
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การคีกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

1 ซูเปอร์ไวเซอร์ควบคุมคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 

ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายจัดซื้อ 

พนักงานทั่วไป 

พนักงานฝ่ายผลิต 

ช่างอิเด็กทรอนิคส ์

ช่างเครื่องทำความเย็น 

นักจุลชีววิทยา 

เจ้าหน้าที่ไฮอีน 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช

ช

ญ 

ช/ญ 

ซ/ญ

ช

1

5

3

1

10

10

1

1

1

1

2

2

18 ปี+

18 ปี+

18 ปี+

18ปี+

18ปี+

18ปี+

18ปี+

18 ปี+

18 ปี+

18ปี+

18 ปี+

18 ปี+

ป.ตรี

ม.6+

ม.3+

ป.ตรี

ป.6-ม.6

ป.6-ม.6

ปวช.-ปวส.

ปวช.-ปวส.

ป.ตรี

ม.6+

ปวช.-ปวส.

ป.6+

15,000 บ/ด

331-350 บ/ว

331-350 บ/ว

15,000 บ/ด

331-350 บ/ว

331-350 บ/ว

331-350 บ/ว

331-350 บ/ว

15,000 บ/ด

331-350 บ/ว

331-350 บ/ว

331 บ/ว

เบี้ยขยัน

ค่ากะ

ค่าล่วงเวลา

บจก.อินเตอร์เชีย

153/3 ม.4

ต.ท่าทราย อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.099-2123003

2 พนักงานทั่วไป 

ช่างไฟฟ้า

ช/ญ 

ช

250

3

18ปึ+

18 ปี+

ป.6+

ปวช.+

331 บ/ว

10,000 บ/ด

เบี้ยขยัน บจก.ห้องเย็นชัยวรุตม ์

58/1 ถ.เอกชัย ต.บางนาซีด 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-494103

3 พนักงานฝ่ายผลิต ซ/ญ 15 18ปื+ ป.6+ 10,000 บ/ด ค่าล่วงเวลา 

ปรับค่าจ้าง 

โบนัส

บจก. เจ เอส เมคคานิค 

52/10 ม.3 ต.คอกกระบือ 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-441114

4 พนักงานคลังฺสินค้า 

พนักงานฟินลูกสารส้ม 

พนักงานกระทุ้งลูกสารส้ม

ช

ญ

ช

5

2

1

20 ปี+

20ปี+

20ปี+

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒิ

331 บ/ว

331 บ/ว

331 บ/ว

บจก.นำชัย อตสาหกร.รม

84 ม.1 ถ.พระราม 2

ต.บางโทรัด อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-432518-20

5 พนักงานฝ่ายผลิต 

เจ้าหน้าท่ีไอทีซัพพอร์ท 

พนักงาน'ขายออนไลน์

ช

ญ

ช/ญ

7

3

1

20-40 ปี

20-4.0 ปี

20-40 ปี

ไม่จำกัดวุฒ ิ

ไม่จำกัดวุฒ ิ

ม.6+

9,930-12,000 บ/ด

12,000 บ/ด

12,000 บ/ด

โบนัส

ค่าฌาปนกิจ 

เบี้ยขยัน 

ค่าคอมมิชข่ัน

บจก.จีโนล กรุ๊ป ขีทือิเด็คทริค

49/3 ม.ร ต.นาดี

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.063-1988230



-2-

ลำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

6 ช่างแผนกสิ่งแวดล้อม ช 4 18 ปี+ ม.3+ 331 บ/ว หอพัก บจก.พัฒนาโฟรเช่นฟ้ด

ช่างซ่อมบำรุง ข 2 18 ปี+ ปวช.-ปวส. 12,000 บ/ด 24 ม.1 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ

ช่างบอยเล่อร์ ช 2 18ปี+ ปวช.-ปวส. 12,000บ/ด ต.ชัยมงคล อ.เมือง

เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด ช/ญ 2 18ปี+ ม.6-ปวส. 12,000 บ/ด จ.สมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายผลิต ช/ญ 5 18 ปี+ ป.ตรี 15,000 บ/ด โทร.034-839425-8

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ ช/ญ 1 18ปี+ ป.ตรี 15,000 บ/ด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 1 18ปี+ ป.ตรี 18,000 บ/ด

7 ช่างเดินเครื่องลูกฟูก ช 8 21-40 ปี ม.ร-ป.ตรี 9,930-18,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.พี.เอ็น.บี.เปเปอร์บ๊อก

เจ้าหน้าที่ขับรถหนีบมัวน ช 3 21-35 ปี ม.3 331-350 บ/ว โบนัส 99/5 ม.4 ต.ท่าเสา

เจ้าหน้าที่สโตร์ ช/ญ 6 21-35 ปี ม.3 331-350 บ/ว ค่าตำแหน่ง อ.กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินล้า ช/ญ 6 21-35 ปี ม.3 331-350 บ/ว จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ญ 4 20-30 ปี ม.3 331-350 บ/ว โทร.089-9216547

พนักงานทั่วไป ช/ญ 15 20-40 ปี ป.6 331-350 บ/ว

8 พนักงานขนส่งสินค้า ช 1 18-30 ปี ม.3 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา บจก.ดีพ ีวินเนอร์

พนักงานสโตร์ ญ 2 18-30 ปี ม.3 331 บ/ว อินเตอร์เนชั่นแนล

35/351-2 ม.2 ต.บางนํ้าจืด

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.097-2586020

9 พนักงานขับรถโฟล์คสิฟท์ ช 1 25 ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 360 บ/ว โบนัส บจก.รอแยลฟ้ดส์

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ญ 1 21 ปี+, ม์.6-ปวช. 9,930-10,230 บ/ด ชุดยูนิฟ่อร์ม 94/20 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ 1

พนักงานบัญชี ญ 1 21 ปี+ ปวส.+ 10,930-13,430 บ/ด เบี้ยขยัน ต.ท่าทราย อ.เมือง

ช่างไฟฟ้า ข 1 25ปี+' ป่วส.+ 12,430-14,000 บ/ด จ.สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต ญ 50 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว โทร.034-411923

พนักงานทำความสะอาด ญ 1 30ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ช 1 25ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 360 บ/ว

พนักงานประกันคุณภาพ ญ 2 18ปี+ ม.3+ 9,930-10,930 บ/ด

10 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 60 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว บจก.ซีบอร์น ฟ้ดซัพพลาย

ช่างควบคุมเครื่องเย็น ช 2 22-40 ปี ปวช.+ 9,930-15,000 บ/ด 55/83 ม.6 ต.ท่าทราย

ช่างซ่อมบำรุง ช 1 22-40 ปี ปวช.+ 9,930-15,000 บ/ด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.089-0907347
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ลำ ดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
จุฒ ิ

การคีกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

11 พนักงานคลังสินค้า ช 5 20-35 ปี ป.6-ม.3 10,000-12,000 บ/ด หอพัก บจถ.เค ซ ีแอล เหรดดิ้ง

พนักงานชัดส่ง ช 5 20-35 ปี ป.6-ม.3 331 บ/ว ปรับค่าจ้าง 84 ม.6 ต.โคกขาม

โบนัส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.034-813100

12 เจ้าหน้าที่ชัดซื้อ ช/ญ 1 25-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 15,000-20,000 บ/ด บจก.เอ็ม เอ พ ิ'สูด

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 1 25-35 ปี ป.ตรี 15,000-20,000 บ/ด 98 ม.2 ต.โคกขาม

หัวหน้าฝ่ายผลิต ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี 18,000-25,000 บ/ด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 40 18-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว โทร.034-450535-8

13 เจ้าหน้าท่ีสมุห์บัญชี ช/ญ 1 21-45 ปี ป.ตรี 15,000-35,000 บ/ด รถรับส่ง บจก.บอร์นไพน์

พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหน้ี ช/ญ 1 21-45 ปี ป.ตรี 12,000-20,000 บ/ด โบนัส 63 ม.9 ต.บางโทรัด

พนักงานขับรถยนต์ ข 1 21-45 ปี ม.3+ 331 บ/ว ปรับค่าจ้าง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พนักงานทั่วไป ช 1 18-40 ปี ม.3+ 331 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม โทร.063-2135644

14 เจ้าหน้าที่ขับรถชัดส่ง ช 10 25-45 ปี ป.6+ 350 บ/ว ค่าล่วงเวลา บมจ.เพิ่มสินสดีลเวิคส์

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ช 5 25-35 ปี ม.3+ 331 บ/ว เบี้ยขยัน 4,95-96 ม.6 ถ.พระราม 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ข 20 20-35 ปี ม.3+ 331 บ/ว ค่าเที่ยวว่ิง ต.โคกขาม อ.เมือง

แม่บ้าน ญ 2 25-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ตรวจสุขภาพ จ.สมุทรสาคร

คนสวน ช/ญ 2 25-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม โทร.034-825090-100

ช่างไฟฟ้า ช 1 22-40 ปี ปวส. 12,000 บ/ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ช/ญ 10 25-35 ปี ป์วช.+ 11,000 บ/ด

15 พนักงานขับรถยนต์ ช 5 20ปี+ ม.3+ 331 บ/ว เบี้ยเลี้ยง บจก.รัชดาศูนย์รวมวัสดุ

พนักงานติดรถส่งของ ช 10 20ปี+' ม่.3+ 331 บ/ว เบี้ยขยัน 15/1-2 ม.1 ถ.พระราม 2

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20ปี+ ป.6+ 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา ต.บางนํ้าซีด อ.เมือง

พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 10 20 ปี+ ม.3+ 331 บ/ว จ.สมุทรสาคร

โทร.084-3612793

16 แม่บ้าน ญ 2 20-45 ปี ป.6+ 11,000 บ/ด หอพัก บจก.กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม

ช่างไฟฟ้า ช 2 18-35 ปี ปวช.+ 12,000 บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม 7 ม.? ต.ท่าเสา

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 18ปี+ ป.6+ 331-500 บ/ว ค่าอาหาร อ.กระทุ่มแบน

โบนัส จ.สมุทรสาคร

1 เบี้ยขยัน โทร.034-447129
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ลำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
ๅฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

17 พนักงานฝ่ายผลิต

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ช

ช

1

1

25 ปี+

25 ปี+

ไม่จำกัดวุฒ ิ

ปวช.+

331-350 บ/ว

10,000-15,000 บ/ด

ค่าล่วงเวลา 

เบี้ยขยัน 

ค่าอาหาร 

ชุดยูนิฟอร์ม

บจก.ที แอนด'' อาร ์เกเบี้ยน

(ประเทศไทย)

99/92 ม.2 ต.ท่าเสา

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-112981

18 ช่างกลึง

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ช

ช

1

1

25-35 ปี

25-35 ปี

ปวช.-ป.ตรี

ปวช.-ป.ตรี

13,000-15,000 บ/ด

13,000-15,000 บ/ด

บจก.วิ.อาร์.ยูเน่ียน

137/16 ม.9 ถ.เพชรเกษม 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร

โทร.02-8111180

19 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 18 ปี+ ป.6+ 331 บ/ว หอพัก

รถรับส่ง

ชุดยูนิฟอร์ม 

เงินพิเศษ

บจก.วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล' 

134,134/2,134/3 ม.2

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร

โทร.02-4202107

20 พนักงานแพ็คกิ้ง 

พนักงานทำซูริม ิ

พนักงานขนปลา 

ช่างระบบทำความเย็น 

พนักงานคลังสินค้า

ช ฺ

ช 

ข 

ช 

ช

10

10

5

2

2

18 ปี+

18ปี+

18ปี+

18ป+ี1

18 ปี+

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒิ 

ปวช.-ปวส. 

ไม่จำกัดวุฒิ

331 บ/ว

331 บ/ว

331 บ/ว

10,000 บ/ด

331 บ/ว

โบนัส

ชุดยูนิฟอร์ม 

ค่าล่วงเวลา

บจก.ซีรอเยลอาหารทะเล 

80 ม.1 ต.บางหญ้าแพรก 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034 435488

21 พนักงานเชื่อม

พนักงานผลิตงานไฟฟ้า

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

ช

ช/ญ 

ช/ญ 

ช

ญ

3

1

1

2

1

18 ปี+

18 ปี+

21 ปี+

21 ปี+

21 ปี+

ป.6+ 

ม.3+ 

ปวส. 

ปวส. 

ปวส.

341 บ/ว

331-341 บ/ว

12,000-15,000 บ/ด

12,000-15,000 บ/ด

12,000-15,000 บ/ด

เบี้ยขยัน

ค่าล่วงเวลา

บมขิ.อาซีฟา

5 ม.! ต.คอกกระบือ

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.02-6867777

22 เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต 

พนักงานฝ่ายผลิต 

วิศวกรเครื่องกล 

ช่างคุมเครื่องตัด-พับ

ข/ญ 

ช/ญ 

ช 

ช/ญ

ช

4

2

20

5

2

20-35 ปี

20-35 ปี

20ปี+

23ปี+

20 ปี+

ม.6-ปวช.

ม.6-ปวช.

ป.6+

ป.ตรี

ป.6+

12,000 บ/ค

12,000 บ/ด

331 บ/ว

17,000 บ/ด

331 บ/ว

ปรับค่าจ้าง 

เบี้ยขยัน 

ชุดยูนิฟอร์ม 

’บนัส

บจก.โกรเวล แมนูแฟคเจอรื่ง 

25/8 ม.3 ถ.เอกชัย

ต.คอกกระบือ

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.034-823968-70
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ลำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

23 หัวหน้าเป่าเม็ดพลาสติก (อุง) ช 1 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 12,000 บ/ด โบนัส บจก.กรุงเทพพลาสติก

ช่างตัดถงพลาสติก ช/ญ 3 18 ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 9,930 บ/ด เบี้ยขยัน (ประเทศไทย)

ช่างเป่าอุงพลาสติก ข 1 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 9,930 บ/ด 65/52 ต.สวนหลวง

ช่างซ่อมบำรุง ช 1 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 9,930 บ/ด อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

โทร.034-410719

24 เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกขนส่ง ช/ญ 1 24ปี+ ปวส.+ 12,000 บ/ด โบนัส บจก.รวมใจโปรดักส์

ช่างซ่อมบำรุง ช 1 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 12,000 บ/ด เบี้ยขยัน 99/15-16 ม.5

พนักงานตรวจสอบคุณฺภาพ ญ 2 18-30 ปี ม.3-ปวฺชฺ. 9,930-12,000 บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม ต.พันท้ายนรสิงห ์อ.เมือง

พนักงานแผนกคลังสินค้า ข 1 18-30 ปี ม.3+ 331 บ/ว เงินรางวัล จ.สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต ซ 7 18-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว โทร.034-813945-8

พนักงานจัดส่ง. ช 1 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว

25 ช่างปรับฉีดพลาสติก ช 2 25-50 ปี ม.3-ปวช. 400 บ/ว โบนัส บจก.วี.ซี.พี.อินเตอร์เทรด

พนักงานติดรถส่งของ ข 2 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม 4/77-83 ถ.เอกชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการประสาน ช/ญ 1 18ปี+ ม.6+ 12,000 บ/ด งานเล้ียง ต.คอกกระบือ อ.เมือง

งานขาย จ.สมุทรสาคร

โทร.034-823624-8
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