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

1 พนักงานล้างรถ 2 ช 30-40 ป.6+ 323+/ว. ท าความสะอาดรถลูกค้า สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จ าหน่ายรถยนต์

2/6 ม.1 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-3972506
2 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. แปรรูปแมงกะพรุน หจก.คิม เจเจ อินเตอร์ฟูด้ส์ แปรรูป

ท างาน จันทร์ - เสาร์ เข้า 8.00 น. - 17.00 น. 69/10 ต.แม่กลอง แมงกะพรุน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-2521114
3 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานฝ่ายผลิต เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อิงเกรเดียน ผลิตอาหารสัตว์

4 ควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 66 ม.6 ต.คลองโคน
5 ธุรการ (ผู้พิการ) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. มีบัตรผู้พิการ (ด้านการเคล่ือนไหว) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

099-2602598
6 พนักงานประจ าโรงงาน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 330-450/ว. ท างานในโรงงาน + ยกของ บจก.ไทยนันทพันธ์ ผลิตเคร่ืองปรุงรส

110 ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-9952541

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2563

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

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

7 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 18-50 ไม่จ ากัด 340+/ว. มีเบีย้เล้ียงให้  ต้องมีใบขับขี่ท.2 บจก.น้ าปลาทงเจริญ ผลิตน้ าปลา

8 พนักงานบัญชี 2 ญ 18-45 ปวช.+ 330+/ว. 54 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-770025

9 พนักงานบัญชี 3 ช/ญ 20-40 ปวช.+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป พ.ีอ.ีเอ็น ออยส์ ปัม๊น้ ามัน

10 แคชเชียร์+เด็กหน้าลาน 4 ช/ญ 19-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. คิดเงิน เติมน้ ามัน ตรวจสลีป 59 ม.5 ต.แพรกหนามแดง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

095-5492185

11 แม่บ้าน 1 ญ 35-55 ไม่จ ากัด 323/ว. สามารถเร่ิมงานได้ทันที อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการอัมพวา

หากมีทักษะในการน าเสนอสินค้า 185-191 ต.อัมพวา

จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-752245

12 พนักงานส่งสินค้า 1 ช 20+ ปวช.+ 9,690+/ด. พนักงานส่งสินค้า/ประกอบสินค้า ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์ จ าหน่าย

มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ  338/6 ต.แม่กลอง เฟอร์นิเจอร์

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

097-974-6099

13 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,690+/ด. มีประสบการณ์ด้านการปิดงบบัญชี บจก.พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตปลาป่น

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 52 ม.6  ต.คลองโคน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

098-2487118

ที่ เพศต าแหน่งงาน

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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14 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 25-40 ม.3+ 323+/ว. ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ โรงแรมเดอะบัฟฟาโลอัมพวา รีสอร์ท

15 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 22-35 ปวช.+ 323+/ว. มีพืน้ฐานด้านการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 125/70 ถ.สส.-บางแพ

สามารถเข้ากะงานกลางคืนได้ ต.แม่กลอง อ.เมือง

16 แม่บ้าน 5 25-40 ม.3+ 323+/ว. ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ จ.สมุทรสงคราม

17 พ่อครัวแม่ครัว 2 ช/ญ 25-40 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านการท าอาหาร 081-8113881

18 พนักงานร้านกาแฟ 1 ญ 22-35 ม.6/ปวช+ 323+/ว. สามารถเข้ากะงานได้ มีประสบการณ์

ด้านการท ากาแฟจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ช่างไม-้ช่างทาสี 3 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด 400-500/ว. งานไม-้ทาสี คุณจีรวัฒน์ ก่อสร้าง

ท างานเวลา 8.00-17.00 น. มีทีพ่ักให้ 099-4247369

20 การเงิน 1 ช/ญ ปวส+ 20+ 9,690+/ด. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ อีซูซุสงวนไทยสาขาแม่กลอง จ าหน่ายรถยนต์

21 ธุรการ 1 ช/ญ ปวส+ 20+ 9,690+/ด. เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 74/5 ต.แม่กลอง

22 SA 2 ช/ญ ปวส+ 20+ 9,690+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

23 ช่างยนต์ 2 ช ปวช+ 20+ 9,690+/ด. 034-712222

24 ฝ่ายขาย 2 ช/ญ ปวช+ 20+ 9,690+/ด.

25 เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ 1 ญ 30-45 ปวช.+ 10,000+/ด. ประสบการณ์ด้านจัดซ้ือ 1 ปี ขึ้นไป บ้านอัมพวา รีสอร์ท รีสอร์ท

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 22 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-752222 

26 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. บจก.บุญฟูด้ส์ ผลิตลูกอม

27 R&D วิจัยและพัฒนา 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,690+/ด. จบ ป.ตรี หรือ มีประสบการณ์ตรง 88 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
087-4128180

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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28 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,690+/ด. มีใบขับขี่รถยนต์ ขับรถยนต์เกียร์กระปกุได้ บจก.รัตนไพบลูย์ ค้าส่ง

29 พนง.จัดส่ง 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 380/ว.  (ยก/จัดเรียงสินค้าตามร้านค้า) 61 ม.1 ต.กระดังงา

อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม

062-7320440

30 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 30+ ปวช.+ 323+/ว. ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรในโรงงาน โรงงานน้ าปลาฉั่วฮะเส็ง ผลิตน้ าปลา

ค่าจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 1 ม.1 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-2564884

31 จป.เทคนิคขั้นสูง 1 ช 25+ ป.ตรี 9,690+/ด. ค่าจ้างตามตกลง ตามโครงสร้างบริษทั บจก.โชคชัยทพิย์รัตน์ ผลิตคอนกรีต

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

33 ช่างไฟฟา้ 1 ช 20+ ปวช+ 9,690+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264

34 ขายและดูแลลูกค้า 20 ช/ญ 18-30 ม.6+ 10,000+/ด. แนะน าสินค้า เชียร์ขายสินค้า ทรู คอร์ปอเรชั่น คมนาคม

35 บริหารช่องทางการขาย 3 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 13,000+/ด. วางแผนการขายและหาช่องทางการขาย ท างานในพื้นที่จังหวดั

วเิคราะหด้์านการตลาด สมุทรสงครามและใกล้เคียง

064-469-4909

36 พนักงานผลิต(รายเดือน) 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,690+/ด. จบสาขา Food Science หรือที่เกี่ยวข้อง บจก.สหชัย ซีฟู้ด อาหารทะเล

37 พนง.ควบคุมคุณภาพ(รายเดือน) 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,690+/ด. จบสาขา Food Science หรือที่เกี่ยวข้อง 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง แช่แข็ง

38 พนักงานวศิวกรรม(ซ่อมบ ารุง) 3 ช 18+ ปวช-ป.ตรี 9,690+/ด. จบช่างไฟฟา้,ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,ช่างเชื่อม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

39 พนักงานผลิต 200 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323/ว. เงินเดือนตามโครงสร้างบริษทั 034-723491

40 พนักงานควบคุมคุณภาพ 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323/ว.

41 พนักงานสายงานวศิวกรรม 5 ช 18-35 ม.3+ 323/ว.

ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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42 หัวหน้าแผนก R&D 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตน้ าผลไม้
43 เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลิต 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. เงินเดือนต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง
44 Production Supervisor 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
45 จป. วิชาชีพ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. สวัสดิการ 034-772044 ต่อ 201
46 เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด.  1. เบีย้ขยัน 500 บาทต่อเดือน 093-5844674
47 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 13,000+/ด.  2. ค่า incentive ( เงินพิเศษ )
48 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  3. ค่ากะ
49 ช่างคุมเคร่ืองจักร(Operator) 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  4. ค่าเดินทาง ( น้ ามันรถ )
50 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  5. รถรับ - ส่ง (ฟรี)
51 ช่างบอยเลอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  6. ทีพ่ัก (ฟรี)
52 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด.  7. ชุดฟอร์ม (ฟรี)
53 พ่อบ้าน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.  8. ปรับเงินประจ าปี
54 แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.  9. เงินช่วยเหลืออื่นๆ 
55 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
56 แผนก Produce (ผัก,ผลไม้) 1 ช 20+ ม.3+ 323+/ว. รายละเอียดเพิม่เติมโทรสอบถาม บิก๊ซีสาขาสมุทรสงคราม หา้งสรรพสินค้า

57 แผนก Dry Food 1 ช 20+ ม.3+ 323+/ว. 19 ม.2 ต.บางแก้ว
58 แผนก Non Food 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

062-5959511
59 เสมียน 3 ญ 18-35 ปวช+ 323-400/ว. งานขายหน้าร้าน เก็บเงินสรุปการขาย หจก.จึงอู๋ฮวด ผลิตและจ าหน่าย

86 ม.1 ต.ลาดใหญ่ น้ าแข็ง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
080-4253597

ประเภทกิจการ

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

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ

5

6



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

60 ผู้ช่วยช่าง 2 ช 18+ ปวช+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หจก.เจียมโชติวัฒน์พัฒนายนต์ อู่ซ่อมรถ

61 ช่างเคร่ืองยนต์ 2 ช 18+ ปวช+ 323+/ว. ซ่อมเคร่ืองยนต์/ช่วงล่าง อ็อก,เชื่อม 28/3 ม.2 ต.บางแก้ว

62 ธุรการ (บัญชี) 1 ช/ญ 20+ ปวช+ 323+/ว. ท างานด้านบัญชีได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712513

63 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 20-30 ปวช+ 9,690+/ด. มีใจรักงานบริการ ท างานเป็นกะได้ โรงแรมอัมพวาน่านอน โรงแรม

64 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด 9,690+/ด. ท างานเป็นกะได้ 96 อ.อัมพวา

65 ผู้ช่วยครัว 2 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด 9,690+/ด. ท างานเป็นกะได้ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 034-752111

66 พนักงานทัว่ไป(ผลิต) 10 ช 20-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ บจก.สตีล แอดวานซ์ ผลิตและจ าหน่าย

ค่าแรง+เบีย้ขยัน + OT+พักร้อนประจ าปี 70 ม.6 ต.บางแก้ว เหล็กรูปพรรณ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

065-9639665 

67 คนสวน 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด 323+/ว. ดูแลสวน โรงแรมกอล์ฟอินน์ โรงแรม

68 เสมียน 1 ญ 20-35 ปวช 323+/ว. งานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 53/3 ถ.พระราม2 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-715998

69 พนักงานฝ่ายผลิต 3 ช 25-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง บริษัท อินฟินิต้ี เมทัล จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย

สายตาไม่บอดสี 99/3 ม.9 ต.บางแก้ว เหล็กรูปพรรณ

กรณีคนต่างด้าว ขอเอกสารครบ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-129803

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

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

70 พนักงานขับรถ 1 ช 25-35 ไม่จ ากัด 450+/ว. มีใบอนุญาตขับขี่รถ ท.2 บจก.ขันติชัยน้ าด่ืม จ าหน่ายน้ า

มีเบีย้เล้ียงวันละ  80 บาท 203 ม.1 ต.บางจะเกร็ง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8575745

71 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตเกี่ยวกับ

72 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 82 ม.6 ต.คลองโคน พลาสติก

73 พนักงานทัว่ไป(รายเหมา) 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด รายเหมา ค่าจ้างตามจ านวนงานทีท่ าได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810

74 คนสวน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 350+/ว. ดูแลสวนต้นไม้ รดน้ า ตัดหญ้าในสวนมะพร้าว บจก.บูมแทรคเตอร์ จ าหน่าย

และไม้ยืนต้น 45 ม.5 ต.แพรกหนามแดง รถแม็คโคร

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

063-3655394

75 ช่างควบคุมเคร่ืองจักร 5 ช 18+ ม.3+ 12,000+/ด. ค่าจ้างตามตกลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บจก.โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น ผลิตอาหารสัตว์

76 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 330+/ว. 35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

087-2868220

77 แคชเชียร์/ขาย 1 ญ 18-40 ปวช+ 400/ว. ท าหน้าทีข่ายสินค้าหน้าร้าน Outlet พาซาญ่า จ าหน่าย

(Part-time รายวัน) ประจ า Outlet พาซาญ่า กม.69 ฝ่ังขาเข้ากทม. 14/4 ม.10 ต.บางขันแตก ชุดเคร่ืองนอน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

083-9896217
โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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