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ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน เพศ อายุ ๅฒิการศึกษา สวัสดิการ ค่าจ้าง
สถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ

1
2
3
4
5
6
7
8

พนักงานขายวัสดุก่อสร้าง 
พนักงานขายสุขภัณฑ์/เซรามิค 
พนักงานขายสินค้าตกแต่งบาน 
พนักงานขายสินค้าอาร์ตแวร ์
ผู้จัดการขายประตูหน้าต่าง 
พนักงานบริการส่งสินค้า 
พนักงานขายโครงการ 
พนักงานตรวจรับสินค้า

4
2
2
3
1
1
2
2

ช 
ช 

ช/ญ 
ช 

ช/ญ 
ช 

ช/ญ 
ช

20+
20+
20+
25+
30+
20+
20+
20+

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

ปวส. ขึ้นไป 
ปวส. ขึ้นไป 
ปวส. ขึ้นไป 
ปวส. ขึ้นไป

ช่วงทำงาน 
(จ-ส เวลา 

07.00 -
16.00 และ 

11.00 -
20.00)

10,100.-
10,100.-
10,100.-
10,100.-
17,000.-
11,400.-
11,400.-
11,400.-

บจก.โอมโปรดักส ์
เซ็นเตอร ์(สาขาเมกะ 
บางนา) ■
ที่อยู ่230 หมู ่4 ถนน 
บางนา-ตราด (กม.27) 
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 
โทร 063-2256551 1
087-8916534 
ประเภทกิจการ
ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

9
10
11
12

พนักงานฝ่ายผลิต 
พนักงานคลังสินค้า 
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
ช่างซ่อมบำรุง

5
5
2
1

ช/ญ 
ช
ช
ช

18+
18+
18+
18+

ม.3 ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

-ม ีOT 1เบี้ย 

ขยัน 1 
ประกันสังคม 
•ประกัน 
อุบัติเหตุกลุ่ม 
-ชุดยุนิฟรอ์ม, 
อุปกรณ์เซฟตี ้

-ตรวจสุขภาพ 
ประจำปี

331.-/วัน บจก.เอ็มโอเอ็ม เอ็นจิ 
เนียริ่ง
ที่อยู ่44/8 หมู ่1 

ต.คลองนิยม อ.บางบ่อ 
จ.สมุทรปราการ 
โทร 02-1365167-8 
ประเภทกิจการ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง 
เหล็กเป็นโลหะ

13
14
15

ช่างเช่ือม 
ผู้ช่วยช่าง 
คนังานทั่วไป

6
4
10

ช 
ช 
ช

18+
18+
18+

ไม่จำกัด จ-ศ 08.00-
17.00 น.

550.-/วัน
450.-/7U
350.-/วัน

บจก.นิวาวรรณ
ที่อยู ่230/9 หมู ่5
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 
ประเภทกิจการ ติดท่ัง ’

ฟรีคาสและคอนกรีต
โทร: 095-5509-803

16
17
18

พนักงานฝ่ายผลิต 
พนักงาน QC 
ช่างเชื่อม

5
2
3

ช
ช
ช

20-40 ม.ร-ม.6 
ปวช.-ปวส.

เบยขยัน, OT 

วันหยุด2 เท่า 
-ค่าข้าว 
กลางวัน 
-เที่ยว 
ประจำปี

350.-/วัน บจก.ออโต เลเซอร ์
ที่อยู 261/63-64 หมู ่2 ' 

ต.บางเพรียง อ.บ'?บ?
จ.สมุทรปราการ 
ประเภทกิจการ 
ตัดเลเซอร์
โทร 02-70858822-23
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สำดิบ ตำแหน่ง จำนวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สวัสดิการ ค่าจ้าง
สถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ

19 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 20-40 ป.6 ขึ้นไป •ประกันสังคม 340.-/วัน บมจ. แปซิฟิกไพพ์

20 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 20-40 «__ ’’ -OT 3 ชั่วโมงต่อ «__ » ที่อยู ่298,298/2 หมู ่1

21 ช่างผีเมือ 5 ช ปวช.ขึ้นไป วัน 1 ค่ากะ
•เบี้ยขยันเดือนละ

4 แรง
•เงินพิเศษตามเป้า 
การผลิต /โบนัส

10,000.- ต.ปากคลองปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย ์
จ.สมุทรปราการ 
ประเภทกิจการ ผลิต 
และจำหน่ายท่อเหล็ก 
โทร 02-816-2701

22 จนท.ธุรการสโดร์ 1 ช/ญ 20-30 ปวช.ขึ้นไป •ประกันสังคม ตามตกลง บจก. วัฒนาฟุตแวร์

23 พนักงานธุรการบุคคล 1 ญ «__ ” «__ ” -ชุดฟอร์ม น___ » ที่อยู ่54/8 หมู ่12

24 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี -สวัสดิการต่างๆ “__ ” ต.ราขาเทวะ อ.บางพลี

25 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 18-30 ป.6-11.6 «___ » จ.สมุทรปราการ
26 พนักงานขนล่ง 5 ช 20-30 «__ ” «___ » ประเภทกิจการ
27 พยาบาลวิขาชีพ 1 ญ ป.ตรี ผลิตรองเท้า

โทร 02-312-4707

28 ช่างซ่อมบำรุง 2 ช 22-30 ปวช.ขึ้นไป -เบียเล้ียง, ค่า ตามตกลง บจก. รินทร์โชคชัย
29 ช่างเทคนิค 5 ช 21-35 ปวช.ขึ้นไป ครองชีพ , ค่ากะ , ตามตกลง ที่อยู่ 22/7 หมู ่4 ซอย

30 แม่บ้าน 2 ญ 30-48 ป.6 ขึ้นไป เบี้ยชยัน 1 โบนัส 350,-/วัน รินทร์โชคชัย
31 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18-38 ป.6 ข้นไป ,OT , มีบ้านพักให้ 335.-/วัน ต.บางพลีใหญ ่อ.บางพล ี' 

จ.สมุทรปราการ 
ประเภทกิจการ 
อุตสาหกรรมผลิตแปรงล ี
ฟิน
โทร: 02-385-5118

32 ช่างเครื่อง 2 ข 20-45 ไม่จำกัด -ประกันสังคม 11,000.- บจก. คลับตะโก้
33 พนักงานทั่วไป 2 ข 20-45 ไม่จำกัด -มีที่พักให้ 9,500.- ที่อยู่: 175/1 หมู ่12 

ต.บางพลีใหญ ่อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 
ประเภทกิจการ สนาม 
กิ'พา/ร้านอาหาร 
โทร 081-423-0543 [

34 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ข/ญ 20 + ไม่จำกัด 331.-/วัน บจก.สแตนดาร์ด 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ที่อยู ่844 ม.1 นิคมฯ 

บางป ูต.แพรกษา 
อ.เมือง สป
ประเภทกิจการ 
ผลิตสเปร์เคมีภัณฑ์ 
โทร 0-2709-3709
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ลำดับ ตำแหน่ง จานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สวัสดิการ ค่าจ้าง
สถานประกอบการี/ 

ประเภทกิจการ
35 พนง.เย็บจกร 100 ช/ญ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ตามโครงสร้าง 331.-/วัน บจก.มินชัน เอ็นเตอร์
36
37

พนักงานทั่วไป

พนง.ตรวจสอบคุณภาพ
50
10

ช/ญ 
ช/ญ “__ » «___ »

บริษัทๆ ไพรส ์(ปทท)
ที่อยู ่ม.4 นิคมฯบางบู่ 

ต.แพรกษา อ.เมือง สป 

ประเภทกิจการ ผลิต 

อุปกรณ์กีฬา 

โทร 0-2324-0050

38 พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป 100 ช/ญ 18+ ป.6+ -เบี้ยขยัน,ค่า 

ตำแหน่ง
-ตรวจร่างกาย 
ประจำปี
-ค่ากะ 40
-รถรับ/ส่ง
-กองทุนสำรอง 
เลี้ยงชีพ ฯลฯ

331.-/วัน บจก.มาลาพลาส
ที่อยู ่370

ต.แพรกษา

อ.เมือง สป 

ประเภทกิจการ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

โทร 0-2387-1340-1

39 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18-45 ไม่จำกัด ตามโครงสร้าง 331.-/วัน บจก.ไมลอทท์
40 พนักงานคลังสินค้า 20 ช/ญ 20-40 ไม่จำกัด บริษัทฯ 331.-/วัน แลบบอราทอรีส์
41 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 10 ช/ญ 20-40 ป.6+ 331.-/วัน ที่อยู ่84/55

ต.บางปลา อ.บางพล ี

สป 10540

ประเภทกิจการ ผลิต 
เครื่องสำอาง

โทร 0-2729-8179

42 วิศวกร 6 ช/ญ 20+ ป.ตรี ’ค่ากะกลางคืน ตามตกลง บจก.เพอร์เฟค คอมพา
43 ช่างเทคนิค 10 ช/ญ 20+ ปวช.-ปวส. 60 บาท ตามตกลง เนียนกรุ๊ป (เครือเจริญ
44 Operator เครื่องจักร 10 ญ 20+ ปวช.-ปวส. -รถรับ/ส่ง ตามตกลง โภคภัณฑ ์CP grou,'?.
45 พนง.ขับรถ forklift 10 ช 20+ ม.3-ม.6 -ชุดฟอร์ม 331.-/วัน ที่อยู่ ตำบลบางเสารง 

อำเภอบางเสาธง 
สมุทรปราการ 10540 

ประเภทกิจการ ผลิต 
อาหารสัตว์เลี้ยง 

โทร 02- 182 5261

063-9052809

46 พนง.ควบคุมคุณภาพ 15 ช/ญ 20+ -อาหารกลางวัน ตามตกลง
47 พนง.ฝ่ายผลิต (รายวัน) 200 ช/ญ 20+ ป.6-ม.6 ฟรี

-เบี้ยขยัน SOO-

SOO บาท
-ค่า 
รักษาพยาบาล 
100,000/ปี 

-ประกันชีวิต, 
ประกันอุบตเหตุ 
ฯลฯ

331.-/วัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ


