
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฑํด1ั ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

1 พนักงานขับรถยนต์

พนักงานการตลาด

พนักงานคุมเครื่องจักร

ข

ญ

ข

2

2

2

35ปี

30ปี

20 ปี

ม.3+

ปวส .+

ป.6

360 บ/ว

12,000 บ/ด

331 บ/ว

บจก.ไทย ช ีชิง 

1/20 ม.2 ต.ท่าทราย 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-490756

2 พนักงานขายทางโทรศัพท์

ช่างยนต์

พนักงานรับส่งเอกสาร

ช/ญ

ช

ช

2

2

20-40 ปี

20-40 ปี

20-40 ปี

ม.6+

ปาช.

ม.3+

9,930 บ/ด

10,000 บ/ด

9,930 บ/ด

ประกันชีวิต

โบนัส

ชุดยูนิฟอร์ม

บจก.ปทุมวันฟอร์คสิฟท์ 

22/222 ม.10 ถ.เพชรเกษม 

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร 

โทร.02-4310536-7

3 ฟ้าหน้าท่ีขนส่งสินค้า ช 2 25-40 ปี ป.6 12,000-15,000 บ/ด เบี้ยเลี้ยง

ค่าโทรศัพท์

ตรวจสุขภาพ

บจก.เอ็มเอพี ฟ้ด

98 ม.2 ต.โคกขาม 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-450535-8

4 แม่บ้านออฟฟิศ 

เสมียน

ญ

ญ

1

1

40-45 ปี

25-40 ปี

ม.3

ม.6

10,000 บ/ด

12,000 บ/ด

บจก.เอีม.ที.ช้สเชสโลจิสดิก 

29/6 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.061-2069119

5 พนักงานรายวัน ช/ญ 20 18 ปี+ ป.6+ 9,930 บ/ด ค่าอาหาร 

เบี้ยขยัน 

ค่าล่วงเวลา 

เงินพิเศษ

บจก.ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท ์

222/14 ม.? ต.บ้านเกาะ 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร. 093-7945254

6 พนักงานรายวัน

พ่อบ้าน

ฟ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

ช/ญ 

ช 

ช/ญ

30

1

5

18-35 ปี

35 ปี+

18-45 ปี

ม.3+

ป.6 

ปาช.-ปาส.

331 บ/ว

331 บ/ว

331-350 บ/ว

ชุดผูนิฟอร์ม 

เบี้ยขยัน

บจก.บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส'

63/3-5 ม.3 ถ.พระราม 2

ต.นาดี อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-833191-4

7 พนักงานบัญชี ญ 1 30-45 ปี ป.ตรี 15,000 บ/ด โบนัส บจก.วิคตอรี่ไนน์

68/82 ม.11 ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

โทร.02-4208824



-2-

รำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

8 ช่างเชื่อม ช 3 41-50 ปี ป.6+ 12,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.เจเอส เมทัลเวอร์ค

ช่างประกอบตู้

ช่างหับตู้ 

พนักงานทั่วไป 

พนักงานขับรถยนต์

ช 

ช 

ช 

ช

5

3

5

2

41-50 ปี

41-50 ปี

25-45 ปี

25-45 ปี

ป.6+

ป.6+

ป.6+

ป.6+

12,000 บ/ด

12,000 บ/ด

12,000 บ/ด

12,000 บ/ด

ชุดยูนิฟอร์ม 11/43 ม.1 ต.อัอมน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-110120

9 เจ้าหน้าที่คุมไลน์บรรจุสินค้า ช 3 20-45 ปี ปวช.-ปวส. 10,000-12,000บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม บจก.ยูนิเวอร ์แชล ไรช์

เจ้าหน้าที่ R&D ช/ญ 2 20-45 ปี ป.ตรี 15,000-18,000บ/ด ค่าอาหาร 39/95 ม.2 ต.บางกระเจ้า

ช่างซ่อมบารุง ช 1 20-45 ปี ม.6-ปวส. 10,000-12,000บ/ด เบี้ยขยัน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า ข 3 20-45 ปี ปวช.-ปวส. 10,000-12,000บ/ด ค่ากะ โทร.034-462290-3

10 ตู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ช/ญ 2 18 ปี+ ม.6-ป.ตรี 12,000 บ/ด ปรับค่าจ้าง บจก.เหรียญทอง บันวูเว่น

ผู้ช่วยสโตร' ช 1 20-40 ปี ม.6-ปวส. 10,000-12,000บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม 

เบี้ยขยัน

อุตสาหกรรม

35/190 ม.2 ซ.โกลเด้นท์

ด.บางนํ้างึด อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-494933

11 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ญ 2 18ปี+ ม.3+ 10,700 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.บางกอก ซีฟ้ด

แม่บัานท้องซักผ้า ญ 1 35ปี+ ไม่จ้ากัดวุฒิ 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา 66/8 ม.3 ต.นาดี

เจ้าหน้าที่ห้องรมควันปลา ช/ญ 50 25ปี+ ม.3+ 15,000 บ/ด ค่าตำแหน่ง

โบนัส

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-834452

12 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ญ 1 25-35 จ ปวส.+ 15,000 บ/ด ค่าล่วงเวลา บจก.ศาลา สมุทรสาคร

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 3 18-35 ปี ม.6+ 331 บ/ว เบี้ยขยัน 11/13 ม.3 ต.บ้านบ่อ

พนักงานฝ่ายผลิต 

ช่างเชื่อม

ช/ญ 

ช

5

1

18ปี+

18 ปี+

ป.6+

ป.6+

331 บ/ว

331 บ/ว

ชุดยู'นฟอร์ม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-440443

13 หัวหน้าฝ่ายบัญชี ญ 1 23 ปี+ ป.ตรี 15,000 บ/ด ค่าอาหาร

ชุดยูนิฟอร์ม

บจก.เอส พาเนล

89/64 ม.2 ด.กาหลง 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-885090

14 ช่างเชื่อม จ 2 25 ปี+ ไม่จ้ากัดวุฒิ 13,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.ไทยพินนะเค้ิล

วิศวกรฝ่ายขาย ช/ญ 1 24-35 ปี ปวส. 15,000 บ/ด ชุดผูนิฟอร์ม เอ็นจิเบียริ่ง

เจ้าหน้าที่ไอทีซัพพอร์ท ช 1 25ปี+ ปวส. 15,000 บ/ด ตรวจสุขภาพ 168/22 ม.3 ต.สวนหลวง

เจ้าหน้าที่ขายต่างจ้งหวด ช 1 25ปี+ ปวส. 15,000 บ/ด โบนัส อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

โทร.02-4095680-3



-3-

รำดัน ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
จุฌ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

15 เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย ช/ญ 1 24-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 13,000-15,000บ/ด ชุดยูนิพ่อร์ม บจก.ทรัพย์ไพศาล ดีส

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 5 20-35 ปี ป.6-ม.6 331 บ/ว โบนัส แอนด์ วีล

เงินพิเศษ 104 ม.ร ต.ท่าเสา 

อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร 

โทร.092-9291100

16 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานขาย ญ 3 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000-15,000๖/ด ชุดยูนิฟอร์ม บจก.โกรเวล

เจ้าหน้าที่ธุรการจิ'ดชอ ญ 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000-15,000๖/ด ตรวจสุขภาพ แมนูแฟคเจอริ่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ญ 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000-15,000๖/ด เงินพิเศษ 25/8 ม.3 ต.คอกกระบือ

วิศวกรอุตสาหการ ช/ญ 5 20-35 ปี ป.ตรี 15,000๖/ด เบี้ยขยัน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ช่างเชื่อม ช 5 18 ปี+ ป.6+ 331 บ/ว โทร.034-823968

ช่างประกอบ ช 10 18 ปี+ ป.6+ 331 บ/ว

ช่างพ่นสี ช 2 18ปี-!- ป.6+ 331 บ/ว

พนักงานผลิตอะไหล่ ช 3 18 ปี+ ป.6+ 331 บ/ว

17 พนักงานฝ่ายผลิต ช 100 20-35 ปี ม.3+ 350 บ/ว ค่าอาหาร บมจ.เพ่ิมสินสดีลเวิคส์

พนักงานขับรถขนส่ง ช 5 22-40 ปี ป.6+ 350 บ/ว เบี้ยขยัน 4,95-96 ม.6

เจ้าหน้าท่ีการเงินลูกหนี้ ช/ญ 5 22-35 ปี ปวช.+ 12,000 บ/ด โบนัส ถ.พระราม 2 ต.โคกขาม

เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหนี้ ช/ญ 2 22-40 ปี ปวช.-!- 12,000 บ/ด ปรับค่าจ้าง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-825090

18 พนักงานประกันคุณภาพ ช 6 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 340-360 บ/ว เบี้ย,ขยัน บมจ.แปซิฟิกไพพ่

พนักงานฝ่ายผลิต ช 10 20-38 ปี [ม'จำกัดรุต็ 340 บ/ว ปรับค่าจ้าง 1/97 ม.2 ต.ท่าทราย

หัวหน้าคลังสินค้า ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี 15,000 บ/ด ค่าอาหาร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม ช/ญ 1 23-35 ปี ป.ตรี 15,000 บ/ค ชุดยูนิฟอร์ม โทร.034-490139

เจ้าหน้าที ่จป. ช/ญ 1 23-35 ปี ป.ตรี 15,000 บ/ด

19 พนักงานคุมเครื่องจักร ช 2 20-30 ปี ปวช.-ปวส. 331 บ/ว ปรับค่าจ้าง บจก.กรุงไทย ออโตพาร์ท

พนักงานควบคุมเครื่องเลเซอร์ ช 1 20-26 ปี ปวช.-!- 340 บ/ว โบนัส 33/38-39 ม.3 ต.นาดี 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.080-0738209

20 พนักงานฝ่ายผลิต ช 3 20 ปี+ 1ม่จำกัดวุติ 350 บ/ว เบี้ยขยัน บจก.ดี.ยูนีค

พนักงานเย็บผ้า ญ 2 20 ปี+ เน่จำกัดวุตํ 400 บ/ว 19/18 ม.2 ต.โคกขาม 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.086-8418303
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ลำ ดัน ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
จุฒิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

21 พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) ช/ญ 4 20 ปี+ ม.3+ 331 บ/ว บจก.ขีช่า พ่ดส์

พนักงานธุรการ ญ 1 20ปี+ ม.6+ 350 บ/ว 4/20 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ

พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน) ช/ญ 2 20 ปี+ ม.6+ 350 บ/ว ต.สวนหลวง

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ ช/ญ 2 20 ปี+ ม.6+ 350 บ/ว อ.กระทุ่มแบน

พนักงานฝ่ายบุคคล ญ 1 20 ปี+ ม.6+ 350 บ/ว จ.สมุทรสาคร

ผู้จัดการโรงงาน ช/ญ 1 20 ปี+ ป.ตรี 15,000 บ/ด โทร.094-9299364

22 พนักงานฝ่ายผลิต ช 10 18 ปี+ ม่จำกัดวุตํ 331 บ/ว โบนัส บจก.วิลสันอาร์ท

ชุดยูนิพ่อร์ม (ประเทศไทย)

เบี้ยขยัน 75/16 ม.ร ถ.เอกชัย

ปรับค่าจ้าง ต.โคกขาม อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-834399

23 พนักงานเขียนแบบ จ 5 25 ปี+ ปวส. 12,000 บ/ด บจก.สยามสเตนเลสสตีล

พนักงาน CADCAM ช 5 25 ปี+ ปวส. 12,000 บ/ด 71/1 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ 1

ช่างประกอบ ช 10 20 ปี+ ม.3+ 331 บ/ว ต.สวนหลวง

ช่างพับ ช 10 20 ปี+ ม.3+ 331 บ/ว อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-471360

24 พ่อบ้าน ช 4 25-55ปี เน่จำกัดวุตํ 376-500 บ/ว ค่าล่วงเวลา บจก.ศศึภา คลีนนิ่ง 

เชอร์วิส

33/53 ต.นาดี 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.094-6241122

25 พนักงานขับรถยนต์ ช 3 20 ปี+ ม.3+ 360 บ/ว ค่าล่วงเวลา บจก.ทวีสมุทร

ค่าโทรศัพท์ 927/98 ถ.เศรษฐกิจ 1

หอพัก ต.มหาชัย อ.เมือง

โบนัส จ.สมุทรสาคร

โทร.034-423203

รวม 407


