
จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

1 พนักงานผลิต 200 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323/ว. บจก.สหชัย ซีฟูด้ อาหารทะเล
2 พนักงานควบคุมคุณภาพ 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323/ว. 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง แช่แข็ง
3 พนักงานสายงานวิศวกรรม 5 ช 18-35 ม.3+ 323/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
4 พนักงานผลิต(รายเดือน) 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,690+/ด. จบสาขา Food Science หรือทีเ่กี่ยวข้อง 034-723491
5 พนง.ควบคุมคุณภาพ(รายเดือน) 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,690+/ด. จบสาขา Food Science หรือทีเ่กี่ยวข้อง
6 พนักงานซ่อมบ ารุง 3 ช 18+ ปวช+ 9,690+/ด. จบช่างไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,เชื่อม

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 พนักงานติดรถส่งของ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 335/ว. ติดรถส่งของ ยกของขึ้น-ลง บจก.สหชาติธุรกิจ น้ ามันปาล์ม
10/105 ม.1 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-1692189
8 เจ้าหน้าที ่QC 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,690+/ด. ค่าจ้างรายเดือนตามโครงสร้างบริษัท บจก.พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตอาหารสัตว์

9 เจ้าหน้าทีฝ่่ายผลิต 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,690+/ด. 52 ม.6 ต.คลองโคน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

098-2487118

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน ตลุาคม 2563

ศูนยบ์ริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (smart job center)
“บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท า  บริการด้านอาชีพและการท างาน”

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

10 พนักงานเก็บขยะ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,690/เดือน ติดรถเก็บขยะ ท างานในพืน้ทีด่ าเนินสะดวก คุณกัญฐณา จันทร์แจ้ง เก็บ/ขนขยะ

เวลาท างาน 7.00-15.30 น. 161/44 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-9978786

11 พนักงานซ่อม/วางท่อประปา 4 ช 20+ ไม่จ ากัด 350-400/ว. ท างานซ่อมท่อ/วางท่อประปา คุณวิทยา ซ่อมทอ่ประปา

ท างานในพืน้ที่

จังหวัดสมุทรสงคราม

061-8195099

12 แม่บ้าน 4 ญ 18-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพัก เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท รีสอร์ท

13 แม่ครัว 2 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด 400+/ว. มีประสบการณ์ท าอาหาร 26 ม.8 ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-3659522

14 การตลาด (Sale) 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,690+/ด. ท างานในโซนภาคกลาง บจก.สยามโกอินเตอร์ ฟูดส์ ผลิตขนมปัง

15 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานผลิตเบเกอร่ี 189 ม.7 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

062-3495669

16 (Account Management 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด. Food Panda ส่งอาหาร

Excultive) 123 ม.12 ต.ลาดใหญ่

17 พนักงานขับรถส่งอาหาร 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามงานทีท่ า มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถเลือกช่วงเวลา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ท างานได้ ค่าแรงตามจ านวนงานทีท่ าได้ 066-110-3368

รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ เพศต าแหน่งงาน

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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18 พนักงานจัดส่ง 3 ช 20+ ม.3+ 380/ว. ยก/จัดเรียงสินค้าตามร้านค้า บจก.รัตนไพบูลย์ ค้าส่ง/ปลีก

19 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,690+/ด. (มีใบขับขี่ ท.2) มีค่าขับ + เบีย้เล้ียง 61 ม.1 ต.กระดังงา

20 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,690+/ด. สินขายค้า มีค่าคอมมิชชัน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

062-7320440

21 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,690+/ด. ทุกต าแหน่งต้องมีใจรักบริการ และสามารถ รีสอร์ท สวนนพรัตน์ รีสอร์ท

22 พนักงานห้องอาหาร 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,690+/ด. เข้างานเป็นกะได้ ค่าจ้างตามประสบการณ์ 25/2 ม.9 ต.บ้านปรก

23 พนักงานห้องอาหาร(Part-time) 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 50/ชม. (Part-Time เข้างานเวลา 17:00-21:00 น.) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

24 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 18+ ปวช+ 9,690+/ด. มีประสบการณ์งานซ่อมบ ารุง 094-1022464

25 พนักงานทัว่ไป 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 9,690+/ด.

26 พนักงานสโตร์ 1 ช 25-35 ม.6/ปวช+ 9,690+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา รีสอร์ท

ดูแล สโตร์ เบิกจ่ายของในสโตร์  ตัดสต๊อก 22 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา

ขับรถ ซ้ือของเข้ารีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เช็คของในสโตร์ วันหมดอายุ 034-752222

27 จป.เทคนิคขั้นสูง 1 ช 25+ ป.ตรี 9,690+/ด. ค่าจ้างตามตกลง ตามโครงสร้างบริษัท บจก.โชคชัยทิพย์รัตน์ ผลิตคอนกรีต

28 โฟร์แมน(ช่างก่อสร้าง) 1 ช 20+ ปวช+ 9,690+/ด. 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่

29 ผู้รับเหมา(กรรมกร) 5 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,690+/ด. เทปูน ตักยก ผูกลวด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264

30 ช่าง / ช่างเชื่อม 2 ช 18-40 ไม่จ ากัด 9,690+/ด. มีความช านาญในการเชื่อมเหล็ก ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ ติดต้ังป้าย

ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ได้ 148/20 ม.1  ต.บางแก้ว 

มีความต้องการในการท างานกับบริษัทระยะยาว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ค่าจ้างตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 098-4696261

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
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31 ช่างบอยเลอร์ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. ช่างควบคุมหม้อต้มไอน้ า บจก.สุภาภรณ์ ฟูดส์ ผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ในการท างาน 119/1 ม.12 ต.บางขันแตก สัตว์น้ าอบแห้ง

มีโอที มีชุดฟอร์มให้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

098-9047159

32 แม่บ้าน 5 ญ 25-40 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ Thebuffalo amphawa โรงแรม/รีสอร์ท

33 พ่อครัวแม่ครัว 2 ช/ญ 25-40 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านการท าอาหาร 125/70 ต.แม่กลอง

34 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 25-40 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

35 พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 22-35 ม.6/ปวช+ 323+/ว. .มีพืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ เข้ากะงานได้  081-8113881

ค่าจ้างตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 092-2517133

36 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 25-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. สายตาไม่บอดสี บจก.อินฟินิต้ี เมทัล ผลิตและจ าหน่าย

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 99/3 ม.9 ต.บางแก้ว เหล็กรูปพรรณ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-129803

37 แม่บ้าน 1 ญ 30-35 ม.3 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพักและบริเวณรอบๆ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท รีสอร์ท

1 ม.2 ต.ท้ายหาด

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-5419544

38 พนักงานเล้ียงสัตว์น้ า 1 ช 25-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. ดูแลสัตว์น้ า เปิดน้ าเข้าบ่อ มีประสบการณ์เล้ียง บ้านคลองโคนรีสอร์ท รีสอร์ท

39 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 25-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพักและบริเวณรอบๆ 59/7 ม.3 ต.คลองโคน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

084-6976043

ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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(อัตรา) (ป)ี (บาท)

40 หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตน้ าผลไม้
41 เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลิต 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง
42 Production Supervisor 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
43 จป. วิชาชีพ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. สวัสดิการ 034-772044 ต่อ 201
44 เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด.  1. เบีย้ขยัน 500 บาทต่อเดือน 099-5054053
45 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 13,000+/ด.  2. ค่า incentive ( เงินพิเศษ )
46 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  3. ค่ากะ
47 ช่างคุมเคร่ืองจักร(Operator) 8 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  4. ค่าเดินทาง ( น้ ามันรถ )
48 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  5. รถรับ - ส่ง (ฟรี)
49 ช่างบอยเลอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  6. ทีพ่ัก (ฟรี)
50 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด.  7. ชุดฟอร์ม (ฟรี)
51 พ่อบ้าน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.  8. ปรับเงินประจ าปี
52 แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.  9. เงินช่วยเหลืออื่นๆ 
53 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
54 พนักงานล้างรถ 4 ช/ญ 18-40 ม.3+ 9,690+/ด. ท างานในส่วนล้างรถ เช็ดรถ และพ่นกันสนิม บจก.โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายและ

55 ช่างยนต์ สาขาช่างยนต์ 2 ช 18-25 ปวช+ 9,690+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 78 ต.แม่กลอง บริการด้านรถยนต์

56 ช่างเคาะ 3 ช 18-25 ปวช+ 9,690+/ด.  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
57 พนักงานขาย 3 ช/ญ 21-30 ปวส+ 9,690+/ด. 034-719300

ประเภทกิจการ
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