
ต ำแหน่งงำน อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง
สถำนประกอบกำร

โทรศัพท์

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงิน , แคชเชียร์ 18-37 360
วัน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ม.6, ม.ศ.5

0107536000633
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน) (ส านักงานใหญ่)
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8957611

พนักงานขายในสถาน
ประกอบการค้าส่ง

18-37 380
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0107536000633
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน) (ส านักงานใหญ่)
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8957611

พนักงานขายสินค้า  (ประจ า
ร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน

18-37 380
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0107536000633
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน) (ส านักงานใหญ่)
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8957611

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ ,
 แรงงานท่ัวไป

18-40 331
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0105549120070
บริษัท จี.ดี. โปรแพค จ ากัด
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

02-8704599-60

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ ,
 แรงงานท่ัวไป

20-45 331
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0105551129640
บริษัท พาต้า เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-896-4978

การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ใน
ร้านค้าท่ัวไป

ไม่ระบุ การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ใน
ร้านค้าท่ัวไป

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง

 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนท่ี 2

ประจ ำเดือน มกรำคม - กุมภำพันธ์ 2565

เพศ

ไม่ระบุ

ประเภทกิจกำร

การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ใน
ร้านค้าท่ัวไป

การติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม
และอุปกรณ์

ไม่ระบุ



หนา้ที ่2

ต ำแหน่งงำน อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง
สถำนประกอบกำร

โทรศัพท์

พนักงานบันทึกข้อมูล  , 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

20-24 12,000
เดือน

ปวส., ปทส. 0105562081007
บจก.น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
อโนแมเนจเม้นท์ 
บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

098-5619223

นักการตลาด ; เจ้าหน้าท่ี
การตลาด ; เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การขาย

20-40 12,000
เดือน

ป.ตรี 0105533025056
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8956301

พนักงานจัดส่งสินค้าอ่ืน ๆ 22-40 340
วัน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ม.6, ม.ศ.5

0105533025056
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8956301

เสมียน, เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร 20-45 12,000
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0105533025056
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8956301

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ ,
 แรงงานท่ัวไป

20-45 340
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0105533025056
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8956301

หญิง การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุ
อ่ืน ๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีตหรือ
เซรามิก)

ชาย การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุ
อ่ืน ๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีตหรือ
เซรามิก)

ชาย การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุ
อ่ืน ๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีตหรือ
เซรามิก)

หญิง กิจกรรมของส านักงานจัดหางาน
หรือตัวแทนจัดหางานอ่ืน ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

ประเภทกิจกำรเพศ

ชาย การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุ
อ่ืน ๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีตหรือ
เซรามิก)



หนา้ที ่3

ต ำแหน่งงำน อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง
สถำนประกอบกำร

โทรศัพท์

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 20-40 15,000
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง
 ป.ตรี

0103535008530
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชครุ่งเรือง เพ้นท์
ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

02-8159237-8

ผู้ขนส่งสินค้าอ่ืนๆ 20-45 331
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.3, ม.ศ.3

0105533063306
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร

02-8708467-72

พนักงานบัญชี 20-45 12,000
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง
 ป.ตรี

0105533063306
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร

02-8708467-72

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงิน , แคชเชียร์ 20-45 12,000
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ปวส., ปทส.

0105533063306
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร

02-8708467-72

พนักงานขับรถยก  (fork  lift) 20-40 331
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0105534123795
บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร

02-4682244  ต่อ
 212

ชาย

ชาย

เพศ

การผลิตฐานรอง  ท่ีนอนและท่ี
นอน

ประเภทกิจกำร

การผลิตฐานรอง  ท่ีนอนและท่ี
นอน

การผลิตฐานรอง  ท่ีนอนและท่ี
นอน

การขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ไม่ระบุ

หญิง

ไม่ระบุ การขายส่งสีทาน้ ามันชักเงาและ
แลกเกอร์



หนา้ที ่4

ต ำแหน่งงำน อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง
สถำนประกอบกำร

โทรศัพท์

แม่บ้าน (ส านักงาน) 20-45 331
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0105534123795
บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร

02-4682244  ต่อ
 212

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 20-45 331
วัน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ปวช., ปวท.

0703541000574
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.เค.ดี.กรุ๊ป
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-4165215

พนักงานจัดส่งสินค้าอ่ืน ๆ 18-35 331
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ปวส., ปทส.

0105528030373
บริษัท ไทย-มีโก้ จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8956901-8

นายช่างใหญ่ทางวิศวกรรม 
(เรือ)/ผู้ควบคุมงานฝ่ายช่าง

20-45 15,000
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง
 ป.ตรี

0105533065848
บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 
จ ากัด
คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

02-4151900-1

การติดต้ังส่ิง  ก่อสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

การขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ประเภทกิจกำร

ชาย การผลิตเคร่ือง  หอม 
เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ใน
ห้องน้ า

ชาย

   เพศ

กิจกรรมอ่ืน ๆท่ีสนับสนุนการ
ขนส่ง ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

หญิง

ไม่ระบุ



หนา้ที ่5

ต ำแหน่งงำน อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง
สถำนประกอบกำร

โทรศัพท์

วิศวกรคุณภาพ ;วิศวกรควบคุม
คุณภาพ

20-45 20,000
เดือน

ป.ตรี 0105533065848
บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 
จ ากัด
คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

02-4151900-1

เสมียนพนักงานท่ัวไป,พนักงาน
ธุรการ

20-45 14,000
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง
 ปวส., ปทส.

0105533065848
บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 
จ ากัด
คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

02-4151900-1

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการ
บัญชี

20-45 10,000
เดือน

ป.ตรี 0105546112033
บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จ ากัด/ส านักงาน
ใหญ่
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร

02-8188988

ช่างวางท่อท่ัวไปส าหรับงาน
อาคาร (ท่อขนาดเล็ก) ; ช่าง
ซ่อมท่อ ; ช่างประปา

20-45 400
วัน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ปวช., ปวท.

0105555085485
บริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-1006359

พนักงานบัญชี 30-40 12,000
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ปวส., ปทส.

0103549000510
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจน์ซัพพลาย
คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

02-4177700หญิง การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมอ่ืน ๆท่ีสนับสนุนการ
ขนส่ง ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

ชาย การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือนอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ
โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

ไม่ระบุ

ประเภทกิจกำร

ไม่ระบุ

กิจกรรมอ่ืน ๆท่ีสนับสนุนการ
ขนส่ง ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

เพศ

ไม่ระบุ



หนา้ที ่6

สวัสดิกำร:
อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 

(บำท)
วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง

สถำนประกอบกำร
โทรศัพท์

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

20-45 12,000
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ปวช., ปวท.

0105561143726
ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิ
เนียร่ิง จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

021650938

เจ้าหน้าท่ีลงบัญชีและการ
ค านวณอ่ืน ๆ

20-45 10,000
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง
 ป.ตรี

0105531028724
บริษัท โรงพยาบาลบางมด จ ากัด
บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร

02-8670606

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 20-45 10,000
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง
 ป.ตรี

0105531028724
บริษัท โรงพยาบาลบางมด จ ากัด
บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร

02-8670606

เสมียน, เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร 20-45 10,000
เดือน

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ป.ตรี

0105531028724
บริษัท โรงพยาบาลบางมด จ ากัด
บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร

02-8670606

ผู้ช่วยเภสัชกร  ,  ลูกมือเภสัชกร 20-35 10,000
เดือน

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ป.ตรี

0105531028724
บริษัท โรงพยาบาลบางมด จ ากัด
บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร

02-8670606

แม่บ้าน (ส านักงาน) 20-45 331
วัน

ต่ ากว่าประถม 
ถึง ม.6, ม.ศ.5

0105546112033
บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จ ากัด/ส านักงาน
ใหญ่
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร

02-8188988

หญิง กิจกรรมโรงพยาบาล

หญิง การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ
โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

การขายส่งเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม
 โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง

หญิง กิจกรรมโรงพยาบาล

ประเภทกิจกำร

กิจกรรมโรงพยาบาลไม่ระบุ

เพศ

ไม่ระบุ กิจกรรมโรงพยาบาล

ชาย



หนา้ที ่7

ต ำแหน่งงำน อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง
สถำนประกอบกำร

โทรศัพท์

นักการตลาด ; เจ้าหน้าท่ี
การตลาด ; เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การขาย

20-38 10,000
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง
 ป.ตรี

0105544101093
บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8970174-5

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ ,
 แรงงานท่ัวไป

20-40 331
เดือน

ต่ ากว่าประถม 
ถึง ปวช., ปวท.

0105544101093
บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-8970174-5

ช่างเทคนิควิศวกรรมเคร่ืองกล
,ผู้ควบคุมช่างหรือพนักงานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวกับการผลิต

20-45 12,000
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ปวส., ปทส.

0103524002055
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญครุภัณฑ์
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-
4515813,089-

1278085

ช่างเช่ือมและตัดโลหะด้วยเปลว
ไฟอ่ืน ๆ

20-40 10,000
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 
ถึง ปวช., ปวท.

0103524002055
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญครุภัณฑ์
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-
4515813,089-

1278085

ช่างเขียนแบบโฆษณา 30-35 17,000
เดือน

ป.ตรี 0105561170430
บริษัท สยาม เคเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-4084786

พนักงานขับรถยนต์ 25-35 15,000
เดือน

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ปวช., ปวท.

0105561170430
บริษัท สยาม เคเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-4084786

ชาย การขายส่งเฟอร์นเจอร์ชนิดใช้ใน
ครัวเรือน

การขายส่งเฟอร์นเจอร์ชนิดใช้ใน
ครัวเรือน

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูล
ฐาน ข้ันต้นและข้ันกลาง

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูล
ฐาน ข้ันต้นและข้ันกลาง

ชาย

ชาย

ชาย

เพศ ประเภทกิจกำร

การผลิตผ้าท่ีไม่ได้ทอชาย

หญิง การผลิตผ้าท่ีไม่ได้ทอ



หนา้ที ่8

ต ำแหน่งงำน อำยุ อัตรำค่ำจ้ำง 
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ช่ือและท่ีต้ัง
สถำนประกอบกำร

โทรศัพท์

แรงงานบรรจุ 20-45 331
วัน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ม.6, ม.ศ.5

0105564145517
บริษัท โรงงานสมุด เม้งฮ้ัว จ ากัด
บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

081-8235372

ช่างตัดเย็บเส้ือผ้า  (ส าเร็จรูป) 20-45 331
วัน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ม.6, ม.ศ.5

0105564145517
บริษัท โรงงานสมุด เม้งฮ้ัว จ ากัด
บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

081-8235372

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 20-40 9,500
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง
 ป.ตรี

0125555011112
บริษัท กรีน เนเชอรัล จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

086-4452160

ผู้จัดการฝ่ายขาย  , ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมการขาย

20-40 9,500
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง
 ป.ตรี

0125555011112
บริษัท กรีน เนเชอรัล จ ากัด
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

086-4452160

วิศวกรไฟฟ้าท่ัวไป 25-45 15,000
เดือน

ปวช., ปวท. 0105529019250
บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จ ากัด/
ส านักงานใหญ่
แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

02-4517012

พนักงานขายสินค้า  (ประจ า
ร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน

22-35 11,000
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0105557171494
บริษัท เฮอเบิล อินทิกริต้ี จ ากัด
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร

02-8758008

ชาย การผลิตน้ ามันพืชชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

การผลิตเคร่ืองด่ืมกาแฟ ชาและ
ชาชงสมุนไพรพร้อมด่ืม

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากการโรงสีข้าว

ไม่ระบุ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากการโรงสีข้าว

เพศ ประเภทกิจกำร

ไม่ระบุ การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่
โบรชัวร์ ใบปลิวและส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ
 ท่ีคล้ายกันลงบนส่ือต่าง ๆ 
(ยกเว้น ทางออนไลน์)

ชาย การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่
โบรชัวร์ ใบปลิวและส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ
 ท่ีคล้ายกันลงบนส่ือต่าง ๆ 
(ยกเว้น ทางออนไลน์)
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