
ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

เอกชน

1 บริษทั เอราวัณ ฮ็อป อนิน ์จ ากดั โรงแรม 1. ชาํงซํอมบ ารุง 1 ช 20-45 ปวช + 9,930 +

554 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจนัทร์ อ.เมอืง จ.นครปฐม

โทร. 034-900399 

2 บริษทั เจริญทรัพยพ์ชืผล จ ากดั ผลิตและจ าหนาํยปุ๋ยอนิทรียเ์คมี 1. การตลาด 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 15,000+

11/1 ม.7 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมอืง จ. นครปฐม 2.ฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 15,000+

โทร. 093-9959935

3 บริษทั เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) อาหารทะเลแปรรูป 1. ควบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 15,000+

95 ม.3 ต.ชยัมงคล อ.เมอืง จ.นครปฐม 2. เจา๎หนา๎ที่ ขอ๎มลู ERP ฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 12,000+

โทร. 034-495600-60 3. เจา๎หนา๎ที่วางแผลการผลิต 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 12,000+

4. หวัหนา๎แผนกฆาํเชื้อและเปา่แหง๎ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 15,000+

5.จนท. Lab R&D / Lab กายภาพ 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 12,000+

6.จนท.CDC ระบบมาตราฐาน 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 12,000+

7. Supervisor Lab R&D และ กายภาพ 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 15,000+

4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขานครปฐม หา๎งสรรพสินค๎า (ค๎าสํง) 1. ผจก.แผนกผักและผลไม๎ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 20,000+

86 ม. 13 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมอืง จ.นครปฐม 2. ผจก.แผนกเบเกอร่ี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 20,000+

โทร. 095-2898740 3. ผจก.แผนกธุรการ 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 20,000+

4. หวัหนา๎แผนกอาหารแชแํขง็ 2 ช/ญ 30+ ปวส.+ 15,000+

5.หวัหนา๎แผนกแคชเชยีร์ 2 ช/ญ 30+ ปวส.+ 15,000+

6.เจา๎หนา๎ที่วิเคราะหข์อ๎มลู 2 ช/ญ 21+ ปวส.+ 12,000

7.พนกังานบริหารฐานขอ๎มลู (คอมพวิเตอร์) 7 ช/ญ 21+ ปวส.+ 10,000+

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ประจ าเดอืนมนีาคม 2563

Web Site ลงทะเบียนสมคัรงาน/หาต าแหน่งงานว่าง www.doe.go.th/smartjob และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

8.พนกังานจดัเรียงสินค๎า 15 ช/ญ 18+ ม.6+ 11,000+

5 บมจ.ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ การส่ือสาร internet (3BB) 1.การตลาดและการขาย 3 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง

1062 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจนัทร์ อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.เจา๎หนา๎ที่บริการลูกค๎า 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง

โทร.034-100010 3.ชาํงเทคนคิ 10 ช 18+ ม.6+ 12,000+

6 บริษทั ทรู ดิสทริบวิชั่น แอนดื เซลส์ จ ากดั การส่ือสารโทรคมนาคม 1.พนกังานขายสินค๎าทรู 80 ช/ญ 18+ ม.3+ 10,000

499 ต.หว๎ยจรเข ๎อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.เจา๎หนา๎ที่สํงเสริมการขาย 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 10,000

โทร.083-0408098 3.หวัหนา๎ทมีขาย 18 ช/ญ 25+ ม.6+ 20,000

4.senior sales excutive 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 30,000

7 บริษทั เอน็เบร์ิก ฟู้ดไทย จ ากดั ผลิตลูกกวาดสํงออก 1.เจา๎หนา๎ทบีญัชี 2 ญ 22+ ป.ตรี+ 20,000+

88/8 ม.2 ต.ทพัหลวง อ.เมอืง จ. นครปฐม 2.ชาํงซํอมบ ารุง 2 ช 20+ ปวช. 15,000+

โทร.034-1023018

8 บ.สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จ ากดั (มหาชน) หา๎งสรรพสินค๎า 1.พนกังานเทคนคิ 2 ช 20+ ป.6+ 9,970

222 ถ.นครปฐม-ราชบรีุ ต.ล าพญา อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.พนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์ 2 ช 20+ ป.6+ 9,970

โทร.091-1489444 6 ช 20+ ป.6+ 9,970

9 บจก.เอน็.วาย.เอน็จเินี่ยร่ิง อนิดัสทรี - 1.ชาํงเชื่อม 2 ช 27+ - 400+

81/1 ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.ผ๎ูชวํยชาํง 2 ช 25+ - 400+

โทร.0989962236



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

10 บริษทั เอน็เบร์ก ฟู้ดไทย จ ากดั ผลิตลูกกวาดสํงออก 1.หวัหนา๎แผนก (ฝ่ายผลิต) 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง

88/8 ม.2 ต.ทพัหลวง อ.เมอืง จ.นครปฐม 2..หวัหนา๎แผนกระบบบริหารงานคุณภาพ 1 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง

3.ชาํงซํอมบ ารุง 2 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง

11 บริษทั พแีอนด์พ ีฟชี แฟคทอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั สํงออก 1.พนกังานกอํสร๎าง เชื่อม ,อฐิ,ไฟฟา้,ปนู 5 ช 30+ - 13,000

138 ม.7 ต.สามควายเผือก อ.เมอืง จ.นครปฐม

โทร.080-5244445

12 บริษทั เจนเนอริก คอมปาวด์ จ ากดั ผลิตคอมปาวด์ยาง 1.พนกังานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 25+ - คําแรงขั้นต่ า

99/1 ม.6 ต.ทพัหลวง อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.พนกังานฝ่ายวิจยั 2 ช/ญ 25+ ม.6+ คําแรงขั้นต่ า

โทร.064-9958956

13 บ.จติโต ประติมากรรม งานศิลป ์งานปั้น งานปนู 1.ชาํงศิลป์ 2 ช 20+ ปวช. 12,000+

98/6 ม.13 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.ชาํงปั้นปนู 3 ช 20+ - 95,00+

โทร.097-63645492

14 บริษทั.ไมด๎า เอเจนซ่ี - 1.พนกังานขาย 1 ญ 20+ ป.ตรี 12,000+

311/3 ม.3 ต.ล าพญา อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.เจา๎หนา๎ที่ฝ่ายการตลาด 1 ช 20+ ป.ตรี 12,000+

โทร.02-885-5558

15 บจ.104 เอน็จเินยีร่ิง - 1.สโตร์ 1 ญ 35+ ม.3 ตามตกลง

5/3 ม.2 ต.บางแกว๎ อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 2.ชาํงไฟฟา้ 1 ช 30+ ม.3 ตามตกลง

โทร.0863363312 3.ชาํงเชื่อม 2 ช 35 ป.6+ ตามตกลง



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

16 บ.เกตวานชิอตุสาหกรรม จ ากดั - 1.พนง.ติดรถสํงสินค๎า 2 ช 18+ ป.6+ 341

10/5,10/9 ม.4 ซ.วัดนอ๎ยเจริญสุข ถ.เพชรเกษม ต.ทาํพระยา 

อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม
2.พนง.ควบคุมรายรับ-จาํย 1 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.034-978433

17 หอพกัชายมทีกู าแพงแสน หอพกั 1.แมบํา๎น 1 ญ 25+ - 370

199 ม.9 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

โทร.091-1195737

18 บริษทั เบสท ์อนิเตอร์เทรด โปรดักส์ จ ากดั - 1.พนกังานขบัรถ 5 ช 20+ ป.6 ตามตกลง

100 ม.14 ต.สระพฒันา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 2.พนกังานการเงิน 2 ญ 30+ ปวช+ ตามตกลง

โทร.062-8962266 3.พนกังานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ไมจํ ากดั ตามตกลง

19 น.ส.จติเลขา จนัทร์ศิริ - 1.ชาํงปนู/ชาํงไม๎/ชาํงตกแตํง/พนกังานทั่วไป 1 ช/ญ 20+ ไมจํ ากดั 331

183 ม.10 ต.นราภริมย ์อ.บางเลน จ.นครปฐม

โทร.095-0599009

20 บริษทั ไชยการแพค จ ากดั ผลิตพลาสติกและบรรจภุณัฑ์ 1.ผ๎ูชวํยชาํงประจ าฝ่ายผลิต 10 ช 18+ ปวช+ 10,000+

104 ม.10 ต.ล าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ชาํงกล 1 ช 18+ ปวช+ 10,000+

โทร.0819957328 ชาํงไฟฟา้ 1 ช 18+ ปวช+ 10,000+

ชาํงอเิล็คทรอนคิ 1 ช 18+ ปวช+ 10,000+

2.เจา๎หนา๎ที่QCประจ าฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 10,000+

3.เจา๎หนา๎ที่ออกแบบอะไหลํ 1 ช 20+ ปวส.+ 10,000+

4.เจา๎หนา๎ที่คลังสินค๎า 2 ช 20+ ปวส.+ 10,000+

21 บริษทั ดิสโตน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ผลิตยางยนต์,ยางอตุสาหกรรม 1.ชาํงไฟฟา้ 10 ช 20+ ปวช.+ 10,000+

4 ม.7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.ชาํงซํอมบ ารุง 10 ช 20+ ปวช.+ 10,000+

โทร.034-962428-32 3.ชาํงเทคนคิ 10 ช 20+ ปวช.+ 10,000+



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

4.วิศวกรไฟฟา้ 5 ช 23+ ป.ตรี 15,000+

5.วิศวกรซํอมบ ารุง 5 ช 23+ ป.ตรี 15,000+

6.วิศวกรฝ่ายผลิต 5 ช 23+ ป.ตรี 15,000+

7.วิศวกรฝ่ายพฒันากระบวนการผลิต 5 ช 23+ ป.ตรี 15,000+

8.เจา๎หนา๎ที่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 5 ช/ญ 23+ ป.ตรี 11,000+

9.เจา๎หนา๎ที่บญัชี 5 ช/ญ 23+ ป.ตรี 15,000+

10.เจา๎หนา๎ที่ IT 5 ช/ญ 23+ ป.ตรี 11,000+

11.เจา๎หนา๎ที่ประจ าส านกังาน 5 ช/ญ 23+ ป.ตรี 11,000+

12.พนกังานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18+ ไมจํ ากดั 540

22 บริษทั ไทยแอลกอฮอล์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ และเคมภีณัฑ์ 1.หวัหนา๎แผนกบคุคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง

2 ม.5 ต.บาง"ทรปา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.เจา๎หนา๎ที่บคุคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร.034-391021-3 3.หวัหนา๎แผนกยานยนต์ 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง

4.เจา๎หนา๎ที่ยานยนต์ 1 ช 22+ ป.ตรี ตามตกลง

5.พนกังานซํอมบ ารุงหมอ๎ไอน้ า 3 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

6.พนกังานซํอมบ ารุงเคร่ืองกล 3 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง

23 บริษทั ไทยฟู้ดส์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ผลิตสินค๎าสํงออกวัตถดิุบ 1.พนกังานฝ่ายผลิต 5 ช 18+ ม.3+ คําแรงขั้นต่ า

18 ม.5 ต.บางไทรปา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.พนกังานฝ่ายซํอมบ ารุง 2 ช 18+ ม.3+ คําแรงขั้นต่ า

โทร.081-8588971

24 บริษทั ไทยแอลกอฮอล์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ และเคมภีณัฑ์ 1.วิศวกรการผลิต 1 ช 22+ ป.ตรี ตามตกลง

2 ม.5 ต.บางไทรปา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.เจา๎หนา๎ที่วิทยาศาสตร์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร.034-391021-3 3.พนกังานสายงานซํอมบ ารุง 3 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

4.พนกังานสายงานผลิต 3 ช/ญ 20+ - ตามตกลง

5.พนกังานสายงานยานยนต์ 3 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

6.พนกังานขบัรถขนสํงผลิตภณัฑ์ 1 ช 25+ - ตามตกลง

25 บางเลนการพมิพ์ - 1.กราฟฟกิดีไซน์ 2 ช/ญ - - 331



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

192/3 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.ชาํงพมิพ์ 2 ช/ญ - - 331

โทร.034-391267 3.ทั่วไป 2 ช/ญ - - 331

26 บริษทั ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จ ากดั ผลิตวุ๎นเส๎น 1.พนกังานบรรจเุส๎นแหง๎ 3 ช/ญ 20+ - 331

99/1 ม.4 ต.นราภริมย ์อ.บางเลน จ.นครปฐม 

โทร.034-301042

27 บริษทั วี เอน็ ท ีอนิเตอร์พร้ินท ์จ ากดั. ฉลาก ส่ิงพมิพ์ 1.ชาํงซํอมบ ารุง 3 ช 20+ ปวส. ตามตกลง

168 ม.10 ต.นราภริมย ์อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.พนกังานQC 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 341

โทร.034-989725-30 3.เจา๎หนา๎ที่ธุรการ 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

4.พนกังานรายวันทั่วไป 10 ช/ญ 18+ ไมจํ ากดั 331

28 ร๎านอาหาร ออนเซ็น ชาบ ูชาบู ร๎านอาหาร 1.พนกังานครัว 1 ญ 20+ - 330

199/5 ม.6 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 2.พนกังานเสริฟ 1 ญ 20+ - 330

โทร.089-8999990

29 บริษทั อ ีท ีซี เอน็เตอร์ร์ส จ ากดั ผลิตและจ าหนาํยกาวยาง 1.พนกังานชาย 1 ช 20+ ปวช. ตามตกลง

77/89 ม.7 ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 2.พนกังานออกบธูสินค๎า 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.092-5192280 3.พนกังานขบัรถ 1 ช 20+ ไมจํ ากดั ตามตกลง

30 บริษทั เอน็พอี ีอนิดัสตรี (ไทยแลนด์) จ ากดั ผลิตเคร่ืองเสียงและงานโลหะภณัฑ์ 1. ชาํงเชื่อม 3 ช 18-35 ม.3+ 350/ว

29/5 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. พนกังานควบคุมเคร่ือง CNC 5 ช 18-30 ปวช.+ 12,800+

โทร.086-3951258 คุณกญัญาณัฐ 3. ชาํงเทคนคิ/ชาํงซํอมบริการ 3 ช 18-30 ปวช.+ 10,500+

4. พนกังานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18/30 ม.+ 500/ว

5. Sale Engineer 1 ช 23/30 ป.ตรี 14,000+

6. โปรแกรมเมอร์ 2 ช 23-30 ป.ตรี 15,000+



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

7. วิศวกรออกแบบเคร่ืองเสียง 4 ช 21-30 ป.ตรี 15,000+

8. หวัหนา๎ชาํงซํอมบริการ 1 ช 26/30 ป.ตรี 13,000+

31 บริษทั โรงงานเชอร์ร่ีไอศกรีม ผลิตและจ าหนาํยไอศกรีม 1. พนกังานขบัรถ 2 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง

34/1 ม.4 .ทาํตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. พนกังานผลิต 3 ญ 20+ ป.6+ ตามตกลง

โทร.0897791142 คุณชติุมน 3. พนกังานบรรจภุณัฑ์ 2 ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

4. พนกังานประกนัคุณภาพ (QA) 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

5. พนกังานขายเกษตรตํางจงัหวัด 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง

6. พนกังานชาํงซํอมต๎ูแชํ 2 ช 22+ ม.6+ ตามตกลง

7. พนกังานการตลาด 1 ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

32 บริษทั ฟู้ดสตาร์ จ ากดั ผลิตน้ าผลไม ๎(ตราดีโด๎) 1. พนกังานผลิต 50 ช/ญ 18-35 - คําแรงขั้นต่ า

58 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. พนกังานคุณภาพ QC 10 ญ 18-30 ม.3+ คําแรงขั้นต่ า

โทร.034-981335-40 ตํอ 1705 3. เจา๎หนา๎ที่คุมเคร่ืองจกัร UHT 2 ช 22-35 ปวช.+ 10,000+

4. ชาํงซํอมบ ารุง 1 ช 22-35 ปวช.+ 10,000+

5. เจา๎หนา๎ที่ขบัรถริทชั 2 ช 22-35 ม.6+ 10,000+

6. เจา๎หนา๎ที่ขายหนวํยรถเงินสด 10 ช 22-35 ม.6+ 11,000+

7. เจา๎หนา๎ที่ขบัรถ 10 ช 22-35 ม.3+ 10,000+

33 บริษทั เอฟ-พลัส จ ากดั ผลิตผงปรุงรสฟา้ไทย 1. พนกังานขายเงินสด 10 ช 22-40 ม.6+ 12,000+

58/3 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. พนกังานขบัรถขาย (4-6 ล๎อ) 10 ช 22-43 ป.6+ 10,000+

โทร.034981555 คุณสุวรรณดี 3. Export Sale 1 ช 25-30 ป.ตรี ตามโครงสร๎าง

4. หวัหนา๎ไลนผ์ลิต 5 ช 25-30 ปวช.+ ตามโครงสร๎าง

5. พนกังานคุมเคร่ืองจกัร 6 ช 25-30 ปวช.+ ตามโครงสร๎าง

6. พนกังานควบคุมคุณภาพ 4 ช/ญ 25-30 ม.6 ตามโครงสร๎าง

34 บริษทั โอเชี่ยนพลาสติกอนิเตอร์เทรด จ ากดั ผลิตถงัแชอําหาร 1. ธุรการฝ่ายขาย 1 ญ 22+ - ตามตกลง

72/5 ม.10 ต.ไรํขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. คนขบัรถผ๎ูบริหาร 1 ช 28+ - ตามตกลง

โทร. 02-4310341-44 คุณวรรณิษา 3. คนขบัรถ 6-10 ล๎อ 1 ช 28+ - ตามตกลง



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง

4. พนกังานทั่วไป 3 ช 20+ - ตามตกลง

35 บจก.อาร์.เอส.พ.ี(2017) ผลิตและจ าหนาํยยาเส๎น 1.ชาํงซํอมบ ารุง 1 ช 20+ ปวช.+ 13,000

42/367 ม.5 ต.ไรํขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.02-812-5355

ตํางจงัหวัด

36 บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั ธนาคารพาณิชย์ 1. เจา๎หนา๎ที่การตลาด 20 ช/ญ 23-27 ป.ตรี 15,000

333 แขวงสาทร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร.081-888960 คุณสุสัญญา

37 หจก.ทซีี บรอดแบนด์ โทรคมนาคม 1. ชาํงโทรคมนาคม 5 ช 18/25 - 12,000

12/1 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมอืง จ.ราชบรีุ

098-2748558 คุณพงศ์ศิริ

38 บริษทั ปญัจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จ ากดั ผลิตกระดาษคราฟท์ 1. หวัหนา๎แผนกทรัพยากรบคุคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 30,000+
110/4 ม.4 ถ.เศรฐกจิ1 ต.บา๎นเกาะ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 2. เจา๎หนา๎ที่ความปลอดภยัวิชาชพ 2 ช/ญ 21+ ป.ตรี 22,000+
โทร.034-468019 คุณวริษฐา 3. เจา๎หนา๎ที่ควบคุมระบบการผลิต 70 ช 20+ ม.3+ 9,750+

4. โปรแกรมเมอร์ 3 ช/ญ 20+ ป.ตรี 17,000
5. วิศวกรไฟฟา้ 2 ช 25+ ป.ตรี 17,000
6.พนกังานขบัรถโฟค์ลิฟท์ 3 ช 20+ - 10,000+

รวม 790 อตัรา



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

มีประสบการณ์ด๎านงานชาํงอยาํงน๎อย 2 ปี

สามารถออกตํางจงัหวดัได๎

สามารถออกตํางจงัหวดัได๎ เบี้ยเล้ียง+คําที่พัก

 กรณีรถยนต์สํวนตัว มคํีาน้ ามนั+สึกหรอ

+โบนัสประจ าปี

สามารถท างานลํวงเวลาได๎,มปีระสบกาณ์มากอํน

สามารถท างานลํวงเวลาได๎

มีประสบการณือยาํงน๎อย 1 ปี

สามารถท างานลํวงเวลาได๎,มปีระสบกาณ์มากอํน

มีประสบการณ์ในห๎อง Lab R&D / lab จลุชวีวทิยาของโรง

อาหารมากอํน

มีประสบการณ์มากอํน

มีประสบการณ์ในห๎อง Lab R&D / lab จลุชวีวทิยาของโรง

อาหารมากอํน

ประสบการณื 5 ปี+ , โบนัสประจ าปี

ประสบการณื 5 ปี+ , คํากะ

ประสบการณื 5 ปี+ , คําOT

ประสบการณ์ 3 ปี , งานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี

ประสบการณ์ 3 ปี , ประกนัชวีติร

ประสบการณ์ 2 ปี , ประกนัสุขภาพ

สวสัดิการเยี่ยมไขพ๎นักงาน

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ประจ าเดอืนมนีาคม 2563

Web Site ลงทะเบียนสมคัรงาน/หาต าแหน่งงานว่าง www.doe.go.th/smartjob และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

เงินพิเศษจากยอดขาย

มีใบขบัขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,รักงานขาย,สามารถ

ท างานวนัหยดุได๎

สามารถปฎบิัติงานตามเวลาที่สูนย ์3BB ได๎ ,รักงานบริการ ,

 บุคคลิกภาพดี

ต๎องมใีบขบัขี่รถยนต์

คอมมิชชั่น ประกนัสุขภาพ และอบุัติเหตุ / ยนูิฟอร์ม

คําเดินทาง ประกนัสุขภาพ และอบุัติเหตุ

คําเดินทาง คอมมชิชั่น ประกนัสุขภาพ และอบุัติเหตุ / ยนูิ

ฟอร์ม

คําเดินทาง คอมมชิชั่น ประกนัสุขภาพ และอบุัติเหตุ / ยนูิ

ฟอร์ม

มีประสบการณืสายงานบัญช ี2 ปี+ มทีักษะในการ

ติดตํอส่ือสาร และประสานงานได๎เป็นอยาํงดี มคีวามต้ังใจ

และพร๎อมที่จะเรียนร๎ูและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ สามารถใช๎

คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยาํงดี เชนํ word excel เป็นต๎า

มีความร๎ูเร่ืองระบบไฟฟ้า มอีาหารกลางวนัฟรี มคํีาน้ า,ไฟ

ที่พักฟรี



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

มีประสบการณื 5 ปี + มคีวามร๎ูด๎านระบบ ISO 9001:2015

 /GMP /HACCP

มีประสบการณื 3-5 ปี + มคีวามร๎ูด๎านระบบ ISO 

9001:2015 /GMP /HACCP

มีประสบการณ์ 3-5 ปี มคีวามร๎ูเกี่ยวกบัระบบไฟฟ้า ผําน

การเกณฑ์ทหาร

เคยท างานด๎านศิลปะ

เคยท างานด๎านปูนปั้น ลายก าแพงวดั ลายโบสถ์



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

โบนัส เบี้ยขยนั ยนูิฟอร์ม

โบนัส เบี้ยขยนั ยนูิฟอร์ม

ที่พักฟรี

เบี้ยขยนั,พักร๎อนประจ าปี

โบนัสประจ าปี,งานเล้ียงปีใหมํ

เงินรางวลัพนักงานดีเดํน



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

เคร่ืองแบบพนักงาน

ตรวจรํางกายประจ าปี

ประกนัสังคม,กองทุนเงินทดแทน

ฌาปนกจิสงเคราะห์

รถรับ-สํงฟรี (เส๎นทางตามที่บริษัทจดัให)๎

คําท างานลํวงเวลาOT

ท างานเขา๎กะได๎ , สามารถท างานลํวงเวลาได๎

ที่พักฟรี

มีประสบการณ์อยาํงน๎อย 5 ปี

มีประสบการณ์ด๎าน HRD อยาํงน๎อย 3 ปี

มีประสบการณ์ด๎านเคร่ืองยนต์อยาํงน๎อย 5 ปี

มีประสบการณ์ด๎านเคร่ืองยนต์อยาํงน๎อย 3 ปี

มีประสบการณ์งานชาํงทั่วไป

มีประสบการณ์งานชาํงทั่วไป

มีความร๎ูเร่ืองเคร่ืองจกัร และควบคุมเคร่ืองจกัร

มีความร๎ูด๎านระบบคุณภาพ

มีประสบการณ์งานชาํงทั่วไป

มีประสบการณ์ท างานในสายการผลิต

มีประสบการณ์ท างานชาํงทั่วไป

มีประสบการณ์ขบัรถบรรทุก 5 ปี



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

คนพิการ

สามารถเขา๎กะได๎

สามารถใชค๎อมพิวเตอร์ได๎

สามารถเขา๎กะได๎

มีคําน้ ามนั+โบนัส

ออกบูธทั่วกรุงเทพ

มีใบขบัขี่รถยนต์

มีความร๎ูความสามารถ , มปีระสบการณ์, โอที 



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

รับงานบริการ,ขบัรถยนต์ได๎,มใีบขบัขี่ (หนํวยรถเงินสด)

อดทน,ท างานหนักได๎,สามารถท างานลํวงเวลาได๎

อดทน,มคีวามรอบคอบและวางแผนงานได๎

มีความร๎ูด๎านสารเคมี,การใช ๎Lep (สาขา Food sci)

มีความร๎ูด๎านการเกษตร

อดทน,ท างานหนักได๎,มคีวามร๎ูเร่ืองงานซํอมเบื้อง

มีความร๎ูด๎านบัญชี,มคีวามรับผิดชอบ

สามารถท างานเขา๎กะได๎

มีประสบการณ์ด๎าน QC ท างานเขา๎กะได๎

มีความร๎ูด๎านเคร่ืองจกัร UHT

มีความร๎ูเร่ืองการซํอมบ ารุง

มีประสบการณ์ขบัรถรีทัช,มใีบรังรอง

มีเบี้ยงเล้ียงให,๎มคีอมมชิชั่นให๎,ท างานตจว.ได๎

มีเบี้ยเล้ียงให๎,ท างานตจว.ได๎

ท างานเป็นทริป ออกตํางจงัหวดัได๎ มบีุคคลค้ าประกนั

ท างานเป็นทริป ออกตํางจงัหวดัได๎ มบีุคคลค้ าประกนั

มีปรสบการณ์ขายตํางประเทศ

ยนิดีต๎อนรับนักศึกษาจบใหม ํสาขาชาํง

ยนิดีต๎อนรับนักศึกษาจบใหม ํสาขาชาํง

ยนิดีต๎อนรับนักศึกษาจบใหมํ

มีประสบการณ์ 1 ปี

มีประสบการณ์ 1 ปี

มีประสบการณ์ 1 ปี



เงื่อนไข/สวสัดกิาร

มีประสบการณ์ 1 ปี

สามารถซํอมเคร่ืองจกัร ดูแลเคร่ืองจกัรได๎,มอีาหารเชา๎-เที่ยง

โบนัส,ประกนัสังคม,กองทุนส ารองเล้ียงชพี

สวสัดิการอื่นๆ

มีใบขบัขี่,สามารถท างานบนเสาไฟฟ้าได๎

สามารถปฏบิัติงานตํางจงัหวดัได๎

สวสัดิการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

สอบสวนอบุัติเหตุ และตามที่กฏหมายก าหนด

สามารถควบคุมการเดินเคร่ืองจกัรตรวจสอบคุณภาพ

เขยีนโปรแกรม Database วเิคราะห์แผนระบบ

มีความช านาญด๎านไฟฟ้าภายในโรงงาน

สามารถหนีบป้อนวตัถดิุบ,จดัเรียงวตัถดิุบ


