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

1 พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวช+ 10,000+/ด. ติดต่อลูกค้าในประเทศ-ต่างประเทศ บจก.บุญประเสริฐ ผลิตลูกอม/ขนม

ค่าจ้างตามตกลง 31 ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-752888
2 เจ้าหน้าทีเ่ทคนิค 1 ช 25-35 ปวช+ 12,000/ด. ให้ค าแนะน าด้านเคร่ืองจักรโรงงาน บจก.โชคไพบลูย์ดีเซลอะไหล่ยนต์ ขายสินค้า

5/1 ต.แม่กลอง ตลับลูกปืน SKF

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
081-9875035

3 โฟร์แมน 2 ช 20-40 ปวช+ 400+/ว. คุมงานก่อสร้าง งานผลิตคอนกรีต บจก.ทรงพลคอนกรีต จ าหน่าย
4 ช่างเชื่อม 2 ช 25-40 ไม่จ ากัด 400+/ว. งานเชื่อมเหล็ก 97/3 ม.3 ต.ลาดใหญ่ วัสดุก่อสร้าง
5 พนักงานขับรถเครน 1 ช 25+ ไม่จ ากัด 800+/ว. ขับรถเครน 10 ต้น / มีใบเซอร์ขับรถเครน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ค่าจ้างเพิม่ตามความสามารถ 089-7422648
6 หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 35-45 ปวส+ 12,000+/ด. ดูแลระบบซ่อมบ ารุง วางแผนงาน บจก.ด าเนินพวา รีสอร์ท

รายงานผู้บังคับบัญชา 11/1 ม.11 ต.กระดังงา
มีใบประกอบวิชาชีพช่าง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ค่าแรงเพิม่ขึ้นตามประสบการณ์ 034-715999

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน มีนาคม 2564

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 วิศวกรประจ าโรงงาน 1 ช 30+ ปวส+ 10,000+/ด.  มีความรู้ด้านไฟฟ้าก าลัง วงจรไฟฟ้า ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ ผลิต/ประกอบ

ค่าจ้างตามตกลง 44/3 ม.6 ต.บางขันแตก เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม

02-6123533 ต่อ 401

8 คนขับรถ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 350+/ว. ผ่านทดลองงาน ปรับเพิม่ +++ อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร ผลิตเคร่ืองด่ืม

งานขับรถ โฟล์ลิฟในโรงงาน 5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่

ขับรถรับน้ าตาลสดในสวน ( มีค่ายกน้ าตาลเพิม่ ) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ขับรถส่งสินค้า เขต กรุงเทพ ปริมลฑล 081-9386284

(มีค่าขับและยกสินค้านอกจังหวัดเพิม่ )

9 พนักงานจัดส่ง 1 ช 18+ ม.3+ 323+/ว. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ าหน่ายอาหารสด

10 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 18+ ม.3+ 323+/ว. สามารถท างานล่วงเวลาได้ 66/19 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-5942525

11 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. สามารถท า OT. ได้ บจก.หมื่นสวัสดิ อาหารทะเล

มีรถรับ-ส่ง ค่าข้าว 36/3 ม.3 ต.บางแก้ว แปรรูป

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-769914

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)

12 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 4,000/ด. เสนอขายสินค้าของบริษัท AIA จ้าวสมุทร ประกันชีวิต

+คอมมิชชั่น ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-5638250

13 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ดูแลท าความสะอาดอาคาร โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ผลิตคอนกรีต

157 ม.11 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-2547701

14 หัวหน้าช่าง 1 ช 30+ ปวส+ ตามตกลง ซ่อมเคร่ืองฉีดพลาสติก งานแม่พิมพ์พลาสติก ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตขวดพลาสติก

15 ช่างซ่อมเคร่ืองฉีดพลาสติก 1 ช 28+ ปวส+ ตามตกลง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สามารถท างานเป็นกะได้ 82 ม.6 ต.คลองโคน

วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

16 พนักงานรายวัน 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. สามารถเข้ากะได้ 034-710810

17 ทีมขายเน็ตบ้าน 4 ช/ญ 18-35 ม.6/ปวช+ 10,000+/ด. ทรู ดิสทริบิวชั่น โทรคมนาคม

18 ทีมขายซิมเติมเงิน 2 ช/ญ 18-35 ม.6/ปวช+ 10,000+/ด. ต.แม่กลอง

19 พนักงานขายเบอร์รายเดือน 3 ช/ญ 18-35 ม.6/ปวช+ 10,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

064-4694909

20 แม่ครัว 1 ญ 20-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. สามารถท าอาหารได้ ชงเคร่ืองด่ืมได้ The Box Station ร้านล้างรถ

21 พนักงานล้างรถ 1 ช 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. ต.อัมพวา อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

081-1367896 

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

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

22 ช่างเทคนิค 4 ช 18-30 ปวช+ 323+/ว. ไม่ต้องมีประสบการณ์ บริษัทยินดีสอนงานให้ก่อน 3 Broadband โทรคมนาคม

23 พนักงานการตลาดและการขาย 1 ช/ญ 18-30 ม.3+ 323+/ว. มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.แม่กลอง

เงินเดือนตามตกลง+ค่าคอม+ค่าล่วงเวลา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ปฏิบัติงานใน จ.สมุทรสงคราม 098-2803109

24 พนักงานฝ่ายผลิตทัว่ไป 10 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด 323+/ว. แปรรูปแมงกระพรุน คิม เจเจ อินเตอร์ฟูด้ส์ แปรรูปสัตวน์้ า

69/10 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-2521114

25 พนักงานแนะน าสินค้า/บริการ 2 ช/ญ 22-30 ม.3+ 9,690+/ด. ค่าจ้างตามตกลง ร้านดีดีโมบาย ซ่อม/จ าหน่าย

ใช้ส่ือโซเชี่ยลได้ ต.แม่กลอง โทรศัพทม์ือถือ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

บุคลิคดี  ยิ้มเก่ง พูดเพราะ รักงานขาย 091-5695649

26 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25+ ปวช+ 9,690+/ด. สามารถขายผ่านระบบออนไลน์ได้ ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์ จ าหน่าย

27 พนักงานส่งสินค้า/ประกอบสินค้า 2 ช 21+ ม.3+ 9,690+/ด. ยกของหนักได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 338/6 ต.แม่กลอง เฟอร์นิเจอร์

28 พนักงานสต๊อก 1 ช/ญ 21+ ม.6+ 9,690+/ด. ท าเอกสารใน Microsoft Word, Excel ได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เช็คสต๊อกสินค้า ยกของหนักได้ 034-710859

29 ต าแหน่งพนักงานบริการ 5 ช/ญ 18-30 ม.3+ 323+/ว. เสริฟ,เก็บโต๊ะ,รับออเดอร์ The pizza company ร้านอาหาร

30 ต าแหน่งพนักงานในครัว 5 ช/ญ 18-30 ม.3+ 323+/ว. ท างานในครัว สาขาบิก๊ซีสมุทรสงคราม

ค่าจ้างตามตกลง ต.บางแก้ว อ.เมือง

090-8461917

ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ

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

31 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 22-40 ปวส+ 10,000+/ด. มีพืน้ฐานด้านระบบกล่องวงจรปิดและไฟAlarm โรงแรมเดอะบัฟฟาโล อัมพวา โรงแรม/รีสอร์ท

จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 125/70 ต.แม่กลอง

ค่าจ้างตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8113881

32 พนง.ขายแผนกอาหารแห้ง 1 ช 20-40 ม.3+ 323+/ว. Big C Sumutsongkhram ห้างสรรพสินค้า

33 แคชเชียร์ 2 ญ 20-40 ม.3+ 323+/ว. 2/19 ม.1 ต.บางแก้ว

34 พนง.ขายแผนกสินค้าทัว่ไป 1 ช 20-40 ม.3+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

35 พนง.แผนกศิลป์ 1 ช 20-40 ม.3+ 323+/ว. 034-770752 ต่อ 2120

36 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช 20-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. สถานทีอ่ยู่ในซอยข้างร้านเค้กฐาปนี บจก.อินฟินิต้ี เมทัล ผลิตและจ าหน่าย

ด่านช่างพระราม2 99/3 ม.3 ต.บางแก้ว เหล็กรูปพรรณ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-129803

37 พนักงานขาย 5 ช 20-35 ม.3+ 10,000+/ด. พนักงานขายแนะน าสินค้าของบริษัท สินภิวัฒน์มงคล สินเชื่อ

10/119 ม.1 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

093-7599543

38 พนักงานขาย 3 ช/ญ 18-35 ม.6+ 9,690+/ด. มีใบขับขี่รถยนต์ บจก.รัตนไพบูลย์ ค้าส่ง

39 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18-35 ปวช+ 9,690+/ด. ท างานด้านบัญชี 61 ม.1 ต.กระดังงา

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

062-7320440

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)

40 หัวหน้าวิจัย/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 25,000+/ด. จบสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์หรือเกี่ยวข้อง เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จ าหน่ายอาหาร

41 หัวหน้าแผนกวางแผน 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 25,000+/ด. จบสาขาเทคโนโลยีอาหารหรือเกี่ยวข้อง 65 ม.5 ถ.พระราม2 และเคร่ืองด่ืม

42 หัวหน้าส่วนผลิต 4 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาเทคโนโลยีอาหารหรือเกี่ยวข้อง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

43 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. จบสาขาอาชีวอนามัยหรือเกี่ยวข้อง จ.สมุทรสงคราม

44 หัวหน้าแผนกจัดซ้ือต่างประเทศ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 25,000+/ด. จบสาขาบริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง 034-772044 ต่อ 203

45 เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาเทคโนโลยีอาหารหรือเกี่ยวข้อง 093-5844674

46 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. ทุกต าแหน่งถ้ามีประสบการณ์

47 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 5 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

48 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. เงินเดือนต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

49 ช่างบอยเลอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด.

50 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด.

51 พ่อบ้าน 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.

52 เจ้าหน้าทีค่ลังสินค้า 1 ช/ญ 22+ ปวส+ 12,000+/ด.

53 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.

54 พนักงานผลิตรายวัน 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานในไลน์ผลิต บจก.สหชัยซีฟูด้ อาหารแช่แข็ง

55 ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 15,000+/ด. เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง

จบสาขา Food sci. หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

มีประสบการณ์ด้านอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 3 ปีขึ้นไป 034-723491

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)

56 ช่างแอร์ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ทดลองงาน 3 เดือน บจก.เต็มสุขออโต้เซลส์ ติดต้ังแอร์บ้าน

มีประสบการณ์ท างาน ต.บ้านปรก

ค่าจ้างตามประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-4455978

57 ผู้ช่วยแม่ครัว 1 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าอาหาร ล าพวาอัมพวารีสอร์ท รีสอร์ท

58 แม่บ้าน 2 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพักและทัว่ไป 99 ม.4 ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-763970

59 ช่างยนต์ 3 ช/ญ 18+ ปวช+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.โรงงานน้ าปลาไทย ผลิตน้ าปลา

60 ช่างอีเล็กฯ 3 ช/ญ 18+ ปวช+ 323+/ว. 190 ม.1 ต.บางจะเกร็ง

61 ช่างไฟฟ้า 3 ช/ญ 18+ ปวช+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-762777

62 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-25 ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชี หจก.พรเรืองสถิตย์ โรงรับจ าน า

129/3-129/4 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-711915

63 พนักงานทัว่ไป 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. ขนของ ขนสินค้า อ.อุดมพานิชย์ วัสดุก่อสร้าง

ผลิตอิฐบล็อค 55/2 ม.10 ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-9414838
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