
ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง ประเภทกิจกำร

1 ช่างเทคนิค 10 ชาย 18 +ปี ปวช.+ 12,000 /ด. เบ้ียขยัน บจก.อินเตอร์เซีย ผลิตไก่ปรุงสุก แช่เยือกแข็ง

2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 30 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 11,000 /ด. ค่ากะ 153/3 ม.4 ต.ท่าทราย อ.เมือง

3 เจ้าหน้าท่ีท าข้อมูลเอกสาร 20 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 11,000 /ด. ชุดยูนิฟอร์ม เงินพิเศษ จ.สมุทรสาคร โทร. 099-2123003

4 พนักงานท่ัวไป 4 ชาย 25+ ปี ป.6+ 331 /ว. หอพัก บจก.3ดี ออร์คิด แอนด์ อีทีซี ส่งออกพืชผลทางการเกษตร 

ปรับค่าจ้าง 9/2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.02-8100994-7

5 ช่างไฟฟ้า 3 ชาย 18 +ปี ม.6 11,000+ /ด. บจก.พัทยำฟู้ดอินดัสตรี ผลิต/จัดจ าหน่ายอาหารกระป๋อง

6 โฟร์แมน 1 ชาย 22 +ปี ม.6 11,000+ /ด. 90/6 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย

7 หัวหน้าฝ่ายจัดซ้ือ 1 ช/ญ 18 +ปี ม.6+ 12,000+ /ด. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

8 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 10 หญิง 18 +ปี ม.6 10,230 /ด. โทร. 034-815286

9 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 1 หญิง 18 +ปี ม.6 10,230 /ด.

10 พนักงานติดฉลาก 50 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 331 /ว.

11 พนักงานรายวัน 10 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 331 /ว.

12 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 331 /ว.

ต ำแหน่งงำนว่ำง
ประจ ำวันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสำคร
WebSite : www.doe.go.th/samutsakhon/

ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง ประเภทกิจกำร

ต ำแหน่งงำนว่ำง
ประจ ำวันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสำคร
WebSite : www.doe.go.th/samutsakhon/

ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
13 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25 +ปี ป.ตรี 18,000 /ด. โบนัส บจก. ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสตรีส์ ผลิตอาหารแช่แข็ง

14 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20 +ปี ปวช.+ 12,000 /ด. เบ้ียขยัน 39/108 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร โทร. 034-490461-4

15 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายในประเทศ 2 ช/ญ 20+ปี ม.6+ 10,000 /ด. ชุดยูนิฟอร์ม บจก. สยำมโชคดีอำหำร ผลิตขนมขบเค้ียว

16 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 ชาย 20+ปี ม.3+ 10,000 /ด. โบนัส 84/24 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

17 แม่บ้าน 1 หญิง 20+ปี ม.3+ 10,000 /ด. จ.สมุทรสาคร โทร. 034-119975

18 พนักงานฝ่ายผลิต 15 ชาย 18+ปี ม.3+ 331 /ว. ค่าอาหาร บจก.เอสซีจี แกรนด์ ผลิตเคร่ืองส าอาง

เบ้ียขยัน 71 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง

ค่าล่วงเวลา จ.สมุทรสาคร โทร. 063-9538953

19 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการห้อง LAB 1 หญิง 21 +ปี ป.ตรี 15,000 /ด. หอพัก บจก.ชิพโลหะกิจ (1993) รับจ้างชุบโลหะ

20 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 1 หญิง 21 +ปี ป.ตรี 15,000 /ด. 122/4 ม.1 ต.บางน้ าจืด

21 เจ้าหน้าท่ีท าเงินเดือน 1 ช/ญ 21 +ปี ปวส.+ 13,000 /ด. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

22 พนักงานขับรถส่วนกลาง 1 ชาย 21 +ปี ม.6+ 10,000 /ด. โทร. 034-406549

23 พนักงานท่ัวไป 10 ช/ญ 21 +ปี ม.3+ 331 /ว.
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ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสำคร
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ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
24 ช่างท าระบบ 2 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 15,000 /ด. โบนัส บจก.รุ่งเจริญผล ฝากและให้เช่าห้องเย็น

25 ช่างเคร่ืองจักร 2 ชาย 25+ปี ปวช. 12,000 /ด. 118/35 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทร. 080-4252706

26 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 15,000+ /ด. บจก.บอร์นไพพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

27 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 2 ช/ญ 21+ปี ปวส.+ 12,000 /ด. 63 ม9 ต.บางโทรัด อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร โทร. 063-2135644

28 พนักงานท่ัวไป 38 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 331+ /ว. รถรับส่ง บมจ.อำซีฟำ จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

29 ช่างไฟฟ้า 14 ชาย 18 +ปี ปวช.+ 11,000 /ด. โบนัส 5 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ

30 เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ 6 ชาย 18 +ปี ปวช.+ 11,000 /ด. เบ้ียเล้ียง ตรวจสุขภาพ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 02-6867777

31 พนักงานขาย 5 ชาย 23+ปี ป.ตรี 15,000+ /ด. ค่าคอมมิชช่ัน บจก.มำทูฟ ขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

32 โฟร์แมน 2 ชาย 23+ปี ปวส.+ 17,500+ /ด. ชุดยูนิฟอร์ม 35/370 ม.2 ถ.เอกชัย-บางบอน

33 พนักงานประกอบ 10 ชาย 23+ปี ป.6+ 345-500 /ว. เบ้ียเล้ียง ต.บางน้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

34 พนักงานติดต้ัง 5 ชาย 23+ปี ม.6+ 355-600 /ว. เบ้ียขยัน โทร.091-4298079
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ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
35 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 ช/ญ 22+ปี ป.ตรี 12,000+ /ด. เบ้ียขยัน บจก.ทูเกริล์ ซีฟู้ด ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าด้วยการอบแห้ง

36 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ชาย 20 +ปี ม.6+ 10,000+ /ด. ชุดยูนิฟอร์ม 153 ม.4 ต.ท่าทราย

37 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 3 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 331 /ว. ตรวจสุขภาพ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

38 พนักงานเช็ดสินค้า 2 ช/ญ 18 +ปี ม.3+ 331 /ว. โบนัส โทร. 095-1134999

39 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 18 +ปี ปวช.+ 12,000+ /ด.

40 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 หญิง 25+ปี ปวส.+ 15,000+ /ด. บจก.ยูนีเวอแซลซับบลีสปอร์ต ผลิตเส้ือผ้าภายใต้แบรนด์ F2P

41 เจ้าหน้าท่ีออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ 15,000+ /ด. 65 ม.3 ต.บางน้ าจืด

42 เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิกดีไซด์ 2 ชาย 25+ปี ปวส.+ 15,000+ /ด. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.097-2737019

43 พนักงานขาย 2 ช/ญ 21+ปี ม.6+ 12,000 /ด. ค่าคอมมิชช่ัน หจก.ยูเคเวิร์คล้ิง น าเข้า จ าหน่าย ขายส่ง อุปกรณ์ส่ือสาร 

โบนัส 88/17 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

เบ้ียขยัน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ชุดยูนิฟอร์ม โทร.034-110169
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ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
44 พนักงานขับโฟล์คคลิฟ 5 ชาย 20+ปี ม.6+ 11,000 /ด. ค่าล่วงเวลา บจก.ส.ชัยวำรีห้องเย็น รับฝากสินค้าอาหารแช่แข็ง

45 ช่างซ่อมบ ารุง 4 ชาย 20+ปี ปวช.+ 11,000+ /ด. เบ้ียขยัน 29/1 ม.1 ต.นาดี อ.เมือง

46 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 11,000+ /ด. ค่าต าแหน่ง จ.สมุทรสาคร

47 ช่างควบคุมความเย็น 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 11,000+ /ด. ชุดยูนิฟอร์ม โทร.034-864225-6

48 ช่างเช่ือม 2 ชาย 30+ปี ปวส.+ 331 /ว. เบ้ียขยัน บจก.วี.เอส.อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผู้ผลิต/ออกแบบอุปกรณ์

49 เจ้าหน้าท่ีธุรการบัญชี 1 หญิง 30+ปี ปวช.+ 11,000 /ด. ชุดยูนิฟอร์ม 15/3 ม.5 ต.โคกขาม อ.เมือง

50 เจ้าหน้าท่ีธุรการบุคคล 1 หญิง 30+ปี ปวช.+ 11,000 /ด. วันลาพักร้อน จ.สมุทรสาคร

51 ช่างกลโรงงาน 1 ชาย 30+ปี ปวส.+ 331 /ว. โบนัส โทร.034-8333156

52 เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิกดีไซด์ 1 ชาย 30+ปี ปวช.+ 15,000 /ด.

53 พนักงานขับรถ ท.2 1 ชาย 30+ปี ม.6+ 450 /ว.

54 โฟร์แมนคุมเคร่ืองจักร 3 ชาย 23+ปี ปวส.+ 13,000+ /ด. เบ้ียขยัน บจก.ไทยโปรเกรส แพคเกจจ้ิง บรรจุภัณฑ์พลาสติก

55 พนักงานขนส่ง 5 ชาย 18 +ปี ป.6+ 331 /ว. ค่าล่วงเวลา 88 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมือง

56 พนักงานบรรจุ 5 ช/ญ 18 +ปี ป.6+ 331 /ว. โบนัส จ.สมุทรสาคร

57 พนักงานขับรถยนต์ 3 ชาย 30 +ปี ป.6+ 13,000+ /ด. ค่าเท่ียว โทร. 091-7789856
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58 พนักงานบริการและดูแลลูกค้า 10 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 10,000+ /ด. ชุดยูนิฟอร์ม บจก.ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ บริการการกระจายสินค้า

59 พนักงานจ าหน่ายซิมโทรศัพท์ 10 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 10,000+ /ด. เบ้ียเล้ียง 923 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง

60 เจ้าหน้าท่ีประจ าร้าน 10 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี 15,000 /ด. จ.สมุทรสาคร

61 เจ้าหน้าท่ีสรรหา 3 ช/ญ 18+ปี ม.6+ 10,000+ /ด. โทร. 086-3624564

62 ผู้บริหารช่องทางการขาย 2 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000+ /ด.

63 ช่างท าระบบความเย็น 5 ชาย 20+ปี ปวช.+ 13,000 /ด. โบนัส บจก. ซีรอเยลอำหำรทะเล ผู้จ าหน่าย/ขายปลีกอาหารทะเล

64 เจ้าหน้าท่ีเอกสาร 5 ช/ญ 20+ปี ปวส.+ 12,000 /ด. ค่าล่วงเวลา 80 ม.1 ต.บางหญ้าแพรก

ชุดยูนิฟอร์ม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.083-8932616, 034-435488-9

65 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 2 ช/ญ 18 +ปี ม.6+ 360 /ว. ชุดยูนิฟอร์ม บจก.อภิชำ ฟู้ด โปรดักส์ ผลิตอาหารแช่แข็ง

66 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 18 +ปี ป.6+ 331 /ว. โบนัส 15/9 ม.8 ต.บางกระเจ้า

ปรับค่าจ้าง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.034-845090
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67 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 20 ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ปวช.+ 12,000 /ด. โบนัส บมจ.ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน สินเช่ือ

68 เจ้าหน้าท่ีการเงิน 20 ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ปวช.+ 12,000 /ด. ปรับค่าจ้าง (สาขาสมุทรสาคร)

ชุดยูนิฟอร์ม 920/246 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย

ค่าคอมมิชช่ัน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

หอพัก โทร.065-5175079

69 หัวหน้าแผนกผลิต 2 ช/ญ 28 +ปี ม.6+ 15,000 /ด. ชุดยูนิฟอร์ม บจก.อุทิศ เอ็นเตอร์ไพรส์ ผลิตเคมีภัณฑ์

70 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 22 +ปี ปวช.+ 15,000 /ด. โบนัส 51/12 ม.5 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม

71 ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 4 ชาย 18 +ปี ม.3+ 351 /ว. เบ้ียขยัน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

72 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 หญิง 28 +ปี ปวส.+ 15,000 /ด. โทร.034-834268

โดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก (จังหวัดรำชบุรี)


