
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2564 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

1 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 18-40 ชิ ป.6+ 331 บ/ว โบนัส บจก.โกณด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง

หัวหน้างานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 18-40 ปี ม.3+ 331-600 บ/ว ค่าตำแหน่ง 55/4 ม.3 ถ.โคกชาม

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 15 18-40 ปี ม.3+ 331-600 บ/ว ค่ากะ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง

พนักงานเช็คเกอร์ ช/ญ 2 18-40 ปี ม.3+ 331-600 บ/ว ปรับค่าจ้าง จ.สมุทรสาคร

ช่างซีมเมอร์ ช/ญ 4 18-40 ปี ม.3+ 331-600 บ/ว โทร.081-5277872

ช่างระบบน้ําเสีย ช/ญ 2 18-40 ปี ม.3+ 331-600 บ/ว

2 พนักงานซับรถส่งแก๊ส ข 2 18-40 ปี ม.3+ 331 บ/ว โบนัส บจก.เศรษฐ์สิน ปิโตรเลียม

พนักงานติดรถส่งแก๊ส ช 2 18-40 ชิ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา 62/6 ม.2 ต.บางนํ้าจืด

พนักงานอัดบรรจุแก๊ส ช 3 18-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ค่าเที่ยวว่ิง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พนักงานเช็คเกอร์ ข 1 18-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว โทร.081-9101760

3 พนักงานขาย ช/ญ 2 18-40 ปี ปวช.+ 10,000-15,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.ไรเทคอ๊ังค ์(ประเทศไทย)

เจ้าหน้าที่บัญชี ญ 1 18-40 ปี ปวช.-!- 10,000-15,000 บ/ด ค่าครองชีพ 30/18 ม.ร ถ.เอกชัย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ญ 1 18-40 ปี ปวช.-!- 10,000-15,000 บ/ด ปรับค่าจ้าง ต.คอกกระบือ อ.เมือง

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ข 1 18-40 ปี ม.ร-!- 331-350 บ/ว โบนัส จ.สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต ข 20 18-40 ชิ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว หอพัก โทร.034-451669-72

4 พนักงานฝ่ายผลิต ช 5 18ปี-!- ม.3+ 331 บ/ว ค่าอาหาร บจก. สยามโปร (ไทยแลนด์)

พนักงานสโตร์ ช 2 18ปี+ ม.3+ 331 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม 1/108 ม.2 ต.ท่าทราย

โบนัส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ตรวจสุขภาพ โทร.034-490717-9

5 เจ้าหน้าที่การเงิน ช/ญ 1 25-35 ปี ป.ตรี 15,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.ดีใลท ์พลส

เลขานุการ ช/ญ 1 25-35 ปี ป.ตรี 18,000 บ/ด 88/35 ม.9 ต.นาดี

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ข 1 35-45 ปี ป.ตรี 25,000 บ/ด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายขาย ข 1 30-45 ปี ป.ตรี 30,000 บ/ด โทร.034-406752

ทนายความ ช/ญ 1 27-35 ชิ ป.ตรี 20,000 บ/ด

พนักงานโรงงาน ช 5 20-35 ปี ป.6+ 350 บ/ว

6 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 200 18 ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 332 บ/ว ตรวจสุขภาพ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท๎ ช/ญ 10 18ปี-!- ป.6+ 332 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม 72/1 ม.? ต.ท่าทราย

พนักงานเช็คเกอร์ ช/ญ 10 18ปี-!- ม.ร-ม.6 332 บ/ว ค่าอาหาร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พนักงานประกันคุณภาพ ช/ญ 10 18ปี-!- ม.ร-ม.6 332 บ/ว เบี้ยขยัน โทร.034-816499
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พนักงานวิศวกรรม ช 5 18 ปี+ ม.ร-ปวช. 332 บ/ว โบนัส บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ'ป

พนักงานขับรถ 6 ล้อ, 10 ล้อ ช 3 18ปี+ ม.ร-ม.6 332 บ/ว 72/1 ม? ต.ท่าทราย

พนักงานสโตร์กุ้ง ช 3 18ปี+ ม.ร-ม.6 332 บ/ว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พนักงานควบคุมคุณภาพปลา ช/ญ 2 18ปี+ ม.ร-ม.6 332 บ/ว โทร.034-816499

พนักงานเอกสาร HR ญ 2 18ปี+ ม.ร-ม.6 332 บ/ว

พนักงานคุมเครื่องอบปลา ช 1 18ปี+ ม.ร-ม.6 332 บ/ว

7 ช่างไฟฟ้า ช 1 25-45 ปี ปวส. 12,000 บ/ด บจก.สมุทรสาคร เนเชอรัล

ช่างกลโรงงาน ช 1 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 15,000 บ/ด คลีนเอนเนอร์จี

พนักงานขับรถพ่วง ช 1 25-45 ปี ม.ร-ปวช. 20,000 บ/ด 65/1 ม.3 ต.บางโทรัด

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.063-2626212

8 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 19-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา บจก.ฮอลลี่ไลฟ์

เบี้ยขยัน 44/126 ม? ต.บ้านเกาะ

ค่ากะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.065-2929828

9 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ช/ญ 1 30-45 ปี ป.ตรี+ 40,000-60,000 บ/ด บจก.เอ็ม เอ พ ีฟ้ด

หัวหน้าฝ่ายผลิต ช 1 25-40 ปี ป.ตรี+ 20,000-30,000 บ/ด 98 ม.2 ต.โคกขาม

เจ้าหน้าที่ข้อมูลฝ่ายผลิต ช/ญ 1 20-30 ปี ปวช.-ปวส. 13,000-18,000 บ/ด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง ช 1 25-45 ป ี' ปวส.-ป.ตรี 14,000-25,000 บ/ด โทร.034-450535

หัวหน้าแผนกสังเคราะห์ต้นทุน ข/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี+ 20,000-30,000 บ/ด

10 ช่างเชื่อมเหล็ก ช 2 18-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว บจก.จีโนล กรุ๊ป ฃีทีอิเล็คทริค

ช่างปัมเหล็ก ช 1 18-45 ปี ไม่จำกัด2ฒิ 331 บ/ว 49/3 ม.8 ต.นาดี

พนักงานคลังสินค้า ช 1 18-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พนักงานทั่วไป ญ 1 18-45ปี ไม่จำกัดวฒิ. 331 บ/ว โทร.063-1988230

พนักงานขาย ช/ญ 20 18-45 ปี ม.6+ 10,000-12,000 บ/ด

11 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 45 18-40 ปี ป.6-ม.6 331-346 บ/ว ค่าล่วงเวลา บจก.วีไทร์แอนด์รับเบอร์

ช่างซ่อมบำรุง ช 15 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 346 บ/ว เบี้ยขยัน 14/5 ม.2

ช่างไฟฟ้า ช 5 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 346 บ/ว ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 5 18-40 ปี ม.ร-ปวส. 331 บ/ว ต.ชัยมงคล อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-410631-4



-3-

ลำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

12 ช่างฉีดอลูมิเนียม ช 2 25-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา บจก.เอส.เอส.อินกอตอลูมิเนียม

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ญ 1 25-35 ปี ปวช.-ปวส. 331 บ/ว ปรับค่าจ้าง 132/2 ม.2 ถ.เอกชัย

ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-823570

13 ช่างยนต์ ช 3 20 ปี+ ปวช. 350 บ/ว บจก.พี.อาร์. การยาง

83/65 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.034-435772

14 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ญ 2 19-35 ปี ม.6-ปวส. 9,930 บ/ด บจก.ไทยแวล ูแคร์

ช่างเทคนิค ช 2 19-35 ปี ปวช.-ปวส. 9,930 บ/ด 927/45 ถ.เศรษฐกิจ 1

ต.มหาชัย อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-429111

15 ช่างเชื่อม ช 3 25-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 12,000 บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม บจก.รีเฟอร ์เอ็กซ์เพรส

เบี้ยเลี้ยง 1 ม.7 ต.นาด ีอ.เมือง

โบนัส จ.สมุทรสาคร

ปรับค่าจ้าง โทร.087-4124201

16 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ช/ญ 2 20ปี+ ฯ ปวช.-ปวส. 10,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.ธนโชค ออยส์ไลท์

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช/ญ 1 20ปี+ ม.3+ 10,000 บ/ด ตรวจสุขภาพ เทรดด้ิง

หัวหน้างานฝ่ายผลิต ช/ญ 2 22 ปี+ ม.ร-ม.6 12,000 บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม 78/9 ม.8 ต.คลองมะเด่ือ

พนักงานทั่วไป ช/ญ 20 18ปี+ ป.6+ 331 บ/ว เงินช่วยเหลือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ช/ญ 1 20ปี+ ป.ตรี 18,000 บ/ด โทร.034-849741

ช่างไฟฟ้า ช 1 18ปี+ ปวช.+ 12,000 บ/ด

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ ช/ญ 1 20ปี+ ป.ตรี 20,000 บ/ด

17 พนักงานฝ่ายผลิต ญ 20 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว เบี้ยขยัน บจก.พรีม่า เลซ

เด็กลิดรถส่งของ ช 2 18-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ค่าอาหาร 47/256 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ

พนักงานซ่อมผ้า ญ 4 18-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว รถรับส่ง ต.ท่าทราย อ.เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการออกแบบ ช/ญ 1 18-30 ปี ปวช.+ 12,000 บ/ด จ.สมุทรสาคร

โทร.034-826701-4
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18 เจ้าหน้าที่บัญช ี

หัวหน้าแผนกผลิต 

ผู้รัดการฝ่ายบุคคล

ญ 

ช 

ช

1

1

1

20-35ปี

20-45 ปี

35-50 ปี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

15,000 บ/ด

15,000 บ/ด

40,000 บ/ด

โบนัส

ชุดยูนิฟอร์ม

บจก.ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส ์

47/9 ม.4 ต.บ้านเกาะ

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-830500-3

19 ช่างเจียระไน

ช่างปอกผิวโลหะ

พนักงานควบคุมคุณภาพ

ช

ช

ช/ญ

3

1

2

18 ปี+

18ปี+

18ปี+

ม.ร-เ-

ม.3+

ปวช.+

400 บ/ว

11,000 บ/ด

12,000 บ/ด

ค่าอาหาร

ค่ากะ

ค่าครองชีพ 

เบี้ยขยัน 

ชุดยูนิฟอร์ม

บจก.สุพรีม พรีซิชั่น 

แมนูแฟคเจอรื่ง

228/49 ม.6 ถ.สุขาภิบาล 2 

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร

โทร.02-4313038

20 พนักงานทั่วไป (กรรมกร) 

พนักงานทั่วไป 

ช่างไฟฟ้า

ญ 

ช 

ช

200

50

3

18 ปี+

18 ปี+

18ปี+

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒิ 

ปวช.+

331 บ/ว

331 บ/ว

10,000 บ/ด

เบี้ยขยัน บจก.ห้องเย็นชัยวรุตม์ 

58/1 ม.2 ต.บางน้ําซีด 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-494103

21 พนักงานทั่วไป ญ 5 30 ปี+ ม.3+ 331 บ/ว หจก.อำไพพลาสติก

14/15 ม.1 ต.แคราย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-440982

22 ช่างประกอบและติดตั้ง

ช่างเครื่องจักร

ช่างสี

ช่างโลหะ

พนักงานแพ็คกิ้ง

ช

ช

ช/ญ

ช

ช/ญ

10

10

6

6

6

18ปี+

18ปี+

18ปี+

18 ปี+

18ปี+

ไม่จำกัดวุฒิ 

ม.ร-)- 

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒิ

350 บ/ว+

350 บ/ว+

350 บ/ว+

350 บ/ว+

350 บ/ว+

โบนัส

ปรับค่าจ้าง

บจก.ไม้ช้างทอง เฟอร์นิเจอร์

99/277 ม.2

ต.พันท้ายนรสิงห ์อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-406810-2

23 พนักงานเช็คเกอร์

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 

ช่างระบบนํ้าเสีย 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 

พนักงานข้อมูล 

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

พนักงานรายวัน

ช/ญ 

ช/ญ

ช 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ

1

1

1

1

1

1

10

18 ปี+

22 ปี+

20-35 ปี

23ปี+

22ปี+

20 ปี+

18 ปี+

ม.ร-ม.6

ม.ร-ม.6

ม.6-ปวช.

ป.ตรี

ม.ร-ปวส.

ป.ตรี

ป.6+

9,930 บ/ด

9,930 บ/ด

11,000 บ/ด

13,000 บ/ด

9,930 บ/ด

13,000 บ/ด

9,930 บ/ด

โบนัส 

เบี้ยขยัน 

ค่าครองชีพ 

ค่าอายุงาน

บจก.โชคสมุทรมารีน 

57/40 ม.4 ถ.เอกชัย 

ต.โคกขาม อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-410772-4

รวม 933


