ตาแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาเดือน มกราคม 2564
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center)
“บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทา บริการด้านอาชีพและการทางาน”
ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานบัญชี
2 พนักงานขาย

จานวน
เพศ
(อัตรา)

2
2

อายุ
(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง
(บาท)

รายละเอียด/เงื่อนไข

ช/ญ 24-28 ปวส+ 9,690+/ด. ค่าจ้างตามตกลง
ช/ญ 25-35 ปวส+ 9,690+/ด.

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

บจก.วงศ์อนันต์
เซลส์แอนเซอร์วิส

จาหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า

252/24 ต.แม่กลอง

034-712404
3 เจ้าหน้าที่การเงิน

1

ช/ญ 20+

ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ทางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

โครงการ

185 - 191 ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
034-752245
4 พนักงานดองสินค้าในห้องเย็น 1
ช 30+ ไม่จากัด 323+/ว. ทางาน จันทร์ - เสาร์ เข้า 8.00 น. - 17.00 น. หจก.คิม เจเจ อินเตอร์ฟู้ดส์ แปรรูป
5 พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป
10 ญ 30+ ไม่จากัด 323+/ว. ไม่หยุดงานบ่อย
69/10 ต.แม่กลอง
แมงกะพรุน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
094-2521114
6 พนักงานขาย/บัญชี
3 ช/ญ 20+ ไม่จากัด 12,000+/ด. สถานที่ปฏิบตั ิงาน สมุทรสงคราม ราชบุรี
ร้านเอ็มโฟนสมุทรสงคราม จาหน่ายมือถือ
นครปฐม สมุทรสาคร บางบอน
ตลาดแม่กลอง ต.แม่กลอง
มีประสบการณ์ สามารถขับรถยนต์
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
และมีใบขับขี่รถยนต์
088-1030000
โดย ... กลุม่ งานส่งเสริมการมีงานทา สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-714342 ต่อ 106
2

2

ที่

ตาแหน่งงาน

จานวน
เพศ
(อัตรา)

7 ช่างไฟฟ้า
8 ช่างกลโรงงาน
9 ช่างเชื่อม

2
2
2

10 แผนกเซลล์
11 พนักงานขับรถ
12 พนักงานทั่วไป

2
2
2

13 ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต

3

14 เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
15 เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง

1
1

16 พนักงานขาย
17 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

1
1

ช
ช
ช

อายุ
(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง
(บาท)

รายละเอียด/เงื่อนไข

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

20+ ไม่จากัด 420+/ว. หากผ่านทดลองงานปรับค่าจ้างเพิ่ม
20+ ไม่จากัด 420+/ว.
20+ ไม่จากัด 420+/ว.

อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร ผลิตเครื่องดื่ม

ช/ญ 18-40 ม.3+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลง
ช 18-40 ไม่จากัด 323+/ว. เป็นผู้มีความละเอียดในการทางาน
ช/ญ 18-40 ไม่จากัด 323+/ว. มีความต้องการในการทางานกับบริษัทระยะยาว
เป็นผู้มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
ช 18-45 ม.6+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลง
ปวช+
ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีสอนงานให้
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

บจก.ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จ้างจัดทาป้าย

ช/ญ 20+
ช 20+

บจก.พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตปลาป่น

ญ
ช

20+
20+

ปวส+ 9,690+/ด. ค่าจ้างตามโตรงสร้างบริษัท
ปวส+ 9,690+/ด. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ม.3+
ม.3+

323+/ว. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
323+/ว. ถ้ามีประสบการณ์จะปรับค่าจ้างเพิ่ม

5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
081-9386284
148/20 ม.1 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
091-0548934
หจก.ทองเซลล่าร์กรุ๊ป เครือข่าย
333/20 ต.แม่กลอง อินเตอร์เน็ต
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
095-6569554
52 ม.6 ต.คลองโคน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
098-2487118
ซ่อมรถ
ร้านนิวัฒน์กลการ
541/22-24 ต.แม่กลอง จักรยานยนต์
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-123959
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3

3

ที่

ตาแหน่งงาน

จานวน
เพศ
(อัตรา)

18 รักษาความปลอดภัย(รปภ)
19 ช่างซ่อมปะปา-ไฟฟ้า-แอร์
20 คนสวน

1
2
2

21 Cook
22 Commis I

1
1

23 ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน

3

ช

24 แม่ครัว

1

ญ

25
26
27
28
29
30

พนักงานผลิตรายเดือน
5
พนง.ควบคุมคุณภาพรายเดือน 5
พนักงานวิศวกรรม(ซ่อมบารุง) 3
พนักงานรายวันสายงานผลิต 200
พนง.ควบคุมคุณภาพ(รายวัน) 10
พนักงานสายงานวิศวกรรม
5

ช
ช
ช

อายุ
(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง
(บาท)

รายละเอียด/เงื่อนไข

323+/ว. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
323+/ว. สามารถเข้ากะงานกลางคืนได้
323+/ว. มีประสบการณ์การณ์ด้านนี้
ค่าจ้างตามตกลง
ช/ญ 20+ ไม่จากัด 323+/ว. มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 1 ปี เท่านั้น
ช/ญ 20+ ม.6+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลง

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช/ญ
ช/ญ
ช

22-40 ม.3+
22-40 ปวช+
25-40 ม.3+

20+

ปวช+

323+/ว. มีมือถือที่ใช้งานเป็นระบบแอนดรอยด์
ขับจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่
ทางานกลางแจ้งได้ ทางานเป็นทีม 2-3 คน
ใช้รถของบริษัทในการทางาน
18-40 ไม่จากัด 323+/ว. ค่าจ้างตามความสามารถ

22+
22+
18+
18-35
18-35
18-35

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช+
ไม่จากัด
ม.3+
ม.3+

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
323+/ว.
323+/ว.
323+/ว.

จบสาขา Food Science
จบสาขา Food Science
จบสาขาไฟฟ้า,ช่างกล
ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
งานซ่อมบารุง

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

โรงแรมเดอะบัฟฟาโล อัมพวา โรงแรมรีสอร์ท

125/70 ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
081-8113881
อสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา โรงแรมรีสอร์ท

33/3 ม.4 ต.ท้ายหาด
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
081-9994641
บจก.กรรภิรมย์ โซลูชั่น โทรคมนาคม
ต.บ้านปรก
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
095-7978446
คาร์แคร์ The Box Station คาร์แคร์
ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
081-1367896
ผลิตอาหาร
บจก.สหชัยซีฟู้ด
208/1 ม.1 ถ.วิธานวิถี ปรุงสาเร็จแช่แข็ง
ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
034-723431
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4
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ที่

ตาแหน่งงาน

จานวน
เพศ
(อัตรา)

อายุ
(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง
(บาท)

รายละเอียด/เงื่อนไข

31 พนักงานฝ่ายผลิต

10

ช

20-45 ไม่จากัด 323+/ว. มีค่ากะ OT ตรวจสุขภาพประจาปี

32 ธุรการบัญชี

1

ญ

20-45 ปวช+ 9,690+/ด.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3
1
3
2
10
10
10
2
2
3
10

ช/ญ
ช
ช
ช
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช

พนักงานขาย
พนักงานประเมินราคา
ช่างยนต์
ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
พนักงานขายและดูแลลูกค้า
ทีมขายซิม
PC ประจาสาขา 7-Eleven
AE บริหารช่องทางการขาย
พนักงานขาย (Sales)
ช่างซ่อมบารุง
พนักงานฝ่ายผลิต

22-30
20-26
20-26
20-26
18-35
18-35
18-35
22-30
20-35
20-35
20-40

ปวส+
ปวส+
ปวช+
ปวช+
ม.6+
ม.6+
ม.6+
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.+
ไม่จากัด

9,000+/ด.
12,000/ด.
9,690+/ด.
9,690+/ด.
10,000+/ด.
10,000+/ด.
10,000+/ด.
13,000+/ด.
15,000+/ด.
13,000+/ด.
323/ว.

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

บจก.สยามโกอินเตอร์ ฟูดส์ ผลิตเบเกอรี่
189 ม.7 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-766444
ถ้าจบบัญชีหรือมีประสบการณ์ทางานด้านบัญชี บจก.อินฟินิตี้ เมทัล จาหน่าย
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
99/3 ม.9 ต.บางแก้ว เหล็กรูปพรรณ
เงินเดือนตามตกลง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-129803
ขายรถยนต์ ติดต่อประสานงาน
บจก.โตโยต้าสมุทรสงคราม ซ่อมและ
จาหน่ายรถยนต์
ประเมินราคาเกี่ยวกับรถยนต์
78 ต.แม่กลอง
ซ่อมรถยนต์
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ซ่อมตัวถังรถยนต์
034-719300
ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ การสื่อสาร
ลงพื้นที่ เชียร์ขายสินค้าของบริษัท
ขายสินค้าทรูระบบเติมเงิน จัดบูธ
ต.แม่กลอง
เชียร์ขายสินค้า ประจาสาขา 7-eleven
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
บริหารช่องทางการขาย/เป้า,ยอดขาย,คุมทีม
064-4694909
บริหารงานขาย ดูแลฐานลูกค้า นาเสนอสินค้า
สตีลแอดวานซ์
ผลิตเหล็ก
ดูแลรักษาเครื่องจักร
70/2 ม.6 ต.บางแก้ว รูปพรรณ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-773775
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5

5

ที่

ตาแหน่งงาน

จานวน
เพศ
(อัตรา)

อายุ
(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง
(บาท)

44 ช่างควบคุมเครื่องจักร
45 พนักงานฝ่ายผลิต

10 ช/ญ 18+ ม.3+ 12,000+/ด.
30 ช/ญ 18+ ไม่จากัด 323+/ว.

46 พนักงานขาย

6

ช/ญ 22-45 ม.6+

9,000+คอมฯ
/เดือน

47
48
49
50
51

พนักงานบัญชี
พนักงานขาย
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานทั่วไป
พนักงานเติมน้ามัน

2
2
5
10
10

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช/ญ

52 ช่างเชื่อมสแตนเลส/เหล็ก

2

ช

รายละเอียด/เงื่อนไข

ขายรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสงคราม

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น
35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
034-772074
บจก.มาสด้าสมุทรสงคราม
159 ม.1 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-715491

ผลิตอาหารสัตว์

18+
18+
18+
18+
20-40

จาหน่ายรถยนต์

อุดมชัยสมุทรสงครามซีเมนต์ วัสดุกอ่ สร้าง
ปวช+ 323+ว. จบสาขาบัญชี
ปวช+ 323+ว. ขายสินค้า ให้บริการลูกค้า
134/33 ม.1 ต.บางแก้ว
ปวช+ 323+ว.
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ไม่จากัด 323+ว.
034-713990
ไม่จากัด 323+/ว. สามารถทางานเป็นกะ และทางานในวันหยุด ปั๊มเอสโซ่ เรส แอเรีย แม่กลอง ปัม๊ น้ามัน
นักขัตฤกษ์ได้
ส้นพระราม 2 กม. 79
ขาออก ลงใต้ จ.สมุทรสงคราม
ดูแลงานหน้าลาน เติมน้ามัน บริการลูกค้า
034-710700
20+ ไม่จากัด 400+/ว. ค่าจ้างพิจารณาตามความสามรถของแต่ละบุคคล
ร้านศรชัย การช่าง
เชื่อมเหล็ก
ต.บางนกแขวก

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

084-1428350
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