
รายวัน เดือน

1 บริษทั เอส.เอ. อะลูมินัม่ จ ำกดั 390 ม.รัตนโกสินทร์ 200 ปี เด็กยกของ ช/ญ 18 - 45 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 7 350 - 1,500 บำท/วัน

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี ช่ำงตัดกระจก ช/ญ 20 - 45 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 2 (ตำมประสบกำรณ์)

โทร 089-7798348 ช่ำงอลูมิเนียม ช/ญ 18 - 50 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 5

ช่ำงฝ้ำ ช/ญ 18 - 50 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 10

2 บริษทั ชีสเวิลด์ จ ำกดั 69 ม.6 ซ.วัดเสด็จ แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด หญงิ 30 ปีขึ้นไป ม.3 1 11,000

ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธำนี

โทร 090-9181908
3 บริษทั รอยัลสไปย์(ประเทศไทย) 97/57 ม.2 ต.บึงน้ ำรักษ์ ฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 - 40 ปี ม.3 4 340/วัน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
โทร 081-8229998

4 บริษัท ช้ำงบินอินเตอร์โพร์ จ ำกัด 99/9 ม.5 ต.ล ำลูกกำ ล่ำมแปลภำษำ จนี - ไทย ชำย 25 ปีขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1 15,000

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
โทร 099-6289151

ทะเบียนผลการใหบ้ริการนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมศูนยต์รีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทมุธานี
เดือน สิงหาคม 2563

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ ต าแหน่งงานทีต้่องการ เพศ อายุ จ านวนคุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง/บาท

OT 65 บาท กะเช้า 06.00 - 14.30 กะบ่าย 13.00 - 22.00 น. 

-หอพักฟรี 
-ค่าข้าวมื้อละ 50 บาท 
-โบนัสประจ าปี 
-ประกันสังคม 
-ท่องเท่ียวประจ าปีเงินพิเศษครบอายุท างาน 



ทะเบียนผลการใหบ้ริการนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมศูนยต์รีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทมุธานี
เดือน สิงหาคม 2563

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ ต าแหน่งงานทีต้่องการ เพศ อายุ จ านวนคุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง/บาท5 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอส เอส เอส 35/4 ม.2 ต.หน้ำไม้ เจำ้หน้ำทีบ่ัญชี หญงิ 20 - 35 ปี ปวช. - ปวส. 1 9,000 - 15,000

เจนเนอร์รัลดี อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี 
โทร 081-9226337

6 บริษทั อำร์ทูโอ โปรเจคท์ จ ำกดั 86/31 ม.10 ต.คลองหนึง่ ฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 - 35 ปี ม.3 - ม.6 50 331/วัน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

โทร 02-5294717
7 โชว์รูมรถ Subaru ปทุมธำนี 80-84 ม.2 ต.บำงหลวง แม่บ้ำน หญงิ 30 - 50 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 1 331/วัน

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี
โทร 02-581311-2 ต่อ 18

8 ร้ำน MAX คำร์แคร์ 19/28 ต.คลองสำม พนักงำนล้ำงรถ ช/ญ ไม่จ ำกดัอำยุ ไม่จ ำกดัวุฒิ 3 ตำมตกลง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

โทร 095-1654473
9 บริษัท บญุวัฒนำเฟรชมำร์ค จ ำกดั 73/17 ม.5 ต.บึงน้ ำรักษ์ พนักงำนขับรถ ชำย 35 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 425/วัน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
โทร 093-6594446

10 บริษทั บีเกตเวย์ จ ำกดั 42/264 ม.10 ต.คูบำงหลวง หวัหน้ำทีมขำย ช/ญ 20 ปีขึน้ไป ป.6 ขึ้นไป หลำยอัตรำ 15,000

อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี พนักงำนขำย ช/ญ 20 ปีขึน้ไป ป.6 ขึ้นไป หลำยอัตรำ

โทร 062-4853484



ทะเบียนผลการใหบ้ริการนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมศูนยต์รีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทมุธานี
เดือน สิงหาคม 2563

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ ต าแหน่งงานทีต้่องการ เพศ อายุ จ านวนคุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง/บาท11 บริษัท เรือนอทุัยอตุสำหกรรมไม้ จ ำกดั 39 หมู ่7 ต.คูบสงหลวง ช่ำงไฟฟำ้ ชำย 18 ปีขึ้นไป ปวช. - ป.ตรี 2 ตำมตกลง

อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี 

โทร 02-5981112 - 8

12 บริษทัโชคชัยเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 13/1 ม.2 ต.บึงค ำพร้อย พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20 - 30 ปี ม.3 3 331/วัน

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี

โทร 02-9042800 - 6

13 บริษัท เบทซึคำวำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 60/112 ม.19 ต.คลองหนึง่ พนักงำนฝ่ำยขำย ชำย 30 - 45 ปี ป.ตรี 3 ตำมตกลง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

โทร 02-529445 - 103

14 บริษทั บีเยส จ ำกดั 2 ม.6 ต.ลำดสวำย แม่บ้ำน หญงิ ไม่เกิน 50 ปี ป.ตรี 2 340/วัน

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี

โทร 02-1522391 - 3

15 103/10 ม.4 ต.นำคสุม พนักงำนขำย ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 12,000

อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร พนักงำนติดรถ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 11,000

โทร 097-2170457

16 บริษทัขัดเกษตร เทรดด้ิง จ ำกดั 42/15 ม.8 ต.คลองสอง ธุรกำร (บัญชี) หญงิ 25 - 35 ปี ป.ตรี 2 ตำมตกลง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

โทร 086-9624432

บริษทั ชมรมส่งเสริมกำรเกษตร
ไทย จ ำกดั

-ค่าอาหาร 25 / วนั -ค่าครองชีพ 30 /วนั -ค่ากะ 40 /วนั - ค่าฝีมือ 40 / วนั 



ทะเบียนผลการใหบ้ริการนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมศูนยต์รีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทมุธานี
เดือน สิงหาคม 2563

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ ต าแหน่งงานทีต้่องการ เพศ อายุ จ านวนคุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง/บาท17 บริษทั AJ สแตนเลส 2/522 ม.18 ต.คูคต ช่ำงเชื่อมเหล็ก ชำย 30 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 2 ตำมตกลง

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี เด็กฝึกงำน ชำย 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกดัวุฒิ 1 ตำมตกลง
โทร 065-7109529

18 บริษัท อำซำฮี อนิเทค (ไทยแลนด์) จ ำกดั 158/1 หมู ่5 แม่บ้ำน หญงิ 35 - 43 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 5 14,000
ต.บำงกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธำนี

โทร 02-5011302 - 4

19 บริษทั อโินวำอนิทิเกรชั่น จ ำกดั 445 ต.บำงพดู ช่ำงไฟฟำ้ ชำย 20 - 35 ปี ปวช. - ปวส. 5 15,000 +
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี วิศวกร ชำย 20 - 35 ปี ป.ตรี 5 20,000 +

โทร 02-9610799 พนักงำนทัว่ไป ชำย 18 - 25 ปี ม.6 - ปวช. 7 350 - 500
20 47/2 ม.2 ต.บึงย่ีโถ พนักงำนประกนัคุณภำพ หญงิ 20 - 35 ปี ม.6 ขึ้นไป 4 9,930

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถตัก ชำย 20 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 364/วัน
โทร 02-8347000 - 7351 พนักงำนรถยก ชำย 20 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 364/วัน

ช่ำงไฟฟำ้ ชำย 20 - 35 ปี ปวส. 3 11,500
พนักงำนผสม ชำย 20 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 331/วัน

21 Ms.Auto servoice (อูซ่่อมรถ) 49/10 ม.5 ต.บ้ำนใหม่ ช่ำงซ่อมรถยนต์ ชำย 25 - 30 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 1 12,000
อ.เมือง จ.ปทุมำนี 
โทร 087-9971600

บริษทั บีจ ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส
 จ ากดั (มหาชน)

- เงินเดือน  
- OT 
- คอมมิชชั่น 



ทะเบียนผลการใหบ้ริการนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมศูนยต์รีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทมุธานี
เดือน สิงหาคม 2563

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ ต าแหน่งงานทีต้่องการ เพศ อายุ จ านวนคุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง/บาท22 บริษทั วิช แอนด์ชัว จ ำกดั 99/32 ม.2 ต.สำมโคก พนักงำนจดัเรียงสินค้ำ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกดัวุฒิ 5 9,500 - 12,000

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี
โทร 086-4458566

23 บรริษทั เอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ำกดั 56 ม.9 ต.คูบำงหลวง พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 10 ตำมตกลง
อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี ช่ำงกลึง ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 3 ตำมตกลง
โทร 02-1598600 ต่อ 2350 ช่ำงเชื่อม ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 1 ตำมตกลง

ช่ำงประกอบ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 1 ตำมตกลง
ขับรถโฟล์คลิฟท์ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 5 ตำมตกลง

24 บริษทัโชคชัยเอน็จเินีย่ร่ิง จ ำกดั 13/1 ม.2 ต.บึงค ำพร้อย พนักงำนคุมเคร่ืองจกัร ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 331/วัน
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 331/วัน
โทร 089-6970447

25 บริษทั คุมะ (ประเทศไทย) จ ำกดั 86/1 ต.บ้ำนปทุม พนักงำนฝ่ำยขำย ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 10,000
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี พนักงำนฝ่ำยกำรตลำด ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ปวส. - ปตรี 2 10,000
โทร 080-5209666 พนักงำนกรำฟคิ ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ปวส. - ปตรี 2 10,000

พนักงำนธุรกำร ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2 10,000
พนักงำนบัญชี ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ปวส. - ปตรี 2 10,000

26 บิก๊โลหะกจิ 35/7 ม.11 ต.บึงทองหลำง คนงำนทัว่ไป ชำย ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดัวุฒิ 3 350 - 500 
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
โทร 082-7885770



ทะเบียนผลการใหบ้ริการนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมศูนยต์รีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทมุธานี
เดือน สิงหาคม 2563

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ ต าแหน่งงานทีต้่องการ เพศ อายุ จ านวนคุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง/บาท27 บริษทั ชุติมำ ผักสด จ ำกดั 44/7 ม.11 ต.คลองสอง พนักงำน QC ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 30,000

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี พนักงำน QA ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 10,000 - 15,000
โทร 084-4540345 พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 5 331

28 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั รอยัลเทคเฟรม 22/34 ม.3 ต.หน้ำไม้ ช่ำงเชื่อม ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 350
อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี ช่ำงไพเบอร์ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 350

โทร 088-885614 ช่ำงไฟรถยนต์ ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 350
แม่บ้ำน หญงิ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 350
ธุรกำรทัว่ไป หญงิ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 350

29 บริษทั ด้ีต้ำร์ สเปเชียล ทูลส์ จ ำกดั 37/9 หมู ่2 ต.บึงทองหลำง ฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 - ปวช. 3 10,000
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ธุรกำรทัว่ไป ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1 15,000
โทร 081-7802373

30 บริษทั ดีเคดับบลิว จ ำกดั 55/5-7 ม.5 ต.บ้ำนปทุม ฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 - 40 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 331
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี
โทร 02-9792592 - 3














