
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน (อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

1 พนกังานขับรถ 2 ชาย 25-45 ไมจ่ ากดั 12,000 บริษทั หมดัขาวเจริญยนต์ จ ากดั

พนกังานบญัชี 1 หญิง 20-45 ปวช.-ป.ตรี 12,000 2 ซอยเคหะร่มเกล้า 39 แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบงั กทม.

สต็อก 1 ชาย 25-35 ปวช.-ป.ตรี 12,000 เบอร์โทร. 0 2918 3339 ประเภทกจิการ - อูซ่่อมสีรถยนต์

สวัสดิการ  เบีย้ขยัน , ค่าคอมมชิชัน่

2 ผู้จัดการเขตพื้นที่มนีบรีุ 1 หญิง 24-40 ปวช.ขึน้ไป 10,000 บริษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั

ผู้จัดการเขต 5 หญิง 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 210 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม.

เบอร์โทร. 0 2917 0000 ประเภทกจิการ - จ าหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภค

สวัสดิการ  ค่าน้ ามนั , ค่าคอมมชิชัน่,ค่าโทรศัพท์ ,โบนสั,

3 พนกังานท าเล็บ 2 หญิง 20-35 ไมจ่ ากดั 325/วัน ร้านกญัญา บวิต้ี รูม 

พนกังานสปา 2 หญิง 20-35 ไมจ่ ากดั ขึน้อยูก่บั 357/41 ซอยเคหะร่มเกล้า 44 แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบงั กทม.

พนกังานนวด 2 หญิง 20-35 ไมจ่ ากดั ประสบการณ์ เบอร์โทร. 09 5164 7716 ประเภทกจิการ - ร้านเสริมสวย

พนกังานต่อขนตา 2 หญิง 20-35 ไมจ่ ากดั สวัสดิการ  เบีย้ขยัน

4 ช่างเทคนคิ 5 ชาย/หญิง 18 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 325/วัน บริษทั ลอยัลแพค จ ากดั 

ช่างไฟ 2 ชาย/หญิง 18 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 325/วัน 120 ซอยเสรีไทย 58  แขวงมนีบรีุ เขตมนีบรีุ กทม.

พนกังานผลิต 50 ชาย/หญิง 18 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 325/วัน เบอร์โทร. 0 2518 1984-7ประเภทกจิการ - ผลิตบรรจภณัฑ์ ตู้แสดงสินค้า

คลังสินค้า 5 ชาย/หญิง 18 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 325/วัน สวัสดิการ  ประกนัสังคม

5 เจ้าหนา้ที่เร่งรัดหนีสิ้นทางโทรศัพท์ 10 ชาย/หญิง 20 ปขีึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 9,500 บริษทั  พี.เค ฟลอริช กฎหมายและธุรกจิ จ ากดั 

48/152-154 ซอยรามค าแหง 104 แขวงสะพานสูง เขตสานพสูง กทม.

เบอร์โทร.0 279 6659, 08 7545 2229 กจิการ - ติดตามทวงหนี้

สวัสดิการ  เบีย้ขยัน , ค่าคอมมชิชัน่

ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดือน เมษำยน 2562

ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่5



6 พนกังานบริการลูกค้า 1 หญิง 25-40 ปวช.-ป.ตรี 10,000 บจก.เอที ครีเอชัน่ 

47/92 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

เบอร์โทร. - ประเภทกจิการ - ผลิต-จ าหนา่ยเบเกอร่ี

สวัสดิการ  เบีย้ขยัน ,ประกนัสังคม

7 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20-35 ป.ตรี 10,000-20,000 บจก.ประยูรชัย (1984) 

พนกังานขับรถ 1 ชาย 20-45 ม.6 ขึน้ไป 10,000-15,000 139 ม.13 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรีุ กทม.

เบอร์โทร. 0 2543 8925-7 ประเภทกจิการ - รับเหมากอ่สร้างทั่วไป

สวัสดิการ  ประกนัสังคม

8 ประสานงานขาย-การตลาด 2 ชาย/หญิง 20-30 ปวช.-ป.ตรี 10,000-12,000 บจก.ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 

พนกังานบญัชี 1 หญิง 25-35 ป.ตรี 12,000 ขึน้ไป 74/401-402 ถนนรามค าแหง แขวงมนีบรีุ เขตมนีบรีุ กทม.

เจ้าหนา้ที่จัดสินค้า 2 ชาย/หญิง 18-30 ม.3 ขึน้ไป 9,000 ขึน้ไป เบอร์โทร. 0 2106 3443 ประเภทกจิการ - น าเข้า-ขายส่งอาหาร ยา สัตว์ 

สวัสดิการ  ประกนัสังคม

9 ช่างเทคนคิ 15 ชาย 18-35 ม.6/ปวช. 12,500 บจก. เบฟโปร เอเชีย 

59 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมนีบรีุ เขตมนีบรีุ กทม.

เบอร์โทร. 06 3474 4175 ประเภทกจิการ -รับติดต้ัง ซ่อมรักษาเคร่ืองด่ืม

สวัสดิการ  ประกนัสังคม

10 พนกังานผลิต 2 ชาย 18-50 ม.3 ขึน้ไป 325/วัน บริษทั ชินเซ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย ) จ ากดั

ช่างเชือ่ม 2 ชาย 18-50 ม.3 ขึน้ไป 515/วัน 213/4 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กทม.

เบอร์โทร. 0 2664 3335 ประเภทกจิการ - คลังสินค้า
สวัสดิการ  ประกนัสังคม

สนใจสมคัรงานติดต่อได้ที่ ส านกังานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2540 7003 เพื่อประสานนายจ้างและรับหนงัสือส่งตัว



ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน (อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้

11 พนกังานขับรถ 4 ชาย 20-45 ไมจ่ ากดั 11,000-13,000 บริษทั บา้นไก ่บงึค าสร้อย จ ากดั 

ผู้ช่วยพนกังานขับรถ 2 ชาย 20-45 ไมจ่ ากดั 10,000-11,000 1/48 ซอยสายไหม23/1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

พนกังานคลังสินค้า 2 ชาย 20-35 ม.3-ปวส 10,000-11,000 เบอร์โทร. 09 7248 2445 ประเภทกจิการ - ธุรกจิค้าส่ง

สวัสดิการ  ที่พักฟรี , ประกนัสังคม

12 พนกังานจัดซ้ือต่างประเทศ 1 ชาย/หญิง 25 ปขีึน้ไป ป.ตรี 15,000-20,000 บริษทั อมิสยามเทรดด้ิง จ ากดั

ช่างติดต้ัง (ผ้ามา่น) 4 ชาย 22 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10,000-15,000 51/239 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมนีบรีุ เขตมนีบรีุ กทม.

เบอร์โทร. 0 2914 8886 ประเภทกจิการ - ธุรกจิค้าส่ง

สวัสดิการ  ประกนัสังคม

13 เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยัวิชาชีพ 1 ชาย 25 ปขีึน้ไป ป.ตรี ตามประสบการณ์ บริษทั จิรสิน เซอร์วิส จ ากดั

เจ้าหนา้ที่ขายและลูกค้าสัมพันธ์ 1 ชาย/หญิง 28 ปขีึน้ไป ปวส.ขึน้ไป ตามประสบการณ์ 44/10 ซอยนมิติใหม ่12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม.

พนกังานฝ่ายผลิต 50 ชาย/หญิง 20 ปขีึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 325/วัน เบอร์โทร. 0 2914 7738 ประเภทกจิการ - ธุรกจิค้าส่ง

สวัสดิการ  ประกนัสังคม

14 Sale Executive 20 ชาย/หญิง 23-35 ปวส.ขึน้ไป 15,000 ขึน้ไป บริษทั อเีกลิส์ แอร์ แอนด์ ซี (ไทยแลนด์) จ ากดั

เจ้าหนา้ที่คลังสินค้า 30 ชาย/หญิง 20 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 9,750 ขึน้ไป 12 ซ.ไอซีดี ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวส เขตลาดกระบงั กทม.

เบอร์โทร. 0 2970 3995 ประเภทกจิการ - คลังสินค้า - โลจิสติกส์

สวัสดิการ  ประกนัสังคม, โอที , ค่ากะ , ค่าทักษะ

15 พนกังานขับรถ 4 ชาย 21-37 ม.3 ขึน้ไป 10,000 บริษทั ฟู้ดสตาร์ จ ากดั

พนกังานขาย 4 ชาย/หญิง 21-37 ม.6 ขึน้ไป 11,000 58/6 ถ.พระประโคน-บา้นแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

เบอร์โทร. 034 981 335-40 ประเภทกจิการ - เคร่ืองด่ืมผลไมดี้โด้

สวัสดิการ  เบีย้เล้ียงวันละ 200 บาท เงื่อนไข ท ำงำน DDC ร่มเกลำ้

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน เมษำยน 2562

ส ำนักงำนจดัหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่5



16 พนกังาน Part time 15 ชาย/หญิง 20-50 ไมจ่ ากดั 350/วัน บริษทั กรีนล้ิงค์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

44/155 ซ.นมิติใหม ่6/2 แขวงมนีบรีุ เขตมนีบรีุ กทม.

เบอร์โทร. 038 879 137 ประเภทกจิการ - ขายส่งผลิตภณัฑ์อาหาร

สวัสดิการ  ประกนัสังคม

17 พนกังานทั่วไป 1 ชาย 22-35 ปวส.ขึน้ไป 12,000 บริษทั บลูเวล ไลน ์จ ากดั

98/32 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประวศ เขตลาดกระบงั กทม.

เบอร์โทร. 0 2171 7040 ประเภทกจิการ - ขนส่งสินค้า

สวัสดิการ  ประกนัสังคม

18 ช่างเชือ่ม 5 ชาย 20 ปขีึน้ไป ม.3 575/วัน บริษทั ชินเซ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย ) จ ากดั

พนกังานผลิต 3 ชาย 20 ปขีึน้ไป ม.3 520/วัน 213/4 ชัน้ 5 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กทม.

เบอร์โทร. 0 2664 3335 ประเภทกจิการ - ประกอบรถยนต์

สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน ,เงินโบนสั

19 ช่างเทคนคิ 5 ชาย  20 ปขีึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 325/วัน บริษทั สกาย เนต็เวิร์ค คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั

51/154 ถนนรามค าแหง 96 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

เบอร์โทร. 0 2716 3400 ประเภทกจิการ - โทรคมนาคม

สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

20 พนกังานขับรถโฟรคลิฟ 1 ไมจ่ ากดั 25-40 ม.6 325/วัน บริษทั ท็อปไฟลท์ จ ากดั

พนกังานขับรถส่งสินค้า 1 ชาย 25-40 ไมจ่ ากดั 360/วัน 20/6 ม.2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กทม.

เบอร์โทร. -  ประเภทกจิการ - ระบบจอดรถอตัโนมติั

สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

สนใจสมคัรงานติดต่อได้ที่ ส านกังานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2540 7003 เพื่อประสานนายจ้างและรับหนงัสือส่งตัว



ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน (อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้

21 ช่างปนู 4 ชาย/หญิง 20-45 ไมจ่ ากดั 400 ขึน้ไป บริษทั ณัฐศิลป ์การช่าง จ ากดั

ช่างสี 2 ชาย/หญิง 20-45 ไมจ่ ากดั 400 ขึน้ไป 39/394 ม.12 ถนนมติรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.

ช่างเชือ่ม 1 ชาย/หญิง 20-45 ไมจ่ ากดั 500 ขึน้ไป เบอร์โทร. 08 3308 7755 ประเภทกจิการ - รับเหมากอ่สร้าง

พนกังานทั่วไป 3 ชาย/หญิง 20-45 ไมจ่ ากดั 320 ขึน้ไป สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

22 พนกังานท าความสะอาด 50 ชาย/หญิง 18-55 ป.4 ขึน้ไป 325/วัน บริษทั แว็ก แอนด์ แพ็ก เซอร์วิส จ ากดั

48/230-231 หมู ่1 ชัน้ 3 ถนนรามค าแหง 104 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

เบอร์โทร. 0 2729 4527 ประเภทกจิการ -ใหบ้ริการทั่วไป

สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

23 เจ้าหนา้ที่ขับรถ 2 ชาย 25 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 13,000 บริษทั ชินเทคดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั

เจ้าหนา้ที่บญัชี 1 หญิง 25 ขึน้ไป ป.ตรี ขึน้ไป 15,000 89/221 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

แม่บา้น 1 หญิง 30 ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 11,000 เบอร์โทร. 06 2591 7891 ประเภทกจิการ - ขายอปุกรณ์ไฟฟ้า

เจ้าหนา้ที่ Service 1 หญิง 25 ขึน้ไป ป.ตรี ขึน้ไป 15,000 สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ 1 หญิง 25 ขึน้ไป ป.ตรี ขึน้ไป 15,000

24 เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยัวิชาชีพ 1 ชาย/หญิง 30 ขึน้ไป ป.ตรี ตามตกลง บริษทั พัสดุภณัฑ์ไทย จ ากดั

พนกังานทั่วไป 20 ชาย/หญิง 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 350/วัน 1010 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบงั กทม.

เช็คเกอร์ 10 ชาย/หญิง 20 ขึน้ไป ม.3 ตามตกลง เบอร์โทร. 0 2360 7788 ประเภทกจิการ - รับส่งพัสดุ

ธุรการ 2 ชาย/หญิง 20 ขึน้ไป ปวช-ปวส ตามตกลง สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

ผู้จัดการสาขา 10 ชาย/หญิง 30 ขึน้ไป ปวช-ปวส ตามตกลง

25 พนกังานขับรถขนส่งสินค้า 2 ชาย 22-40 ม.3 15,000 บริษทั เซนเซไก เรียวริ จ ากดั

ธุรการ 2 หญิง 20-30 ป.ตรี ตามตกลง 2/139 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

ส ำนักงำนจดัหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่5

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน เมษำยน 2562



เบอร์โทร. 0 2044 9931 ประเภทกจิการ - น าเข้าอาหาร

สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

26 ธุรการ-บญัชี 1 หญิง 30-45 ปวช.-ปวส ตามตกลง บริษทั พี เจ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั

242/3 ถนนราษฎร์อทุิศ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรีุ กทม.

เบอร์โทร. 0 2543 8946 ประเภทกจิการ - ใหเ้ช่าอาคารที่พักอาศัย

สวัสดิการ  ประกนัสังคม,เบีย้ขยัน

สนใจสมคัรงานติดต่อได้ที่ ส านกังานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2540 7003 เพื่อประสานนายจ้างและรับหนงัสือส่งตัว


