
จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

1 ท่ีปรึกษาด้านบริการ 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฟอร์ด เตชอมัพร จ าหน่าย
2 ท่ีปรึกษาด้านการขาย 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 18 ม.7  ต.บางแกว้ รถยนต์

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
086-7655489

3 พ่อครัว/แม่ครัว 4 20+ ช/ญ ไม่จ ากดั 10,000+/ด. อตัราจ้างขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ โรงแรมชูชัยบรีุ โรงแรม
4 พนักงานขาย 3 20+ ช/ญ ม.6+ 10,000+/ด. อตัราจ้างขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ 338,338/1-3 ต.อมัพวา
5 พนักงานเสิร์ฟ 4 20+ ช/ญ ม.3+ 320+/ว. - อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม

095-3698790
6 แม่บา้น 1 25+ ญ ไม่จ ากดั 318+/ว. รักงานบริการ บา้นสวนนวลตา รีสอร์ท

สามารถกลับบา้นดึกได้ 37/1 ม.3 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-8968842
7 พนักงานขาย 2 18-35 ช/ญ ม.3+ 9,500+/ด. ขายอนิเตอร์เน็ต บจก.กรรภริมย์โซลูชั่น ส่ือสาร

25/48 ม.9 ต.บา้นปรก
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

098-2745997

ต าแหน่งงานว่างจงัหวัดสมทุรสงคราม

ประจ าเดอืน มกราคม 2562
ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (smart job center)

“บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท า  บริการด้านอาชีพและการท างาน”

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ สถานประกอบการคา่จา้ง(บาท)วฒุ ิ รายละเอยีด/เง ือ่นไข
ประเภท

กจิการ

2



จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

8 พนักงานบญัชี 2 20+ ญ ปวช.+ 340/วัน ลักษณะงาน พิมพ์เอกสารทางบญัชีต่างๆ ศิริพรรุ่งเรือง รีไซเคิล
39/3 ม.6 ถ.พระราม2

ต.แพรกหนามแดง
อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม

092-9459226
9 แคชเชียร์ 1 20-35 ญ ม.3+ 318+/วัน มีประสบการณ์แคชเชียร์จะพิจารณาเปน็พิเศษ ร้านเจริญชัยช็อปปิ้งมอลล์ ค้าปลีก
10 พนักงานสโตร์ 1 20-35 ช ม.3+ 318+/วัน สามารถยกของแบกของได้ 517/10-12 ต.แม่กลอง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
 034-712319
085-2239223

11 จัดเรียงสินค้า (กะเช้า) 15 18+ ช/ญ ม.3+ 318/วัน โลตัสสมุทรสงคราม ค้าปลีก
12 จัดเรียงสินค้า (กะบา่ย) 15 18+ ช/ญ ม.3+ 318/วัน 99 ม.2 ต.บางแกว้
13 จัดเรียงสินค้า (กะดึก) 30 18+ ช/ญ ม.3+ 318/วัน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
14 แคชเชียร์ 5 18+ ช/ญ ม.3+ 318/วัน 034-724113
15 จัดเรียงสินค้าแผนกอาหารสด 5 18+ ช/ญ ม.3+ 318/วัน
16 พนักงานฝ่ายผลิต(ขนมปงั) 15 18-40 ช/ญ ไม่จ ากดั 318+/ว. มีค่าล่วงเวลาใหท้กุวัน ฮ่องเต้เบเกอร่ี ผลิตขนมปงั
17 แม่บา้น 1 30-45 ญ ไม่จ ากดั 318+/ว. 68/1 ม.8 ต.บางช้าง

อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม
086-6070494

18 ช่างเชื่อมอาร์กอน 2 18+ ช ไม่จ ากดั 400/วัน ท างานวันจันทร์-เสาร์ ปานช่อแสตนเลส สแตนเลส
8.00 - 17.00 น. ใกล้วัดแว่นจันทร์

ต.สวนหลวง อ.อมัพวา
097-3427443

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

19 QC ไลน์ผลิต 3 20+ ช/ญ ม.3+ 318/ว. บจก.สุรใจฟู้ดส์ ผลิตอาหาร
20 ช่างซีมเมอร์ 1 20+ ช/ญ ไม่จ ากดั 350/ว. มีประสบการณ์ด้านการซีมเมอร์ 12/1 ม.6 ต.บางแกว้ กระปอ๋ง
21 Food Science 1 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
22 ช่างไฟฟ้า 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปี 080-4499961
23 ช่างเชื่อม 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปี 034-773566
24 คนสวน 1 20-45 ช ไม่จ ากดั 318+/ว.
25 พนักงานฝ่ายผลิต 20 20+ ญ ไม่จ ากดั 318+/ว.
26 รปภ. 1 20+ ช ไม่จ ากดั 318+/ว.
27 ผู้ช่วยคลังสินค้า 2 20+ ญ ม.3+ 318+/ว.
28 ผู้ช่วยไลน์ผลิต 1 20+ ช/ญ ม.3+ 318+/ว.
29 แม่บา้น 1 25-50 ญ ไม่จ ากดั 9,540/ด. มีประสบการณ์ท างานแม่บา้นในบริษัท บจก.คิมเจเจ อนิเตอร์ฟู้ด แมงกะพรุน
30 พนักงานฝ่ายผลิต 20 20+ ช/ญ ไม่จ ากดั 9,540/ด. 69/10 ต.แม่กลอง แช่แข็ง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
094-2521114

31 พนักงานบญัชี 1 23-30 ญ ปวส.+ 10,000/ด. จบสาขาบญัชี โชคไพบลูย์ดีเซลอะไหล่ยนต์ จ าหน่ายตลับ
5/1 ต.แม่กลอง ลูกปนื SKF

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
081-9875035

32 แม่บา้น 3 20+ ญ ไม่จ ากดั 318+/ว ท างานเปน็กะได้ โรงแรมกอล์ฟอนิน์ โรงแรม
มีที่พักฟรี อาหาร 3 มือ้ 50/3 ถ.พระราม2 ต.แม่กลอง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-715998

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

33 พนักงานขาย 2 20+ ช/ญ ม.6+ 12,000+/ด. หจก.กอบกจิ สินเชื่อ
34 บญัชี 2 20+ ช/ญ ปวช.+ 12,000+/ด. ใกล้บิ้กซีสมุทรสงคราม

082-4494447
35 พนักงานผลิต 2 20+ ช ไม่จ ากดั 400/วัน สามารถยกของหนักได้ เสรีย์น้ าด่ืม ผลิตน้ าด่ืม
36 พนักงานขับรถยนต์ 1 20+ ช ไม่จ ากดั 400/วัน มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 49 ม.3 ต.โรงหบี
37 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 20+ ช ไม่จ ากดั 400/วัน มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม

093-5144614
38 พนง.แคชเชียร์ 1 18-35 ญ ม.3+ 318+/ว. ทุกต าแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ าหน่ายวัสดุ
39 พนง.ตรวจบลิ-ตรวจจ่าย 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. แผนกปอ้งกนัการสูญเสีย สาขาสมุทรสงคราม ตกแต่งบ้าน
40 พนง.จ่ายสินค้า 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. แผนกคลังอตัโนมัติ 99/1 ม.11 ต.ลาดใหญ่
41 พนง.ขาย แผนกปนู 1 22-35 ช ม.6+ 318+/ว. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
42 พนง.ขาย แผนกประตูไม้อดั 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. 098-0972451
43 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 5 25-50 ช ป.6+ 9,000+ มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3 ขึ้นไป บจก.แม่กลองโลจิสติกส์ ขนส่งทางบก

ค่าเที่ยว 75/35-35 ม.1 ต.แม่กลอง
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

091-2290499
44 พนักงานกราฟฟิก 1 20-40 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. ออกแบบปา้ยโฆษณา อซูีซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จ าหน่าย
45 พนักขาย 5 20-40 ช/ญ ม.6+ 10,000+/ด. 74/5 ถ.พระราม2 ต.แม่กลอง รถยนต์

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-712222

46 พนักงานขาย 1 20-45 ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. มีประสบการณ์การขายด้านโรงแรม บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา รีสอร์ท
47 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 20+ ช/ญ ไม่จ ากดั 9,540+/ด. มีประสบการณ์การท าอาหาร 22 ถ.บางกะพ้อม-แกว้ฟ้า 
48 พนักงานเสิร์ฟ 5 20-45 ช/ญ ไม่จ ากดั 318+/ว. ต.อมัพวา อ.อมัพวา

 จ.สมุทรสงคราม

รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม
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ที่ ต าแหนง่งาน เพศ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท)
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

49 พนักงานทั่วไป 2 18 ช ป.6+ 318/ว. บจก.แสงไทยตราพระ ผลิตและ
50 พนักงานทั่วไป 2 18 ญ ป.6+ 318/ว. 88/8 ม.5 ต.ลาดใหญ่ จ าหน่าย

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม น้ าปลา
034-756688

51 หวัหน้าฝ่ายผลิต 1 20+ ช ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือเกี่ยวข้อง บจก.ซิต้ีฟาร์ม ผลิตเคร่ืองด่ืม
25 ม.6 ต.บา้นปรก

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-751457-9

52 พนักงานเขียนแบบ 1 20+ ช/ญ ปวส.+ 12,000+/ด. จบสาขาเขียนแบบ บจก.ศิริไพบลูย์พัฒนาการ รับเหมา
123 ม.1 ต.บางแกว้ กอ่สร้าง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-712576

53 Front Office Manager 2 20-45 ช/ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์ Assistant front office 1 ปี อสิตา อโีค่ รีสอร์ท รีสอร์ท
54 Front Office 2 20-45 ช/ญ ม.6+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ด้าน GSA ไม่ต่ ากว่า 3 เดือน 33 ม.4 ต.ทา้ยหาด
55 Sales co 2 20-45 ช/ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์การขายห้องพัก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
56 Housekeeping Supervisor 1 20-45 ญ ม.6+ 12,000+/ด. มีประสบการณ์โดยตรง 1 ปีขึ้นไป 081-9994641
57 Housekeeping 2 20-45 ญ ไม่จ ากดั 9,540/ด. ท างานเป็นกะได้
58 บญัชี 1 20-45 ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์ทางด้านการท าบัญชีการเงิน AP, AR
59 ธุรการ 1 20-45 ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีรถมอเตอร์ไซค์และสามารถขับรถซ้ือของได้
60 Assistant HR Manager 1 20-45 ช/ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์ท างานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
61 พนักงานขาย 3 20-40 ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บจก.มุย้ฮวดมอเตอร์เซลส์ จ าหน่าย
62 พนักงานบญัชี 1 20-40 ญ ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาบญัชี 167 ม.6 ต.บางแกว้ รถยนต์
63 ช่างยนต์ 1 20-40 ช ปวช.+ 9,540+/ด. ขับรถยนต์ได้,มีใบอนุญาตขับขี,่สาขาช่างยนต์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-773555/083-7038161
64 คนสวน 1 20+ ช ไม่จ ากดั 318+/ว. โรงแรมเดอะบฟัฟาโลอมัพวา โรงแรม
65 แม่บา้น 4 20-45 ญ ไม่จ ากดั 318+/ว. 125/70 ถ.สส.-บางแพ 
66 พนักงานล้างจาน 2 20-45 ช/ญ ไม่จ ากดั 318+/ว. ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ

092-2517133

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
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