
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2564 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ/ปี
วุฒ ิ

การศึกษา
ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ

1 วิศวกรฝ่ายผลิต ช/ญ 3 20-35 ปี ป.ตรี 19,500 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.ปัญจพลไฟเบอร์

วิศวกรฝ่ายคลังสินค้า ช 1 20-35 ปี ป.ตรี 19,500 บ/ด ค่ากะ คอนเทนเนอร์

วิศวกรไฟฟ้า ช 1 20-35 ปี ป.ตรี 19,500 บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม 110/4 ม.4ต.บ้านเกาะ

วิศวกรเครื่องมือวัด ข 1 22-35 ปี ป.ตรี 19,500 บ/ด โบนัส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วิศวกรเครื่องกล ช 2 22-35 ปี ป.ตรี 19,500 บ/ด ตรวจสุขภาพ โทร.034-468019

ช่างข่อมบำรุง ข 15 22-35 ปี ป.ตรี 19,500 บ/ด

ช่างเทคนิคระบบวัดคุม ช 2 20ปี-!- ปวช. 12,500 บ/ด

ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า ช 2 20ปี-!- ปวส.-!- 14,000 บ/ด

ช่างข่อมบำรุงเครื่องกล ช 2 20ปี+ ปวส.-!- 14,000 บ/ด

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการผลิต ช 50 20ปี+ ปวข.-ปวส. 350-400 บ/ว

2 ช่างประกอบ/ติดต้ัง ช 10 18 ปี+ ม.3+ 350 บ/ว โบนัส บจก.ไม้ช้างทอง เฟอร์นิเจอร์

พนักงานช่างเครื่องจักร ช 10 18 ปี+ ม.3+ 350 บ/ว ปรับค่าจ้าง 99/277 ม.2

ช่างสี ช/ญ 6 18 ปี+ ม.3+ 350 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม ต.พันท้ายนรสิงห ์อ.เมือง

พนักงานแพ็คกิ้งสินค้า ช/ญ 6 18 ปี+ ม.3+ 350 บ/ว จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า/จัดส่ง ช 1 24ปี+ ปวช.-!- 11,000 บ/ด โทร.034-871874-7

เจ้าหน้าท่ีประมาณราคา ช/ญ 2 24ปี+ ป.ตรี 15,000 บ/ด

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคและถอดแบบ ช/ญ 2 24 ปี-!- ป.ตรี 15,000 บ/ด

3 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ญ 1 25 ปี+ ป.ตรี 20,000 บ/ด บจก.ซีคอร์ท ฟ้ด เซอร์วิส

ช่างข่อมรถยนต์ ช 1 25 ปี-!- ม.3 15,000 บ/ด 2/98 ม.1 ต.ทำจีน

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.063-2181168

4 ผูจัคการไรงงาน ช 1 30-45 ปี ป/ตรี 30,000 บ/ด ค่าทักษะ บจก.เอ.วี.คาร์ท่ีอน

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ช/ญ 1 25-45 ปี ปวส.+ 20,000 บ/ด เบี้ยขยัน 89 ม.4 ถ.พระราม 2

ช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ช 3 22-45 ปี ม.3+ 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา ต.บางโทรัด อ.เมือง

พนักงานขายเครื่องทิมพ้ ช 4 18-45ปี ป.6 331 บ/ว เงินกูยืม จ.สมุทรสาคร

พนักงานทั่วไป/แพ็คทิ้ง ญ 6 18-45 ปี ป.6 331 บ/ว โทร.034-884141

พนักงานบัญชี ญ 1 22-45 ปี ปวช. 10,000 บ/ด
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เจ้าหน้าที่ประกันคุณภา'พ ญ 2 22-45 ปี ม.6+ 10,000 บ/ด บจก.เอ.วี.คาร์ท็อน

ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง ข 1 25-45 ปี ปวส. 20,000 บ/ด 89 ม.4 ถ.พระราม 2

ผู้จัดการแผนกบัญชี ญ 1 25-45 ปี ป.ตรี 15,000 บ/ด ต.บางโทรัด อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-884141

5 ช่างซ่อมบำรุง ช 1 25-30 ปี ปวช./ปวส. 12,000 บ/ด โบนัส บจก.เคมเฃิร์ฟ

พนักงานฝ่ายผลิต ช 1 25-30 ปี ม.ร-ม.6 9,930 บ/ด 60/8 ม.9 ต.คลองมะเด่ือ

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โทร.034-446460-1

6 พนักงานฝ่ายผลิต ข 10 21-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม บจก.โกล์ดสตาร์เมททอล

เบี้ยขยัน 88 ม.5 ต.คลองมะเดื่อ

โบนัส อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โทร.034-467154-7

7 บัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงระบบ ชฺ 1 30-40 ปี ปวส. 20,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี

ช่างไฟฟ้า ข 1 25-35 ปี ปวช. 11,000 บ/ค ชุดยูนิฟอร์ม ร/ร ม.4 ต.บางหญ้าแพรก

พนักงาน CADCAM ช/ญ 1 20-35 ปี ม.6+ 11,000 บ/ด ค่าล่วงเวลา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 5 18-20 ปี ป.6-ม.3 340 บ/ว โบนัส โทร.034-410338

พนักงานบัญชี ญ 1 20ปี+ ปวส. 340 บ/ว

8 ช่างซ่อมบำรุง ช 2 20-45 ปี ปวช.-ปาส. 12,000 บ/ด โบนัส บจก.ยูเน่ียนเบ็ลท์อินด้สตรีส์

ช่างบอยเล่อร์ ช 1 20-45 ปี ปาช.-ปาส. 12,000 บ/ด ปรับค่าจ้าง 47/9 ม.4 ต.บ้านเกาะ

ชุดยูนิฟอร์ม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.034-830500-3

9 พนักงานฝ่ายผลิต ช 30 20-40 ปี ม.3+ 331 บ/ว บมจ.เพ่ิมสินสดีลเวิคส์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า ช 5 20-35 ปี ม.3+ 331 บ/ว 4,95-96 ม.6 ถ.พระราม 2

แม่บ้านสำนักงาน ญ 2 20-45 ปี ป.6+ 331 บ/ว ต.โคกขาม อ.เมือง

พนักงานขับรถขนล่ง ช 10 20-45 ปี ไม่จำกัดรุฒิ 350 บ/ว จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ช/ญ 10 20-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 350 บ/ว โทร.034-825090-100

ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ช 2 25-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 350 บ/ว

ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ช 1 22-35 ปี ปาส.+ 350 บ/ว
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10 พนักงานรายวัน

พนักงานรายเหมา

เจ้าหน้าท่ีหน่วยข้อมูลเอกสาร 

ช่างระบบทำความเย็น

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช

50

50

2

2

18 ปี+

18 ปี+

18 ปี+

18ปี+

ไม่จำกัดวุฒิ 

ไม่จำกัดวุฒ ิ

ปวช.-ป.ตร ี

ปวช.-ปวส.

331 บ/ว

331 บ/ว

12,000 บ/ด

12,000 บ/ด

โบนัส 

ค่าล่วงเวลา 

หอพัก 

ชุดยูนิฟอร์ม 

เบี้ยขยัน

บจก.ฃีรอเยล อาหารทะเล

80 ม.1 ถ.ธรรมคุณากร

ต.บางหฟ้าแพรก อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-435488

11 เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิก

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

พนักงานขาย

ช/ญ

ช/ญ

ช/ญ

2

2

2

18 ปี+

18ปี+

18 ปี+

ป.ตรี 

ป.ตร ี

ป.ตรี

15,000 บ/ด

15,000 บ/ด

15,000 บ/ด

เบี้ยขยัน บจก.อุดมสยาม 

48/65 ม.4 ต.นาดี 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โทร.034-426083-4

12 ช่างช่อมรถบรรทุก 

พนักงานฝ่ายผลิต 

เด็กส่งของ

พ่อบ้าน

เจ้าหน้าท่ีธุรการประสานงาน

ช

ช

ช

ช

ช/ญ

1

6

4

1

1

25-35 ปี

20-35 ปี

20-35 ปี

30-50 ปี

25-35 ปี

ม.3+

ป.6+

ป.6+

ป.6+

ม.3+

12,000 บ/ด

331 บ/ว

331 บ/ว

331 บ/ว

11,000 บ/ด

ปรับค่าจ้าง 

ค่าครองชีพ 

ค่าตำแหน่ง 

เบี้ยขยัน

บจก.สถาพร ลามิเนชั่น 

33/3 ม.2 ถ.พระราม 2 

ต.คอกกระบือ อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร

โทร 034-834603-7

13 ช่างไฟฟ้า 

พนักงานทั่วไป

ช

ช

1

3

21 ปี+

18ปี+

ปวช.-ปวส.

ป.6+

10,000 บ/ด

350 บ/ว

เบี้ยขยัน 

หอพัก 

ชุดยูนิฟอร์ม 

โบนัส 

ปรับค่าจ้าง

บจก.รุ่งสินโภคภัณฑ ์

71 ม.ร ถ.พระราม 2 

ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-839504

14 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 3 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 10,000 บ/ด ชุดยูนิฟอร์ม 

โบนัส

บจก.ภูมิสิน การบัญชี 

199/71 ม.3 ต.นาดี 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.086-3031110

15 พนักงานธุรการ 

พนักงานท่ัวไป

ญ 

ช

1

2

25 ปี+

18 ปี+

ม.6+

ไม่จำกัดวุฒิ

14,000-15,000 บ/ด

15,000-16,000 บ/ด

โบนัส

หอพก

บจก.ไชยรุ่งเรืองวอเตอร์ 

เซอร์วิส

ค่านามัน

ค่าล่วงเวลา

9/9 ต.เกษตรพัฒนา 

อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

โทร.089-5469252
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16 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 18-35 ปี ป.6-ปวส. 331-350 บ/ว หอพัก บจก.จงสถิตย์

พนักงานตรวจสอบสินค้า ช/ญ 2 18-35 ปี ป.6-ปวส. 331-350 บ/ว ชุดยูนิฟอร์ม 99 ม.! ต.แคราย

ซ่างซ่อมบำรุง ช 1 18-35 ปี ป.6-ปวส. 331-350 บ/ว อาหารฟรี อ.กระทุ่มแบน

พนักงานห้องแล็บ ช/ญ 1 18-35 ปี ป.6-ปวส. 331-350 บ/ว จ.สมุทรสาคร

พนักงานบัญชี ญ 1 18-35 ปี ป.6-ปวส. 331-350 บ/ว โทร.034-852401

พนักงานขับรถยนต์ ช 1 18-35 ปี ป.6-ปวส. 331-350 บ/ว 099-6592414

17 พนักงานทั่วไป ช/ญ 5 20 ปี+ XJ.3+ 350 บ/ว เบี้ยขยัน บจก.เคดีพ ีเอ็นจิเนียริ่ง

พนักงานคุมเครื่อง CNC ช 3 20ปี+ ม.3+ 331 บ/ว แอนด์เซอร์วิส

137/25 ม.9 ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-113095

18 ช่างเครื่องปรับอากาศ ช 1 25-45 ปี ปวช.+ 12,000 บ/ด เบี้ยขยัน บจก.เพ็นน ์เอเซีย

จป.วิชาชีพ ช 1 30 ปี+ ป.ตรี 30,000 บ/ด รถรับส่ง 468 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 18 ปี+ ป.6+ 331 บ/ว ค่าล่วงเวลา ต.ย้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

คนสวน ช 1 35ปี ป.6+ 331 บ/ว จ.สมุทรสาคร

พนักงานดูแลบ่อบำบัด ช 1 18ปี+ ป.6+ 331 บ/ว โทร.02-4291410

นํ้าเสีย

19 พนักงานขับรถส่งของ ช 1 20 ปี+ น.3+ 10,000 บ/ด ค่าล่วงเวลา บจก.อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์

พนักงานขับรถสะพานปลา ช 2 20-45 ปี ม.3+ 10,000 บ/ด ค่าเที่ยว 5/1 ม.5 ถ.วัดกลาง

พนักงานบัญชี ญ 2 20-45 ปี ปวช.-ปวส. 11,000 บ/ด เบี้ยขยัน ต.ท่าทราย อ.เมือง

พนักงานคิวซึไลน์ผ่ลิต ช/ญ 1 20-45 ปี ป.ตรี 12,000 บ/ด จ.สมุทรสาคร

พนักงานรายวันทั่วไป ช/ญ 30 20-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว โทร.034-880199

พนักงานตัดปลา ญ 20 18ปี+ ป.6+ 331 บ/ว—
20 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 18 ปี+ ป.6+ 331 บ/ว ค่าฟิมือ บมจ.เอส.เค.ฟ้ดส์

พนักงานฝ่ายขนส่ง ช/ญ 5 18ปี+ ป.6+ 331 บ/ว ค่ากะ (ประเทศไทย)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช/ญ 5 18ปี+ ม.3+ 331-350 บ/ว เบี้ยขยัน 95 ม.3

ปรับค่าจ้าง ถ.ริมคลองด ี7 ส่งตะวันตก

โบนัส ต.ชัยมงคล อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร.034-495600
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21 จป.วิชาชีพ ช/ญ 2 18ปี+ ป.ตรี 12,000 บ/ด บจก.เอเชีย เสเธอร์

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 18ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว โปรดักส์

เจ้าหน้าท่ีธุรการ ญ 3 18ปี+ ม.3+ 331 บ/ว 68,77,78,88,99/1 ม.6 

ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร

โทร.02-4294611-13

22 พนักงานทั่วไป ช 3 20-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 331 บ/ว เบี้ยขยัน บจก.จีโนล กรุ๊ป ซีที

เจ้าหน้าที่ไอที ช/ญ 1 20-40 ปี ปวดี.-ป.ตรี 20,000 บ/ด โบนัส อิเล็คทริคพิเคชั่น

พนักงานเช่ือมเหล็ก ช 3 25-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 13,000 บ/ด เงินพิเศษ 49/3 ม.8 ต.นาด ีอ.เมือง

พนักงานชิมเหล็ก ช/ญ 4 25-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 12,000 บ/ด งานปีใหม่ จ.สมุทรสาคร

พนักงานพ่นสี ช/ญ 1 25-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 15,000 บ/ด โทร.063-1988233

พนักงานคลังสินค้า ข 2 20-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 9,930 บ/ด

23 วิศวกรไฟฟ้า ช 2 26-40 ปี ป.ตรี 20,000 บ/ด ค่าล่วงเวลา บจก.พูนทรัพย์แคน

วิศวกรฝ่ายผลิต ช 1 ■ 26-40 ปี ป.ตรี 20,000 บ/ด โบนัส 49 ม.3 ถ.พระราม 2

พนักงานซับรถหกล้อ ช 3 26-45 ปี ม.3+ 10,000 บ/ด เบี้ยขยัน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ช 2 26-45 ปี ป.6+ 336 บ/ว เงินฌาปนกิจ จ.สมุทรสาคร

พนักงานทั่วไป ช/ญ 50 20-40 ปี ป.6+ 331 บ/ว ค่ากะ โทร.034-406999

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 10 20-40 ปี ม.3-ม.6 331 บ/ว รถรับส่ง


