
วุฒิ
การศึกษา

1 ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ช/ญ 1 35+ปี ป.ตรี 25,000+/ด. ค่าต าแหน่ง บจก.ฮามอน่ี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)

2 หัวหน้าแผนกบุคคล ช/ญ 1 35+ปี ป.ตรี 25,000+/ด. ค่าอาหาร 66 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย

3 หัวหน้าซ่อมบ ารุง ชาย 1 35+ปี ป.ตรี 25,000+/ด. เบ้ียขยัน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

4 หัวหน้าฝ่ายผลิต ช/ญ 3 21+ปี ปวส.+ 12,000+/ด. ค่ากะ โทร. 098-2759525

5 ช่างเทคนิค ชาย 5 21+ปี ปวส.+ 12,000+/ด.

6 ช่างเคร่ืองกล ชาย 1 21+ปี ปวส.+ 12,000+/ด.

7 ช่างไฟฟ้า ชาย 3 21+ปี ปวส.+ 12,000+/ด.

8 วิศวกร ชาย 3 21+ปี ปวส.+ 12,000+/ด.

9 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ ช/ญ 1 25+ปี ป.ตรี 20,000/ด.

10 วิศวกรควบคุมคุณภาพ ช/ญ 1 21+ปี ป.ตรี 15,000/ด.

11 ช่างคุมเคร่ืองจักร ช/ญ 10 18+ปี ม.3+ 331/ว. เบ้ียขยัน บจก.เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส

12 พนักงานติดรถส่งของ ชาย 2 18+ปี ป.6+ 331/ว. ชุดยูนิฟอร์ม 176 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย

13 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 25+ปี ปวช.+ 13,000/ด. ปรับค่าจ้าง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

14 ช่างพิมพ์ ชาย 3 22+ปี ม.3+ 12,000/ด. โบนัส โทร. 081-3127596

15 ช่างเคลือบ ชาย 2 18+ปี ม.3+ 10,000/ด. เงินช่วยเหลือ

16 ช่างควบคุมเคร่ืองตัดถุงพลาสติก ช/ญ 2 18+ปี ม.3+ 331/ว.

17 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 5 18+ปี ป.6+ 331/ว.

18 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 1 18+ปี ป.6+ 331/ว.

19 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 1 18+ปี ม.6+ 10,000/ด.

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

สวัสดิการ

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนกันยายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ/ปี ค่าจ้าง สถานประกอบการ



ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนกันยายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

วุฒิ

การศึกษา

20 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ ชาย 2 25+ปี ปวช.+ 18,000/ด. บจก.ทีเอบี เทรดด้ิง

21 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 1 25+ปี ปวช.+ 18,000/ด. 141/26 ม.2 ต.บางน้ าจืด

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-112658

22 ช่างเช่ือม ชาย 20 22+ปี ปวช.+ 500/ว. บจก.เอส.เค.บอยเลอร์

23 ช่างไฟฟ้า ชาย 20 22+ปี ปวช.+ 500/ว. 30/5 ม.7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว

24 แม่บ้าน หญิง 5 22+ปี ม.3+ 500/ว. จ.สมุทรสาคร

25 คนสวน ชาย 5 22+ปี ม.3+ 500/ว. โทร. 081-8036399

26 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 6 22+ปี ปวช.+ 12,000+/ด. บจก.เอส.ดี.ซี.มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

27 ช่างเทคนิค ชาย 2 23+ปี ปวช.+ 13,000+/ด. 32/6 ม.5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-130486

28 ผู้จัดการบัญชี ช/ญ 1 30+ปี ป.ตรี 30,000+/ด. บจก.เอส.บี.แอล.อินดัสเตรียล

29 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 1 25+ปี ป.ตรี 15,000+/ด. 96, 96/1 ม.3 ถ.เลียบคลองหกศอก

ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-466555

30 หัวหน้าแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค ช/ญ 2 25+ปี ป.ตรี 15,000/ด. ค่าล่วงเวลา บมจ.สยามแม็คโคร

31 พนักงานอาหารสด ช/ญ 5 20+ปี ม.6+ 11,000/ด. โบนัส 99/555 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม

32 พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 10 18+ปี ม.3+ 10,500/ด. ปรับค่าจ้าง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

33 หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ ช/ญ 1 25+ปี ป.ตรี 15,000/ด. ชุดยูนิฟอร์ม โทร. 034-118634

34 พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 4 20+ปี ม.6+ 11,000/ด. ค่าคอมมิชช่ัน

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

สวัสดิการ สถานประกอบการล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ/ปี ค่าจ้าง
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วุฒิ

การศึกษา

35 ผู้ช่วยช่าง ชาย 5 18+ปี ปวช.+ 340/ว. บจก. ไอ.ดี.ไอ.อินเตอร์เนช่ันแนล

36 วิศวกรเคร่ืองกล ชาย 1 18+ปี ป.ตรี 18,000/ด. 13/24 ม.9 ต.นาดี อ.เมือง

37 วิศวกรออกแบบเคร่ืองจักร ชาย 1 18+ปี ป.ตรี 15,000/ด. จ.สมุทรสาคร โทร. 097-0342391

38 เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายขาย ช/ญ 2 23+ปี ปวส.+ 18,000/ด. โบนัส บจก.ไทยโปรเกรส แพคเกจจ้ิง

39 ช่างควบคุมเคร่ืองจักร ชาย 3 18+ปี ปวส.+ 15,000/ด. เบ้ียขยัน 88 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมือง

40 พนักงานขนส่งสินค้า ชาย 3 18+ปี ม.3+ 331/ว. ค่าล่วงเวลา จ.สมุทรสาคร

41 แม่บ้าน ชาย 1 18+ปี ป.6+ 331/ว. ตามกฏหมายแรงงานก าหนด โทร. 091-7789856

42 ช่างควบคุมเคร่ืองจักร ชาย 4 21+ปี ม.3+ 12,000/ด. ชุดยูนิฟอร์ม บจก. ส.ร่วมไทย

43 ช่างไฟฟ้า ชาย 2 21+ปี ม.3+ 12,000/ด. ค่าล่วงเวลา 24/15 ม.1 ถ.พระราม 2

44 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 2 21+ปี ม.3+ 12,000/ด. เบ้ียขยัน ต.บางน้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

45 พนักงานคลังสินค้า ชาย 2 21+ปี ม.3+ 331/ว. เงินช่วยเหลือ โทร. 034-441871 ต่อ 501

46 พนักงานติดรถขนส่ง ชาย 2 21+ปี ป.6+ 331/ว. โบนัส       062-5582766

47 พนักงานผลิต ชาย 20 21+ปี ป.6+ 331/ว. ตรวจสุขภาพ

48 แม่บ้าน หญิง 2 21+ปี ป.6+ 331/ว. ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

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

50 เจ้าหน้าท่ีธุรการจัดซ้ือ หญิง 1 25+ปี ปวส.+ 13,000+/ด โบนัส 63 ม.9 ต.บางโทรัด

51 เจ้าหน้าท่ีธุรการขายโครงการ หญิง 1 25+ปี ปวส.+ 13,000+/ด ชุดยูนิฟอร์ม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

52 เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 1 25+ปี ปวส.+ 13,000+/ด ตามกฏหมายแรงงานก าหนด โทร. 063-2135644

53 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต หญิง 1 25+ปี ปวส.+ 13,500/ด. เบ้ียขยัน บจก.พรีม่า เลซ

54 แม่บ้าน หญิง 1 35+ปี ป.6+ 331/ว. ค่าอาหาร 23 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-826701-4

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

สวัสดิการ สถานประกอบการล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ/ปี ค่าจ้าง
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ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

วุฒิ

การศึกษา

55 พนักงานขับรถกระบะส่งของ ชาย 5 20+ปี ป.6+ 12,000/ด. ค่าล่วงเวลา บจก.ภัทรนคร โลจิสติกส์

56 เด็กติดรถส่งของ ชาย 5 20+ปี ป.6+ 9,930/ด. ชุดยูนิฟอร์ม 50/1-4 ซ.บ่อดิน ต.คอกกระบือ

57 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ หญิง 2 25+ปี ปวส.+ 13,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

58 เจ้าหน้าท่ีการเงิน/บัญชี หญิง 1 25+ปี ปวส.+ 13,000+/ด. โทร. 061-0122963

59 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน หญิง 1 25+ปี ป.ตรี+ 30,000+/ด.       086-3388229

60 พนักงานขาย ช/ญ 20 18+ปี ม.3+ 13,000/ด. โบนัส บจก.ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์

61 เจ้าหน้าท่ีสรรหาร้านค้า ช/ญ 5 18+ปี ม.6+ 10,000+/ด. ชุดยูนิฟอร์ม 18 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง

62 เจ้าหน้าท่ีบริหารการขาย ช/ญ 3 23+ปี ปวส.+ 13,000+/ด. จ.สมุทรสาคร

63 พนักงานบริการประจ าสาขา ช/ญ 10 22+ปี ป.ตรี 15,000/ด. โทร. 086-3624564

64 เจ้าหน้าท่ีแผนกบุคคล หญิง 1 30+ปี ป.6+ 331/ว. บจก.โรงหล่อ ก.เจริญ

65 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 2 18+ปี ปวช.+ 350/ว. 47/13 ม.3  ถ.เอกชัย ต.บางน้ าจืด

66 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 2 18+ปี ป.6+ 350/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

67 พนักงานท าเอกสาร หญิง 2 18+ปี ม.3+ 350/ว. โทร.034-110941

68 พนักงานขาย ช/ญ 6 22+ปี ป.ตรี 20,000/ด. บจก. เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด 

69 เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย หญิง 1 22+ปี ป.ตรี 15,000/ด. คอนเทนเนอร์

70 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 21+ปี ม.6+ 10,500/ด. 99/1 ม.5 ซ.วัดกลางอ่างแก้ว

71 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ ชาย 1 21+ปี ม.6+ 10,500/ด. ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร โทร. 034-880132

72 ผู้จัดการฝ่ายผลิต ช/ญ 1 40+ปี ม.6+ 30,000/ด. เบ้ียขยัน บจก.ยูนิเวอแซล แอพพาเรล

73 หัวหน้าแผนกเย็บ ช/ญ 3 35+ปี ม.3+ 15,000/ด. ชุดยูนิฟอร์ม 65 ม.3 ต.บางน้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

74 เจ้าหน้าท่ีเขียนโปรแกรม ชาย 1 25+ปี ป.ตรี 25,000/ด. โบนัส โทร. 034-852586-7                 มีต่อ...

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ/ปี ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ
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วุฒิ

การศึกษา

75 ช่างซ่อมจักร ชาย 1 20+ปี ม.3+ 15,000/ด. บจก.ยูนิเวอแซล แอพพาเรล

76 ช่างเทคนิค ชาย 1 25+ปี ปวส.+ 15,000/ด. 65 ม.3 ต.บางน้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-852586-7

77 ช่างกลโรงงาน ชาย 1 30+ปี ปวส.+ 15,000/ด. ค่ากะ บจก. เอส.ซี.บี.เอ็นเตอร์ไพร์ซ

78 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 30+ปี ปวส.+ 15,000/ด. ค่าอาหาร 88/99 ม.6 ต.ท่าทราย

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-425509

79 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 1 25+ปี ปวช.+ 15,000/ด. บจก. เอ็ม เอ พี ฟู้ด

80 ช่างควบคุมระบบความเย็น ชาย 1 25+ปี ปวช.+ 19,000/ด. 98 ม.2 ต.โคกขาม อ.เมือง

81 เจ้าหน้าท่ีขับรถขนส่ง ชาย 1 20+ปี ม.6+ 13,00/ด. จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-450535-8

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ/ปี ค่าจ้าง สวัสดิการ สถานประกอบการ


