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

1 ทีป่รึกษาด้านการขาย 4 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 9000/ด. เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ฟอร์ด เตชอัมพร จ าหน่ายรถยนต์

+ค่าคอมฯ หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 161/29 ม.1 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-7655489

2 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด. เงินเดือนตามตกลง มีรถยนต์ส่วนตัว ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตขวด

3 เสมียน 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 82 ม.6 ต.คลองโคน พลาสติก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810

4 ผู้ช่วยเชฟ (ครัวเย็น) 2 ช/ญ 21-35 ม.6/ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการท าอาหารญีปุ่น่ ร้านซูชิ แฟคตอร่ี ร้านอาหาร

5 ผู้ช่วยเชฟ (ครัวร้อน) 2 ช/ญ 21-35 ม.6/ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการท าอาหารญีปุ่น่ 125/70 ต.แม่กลอง

6 พนักงานเสิร์ฟอาหาร 3 ช/ญ 21-35 ม.6/ปวช+ ตามตกลง เข้างานเป็นกะได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8113881

7 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 20-40 ม.3+ ตามตกลง เข้างานเป็นกะได้ เดอะบัฟฟาโลอัมพวา โรงแรม

8 พนักงานร้านกาแฟ 2 ช/ญ 18-30 ม.6/ปวช+ ตามตกลง มีความอดทน สามารถเข้ากะงานได้ 125/70 ต.แม่กลอง

มีประสบการณ์ด้านการท ากาแฟ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 092-2517133

ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืน ตลุาคม 2564
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

9 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

78 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-719300

10 แม่บ้าน 1 ญ 18-35 ป.6+ 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพัก โรงแรมมายการ์เด้น โรงแรม

งานอื่นๆตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710953

11 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. บจก.ละออ ฟูด้ส์ ผลิต/จ าหน่าย

110 ม.6 ต.คลองเขิน อาหาร

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-4084243

12 ทีป่รึกษาการขาย(เซลส์) 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อีซูซุสงวนไทย แม่กลอง จ าหน่ายรถยนต์

13 ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง 74/5 ต.แม่กลอง

14 ทีป่รึกษางานบริการ (SA) 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

15 แม่บ้าน 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-712222

16 เสมียน 2 ช/ญ 20-40 ปวช+ 350/ว. ท างานธุรการ ชัยศิริวัฒน์ สตีล จ าหน่ายหลังคา

17 ช่างฝ่ายผลิต 2 ช 20-40 ปวช+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ต.แม่กลอง เมทีลชีท

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

061-8508778

ที่ เพศต าแหน่งงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

18 พนักงานบัญชี 1 ญ 23+ ปวช+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ร้าน อ.นัยนา จ าหน่ายสินค้า

19 พนักงานคีย์บิล (เอกสาร) 2 ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง หยุดทุกวันพุธ 63 ม.7 ต.บางนกแขวก

20 ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ช 18+ ปวช+ ตามตกลง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

21 พนักงานจัดเรียงสินค้า 5 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 063-1565654

22 พนักงานทัว่ไป(แบกของ) 5 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

23 แม่บ้าน 2 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

24 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง บจก.น้อยเบเกอร่ี ผลิตเบเกอร่ี

25 ธุรการออฟฟิต 2 ช/ญ 20-45 ปวช+ ตามตกลง 99 ม.6 ต.บางแก้ว

26 ธุรการโรงงาน 2 ช/ญ 20-45 ปวช+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

27 พนักงานขับรถ 2 ช 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง 083-9802080

28 พนักงานสโตร์คลังวัตถุดิบ 2 ช/ญ 20-45 ปวช+ ตามตกลง

29 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ผลิตคอนกรีต

30 หัวหน้าบัญชี 1 ญ 30-42 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่

31 ผู้รับเหมา(แผนกผูกลวดหญิง) 3 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

32 ผู้รับเหมา(แผนกตัดยก) 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 089-9197841

33 ผู้รับเหมา(แผนกเทปูน) 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

34 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลง เอฟเวอร์ไชนิ่งอินเกรเดียน ผลิตอาหารสัตว์

35 ผู้ควบคุมบอยเลอร์ 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 66 ม.6 ต.คลองโคน

36 พนักงานบอยเลอร์ 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

37 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 099-2602598

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไขเพศ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

38 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 20-35 ป.ตรี เงินเดือนตามตกลง รีสอร์ท สวนนพรัตน์ รีสอร์ท

39 พนักงานท าความสะอาด 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 25/2 ม.9 ต.บ้านปรก

40 พนักงานทัว่ไป 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

41 พนักงานทัว่ไป  Part time 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 094-1022464

42 พนักงานช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20+ ไม่จ ากัด

43 เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง หากมีประสบการณ์ด้าน GMP หรือด้านบัญชี พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตปลาป่น

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 52 ม.6 ต.คลองโคน

44 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
45 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง มีใบเซอร์รับรองการขับรถโฟล์คลิฟท์ 034-766461
46 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 350+/ว. สมัครแล้วรู้ผลเลย อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร ผลิตเคร่ืองด่ืม

47 ผู้ช่วยช่าง 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 350+/ว. 5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่

48 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 20+ ไม่จ ากัด 350+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
081-9386284

49 ช่างควบคุมบอยเลอร์ 4 ช 23+ ปวช+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โกรเบสท์คอโพเรชั่น ผลิตอาหารสัตว์

35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

087-2868220

50 พนักงานขับรถแบคโฮ 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2 มหาลาภก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง

51 กรรมกรก่อสร้าง 10 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ก่อ ฉาบ ปูน 113 ม.2 ต.คลองเขิน

ทาสี งานเชื่อมโครงสร้าง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-710929

ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการที่ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

52 พนักงานขับรถส่งอาหาร 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 20,000+/ด. ขับรถรับ/ส่งอาหาร Food Panda บริการส่งอาหาร

ท างานเป็นกะ สามารถเลือกเวลาท างานได้ 123 ม.12 ต.ลาดใหญ่

รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สมัครงานผ่านไลน์ @432ctpqc   @432ctpqc

53 เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง เงินเดือนตามตกลง เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ าหน่ายอาหาร

54 ผู้แทนขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง 66/19 ต.แม่กลอง

55 เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-5942525

56 เจ้าหน้าทีธุ่รการ 2 ช/ญ 20-45 ปวช+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลง สยามมารีนโปรดักส์ อาหารแปรรูป

57 เจ้าหน้าทีส่โตร์ 1 ช/ญ 20-45 ปวช+ ตามตกลง 26 ม.9 ต.บางแก้ว

58 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

59 พ่อบ้าน 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-773999

60 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ 12,000+/ด. ร้านเอ็มโฟนแม่กลอง ขายซ่อมมือถือ

61 พนักงานทัว่ไป 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ 12,000+/ด. ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

088-1030000

62 แม่บ้าน 2 ญ 20-50 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพักและอื่นๆ โรงแรมกอล์ฟอินน์ โรงแรม

63 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานซ่อมบ ารุงต่างๆ ต.แม่กลอง

ค่าแรงตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

080-9059508

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

64 หัวหน้าส่วนผลิต 1 ช/ญ 24+ ปวช+ ตามตกลง จบสาขาทีเ่กี่ยวข้อง เข้ากะได้ ท าโอทีได้ เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตเคร่ืองด่ืม

65 หัวหน้าทีมผลิต 1 ช/ญ 24+ ปวช+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 65 ม.5 ถ.พระราม2

66 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

67 ช่างบอยเลอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

68 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง 034-772044 ต่อ 203

69 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 10 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง 093-5844674

70 หัวหน้าส่วน Inspector 1 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

71 พนักงานดูแลของเสีย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

72 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

73 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว

74 พนักงานผลิตรายวัน 100 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. บจก.สหชัยซีฟูด้ อาหารแช่แข็ง

75 พนักงาน QC รายวัน 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323+/ว มีประสบการณ์ด้านอาหารทะเล 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง

76 ช่างซ่อมบ ารุงรายวัน 5 ช 18-35 ม.3+ 323+/ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

77 พนักงานผลิตรายเดือน 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขา Food Science หรือเกี่ยวข้อง 034-723491

78 พนง.ควบคุมคุณภาพรายเดือน 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีปสก.ด้านอาหารทะเลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 081-6258885

79 พนักงานวิศวกรรม(ซ่อมบ ารุง) 3 ช 18+ ปวช+ ตามตกลง มีปสก.โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

80 พนักงานฝ่ายบุคคล 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเกี่ยวข้อง

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

6

7



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

81 เจ้าหน้าทีส่รรพาสามิต 1 ญ 22-30 ปวส+ ตามตกลง จบสาขาบัญช/ีบริหารธุรกิจหรือทีเ่กี่ยวข้อง บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ ผลิตน้ าผลไม้

82 พนักงาน QC 1 ญ 18-30 ม.3 323+/ว ท าโอทีได้ เข้ากะได้ 14 ม.1 ต.บ้านปรก

83 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 22-40 ม.3 323+/ว ท าโอทีได้ เข้ากะได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

84 พนักงานธุรการคลังสินค้า 1 ญ 22-35 ปวส+ ตามตกลง ไม่ต้องเข้ากะ 081-2559795

85 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือทีเ่กี่ยวข้อง

86 หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือทีเ่กี่ยวข้อง

87 หัวหน้าหน่วยผลิต 2 ช/ญ 22-35 ปวช+ ตามตกลง เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต

88 หวัหน้าแผนกวศิวกรรมซ่อมบ ารุง 1 ช 28-40 ป.ตรี ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.ไทยลี ฟูด้ส์ จ าหน่ายน้ าผลไม้

89 หัวหน้าแผนกฆา่เชื้อผลิตภัณฑ์ 1 ช 28-40 ป.ตรี " อินเตอร์เนชั่นแนล กะทิ น้ ามะพร้าว

90 หัวหน้าส่วนฆา่เชื้อผลิตภัณฑ์ 1 ช 25-35 ปวส+ " 19 ม.6 ถ.พระราม2

91 หวัหน้าควบคุมคุณภาพ QC line 1 ช/ญ 28-40 ป.ตรี " ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

92 เจ้าหน้าทีร่ะบบน้ าเสีย 1 ช/ญ 20-35 ปวช+ " จ.สมุทรสงคราม

93 เจ้าหน้าทีร่ะบบน้ าดี 1 ช/ญ 20-35 ปวช+ " 034-761160

94 เจ้าหน้าทีก่ราฟฟิค 1 ช/ญ 20+ ปวช+ "

95 เจ้าหน้าทีส่่วนวิจัยและพัฒนา 1 ช/ญ 20+ ปวช+ "

96 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20+ ปวช+ "

97 พนักงานส่วนบรรจุและฝาปิด 1 ช 20+ ปวช+ "

98 พนักงาน QC (Retort) 1 ช/ญ 20+ ม.3+ "

99 พนักงานส่วนผสม QC mixing 1 ช/ญ 20+ ม.3+ "

100 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด "

101 พ่อบ้าน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด " ขับรถยนต์ มีใบขับขี่

ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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