
จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

1 พนักงานต้อนรับ (Front) 1 18-40 ช/ญม.6-ปวช.+10,000+/ด. รับบริการลูกค้า ส่ือสารภาษาองักฤษได้ ปานวิมานอมัพวาการ์เด้น รีสอร์ท
บา้นอยู่แถวอมัพวาจะพิจารณาเปน็พิเศษ 318 ถ.หวัแหลม ต.อมัพวา

อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม
082-7145987

2 บญัชี 1 20-45 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. ทกุต าแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณา สวนนพรัตน์ รีสอร์ท
3 พนักงานต้อนรับ 1 20-45 ช/ญ ม.6+ 320+/ว. เปน็พิเศษ 25/2 ม.9 ต.บา้นปรก
4 หอ้งอาหาร 1 20-45 ช/ญ ม.3+ 320+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-752550/094-1022464
5 แม่บา้น 1 25+ ญ ไม่จ ากดั 318+/ว. รักงานบริการ บา้นสวนนวลตา รีสอร์ท

สามารถท างานล่วงเวลาได้ 37/1 ต.ลาดใหญ่ 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-8968842
6 พนักงานขับรถบรรทกุ 1 20 ช ป.6+ 10,000+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ขึ้นไป บจก.โชคนาวี หอ้งเย็น บริการ
7 เช็คเกอร์ 1 20+ ช/ญ ม.6+ 350/ว. 28 ม.5 ต.แหลมใหญ่ รับฝากสินค้า

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-771407-8

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ สถำนประกอบกำรคำ่จำ้ง(บำท)วฒุ ิ รำยละเอยีด/เง ือ่นไข
ประเภท

กจิกำร

ต ำแหน่งงำนว่ำงจงัหวัดสมทุรสงครำม

ประจ ำเดอืน กมุภำพันธ์ 2562
ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย (smart job center)

“บริกำรด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงำนท ำ  บริกำรด้ำนอำชีพและกำรท ำงำน”

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

8 พนักงานจัดส่ง 2 20-45 ช/ญ ม.6+ 9540/เดือน ติดรถส่งของ,ประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่จัดส่ง บจก.ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ จ าหน่าย
ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเปน็พิเศษ 153 ม.1 ต.บางแกว้ เฟอร์นิเจอร์

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-711147

9 พนักงานฝ่ายขาย 10 18-35 ช/ญ ปวช.+ 10,000+/ด. อตัราจ้างขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ อซูีซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จ าหน่าย
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 74/5  ต.แม่กลอง รถยนต์
มีประสบการณ์ด้านการขายรถจะพิจารณา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เปน็พิเศษ 034-712222

10 ช่างซ่อมบ ารุง 1 25-40 ช ม.3+ 10,000+/ด. อตัราจ้างตามตกลง ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ เอฟเวอร์ไชน์นิ่งอนิเกรเดียน ผลิตวัตถุดิบ
11 ช่างไฟฟ้า 1 25-40 ช ม.3+ 10,000+/ด. อตัราจ้างตามตกลง ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ 66 ม.6 ต.ตลองโคน อาหารสัตว์
12 พนักงาน QC 2 22-40 ญ ม.3+ 318+/ว. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
13 พนักงานฝ่ายผลิต 4 22-40 ช ไม่จ ากดั 318+/ว. 034-756485
14 พนักงานบญัชี 1 20-40 ญ ปวช.+ 330-350/ว. มีประสบการณ์ด้านบญัชี บจก.น้ าปลาทงเจริญ ผลิต/จ าหน่าย
15 พนักงานติดรถส่งของ 2 20-40 ช/ญ ไม่จ ากดั 318/ว. สามารถยกของหนักได้ 54 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง น้ าปลา

สวัสดิการ มีเบี้ยเล้ียงให้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-770025

16 แม่บา้น 1 20-45 ญ ไม่จ ากดั 10,000/ด. สวัสดิการ มีอาหารกลางวันให ้มีที่พักให้ คุณอรรถพร บา้นส่วนบคุคล

บา้นอยู่ใกล้อาหารเกษร ต.คลองโคน 62 ม.2 ต.คลองโคน
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

081-5636163
17 แม่บา้นประจ า 1 25+ ญ ไม่จ ากดั 10,000/ด. ต้องสามารถค้างบา้นนายจ้างได้เทา่นั้น คุณดุษฐี บ้านส่วนบุคคล

ถ.บายพาส ต.ลาดใหญ่
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

089-2337025

คำ่จำ้ง(บำท) รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

18 พนักงานขาย 1 25-35 ช ปวส.+ 15,000+/ด. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้ บจก.เดอเบล จ าหน่าย
19 คนขับรถ(ผู้ช่วยพนักงานขาย) 1 25-35 ช ม.3+ 15,000+/ด. สวัสดิการ มีเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ที่พัก 288 ม.7 ต.บางแกว้ สินค้า

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
061-3982757

20 พนง.ขับรถสิบล้อ,เทรลเลอร์ 5 20+ ช ไม่จ ากดั 23,000+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่ ท.4 ขึ้นไป บจก.SG แคริเออร์ บริการขนส่ง
หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ 285/4 ม.1 ต.บางจะเกร็ง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
092-2795669

21 พนักงานตัดไม้ 2 30-60 ช ไม่จ ากดั 318+/ว. บา้นค าหอมเฟอร์นิเจอร์ จ าหน่าย
22 พนักงานประกอบ 2 30-60 ช ไม่จ ากดั 318+/ว. 165/5 ม.12 ต.บางขันแตก เฟอร์นิเจอร์

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
087-7514348

23 ช่างแอร์ 2 22-40 ช ไม่จ ากดั 318+/ว. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศได้ บจก.เต็มสุข ออโต้เซลส์ จ าหน่าย
สามารถขับขี่รถยนต์ได้ 1 ม.6 ต.บา้นปรก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

สวัสดิการ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
ค่าท างานล่วงเวลา 091-4455978

24 พนักงานต้อนรับ 1 22-40 ช/ญ ปวส.+ 17,000/ด. ส่ือสารภาษาองักฤษได้/ท างานเปน็กะได้ เดอะเกรซอมัพวารีสอร์ท รีสอร์ท
25 บญัชี 1 22-40 ช/ญ ปวส.+ 15,000/ด. จบสาขาบญัชี 26 ม.8 ต.บา้นปรก
26 พนักงานจัดเล้ียง 2 20-40 ช ม.3+ 400/ว ท างานเปน็กะได้ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
27 แม่บา้น 2 20-50 ช/ญ ม.3+ 350/ว. ท างานเปน็กะได้ 034-712244
28 ช่างเฟอร์นิเจอร์ 1 20+ ช ไม่จ ากดั 550/ว. มีประสบการณ์เปน็ช่างเฟอร์นิเจอร์
29 ช่างสี 1 20+ ช ไม่จ ากดั 550/ว. มีประสบการณ์เปน็ช่างสี
30 รปภ. 1 20+ ช ไม่จ ากดั 450/ว. ท างานกะกลางวัน / มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท) รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

31 ช่างประกอบ 1 20+ ช ไม่จ ากดั 400+/ว. ประกอบเคร่ืองจักร บจก.เจทบี ีโลหะการช่าง เคร่ืองจักรกล
32 ช่างเชื่อม 1 20+ ช ไม่จ ากดั 400+/ว. เชื่อมไฟฟ้า/อาร์กอน ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ
33 ผู้ช่วยช่าง 1 20+ ช ไม่จ ากดั 318+/ว. ทกุต าแหน่งอตัราจ้างขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ จ.สมุทรสงคราม

081-7056438
34 พนักงานคุมเคร่ือง 5 20+ ช ม.3+ 318+/ว. บจก.โรแยล พลัส ผลิตน้ าผลไม้
35 พนักงานเช็คเกอร์ 5 20+ ช/ญ ม.3+ 318+/ว. 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง
36 พนักงาน QC 5 20+ ช/ญ ม.3+ 318+/ว. อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม
37 ช่างซ่อมบ ารุง 5 20+ ช ม.3+ 318+/ว. 034-710910
38 พนักงาน QC 1 20+ ช/ญ ม.6+ 350+/ว. ตรวจสอบคุณภาพ/ท าเอกสาร บจก.ท.ีอาร์.อาร์ ออโต้พาร์ท ผลิตท่อไอเสีย
39 เขียนแบบ 1 20+ ช/ญ ปวส.+ 15,000+/ด. จบสาขาเขียนแบบเคร่ืองกล 30 ม.6 ถ.พระราม2

ใช้โปรแกรม Autocad ฯ ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ
081-8353367/034-771392

41 Front Office Manager 2 20-45 ช/ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์ Assistant front office 1 ปี อสิตา อโีค่ รีสอร์ท รีสอร์ท
42 Front Office 2 20-45 ช/ญ ม.6+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ด้าน GSA ไม่ต่ ากว่า 3 เดือน 33 ม.4 ต.ทา้ยหาด
43 Sales co 2 20-45 ช/ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์การขายหอ้งพัก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
44 Housekeeping Supervisor 1 20-45 ญ ม.6+ 12,000+/ด. มีประสบการณ์โดยตรง 1 ปขีึ้นไป 081-9994641
45 Housekeeping 2 20-45 ญ ไม่จ ากดั 9,540/ด. ท างานเปน็กะได้
46 บญัชี 1 20-45 ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์ทางด้านการท าบัญชีการเงิน AP, AR
47 ธุรการ 1 20-45 ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีรถมอเตอร์ไซค์และสามารถขับรถซ้ือของได้
48 Assistant HR Manager 1 20-45 ช/ญ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์ท างานบคุคล 1 ปขีึ้นไป
49 ช่างซ่อมบ ารุง 1 18-50 ช ปวช.+ 12,000+/ด. ดูแลรักษาซ่อมเคร่ืองจักร ทริลเลียน สตีล ผลิตเหล็ก

99/1 ม.9 ต.บางแกว้ รูปพรรณ
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-129821

ประเภทกจิกำร

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม
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