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วิสัยทัศน์
“กําลงัแรงงานมีงานทํามีงานทําอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย 
ภายในปี 2570”

พันธกิจ
1.ส่งเสริมการมีงานทํา คุ้มครองคนหางาน และบริหาร
ตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริม การมีส่วนร่วมของบ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนนุดําเนนิงานตามภารกิจ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภบิาล
4. บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว

ค่านิยม : STRONG
S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยท่ีมารับบริการ
T = Team Work : การทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจท่ีได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว
O = Owner : มีจิตสํานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมใิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการท้ังภายในและภายนอกองค์กร
G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน

2222
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน



วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน



             ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
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             ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน



             ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
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สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
68/87 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  โทรศัพท ์: 034-469306  Face book : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
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ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนมกราคม 2566

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. ไท ทํา กรุ๊ป 2020 19/53  ม.5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.081-6942454

ช่างเช่ือมอาร์ก้อน
ช่างกลงึ
พนักงานท่ัวไป

3
3
5

ช
ช

ช/ญ

25-40 ปี
25-40 ปี
25-40 ปี

ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ

500 บาท/วัน
400 บาท/วัน
353 บาท/วัน

บจก. เฮฟเวน เวลธ์ เปเปอร์ 90/103 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.062-5722540

เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 2 ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 15,000-18,000

บจก. ที.ซี. ยูเน่ียน อโกรเทค 68 ม.8 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-839492

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
ช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อมบํารุง

ช/ญ
ช
ช

5
2
2

20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+

ม.3
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

650-700 บาท
13,500 บาท
13,500 บาท

- เบ้ียขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม

9999
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

ช่างซ่อมบํารุง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ช
ช

2
5

20 ปี+
20 ปี+

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

13,500 บาท
12,000 บาท

บจก. นอริช แบงค์คอก 233/131 ม.1 ถ.พระราม2 ต.บางนํ้าจืด อ.เมิอง จ.สมุทรสาคร โทร.02-4511100

พนักงานต้อนรับ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล

ญ
ช/ญ

1
1

22 ปี+
22 ปี+

ป.ตรี
ม.6-ปวช.

15,000 บาท
12,000 บาท

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 200/101 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.092-0033273

พนักงานขายประจาํแผนก
พนักงานขายโครงการ
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานแคชเชียร์

ช/ญ
ช/ญ
ช
ญ

5
1
3
2

20-40 ปี
25-40 ปี
20-40 ปี
20-40 ปี

ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

11,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท

- ค่าคอมมิชช่ัน
- ค่ากะ
- ชุดยูนิฟอร์ม 

บจก. เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ 99/1 ม.5 ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-880132

พนักงานขาย
วิศวกร
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ีบัญชี
พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ
ช

ช/ญ
ญ
ช

6
1
1
1

20

21-35 ปี
23-35 ปี
22-35 ปี
22-35 ปี

22 ปี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ม.3-ม.6

18,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
13,000 บาท



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนมกราคม 2566

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. เหล่าย่ี กรุ๊ป 99/177 ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.034-112113

เจ้าหน้าท่ีการตลาด
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ
พนักงานขับรถส่งสินค้า
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ีคลังสินคา้

2
1
1
1
1

ญ
ช/ญ
ช

ช/ญ
ช

23-35 ปี
23-30 ปี
30-35 ปี
25-35 ปี
25-35 ปี

ปวช.
ม.3
ม.3
ม.6
ม.6

13,000 บาท/เดือน
10,600 บาท/เดือน
13,000 บาท/เดือน
13,000 บาท/เดือน
13,000 บาท/เดือน

- โบนัส
- เบ้ียขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าล่วงเวลา

บจก. บางกอกซีฟู๊ด 66/8 ม.3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-834452

ผู้ช่วยหัวหน้าฝา่ยผลิต
เจ้าหน้าท่ีเช็คเกอร์
พนักงานชับรถโฟล์คลิฟท์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝา่ยตรวจสอบ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ

1
2
2
2
4

ช/ญ
ช/ญ
ช
ญ

ช/ญ

30 ปี
18 ปี
18 ปี
24 ปี
18 ปี

ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ

ม.3
ป.ตรี
ม.3

13,000 บาท/เดือน
12,500 บาท/เดือน
12,000 บาท/เดือน
13,000 บาท/เดือน
12,000 บาท/เดือน

-เบี �ยขยนั
-คา่ลว่งเวลา
-คา่ตําแหนง่
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วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ีนําเขา้-ส่งออก

4
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18 ปี
22 ปี
18 ปี

ม.3
ป.ตรี
ป.ตรี

12,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน

บจก. วีล เวิร์ค อินดัสเทรียล 79/1 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-839743 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย

2
2

ญ
ญ

25 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

13,000 บาท/เดือน
13,000 บาท/เดือน

-ค่ากะ
-ค่าอาหาร
-ค่าคอมมิชช่ัน

บจก. ท็อป ซีฟู้ด (ประเทศไทย) 199/133 ม.3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.099-2922417 094-3478228

พนักงานขาย 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 13,000 บาท/เดือน -โบนัส
-ค่าอาหาร
-วันลาพักร้อนบจก.รักพิมพ์ พับลิชช่ิง 48/66 ม.1 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 080-4266391

พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานบัญชี
พนักงานขับรถส่งสินค้า

1
1
1

ช
ญ
ช

23 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
23 ปีขึ้นไป

ม.3
ป.ตรี
ม.3

12,000 บาท/เดือน
16,000-17,000

12,000 บาท/เดือน

-โบนัส
-ตรวจสุขภาพ
-เบ้ียขยัน



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนมกราคม 2566

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. เอส.แอล. เรดิดเอเตอร์ 34-26 ม.5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-441337

พนักงานฝ่ายผลิต
แม่บ้าน

3
1

ช/ญ
ญ

21-38 ปี
35-45 ปี

ป.6-ม.3
ป.6-ม.3

353 บาท/วัน
370 บาท/วัน

บจก. ลิกช่ังแมชชีนเนอร์ร่ี (ไทยแลนด์) 90/290 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-118338 098-9346884

ช่างไฟฟ้า
ช่างเช่ือม

2
2

ช
ช

30 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

ปวส.
ปวช-ปวส.

15,000 บาท
14,000 บาท

บจก. ทรัพย์สาครฟู้ดส์ 31/130 ม.3 ต.บางหญา้แพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.061-4129854

เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 10,500 บาท

11111111
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

บจก. ซินเนอร์จี้แพค 84/23 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-112038

ช่างพิมพ์
ช่างสลิท
ช่างขึ้นรูปของ
หัวหน้าฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย

5
3
5
4
1

ช
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
30 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

ม.3
ม.3
ม.3
ป.ตรี
ป.ตรี

11,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

บจก. เหล็กทรัพย์ 8/88 ม.11 ถ.พุทธสาคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร. 02-4206999 ต่อ1262

เจ้าหน้าที#ธุรการคลงัสนิค้า
หวัหน้าฝ่ายซอ่มบํารุง
ผู้จดัการแผนกซอ่มบํารุง
ช่างไฟฟ้า
พนกังานฝ่ายผลติ
พนกังานบญัชี
เจ้าหน้าที#ธุรการขาย

4
1
1
1
5
3
5

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

ช
ช

ช/ญ
ช/ญ

20 ปีขึ �นไป
30 ปีขึ �นไป
30 ปีขึ �นไป
25 ปีขึ �นไป
20 ปีขึ �นไป
30 ปีขึ �นไป
20 ปีขึ �นไป

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี

ปวช.-ปวส.
ม.3
ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี

13,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท

13,000-15,000
353 บาท/วัน
18,000-28,000

13,000-15,000

- ชดุยนิูฟอร์ม
- โบนสั



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนมกราคม 2566

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์ 124 ถ.พระราม2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.097-2139039

วิศวกรโครงการ
วิศวกรภาคสนาม
วิศวกรสํานักงาน
จป.วิชาชีพ
โฟร์แมน
เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เจ้าหน้าท่ีสโตร์
ช่างเช่ือม
หัวหน้าช่าง

2
2
4
3
5
3
3
5
5

ช
ช
ช
ช
ช

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช

35-45 ปี
27-45 ปี
27-45 ปี
27-45 ปี
26-45 ปี
22-40 ปี
22-40 ปี
25-45 ปี
30-50 ปี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวช.
ปวช.

ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ

15,000-18,000
15,000-18,000
15,000-18,000
15,000-18,000
12,000-15,000
12,000-13,000
12,000-13,000

400 บาท/วัน
500 บาท/วัน

บจก.อินเทคค์ ฟีด 77/12 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.099-1069111

พนักงานบรรจุ
พนักงานผสม

10
2

ช/ญ
ช

18 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป

ม.3
ปวช.

353 บาท/วัน
11,000 บาท

-ปรับค่าจ้าง
-โบนัส

12121212
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

พนักงานผสม
พนักงานจดัเก็บ-จ่ายวัตถุดิบ
ช่างไฟฟ้า
วิศวกรฝ่ายซ่อมบํารุง
วิศวกรฝ่ายควบคุมงาน
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง
จป.วิชาชีพ
เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ
เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ
พนักงานคลังสินค้า
หัวหน้าฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมทางเทคนิค
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
พนักงานปฏิบัติการสินคา้พิเศษ
พนักงานขับรถส่งสินค้า

2
1
5
1
1
2
1
1
3
3
3
2
1
1
3
3
1

ช
ช
ช

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช

ช/ญ
ช

20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
30 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ปวช.
ปวช.
ปวช.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3
ม.3
ม.3

11,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
15,000 บาท
353 บาท/วัน
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
10,590 บาท
421 บาท/วัน
10,590 บาท

-โบนัส
-หอพัก
-ค่าอาหาร
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เงินช่วยเหลือ
-ค่าเบ้ียเลี้ยง
-ค่าคอมมิชช่ัน
-ค่าโทรศัพท์



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนมกราคม 2566

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก.อินเทคค์ ฟีด 77/12 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.099-1069111

เจ้าหน้าท่ีผลิตสินค้าพิเศษ
พนักงานขายอาหารสัตว์
พนักงานขายอาหารแปรรูป
สัตวบาลประจําฟาร์มสุกร
สัตวแพทย์ประจําฟาร์มสุกร

1
5
5
6
5

ช
ช
ช

ช/ญ
ช/ญ

21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
17,000 บาท
24,000 บาท

บจก. ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ 99/88 ม.2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-886167-202 , 092-2600112 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ีคลังวัตถุดิบ

2
2

ญ
ช

20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป

ป.ตรี
ม.3-ปวช.

12,000-15,000
10,000-12,000

-ชุดยูนิฟอร์ม
-เบ้ียขยัน
-รถรับส่ง
-โบนัส
-วันลาพักร้อน

13131313
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

-วันลาพักร้อน
-เงินช่วยเหลือ

-บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 110/4 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-468019

วิศวกรเคร่ืองกล/ไฟฟ้า/แมคคา
ช่างซ่อมบํารุง
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ

3
3
10
1

ช/ญ
ข/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22-35 ปี
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป

ป.ตรี
ปวส.

ม.6-ป.ตรี
ม.6-ปวช.

19,500 บาท
14,000 บาท

11,000-15,000
17,000 บาท

-ชุดยูนิฟอร์ม
-ค่ากะ
-เบ้ียขยัน
-โบนัส

        สามารถดูตําแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้จากระบบ Smart Job >> https://smartjob.doe.go.th/

หจก. ยูเค. เวิร์คลิ้ง 168/17 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.034-110169

พนักงานขาย
แม่บ้าน

1
1

ช/ญ
ญ

23-50 ปี
40-57 ปี

ม.6-ป.ตรี
ไม่จํากัดวุฒิ

12,000-15,000
353 บาท/วัน

-ชุดยูนิฟอร์ม
-ค่าคอมมิชช่ัน
-โบนัส


