 
จํานวนลูกจาง 896 คน 
ผูประสาน นางสาวธัญรัศมี  ติใจ 
ตําแหนง Staff 
โทรศัพท 0 3821 0100 ตอ 2551 
โทรสาร  0 3821 0116 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     700/187, 700/189 ม.1 

 ต.บานเกา อ.พานทอง  
                      จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ   บริการคลังสินคา และบรรจหุีบหอ 

จํานวนลูกจาง 875 คน 
ผูประสาน คุณเจนณรงค  พงษวามิก 
ตําแหนง เจาหนาท่ี 
โทรศัพท 09 0894 1771  
โทรสาร  0 3846 8292 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี.(ไทยแลนด) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 700/504 ม.2 นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุร ี

 ต.บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑสําหรับใชทําความสะอาดพ้ืน 
และหองน้ําสบูเหลวซักผา น้ํายาลางจาน 

จํานวนลูกจาง 169 คน 
ผูประสาน นางสาวพรทิพย  ศิริโส 
ตําแหนง ผช.ผจก.แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 0 3845 4722 - 5 ตอ 116 
โทรสาร  0 3845 4729 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     700/296 ม.1  
 นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุร ีต.บานเกา 

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี                                               
ประเภทกิจการ  ผลิตและซอมแซมชิ้นสวนแมพิมพทุกชนิด 
จํานวนลูกจาง 86 คน 
ผูประสาน นายวีรพล  เงินราง 
ตําแหนง ผจก.ท่ัวไป 
โทรศัพท -  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 700/193 ม.1 ต.บานเกา  

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ  
 สําหรับอะไหลรถยนต 

จํานวนลูกจาง 220 คน 
ผูประสาน คุณรุงนภา  เพชรอาวุธ 
ตําแหนง ผจก.ฝายทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 08 1868 5062/0 3846 8280 - 3 
โทรสาร  ๐ ๓๘๔๖ ๘๒๘๔ 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 

 



29 
 

ช่ือ    บริษัท เค ไลน คอนเทนเนอร เซอรวิส  
        (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     700/627 ม.4 ต.บานเกา  

 อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ   คลังสินคาและการขนถายสินคา 

จํานวนลูกจาง - 
ผูประสาน นางสาวณัฐชิวัลย  วภิาสหิรัญญ 
ตําแหนง ผช.ผจก.ฝายธุรการงานบุคคล 
โทรศัพท 0 3821 0042 - 7  
โทรสาร  0 3821 0040 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 

 
ช่ือ    บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 789/164 ม.1 ต.หนองขาม  

 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑท่ีทําจากโลหะ 
 

 

จํานวนลูกจาง 218 คน 
ผูประสาน นางสาวรัตนาภรณ  บุรีเสรีรัตน 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3834 8513  
โทรสาร  0 3834 8517 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     34/4 ม.4 ถ.ยุทธศาสตร 331 

 ต.บอวิน อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ   การผลิตแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 

จํานวนลูกจาง 980 คน 
ผูประสาน นายธํารง  จิตสุทธนาผล 
ตําแหนง ผจก.ฝายตรวจสอบ 
โทรศัพท 08 1810 7338/0 3834 6333 - 7 ตอ 138 
โทรสาร  0 3834 5760/0 3834 6338 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)  
          ฝายคลังปโตรเลียมภาคตะวันออก 
สถานท่ีติดตอ 50 ม.3 ต.ทุงสุขลา  

 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ ปโตรเลียม 

จํานวนลูกจาง 165 คน 
ผูประสาน นายณรงค  บัวเพ็ชร 
ตําแหนง ผจก.แผนกวิศวกรรมความปลอดภัย 
โทรศัพท 09 2953 5324  
โทรสาร  0 3849 3725 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     334 ม.1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา 

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

จํานวนลูกจาง 943 คน 
ผูประสาน คุณดนิตา  นิติวิระกุล 
ตําแหนง ผจก.แผนก ER 
โทรศัพท 0 3848 0848 - 51 
โทรสาร  0 3848 2523 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 700/1017 ม.9 ต.มาบโปง  

อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
จํานวนลูกจาง 812 คน 
ผูประสาน นายชวัลวิทย  อุดกันทา 
ตําแหนง จนท.แรงงานสัมพันธ 
โทรศัพท 0 3810 9360 - 7  
โทรสาร  0 3810 9368 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท ซากะฟาสเซินเนอร (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     700/440 ม.7 ต.ดอนหัวฬอ  

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ   ชิ้นสวนรถยนต ชุบโลหะ 

จํานวนลูกจาง 458 คน 
ผูประสาน นายสําราญ  ปนกําเหน็ด 
ตําแหนง HR Manager 
โทรศัพท 0 3845 4114 - 21 ตอ 102  
โทรสาร  0 3845 4123 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท เอส เอ็น ซี ซาวด พรูฟ จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 700/302 ม.6 ถ.บางนา-ตราด 

 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร ี
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 

จํานวนลูกจาง 154 คน 
ผูประสาน นางสาวสาวิตรี  โพธิออ 
ตําแหนง Staff 
โทรศัพท 0 3845 7081 ตอ 116  
โทรสาร  0 3845 7081 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     700/323 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ  

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
ประเภทกิจการ   ผลิตสารดูดซับออกซิเจนเพ่ือการสงออก 
 

จํานวนลูกจาง 384 คน 
ผูประสาน นางสาวนัฐติยาพร  ปริชัยยะ 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3845 8351 - 5 ตอ 208  
โทรสาร  ๐ ๓๘๔๕ ๘๓๕๖ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 
 

 ช่ือ    บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 700/372 ม.6 ต.หนองไมแดง  

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑกระปองอัดกาซ 
 

จํานวนลูกจาง 1,019 คน 
ผูประสาน นางสาวเดือนเพ็ญ  พันธุสวัสดิ์ 
ตําแหนง หน.งานอาวุโส 
โทรศัพท 0 3845 8680 – 3 
โทรสาร  0 3845 8684  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท ภูสักธาร รีสอรท จํากัด 
สถานท่ีติดตอ    222 ม.2 ถ.เลียบคลองชลประทาน  

 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  
ประเภทกิจการ   ท่ีพัก-สัมมนาจัดเลี้ยง 

จํานวนลูกจาง ๗๓ คน 
ผูประสาน นายสมนึก  ขันทอง 
ตําแหนง รอง ผจก.ท่ัวไป 
โทรศัพท 09 1602 7027  
โทรสาร  0 373๘ 4๒๙๑ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

 
ช่ือ    บริษัท สานิต แอนด ซันส จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 177 ม.6 ต.ปาขะ  

อ.บานนา จ.นครนายก 
ประเภทกิจการ บรรจุน้ําหอมในกระปองฉีด 

จํานวนลูกจาง ๑๓๒ คน 
ผูประสาน นางสาวนคินรัตน  ละราคี 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3738 2775 
โทรสาร  ๐ ๓๗๓๘ ๒๗๗๔  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท พิสิษฐ อินเตอรกรุป จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     199 ม.5 ต.หนองโพรง  

 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี  
ประเภทกิจการ   สียอมผา สีพิมพผา 
 

จํานวนลูกจาง 128 คน 
ผูประสาน นายปรีดา  จตุรวงค 
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 08 9445 4647  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 229 ม.7 ต.ทาตูม  

 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบรุี 
ประเภทกิจการ ชุดเคลือบผิวโลหะ 
 

จํานวนลูกจาง 295 คน 
ผูประสาน นางสาวพรพรรณ  สุขสมจิตต 
ตําแหนง ผช.หน.สวนบุคคล 
โทรศัพท 0 3721 0981 - 3 
โทรสาร  0 3721 0984  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๓ 

จํานวน ๖ แหง  
ศรีสะเกษ สุรินทร ยโสธร และอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

ช่ือ    บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) สาขาท่ี 4 
สถานท่ีติดตอ     236 ม.10 ต.ดูทุง  
  อ.เมือง จ.ยโสธร  
ประเภทกิจการ   ตัดเย็บเครื่องนุงหม 
 

 
จํานวนลูกจาง 1,099 คน 
ผูประสาน นางสาวสิยา  ศรีชมภ ู
ตําแหนง จนท.สวัสดิการ-บริหารแรงงานสัมพันธ 
โทรศัพท 0 4558 2565 - 8  
โทรสาร  ๐ ๔๕๕๘ ๒๕๖๙ 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 439 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ 

 ต.โพนขํา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
ประเภทกิจการ คาขาว 
 

จํานวนลูกจาง 183 คน 
ผูประสาน คุณธนิกา  โสดา 
ตําแหนง พนง.ฝกอบรมและสวัสดิการ 
โทรศัพท 0 4564 3333  
โทรสาร  0 4561 2307  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 



38 
 

ช่ือ    บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด มหาชน สาขาศรีสะเกษ 
สถานท่ีติดตอ 112 ม.6 ต.โพธิ์  

 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
ประเภทกิจการ คาสง, คาปลีก 
 

จํานวนลูกจาง 114 คน 
ผูประสาน นายธิปกรณ  มีชําริ 
ตําแหนง ผจก.ฝายบุคลากร สาขาศรีสะเกษ 
โทรศัพท 09 3424 5356/0 4561 3838 
โทรสาร  0 4561 7๖48  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 

 
 

ช่ือ    โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยวชุนก่ี 
สถานท่ีติดตอ     442 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ 

 ต.โพนปา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
ประเภทกิจการ   ผลิตอาหาร 
 

จํานวนลูกจาง 167 คน 
ผูประสาน นายพิเชฐ  ออนไร 
ตําแหนง หน.สวัสดิการ 
โทรศัพท 09 6460 9589  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  
        สาขาวารินชําราบ 
สถานท่ีติดตอ 322 ม.8 ต.แสนสุข  

 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา 

จํานวนลูกจาง 100 คน 
ผูประสาน นางสาวสุรินทรทา  วงศาลา 
ตําแหนง ผจก.ทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 09 9470 9011 
โทรสาร  -  
รูปแบบการใหโอกาส  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 

 
ช่ือ    บริษัท บ-ีมิกซ คอนกรีต จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     234 ม.5 ต.คอโค  

 อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร  
ประเภทกิจการ   จําหนายคอนกรีตผสมเสร็จ 

จํานวนลูกจาง 64 คน 
ผูประสาน นางสาวสุภาภรณ  ทีงาม 
ตําแหนง จนท. ISO 
โทรศัพท 08 1966 6949/0 4455 8991 - 2  
โทรสาร  0 4455 8990 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๔ 

จํานวน ๙ แหง  
ขอนแกน นครพนม และสกลนคร 
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ช่ือ    บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด 
สถานท่ีติดตอ     5/1 - 3 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.ทาพระ  

 อ.เมือง จ.ขอนแกน  
ประเภทกิจการ   ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม 
 

จํานวนลูกจาง 150 คน  
ผูประสาน นางสาวศศิธร  ภาสะฐิติ 
ตําแหนง จนท.บุคคล 
โทรศัพท 0 4326 1130 - 5  
โทรสาร  0 4326 1139 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน  
 
 

ช่ือ    บริษัท โฆษะโฮลดิ้ง จํากัด (โรงแรมโฆษะ) 
สถานท่ีติดตอ 250 - 252 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง  

 อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ประเภทกิจการ โรงแรม 
 
 

จํานวนลูกจาง 260 คน 
ผูประสาน นางสาวตรีทิพยนภา  วงศสุย 
ตําแหนง ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 0 4332 0320 ตอ 2172 
โทรสาร  0 4322 5013  
รูปแบบการใหโอกาส  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีติดตอ     195 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา  

 อ.เมือง จ.ขอนแกน  
ประเภทกิจการ   คาสง 
 

จํานวนลูกจาง 186 คน  
ผูประสาน นางสาวเบญจพร  จันเคน 
ตําแหนง ผจก.สวนบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท 0 4304 2301 - 7 ตอ 105 และ 189  
โทรสาร  0 4305 7030 - 1 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
 
 
 

ช่ือ    บริษัท เฮอรเบิรท (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 47 ม.1 ต.สําราญ 

 อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ประเภทกิจการ ทําเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ 

 การแพทย 
จํานวนลูกจาง 19 คน 
ผูประสาน นายจงสวัสดิ์  เพียปาน 
ตําแหนง ผจก.ฝายทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน 
โทรศัพท ๐ 4339 3685/0 4339 3695 
โทรสาร  0 4339 3686  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด  
        (โครงการ 1) 
สถานท่ีติดตอ 239 ม.1 ถ.มิตรภาพ  

 ต./อ.บานไผ จ.ขอนแกน 
ประเภทกิจการ ผลิตสําลีคัตตอนบัด 
 

จํานวนลูกจาง 608 คน 
ผูประสาน นางรัตนา  จันทรเดชา 
ตําแหนง หน.หนวย HRM 
โทรศัพท 08 0545 5629/0 4300 9720 
โทรสาร  0 4300 9720  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 

 
 

ช่ือ    บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด  
        (โครงการ ๒) 
สถานท่ีติดตอ     ๑๒6 ม.6 ซ.บานโนนสวรรค ถ.แจงสนิท 

 ต.หินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน  
ประเภทกิจการ   ผลิตสําลีแผน, มวน 

จํานวนลูกจาง 130 คน  
ผูประสาน นางสาวสุภาภรณ  โยธการี 
ตําแหนง หน.หนวย HRM P.2 
โทรศัพท 08 4409 7069  
โทรสาร  0 4327 4640 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด  
        (โครงการ 3) 
สถานท่ีติดตอ 249 ม.1 ถ.มิตรภาพ  

 ต./อ.บานไผ จ.ขอนแกน 
ประเภทกิจการ ผลิตสําลีคัตตอนบัด 
 

จํานวนลูกจาง 42 คน 
ผูประสาน นางรัตนา  จันทรเดชา 
ตําแหนง หน.หนวย HRM 
โทรศัพท 08 0545 5629 
โทรสาร  0 4300 9720  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 

 
ช่ือ    บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  
        สาขานครพนม  
สถานท่ีติดตอ     ๔05 ถ.นิตโบ ต.หนองญาติ  

 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  
ประเภทกิจการ   คาสง – ปลีก 

จํานวนลูกจาง 146 คน  
ผูประสาน นางสาวเพ็ญพร  สุขา 
ตําแหนง ผจก.สวนงานบริหารทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 0 4253 1663  
โทรสาร  0 4253 1661 
รูปแบบการใหโอกาส    
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 215 ม.4 ต./อ.เตางอย 

 จ.สกลนคร 
ประเภทกิจการ แปรรูปผักและผลไมบรรจุกระปอง 

 อบแหง มะเขือเทศเขมขน 
จํานวนลูกจาง ๑๙๔ คน 
ผูประสาน นางสาวดาวัลย  ฮวดคันทะ 
ตําแหนง จนท.บุคคล 
โทรศัพท 0 4276 1129 
โทรสาร  0 4276 1189 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๕ 

จํานวน ๘ แหง  
เชียงใหม พะเยา และลําปาง 
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ช่ือ    บริษัท เดสทีนี่ เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 131/44 ม.1 ต.ชางเผือก  

 อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 
ประเภทกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ 
 

จํานวนลูกจาง - 
ผูประสาน นางวิจิตรา  เลียบบัวปา 
ตําแหนง ผช.ผจก.ฝายบุคคล 
โทรศัพท 0 5392 0160 
โทรสาร  0 5392 0122  
รูปแบบการใหโอกาส  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 
 

ช่ือ    บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  
      โรงงานแปรรปูสุกรแมโจ  

สถานท่ีติดตอ     252 ม.8 ต.หนองหาร  
 อ.สันทราย จ.เชียงใหม  

ประเภทกิจการ   โรงงานแปรรูป 
จํานวนลูกจาง 274 คน  
ผูประสาน นายศรัณยู  พรหมรินทร 
ตําแหนง ผจก.สวนทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 06 4236 2823  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน  
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ช่ือ    บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 62 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก  

 อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 
ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชไฟฟาและ 
 รถจักรยานยนต 

จํานวนลูกจาง 640 คน 
ผูประสาน นายจรัส  คํามามูล 
ตําแหนง ผจก.หนวยงานสวัสดิการฯ 
โทรศัพท 0 5322 0999 ตอ 244 
โทรสาร  ๐ ๕๓๒๑ 8550 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)  
สถานท่ีติดตอ    205/1 ม.2 ต.โปงแยง  

 อ.แมริม จ.เชียงใหม  
ประเภทกิจการ   โรงงานผลิตน้ําแรธรรมชาติ 

 
จํานวนลูกจาง -  
ผูประสาน นางพนัชกร  สิทธิ 
ตําแหนง Unit Head-Human Resources 
โทรศัพท 0 5387 9131 - 3  
โทรสาร  0 5387 9136 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การเดียน  
        นอรทเทอรน จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 361/2 ถ.มหิดล ต.หนองหอย  

 อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 
ประเภทกิจการ บริการงานรักษาความปลอดภัย 
จํานวนลูกจาง 666 คน 
ผูประสาน นายณัฐคุณชน  อโนขัติ 
ตําแหนง ผช.ผจก.ฝายบริหาร 
โทรศัพท 0 5380 2642 - 5 
โทรสาร  0 5380 1519  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  
        สาขาเชียงใหม  
สถานท่ีติดตอ     208 ม.3 ต.ทาศาลา  

 อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม  
ประเภทกิจการ   ธุรกิจคาปลีก 

จํานวนลูกจาง 171 คน  
ผูประสาน นางสาวสุนทรีย  วราศัย 
ตําแหนง ผจก.ฝายทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 08 1432 4133  
โทรสาร  0 5326 2354 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    หางหุนสวนจํากัด อู วีไอพี พะเยา 
สถานท่ีติดตอ 159 ม.4 ต.จําปาหวาย  

 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
ประเภทกิจการ ซอมรถยนต 
 

จํานวนลูกจาง 95 คน 
ผูประสาน นางสาวพัชรินทร  ยอดม่ิง 
ตําแหนง เลขา/ผจก.ฝายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 08 3002 3245/0 5441 3785 
โทรสาร  0 5441 3786  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด (เหมืองแมทาน)  
สถานท่ีติดตอ   ม.9 บานแมทาน ต.สันดอนแกว  

อ.แมทะ จ.ลําปาง  
ประเภทกิจการ   เหมืองแร 

จํานวนลูกจาง 133 คน  
ผูประสาน นายวิเชียร  ศรีแตงออน 
ตําแหนง Sefty Officer 
โทรศัพท 09 3130 9217  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๖ 

จํานวน ๘ แหง  
พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุตรดิตถ 
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ช่ือ    บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  
        สาขาเพชรบูรณ 
สถานท่ีติดตอ 300 ม.10 ต.ชอนไพร  

 อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 
ประเภทกิจการ ธุรกิจคาปลีก-คาสง 

จํานวนลูกจาง 140 คน 
ผูประสาน นางสาวนงนุช  สีราช 
ตําแหนง ผจก.สวนบุคคลสาขา 
โทรศัพท 0 5671 9219 ตอ 104 
โทรสาร  0 5671 9229  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 

ช่ือ    บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด  
สถานท่ีติดตอ     99 ม.3 ต.หนองแจง  

 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ  
ประเภทกิจการ   ผลิตน้ําตาลทราย 
 

จํานวนลูกจาง 469 คน  
ผูประสาน นายจิรายุ  แกวนเขตรการณ 
ตําแหนง หน.หนวยงานความปลอดภัยฯ 
โทรศัพท 08 2191 8550  
โทรสาร  0 5671 3500 ตอ 289 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท วี.สถาปตย จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 117 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง  

 อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 
ประเภทกิจการ กอสราง 

จํานวนลูกจาง 1,357 คน 
ผูประสาน คุณปยพนธ  คําแจง 
ตําแหนง หน.แผนกความปลอดภัย 
โทรศัพท 0 5671 2341 – 4  
โทรสาร  0 5671 2979  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 
 

ช่ือ    บริษัท เพชรบูรณฮอนดาคารส จํากัด  
สถานท่ีติดตอ     9/9 ม.2 ถ.สระบุรี-หลมสัก 

 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ  
 จ.เพชรบูรณ  

ประเภทกิจการ   จําหนายรถยนต 
จํานวนลูกจาง 48 คน  
ผูประสาน นางสาวบัวสวรรค  วิศิษฐพาณิชย 
ตําแหนง ผจก. 
โทรศัพท 08 1785 6792  
โทรสาร  0 5672 3003 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด (สาขาพิษณุโลก) 
สถานท่ีติดตอ 239/1 ม.3 ต.ดอนทอง  

 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
ประเภทกิจการ ผลิตฟนปลอม 
 

จํานวนลูกจาง 98 คน 
ผูประสาน นางสาวธาริณี  ม่ิงเทศ 
ตําแหนง หน.ฝาย สนง. 
โทรศัพท 08 6431 3901/0 5590 6506  
โทรสาร  -  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด  
สถานท่ีติดตอ     126 ม.1 ต.สมอแข 

 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
ประเภทกิจการ   ผลิตเครือ่งจักรกลทางการเกษตร 

 

จํานวนลูกจาง 276 คน  
ผูประสาน นางสาวประภัสสร   
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 09 4890 4991  
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท ศรีพงษกรุป มารเก็ตติ้ง จํากัด  
        (สาขาเดอะซันซูปเปอรเซ็นเตอร) 
สถานท่ีติดตอ 45/1-5 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ  

 อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ 
ประเภทกิจการ ธุรกิจบริการ 
จํานวนลูกจาง 66 คน 
ผูประสาน นางธนิกา  กรุดมินบุรี 
ตําแหนง ผช.ผจก. 
โทรศัพท 0 5544 4777 ตอ 412, 507  
โทรสาร  -  
รูปแบบการใหโอกาส  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท มงคลสมัย จํากัด  
สถานท่ีติดตอ     149 ม.5 ต.ผาจุก 

 อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ  
ประเภทกิจการ   ผลิตสุรา 

 
จํานวนลูกจาง 140 คน  
ผูประสาน นางสาวนิตยา  คํายอด   
ตําแหนง หน.กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 0 5544 9126 - 8 ตอ 2015  
โทรสาร  0 5544 9131 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๗ 

จํานวน ๘ แหง  
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
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ช่ือ    บริษัท กนกกาญจนดีพารทเมนทสโตร จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 15 ซ.3 ถ.อูทอง ต.บานเหนือ  

 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา 
 

จํานวนลูกจาง 112 คน 
ผูประสาน นายจรัส  ไตรบุญ 
ตําแหนง ผจก.ฝายบุคคล 
โทรศัพท 0 3451 4888 ตอ 116  
โทรสาร  0 3452 1482 
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 

 
ช่ือ    บริษัท อัลลายดเทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  
สถานท่ีติดตอ     90 ม.5 ถ.แสงชูโต ต./อ.ทามะกา 

 จ.กาญจนบรุี  
ประเภทกิจการ   กลึงและเชื่อมโลหะ 

 
จํานวนลูกจาง 302 คน  
ผูประสาน นางสาวพัชราพร  ภัทรสิริรัชต   
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 06 4934 6177  
โทรสาร  0 3454 1293 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 42/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ออมใหญ  

 อ.สามพราน จ.นครปฐม 
ประเภทกิจการ ผลิตบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 
 

จํานวนลูกจาง 4,291 คน 
ผูประสาน นางประภาพินธ  บุญชัย 
ตําแหนง ผอ.อาวุโส ฝายบุคคล 
โทรศัพท 0 2811 5101 - 6  
โทรสาร  0 2811 4989   
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด  
สถานท่ีติดตอ    96 ม.3 ถ.ในคลองบานไร ต.บางแกว 

 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
ประเภทกิจการ   ผลิตและจําหนายยางรถยนต 
 

จํานวนลูกจาง 1,358 คน  
ผูประสาน นางสาวกนกกาญจน  ชาวสวนกลวย   
ตําแหนง จนท.ทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 0 3432 7555 
โทรสาร  0 3432 7305 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท เทพผดุงพรมะพราว จํากัด (กะทิชาวเกาะ 
        แมพลอย) 
สถานท่ีติดตอ 58 – 59 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย ๔  

 ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
ประเภทกิจการ ผลิตประกอบอาหารสําเร็จรูป เชน  
น้ํามะพราว น้ํากะทิ กะทิผง ผลไมกระปองฯ 

จํานวนลูกจาง 2,476 คน 
ผูประสาน นางสาวสุณิสา  รองรัตน 
ตําแหนง ผจก.ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท 0 2813 1102 - 5 ตอ 123  
โทรสาร  0 2813 1108   
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 

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

 อ.สามพราน จ.นครปฐม  
ประเภทกิจการ   ผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง และถุงเพาท 

 

จํานวนลูกจาง 3,071 คน  
ผูประสาน นายจารุวัทน  ทิฆัมพรไพโรจน   
ตําแหนง ซุปเปอรไวเซอร 
โทรศัพท 0 3432 3989 ตอ 161 
โทรสาร  0 3432 1987 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม 
        ราชูปถัมภ) 
สถานท่ีติดตอ 119 ม.3 ต.หนองโพ  

 อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
ประเภทกิจการ สหกรณการเกษตร 
จํานวนลูกจาง 961 คน 
ผูประสาน คุณณัฏฐฐาวรี  เจริญธรรม 
ตําแหนง จป. 
โทรศัพท 09 8257 7455  
โทรสาร  0 3238 9089   
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี จํากัด  
สถานท่ีติดตอ     151 ม.6 ต.ยานยาว 

 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  
ประเภทกิจการ   อุตสาหกรรมน้ําตาล 

 
จํานวนลูกจาง 178 คน  
ผูประสาน นางสาวจินตนา  ชํานาญ   
ตําแหนง จป.วิชาชีพ 
โทรศัพท 0 3543 4223 
โทรสาร  0 3543 4224 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๘ 

จํานวน ๑ แหง  
กระบี่ 
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ช่ือ    บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  
        สาขากระบี่ 
สถานท่ีติดตอ 119 ม.1 ต.ไสไทย  

 อ.เมือง จ.กระบี่ 
ประเภทกิจการ คาสง-คาปลีก 

จํานวนลูกจาง 131 คน 
ผูประสาน นางสาวจุฬารัตน  ทองเต็ม 
ตําแหนง ผจก.สวนบุคคล 
โทรศัพท 0 7581 1458 - 65  
โทรสาร  0 7585 1033  
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
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สถานประกอบการท่ีใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติด 
คืนคนดีสูสังคม  

ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 

พ้ืนที่ 
สํานักงาน ปปส.ภาค ๙ 

จํานวน ๔ แหง  
ปตตานี พัทลงุ ยะลา และสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

ช่ือ    บริษัท ปตตานีคอนกรีต จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 36/3 ม.4 ต.รสูะมิแล  

 อ.เมือง จ.ปตตานี 
ประเภทกิจการ คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ 
 

จํานวนลูกจาง 102 คน 
ผูประสาน นายพิเชษฐ  ศรีนารถ 
ตําแหนง รอง ผจก. 
โทรศัพท 0 7333 2222  
โทรสาร  0 7333 4722   
รูปแบบการใหโอกาส  
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  
        โรงงานแปรรูปไกพัทลุง  
สถานท่ีติดตอ     270 ม.9 ต.ทาแค 

 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
ประเภทกิจการ   แปรรูปไก 

จํานวนลูกจาง 1,218 คน  
ผูประสาน นายศิริวัฒน  ภูไพบูลย   
ตําแหนง จนท.อาวุโสทรัพยากรมนุษย 
โทรศัพท 0 7463 5700 
โทรสาร  0 7463 5749 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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ช่ือ    บริษัท พี.เจ.37 พาราวูด จํากัด 
สถานท่ีติดตอ 42/1 ม.7 ต.บุดี  

 อ.เมือง จ.ยะลา 
ประเภทกิจการ เฟอรนิเจอรไมยางพารา 
 

จํานวนลูกจาง 350 คน 
ผูประสาน นางสุชาดา  ลอเฮง 
ตําแหนง หน.ฝายวัตถุดิบ 
โทรศัพท 08 9979 7940  
โทรสาร  -   
รูปแบบการใหโอกาส  
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
 
 

ช่ือ    หางหุนสวนจํากัด ออนชอร เซอรวิสเซส แอนด  
        ซัพพลาย  
สถานท่ีติดตอ     13/15 ม.6 ต.สทิงหมอ 
 อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
ประเภทกิจการ   บริการจัดเก็บและดูแลรักษาทอน้ํามัน 
 

จํานวนลูกจาง 45 คน  
ผูประสาน นางวิยดา  คงมี   
ตําแหนง ท่ีปรึกษาดานสุขภาพและความปลอดภัย 
โทรศัพท 08 1277 4155 
โทรสาร  - 
รูปแบบการใหโอกาส    
สงแรงงานท่ีเปนผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษายาเสพติดและรับกลับเขาทํางาน 
เปดรับผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดเขาทํางาน 
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สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ สํานักงาน ป.ป.ส. 
เลขท่ี ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 


