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

1 ผู้จัดการฝ่ายขาย 3 ช/ญ 30-40 ปวส+ 10,000+/ด. ขับรถยนต์ได้ , เดินทางต่างจังหวัดได้ (ชั่วคราว) บจก.โกสิโอเน่ เขียนโปรแกรม 

2 Front-end Developer 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด. สามารถออกแบบ RESTful API ได้ 7/1 ม.7 ต.ปลายโพงพาง แอปพลิเคชั่น IT

3 Back-end Developer 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด. สามารถออกแบบ UI ได้ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 080-8943544

4 พนักงานร้านกาแฟ 1 ญ 22-35 ม.6/ปวช+ 9,690+/ด. มีพืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ โรงแรมเดอะบัฟฟาโลอัมพวา โรงแรม/
5 พนักงานเสิร์ฟอาหาร 1 ช 22-35 ม.6/ปวช+ 9,690+/ด. มีบุคลิกสุภาพดีและรักงานบริการ มีความอดทน 125/70 ต.แม่กลอง รีสอร์ท
6 พนักงานแคชเชียร์ร้านอาหาร 1 ช/ญ 22-35 ม.6/ปวช+ 9,690+/ด. สามารถเข้ากะงานได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 081-8113881
7 พนักงานทัว่ไป 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ผลิตขวดพลาสติก บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตพลาสติด
8 พนักงานทัว่ไป(รายเหมา) 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ค่าจ้างจ่ายตามจ านวนงานทีท่ าได้ 82 ม.6 ต.คลองโคน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-710810 

9 รพนักงานบัญชี/ธุรการ 1 ญ 18+ ปวช.+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ธุรการ หจก.อิมเพรสช็อคโกแลต ผลิตขนม
และงานเอกสารต่างๆ 890/30 ต.แม่กลอง 
มีไหวพริบดี และมีทักษะแก้ไขปัญหา ไม่ทุจริต อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 063-9351966

เพศ

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน สิงหาคม 2563

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

ที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

10 ผู้แทนขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 10,000+/ด. มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม อาหารสด
มีใบขับขี่รถยนต์ 191 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง และแช่แข็ง
ประจ าสาขาสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-5942525
11 พนักงานขับรถเทเลอร์ 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. มีใบขับขี่ ท.4 บจก.พ.ีซี.เอ็น เทค โรงเหล็ก

ค่าจ้างตามตกลง 93 ม.9 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8462386 
12 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 25-35 ม.3+ 323+/ว. ขับรถออโต้+กระปุก ยกของหนัก กลับบ้านเย็นได้  รัตนไพบูลย์ สมุทรสงคราม ค้าส่ง-ปลีก
13 พนักงานยกสินค้า 3 ช 25-35 ม.3+ 323+/ว. ยกของหนัก กลับบ้านเย็นได้ 61 ม.1 ต.กระดังงา
14 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-35 ม.6+ 323+/ว. ขับรถยนต์ได้ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ทุกต าแหน่งค่าจ้างตามตกลง 062-7320440
15 พนักงานกราฟฟิค 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 10,000+/ด. มีทักษะด้านดีไซน์ สามารถใช้โปรแกรม ป้ายนายกฤษ สติกเกอร์ ผลิตป้ายโฆษณา

Adobe llluatrator และ Adobe Photoshop ได้ ส่ีแยกโลตัส สต๊ิกเกอร์

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนตามตกลง มีค่าล่วงเวลา 098-4696261

16 จป.เทคนิคขั้นสูง 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 15,000+/ด. ทุกต าแหน่งเงินเดือนตามตกลง โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ผลิตคอนกรีต
17 คนกวาดโรงงาน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่
18 คนสวน (ประจ าโรงงาน) 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
19 แม่บ้าน (ประจ าโรงงาน) 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-720264
20 ผู้รับเหมา (กรรมกร) 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. งานเทปูน ตักยก ผูกลวด 089-2547701
21 โฟร์แมน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.

ที่ เพศต าแหน่งงาน

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

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

22 ช่างสีรถยนต์ 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด 350/ว. ท างานสี/งานร้ือประกอบ อู่ซ่อมรถ TNY Liner Paint อู่ซ่อมรถ

1247/297 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

099-1949789

23 ช่างยนต์ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง น้ ามันเกียร์ และอื่นๆ ปัม๊น้ ามันเชลล์ (ทางเข้าเมือง) ปัม๊น้ ามัน

จบสาขาช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 136/2 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

098-8281174

24 พนักงาน เติมน้ ามัน 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. เติมน้ ามัน เข้ากะได้ สมุทรสงครามปิโตรเลียม ปัม๊น้ ามัน

(ปตท.นาราคอร์ท)

ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

034-773591

25 เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย 1 ญ 18+ ปวช+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โรงงานน้ าปลาฉั่วฮะเส็ง ผลิตน้ าปลา

1 ม.1 ต.บางแก้ว 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712494

26 เจ้าหน้าทีส่โตร์ 1 ช/ญ 25-40 ปวส.+ 12,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไทยเทคเยนเนอเรเตอร์ ผลิตเคร่ือง

27 ช่างเชื่อม 1 ช 25-40 ม.3+ 10,000+/ด. 44/3 ม.6 ต.คลองโคน ก าเนิดไฟฟ้า

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

085-4857948 

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

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

28 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 30-45 ปวช+ 323+/ว. จบสาขาบัญชี เจริญรัตน์รีสอร์ท รีสอร์ท

มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป 90 ม.9 ต.ลาดใหญ่

ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

080-4564599

29 ออกแบบส่ือ-ส่งเสริมการขาย 1 ช 20-40 ม.6+ 323+/ว. ออกแบบโบรชัวร์สินค้า ช านาญด้านออนไลน์ไอที บจก.ดีดีกิจการ ผลิตและจ าหน่าย

30 ช่างเชื่อม 1 ช 20-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. มีความช านาญงานเชื่อมไฟฟ้า 59 ม.5 ต.ท้ายหาด เคร่ืองเติมอากาศ

31 พนง.ฝึกหัดประกอบเคร่ือง 2 ช 20-40 ปวช.+ 323+/ว. มีความสนใจในงานด้านช่างทัว่ๆไป อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ 082-3529159

32 ช่างเชื่อมอาร์กอน 3 ช 18-50 ไม่จ ากัด 400-700/ว. เชื่อมประกอบสินค้าเคร่ืองครัวสแตนเลส หจก.ชูชีพสแตนเลส ผลิตและจ าหน่าย

124/33 ต.แม่กลอง สแตนเลส

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-4445156

33 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 9,690+/ด. มีประสบการณ์ด้านการตลาด,มีค่าคอมมิชชั่น บุบผาเฟอร์นิเจอร์ จ าหน่าย

34 พนง.ส่งสินค้า/ประกอบสินค้า 2 ช 25+ ปวช.+ 9,690+/ด. มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 338/6 ต.แม่กลอง เฟอร์นิเจอร์

35 ธุรการ 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 9,690+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

097-9746099

36 พนักงานล้างรถ 1 ช/ญ 18-40 ม.3+ 9,690+/ด. ท างานในส่วนล้างรถ เช็ดรถ และพ่นกันสนิม บจก.โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่าย-

37 ช่างยนต์ สาขาช่างยนต์ 3 ชาย 18-25 ปวช+ 9,690+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 78 ต.แม่กลอง ซ่อมรถยนต์

 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-719300

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

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

38 พนักงานซ่อมท่อประปา 20 ช 20+ ม.6+ 323+/ว. ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ บจก.ไฮโดรอินจิเนียร่ิง ซ่อมท่อ

39 พนักงานส ารวจท่อร่ัว 2 ช 20+ ม.6+ 323+/ว. มีประสบการณ์ส ารวจท่อร่ัว ปฏิบัติงานในพืน้ทีจ่ังหวัด

สมุทรสงครามและราชบุรี

086-7977989

40 เจ้าหน้าทีบ่ริการลูกค้า 1 ช/ญ 20-30 ปวช/ม.6+ 323/ว. มีทักษะการพิมพ์ คีย์ข้อมูลได้รวดเร็ว Kerry Express ขนส่ง

(Part-time) สามารถท างานวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดได้ (สาขาบางจะเกร็ง)

062-6022861

41 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 60 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. รับผู้ชาย 30 อัตรา ผู้หญิง 30 อัตรา บจก.สหชัย ซีฟูด้ อาหารทะเล

42 พนักงานรายวันบริหารคุณภาพ 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านอาหารทะเล 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง แช่แข็ง

43 พนักงานคลังสินค้า 3 ช 25-35 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

44 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 034-723491

45 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20+ ปวช+ 10,000+/ด. จบสาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ไฟฟ้าก าลัง

46 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ช 20+ ปวช+ 10,000+/ด. จบสาขาคหกรรม มีใบขับขี่รถยนต์ 

47 ช่างยนต์ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ทุกต าแหน่งค่าจ้างขึ้นอยู่กับความสามารถ หจก.เจียมโชติวัฒน์พัฒนายนต์ ซ่อมรถยนต์

48 ช่างเชื่อม 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. ยินดีรับเด็กฝึกงาน 28/3 ม.2 ต.บางแก้ว

49 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. สวัสดิการ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

50 ผู้ช่วยช่าง 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ประกันสังคม, OT, อาหาร 2 มื้อ, ทีพ่ัก 034-712513

51 พนักงานสต๊อกสินค้า 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. 095-4929964

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

5


