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วิสัยทัศน์
“กําลังแรงงานมีงานทําถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีงานทํา โดยให้บริการจัดหางาน
 แนะแนวอาชีพคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้
ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
บริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
5. 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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วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน



             ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

5555
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน



             ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

6666
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

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



             ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน



             ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
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กรมการจัดหางาน



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนธันวาคม 2565

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก.เอ็มพาวเวอร์ สตีล 4, 95-96 ม.6 ถ.พระราม2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.081-9115247

ผู้จัดการระบบไฟฟ้า
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเคร่ืองกล
ช่างไฟฟ้า
ช่างเคร่ืองกล
ช่างฟิตเคร่ืองกล
เจ้าหน้าท่ีคลังสินคา้
ตัวแทนผู้บริหารดา้นคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต
พนักงานขับรถเครน

1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
20
16

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

32 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
23-35 ปี
23-35 ปี
21-37 ปี
21-37 ปี
21-37 ปี
24-35 ปี
25 ปีขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
21-37 ปี
21-40 ปี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปวช.-ปวส.
ม.6-ปวช.

20,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
12,000-14,000
12,000-14,000
12,000-14,000

15,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
12,000-14,000
11,000-13,000

- เบี �ยขยนั
- ชดุยนิูฟอร์ม
- รถรับสง่
- วนัหยดุ
- ปรับคา่จ้าง
-โบนสั
- ประกนักลุม่

9999
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต
พนักงานขับรถเครน
พนักงานแพ็คกิ้ง
วิศวกรฝ่ายขาย
เจ้าหน้าท่ีการตลาด
วิศวกรการตลาด
เจ้าหน้าท่ีไอที
เจ้าหน้าท่ีบัญชี
เจ้าหน้าท่ีบัญชีต้นทุน
เจ้าหน้าท่ีบัญชีทรัพย์สิน

20
16
20
8
2
2
2
2
2
2

ช
ช

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

21-37 ปี
21-40 ปี
21-40 ปี
24 ปีขึ้นไป
24 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
21-35 ปี
23-35 ปี
23 ปีขึ้นไป
23 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส.
ม.6-ปวช.

ม.3
ป.ตรี-ป.โท
ป.ตรี-ป.โท
ป.ตรี-ป.โท
ปวส.-ป.ตรี

ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี

12,000-14,000
11,000-13,000
353 บาท/วัน

15,000-20,000
15,000-20,000
15,000-20,000
12,000-15,000

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

บจก.อภิชา ฟู้ด โปรดักส์ 15/9 ม.8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-845091

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต
พนักงานควบคุมคุณภาพ

10
1
2

ช
ญ
ญ

25-45 ปี
22 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ปวช.
ปวส.-ป.ตรี

ม.3

12,000 บาท
13,000 บาท
353 บาท/วัน

- ค่าล่วงเวลา
- เบ้ียขยัน
- ค่าตําแหน่ง

บจก. ไทยลไีวไว ฟู้ด อินดัสตร้ีส์ 39/98 ม.2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.มือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-490654-6

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล
ช่างไฟฟ้า

ญ
ช

1
1

25-30 ปี
19-33 ปี

ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี

15,000 บาท
11,000 บาท

- โบนัส
- ชุดยูนิฟอร์ม



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนธันวาคม 2565

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. อุตสาหกรรมทวีวงษ์ 206/63 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-841491

เจ้าหน้าท่ีควบคุมฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าท่ีไอที
เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ีออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

3
1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

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

-โบนัส
- หอพัก
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าล่วงเวลา

บจก. อินเตอร์แนชช่ันแนลไออ้อนเวิร์ค 36 ม.4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-861489

เจ้าหน้าท่ีเทคนิค
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ

1
1

ช
ช

22-35 ปี
22-35 ปี

ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี

13,000 บาท/เดือน
13,000 บาท/เดือน

บจก. เอส.เอส.อินกอต 132/2 ม.2 ถ.เอกชัย ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-823570

พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 20-45 ปี ม.3 600 บาท/วัน

10101010
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานติดรถส่งของ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ

2
2
1

ช
ช
ญ

20-45 ปี
20-45 ปี
20-45 ปี

ม.3
ป.6

ปวช.-ปวส.

600 บาท/วัน
353 บาท/วัน
353 บาท/วัน

บจก. มัลติคอน 95/380 ม.4 ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 081-9209099

วิศวกรเคร่ืองกล
จป.วิชาชีพ

1
1

ช
ช/ญ

25 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี

15,000 บาท
15,000 บาท

โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ 233/131 ม.1 ถ.พระราม2 ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 02-4511100

พนักงานต้อนรับ
พยาบาลประจําโรงเรียน

1
1

ญ
ญ

21-35 ปี
21-35 ปี

ป.ตรี
ป.ตรี

12,000 บาท
12,000 บาท



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนธันวาคม 2565

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. เอส ซี สยาม เลทเธอร์ 90/185 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-426060

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

-เบ้ียขยัน
- โบนัส

บจก. ที.ซี.ยูเน่ียน อโกรเทค 108 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-839492-5

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
ช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อมบํารุง

5
5
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ม.3
ม.3

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

11,500 บาท
600 บาท/วัน
12,000 บาท
12,000 บาท

-ชุดยูนิฟอร์ม
-เบ้ียขยัน

บจก. พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด 24 ม.1 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-839425-8

เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 15,000 บาท -วันลาพักร้อน

11111111
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ
เจ้าหน้าท่ีห้องแลปเคมี
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์

2
4
2

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป

ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

-วันลาพักร้อน
-ค่ากะ
-ปรับค่าจ้าง
-ชุดยูนิฟอร์ม

หจก. แอร์เทค เซอร์วิส ซัพพลาย 9/99 ม.3 ต.บางกระเจ้า อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร โทร. 089-1438981

ช่างเคร่ืองจักร 2 ช 20-25 ปี ปวช.-ปวส. 12,000-15,000

บจก. บอร์นไพพ์ 63 ม.9 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 063-2135644

เจ้าหน้าที$บคุคล
ช่างซอ่มบํารุง
ธุรการคลงัสนิค้า
เจ้าหน้าที$บญัชีลกูหนี �

1
3
2
1

ช/ญ
ช

ช/ญ
ช/ญ

25-40 ปี
20-45 ปี
20-40 ปี
20-35 ปี

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

หจก. เพ่ิมพูนคอนกรีต 47/5 ม.6 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร. 086-3364401

พนกังานขบัรถปนูโม่
พนกังานโหลดปนู

2
1

ช
ช

ไมจํ่ากดั
ไมจํ่ากดั

ไมจํ่ากดัวฒุิ
ไมจํ่ากดัวฒุิ

600 บาท/วนั
500 บาท/วนั



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนธันวาคม 2565

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. ทรู ดิสทรีบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ 24/25 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 086-3624564

พนักงานขายและบริการลูกค้า 15 ช/ญ 18-35 ปี ม.3-ป.ตรี 14,000-25,000 

บจก. ทูเกริล์ ซีฟู้ด 48/10 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-880288

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 22-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 15,000 บาท

บจก. โอเรียนคอนเทนเนอร์ 12/5, 12/8 ถ.พระราม2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 081-3598433 

พนักงานคุมเคร่ืองจักร
พนักงานฝ่ายผลิต
ช่างซ่อมบํารุง
พนักงานคลังสินค้า

10
50
5
5

ช
ช
ช

ช/ญ

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ม.3-ปวช.
ม.3-ปวช.
ม.3-ปวช.

ม.6

572 บาท/วัน
572 บาท/วัน
572 บาท/วัน
17,260 บาท

-ค่าล่วงเวลา
-ค่ากะ
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เบ้ียขยัน

12121212
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

พนักงานคลังสินค้า
พนักงานประกันคุณภาพ

5
5

ช/ญ
ช/ญ

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ม.6
ม.6

17,260 บาท
17,260 บาท

-เบ้ียขยัน

บจก. เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส 176 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 086-3127596

เจ้าหน้าท่ีคลังสินคา้
เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ
ช่างควบคุมเคร่ืองเป่า
ช่างเคลือบ
พนักงานขาย

1
1
1
2
3

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช

ช/ญ

20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

ปวช.
ปวส.
ม.3
ม.3
ปวส.

12,000 บาท
12,000-15,000

10,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท

-เบ้ียขยัน
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ปรับค่าจ้าง
-โบนัส
-เงินช่วยเหลือ
-โบนัส
-เบ้ียขยัน
-ปรับค่าจ้าง 

บมจ. เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 95 ม.3 ถ.ริมคลองดี 7 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-836223-5

เจ้าหน้าท่ีทําข้อมูลต้นทุน
หัวหน้าส่วนซ่อมบํารุง
พนักงานขาย

1
1
1

ญ
ช

ช/ญ

25 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

ปวส.
ปวส.-ป.ตรี

ป.ตรี

12,000 บาท
12,000 บาท
15,000 บาท



ตําแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนธันวาคม 2565

สมัครงาน / แจ้งตําแหน่งงานว่าง ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา โทร. 034-836223-5 

ตําแหน่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง สวัสดิการ

บจก. ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง 88 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 091-7789856

พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 353 บาท/วัน -โบนสั
-เบี �ยขยนั
-คา่ลว่งเวลา

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

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ีคลังวัตถุดิบ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต
เจ้าหน้าท่ีซ่อมบํารุง

2
2
4
2

ญ
ช
ช
ช

20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป

ป.ตรี
ม.3-ปวช.
ม.3-ปวช.

ปวช.

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

-ชุดยูนิฟอร์ม
-เบ้ียขยัน
-รถรับส่ง
-โบนัส
-วันลาพักร้อน
-เงินช่วยเหลือ

13131313
วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการจัดหางาน

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

วิศวกรเคร่ืองกล/ไฟฟ้า/แมคคา
ช่างซ่อมบํารุง
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ
พนักงานทําความสะอาด
หัวหน้าแผนกโรงจักรไฟฟ้า

6
6
20
1
5
1

ช/ญ
ข/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22-35ปี
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
22-35 ปี

ป.ตรี
ปวส.

ม.6-ป.ตรี
ม.6-ปวช.

ไม่จํากัดวุฒิ
ป.ตรี

19,500 บาท
14,000 บาท

11,000-15,000
17,000 บาท
353 บาท/วัน
25,000 บาท

-ชุดยูนิฟอร์ม
-ค่ากะ
-เบ้ียขยัน
-โบนัส

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


