
จํานวน อายุ คาจาง
(อัตรา) (ป) (บาท)

1 เสมียน 1 ญ 20-45 ปวส. ตามตกลง สวัสดิการ : ประกันสังคม คากะ เบี้ยขยัน บจก.ไทยพูลทรัพยพลาสติก ผลิตขวดพลาสติก

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810 

2 พนักงานขับรถสงพัสด(ุรถยนต) 1 ช/ญ 22-45 ไมจํากัด ตามตกลง หากมีใบขับขี่ ท.1 ขึ้นไปจะพิจารณาเปนพิเศษ Kerry Express สมุทรสงคราม ขนสงพัสดุ

3 พนักงานประจําคลังสินคา 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

063-2738697

4 ผูชวยผูจัดการหองอาหาร 1 ช/ญ 22-50 ปวส.+ ตามตกลง บานอัมพวารีสอรท โรงแรม ที่พัก

5 ผูชวยกุก 1 ช/ญ 18-50 ม.3+ ตามตกลง ถ.บางกะพอม-แกวฟา

6 พนักงานหองอาหาร 1 ช/ญ 18-50 ม.3+ ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

7 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 25-50 ไมจํากัด ตามตกลง 034-752228 ตอ 842

8 บาริสตา 1 ช/ญ 25-30 ม.3+ ตามตกลง สามารถทํางานเปนกะได รานคาเฟอเมซอน ขายเครื่องดื่ม

(ในปม ปตท.คลองโคน)

095-6489945

9 พนักงานแคชเชียร 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ 500บ./วัน สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี ปมเอสโซ สถานีบริการน้ํามัน

10 บาริสตา 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด มีประสบการณทํางานรานกาแฟ ถ.พระราม 2 กม.79 (ฝงลงใต)

ทํางานเปนกะและวันหยุดนักขัตฤกษได อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710700

ตําแหนงงานวาง เดือนสิงหาคม 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทกิจการเพศที่ ตําแหนงงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียดงาน/เงื่อนไข



จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

11 หัวหนาหนวยรับวัตถุดิบ/ผลิต 1 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง บจก.โรแยล พลัส จํากัด ผลิตน้ําผัก ผลไม

12 หัวหนาหนวยผสม/ผลิต 4 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

13 หัวหนาหนวยรีทอรท/ผลิต 2 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

14 หัวหนาหนวยแพ็ค 1 ช/ญ 20-45 ปวส.+ ตามตกลง 034-710913

15 ชางคุมเครื่องไลนผลิต 6 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง

16 พนักงาน QC (หองLAB) 2 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

17 พนักงานคุมเครื่องไลนผลิต 8 ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง

18 พนักงานเช็คเกอร/แพ็คกิ้ง 2 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

19 พนักงานขับรถฟอลคลิฟท 5 ช 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

20 พอบาน/ไลนผลิต 2 ช 20-50 ไมจํากัด ตามตกลง

21 พอบาน/ธุรการ HR 2 ช 20-50 ไมจํากัด ตามตกลง

22 แมบาน/ไลนผลิต 2 ญ 20-50 ไมจํากัด ตามตกลง

23 พนักงานติดตั้ง ชางไฟฟา 2 ช 20-36 ม.6-ป.ตรี ตามตกลง สามารถออกทํางานตางจังหวัดได บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร ผลิตเครื่องกําเนิด

24 QC โรงงาน 1 ช 20-36 ปวส. ตามตกลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ไฟฟา

25 ชางยนต 3 ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง ขับรถได สามารถทํางานตางจังหวัดได 065-1491916

26 ชางเชื่อมโลหะ 1 ช 20-36 ม.6 ตามตกลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม

27 ชางพนสี 1 ช 20-36 ม.3 ตามตกลง

28 ผูชวยผูจัดการ 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ บจก. idiffer organizer รับจัดงานอีเวนท

29 เจาหนาที่ถายทําวีดีโอและตัดตอวีดีโอ 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง หากมีใบขับขี่รถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ ซอยตรงขาม รร.ศรัทธาสมุทร

30 ผูจัดการรานอาหาร 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

31 บาริสตา 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง 099-4579256

ที่ เพศตําแหนงงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จํานวน อายุ คาจาง
(อัตรา) (ป) (บาท)

32 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง สวัสดิการ: คารักษาพยาบาล อาหารพนักงาน The Buffalo Amphawa โรงแรม ที่พัก

33 บาริสตา 1 ช/ญ 20-45 ไมจํากัด ตามตกลง           : ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

34 พนักงานรานกาแฟ 1 ช/ญ 20-45 ไมจํากัด ตามตกลง             : ชุดฟอรมพนักงาน Incentive & Tips 092-2517133

35 ผูชวยรานกาแฟ 1 ช/ญ 20-45 ม.3+ ตามตกลง 081-8113881

36 ชางซอมบํารุงทั่วไป 1 ช 20-45 ปวช. ตามตกลง

37 ชางกระจกอลูมิเนียม 1 ช 25+ ใมจํากัด ตามตกลง หากขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ หจก.ทีเจเอ็ม อลูมินั่ม แอนด กลาส รับติดตั้งงาน

38 เด็กฝกงาน 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ใกลกับโตโยตาสาขาอัมพวา กระจกอลูมิเนียม

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

063-3509783,093-8314122

39 พนักงานประจําราน 1 ช/ญ 20-40 ม.3 370บ./วัน เวลาทํางาน 09.00-19.00 น. ราน ป.ปลาแมกลอง ขายสัตวเลี้ยง

ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และอาหารสัตว

*สมัครงานไดที่หนาราน

40 เจาหนาที่คอลเซ็นเตอร 1 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง มีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอรไดดี บจก.ซอฟตเทล คอมมูนิเคชั่น(ไทยแลนด) บริการที่ปรึกษา

สามารถพิมพภาษาไทยและอังกฤษไดคลอง สาขาสมุทรสงคราม ระบบโทรคมนาคม

น้ําเสียงไพเราะ ไมติดสําเนียงทองถิ่น ตรงขามเซเวนเอกชัย ซ.7

081-3573330

41 เจาหนาที่คลังสินคาสําเร็จรูป 1 ช/ญ 20-45 ม.6 ตามตกลง มีทักษะดานคอมพิวเตอร Microsoft Office บจก.พัฒนาการตลาดปลาปน ผลิตปลาปน

42 เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ QC 1 ช/ญ 20-45 ปวช. ตามตกลง มีประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

065-6964979

087-1581417

รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการที่ ประเภทกิจการตําแหนงงาน เพศ วุฒิ
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จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

43 พนักงานแบกของ 2 ช 18-50 ไมจํากัด 335บ./วัน บจก.กมลลักษณ อลูมินั่ม ขายอลูมิเนียม

44 พนักงานขับรถสงของ 2 ช 20-50 ไมจํากัด 450บ./วัน ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-714149

45 พนักงานทําความสะอาด 1 ช 20-50 ไมจํากัด 300-600 ทําความสะอาดสระวายน้ํา บจก.เอ.ดี.ดี.พูลแอนด เซอรวิส บริการสระวายน้ํา

ทํางานในพื้นที่ ต.ลาดใหญ สาขาแมกลอง

ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-0045444

46 ผูชวยแมครัว (Chef Assistant) 1 ช/ญ 18-50 ไมจํากัด 9,000/เดือน หากมีประสบการณรับพิจารณาเปนพิเศษ ราน Wise House รานอาหาร

หลังจากพนชวงทดลองงาน เงินเพิ่มขึ้น ตรงขามรร.ศรัทธาสมุทร

ตามความเหมาะสม (อาหาร 3 มื้อ) ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-7691777

47 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-50 ไมจํากัด 500บ./วัน เมื่อผานงานปรับบรรจุเงินเดือน 12,000 บาท บจก.จีเอ็มไอ เซอรวิส  ซื้อ-ขาย-ใหเชา

48 เสมียน 10 ข/ญ 18-50 ไมจํากัด 500บ./วัน คาครองชีพเดือนละ 1,000 บาท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เครื่องใชไฟฟา

ออกสาขาตางจังหวัดมีรถรับสง 062-6756193

086-3550220

49 ธุรการฝายขาย 1 ญ 23-30 ป.ตรี ตามตกลง วางแผนและจัดสินคาขึ้นรถตามออรเดอร บจก.สตีล  แอดวานซ  ผลิตเหล็กทอ

50 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 25+ ปวส. ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2 ทํางานตางจังหวัดได ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รูปพรรณ

51 ชางซอมบํารุง 1 ช 23-30 ป.ตรี ตามตกลง สาขาชางไฟฟา ชางกลโรงงงาน 065-9639665

52 แมบาน 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัด ตามตกลง

ที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข ประเภทกิจการสถานประกอบการ
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จํานวน อายุ คาจาง
(อัตรา) (ป) (บาท)

53 พนักงานบรรจุเกลือลงพาเลท 1 ช/ญ 18-40 ไมจํากัด 350+/วัน หนาที่บรรจุเกลือลงพาเลทและฟลมพาเลท บจก.กรุงเทพคาเกลือ

ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

089-9292757

54 หัวหนาแผนกผลิต 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง สาขาดานอาหาร มีความรูดานการทําเบเกอรี่ บจก.สยาม โกอินเตอร ฟูดส ผลิตเบเกอรี่

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สามารถวางแผนการผลิตไดอยางดี 092-8832594, 034-716444 ตอ02

55 เจาหนาที่ชางเชื่อม 1 ช 20-50 ปวช.-ปวส. ตามตกลง บจก.โชคชัยทิพรัตน คอนกรีต ผลิตเสาคอนกรีต

56 เจาหนาที่ฝายสนาม 1 ช ปวช.-ปวส. ตามตกลง ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264 ตอ 12

064-9839590

57 แมบาน 1 ญ 35-55 ไมจํากัด ตามตกลง หากมีประสบการณในการทําเครื่องดื่ม โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ

หรือทักษะในการนําเสนอสินคา จะพิจารณา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เปนพิเศษ 034-752245

58 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชีการเงิน บจก.มนตรี วิลลา ขายอสังหาริมทรัพย

59 พนักงานธุรการ 1 ญ 25-40 ปวส. ตามตกลง สามารถขับรถยนตไดและมีใบขับขี่ ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

60 โฟรแมน 2 ช 25+ ปวส. ตามตกลง สาขากอสรางหรือสาขาที่เกี่ยวของ 081-8222689

61 พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง บจก.เจ.บี.ท.ี โลหะการชาง รับตัดแผนเหล็ก

62 จป. ระดับหัวหนางาน 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง หลังปม ปตท.บายพาสคุมพี่หลวง

63 ชางเชื่อม 1 ช 20-50 ไมจํากัด ตามตกลง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

64 ผูชวยชางประกอบ 1 ช 20-50 ไมจํากัด ตามตกลง 081-7056438

081-7057438

ประเภทกิจการที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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จํานวน อายุ คาจาง
(อัตรา) (ป) (บาท)

65 เจาหนาที่ Telesales 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด บจก.เบทาโกร สาขาสมุทรสงคราม ขายเนื้อหมูอนามัย

66 ผูชวยผูจัดการราน 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง หรือสาขาที่เกี่ยวของ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ขับรถได มีใบขับขี่ มีทักษะ MS-Office ไดดี 080-0454300, 092-5942525

67 โฟรแมนคุมงานกอสราง 1 ช 23-50 ป.ตรี ตามตกลง บจก.ภูมิชนก รับเหมากอสราง

68 พนักงานประชาสัมพันธฝายขาย 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

69 พนักงานบัญชีและการเงิน 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง 061-4206449

70 พนักงานแคชเชียร 1 ช/ญ 18-37 ม.3+ ตามตกลง บริการรับชําระคาสินคา บจก.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร หางสรรพสินคา

71 พนักงานขาย(ประจํารายเดือน) 1 ช/ญ 18/37 ม.3+ ตามตกลง พนักงานขายสินคารานคานอกพื้นที่ของหาง ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ใชรถตังเองในการออกนอกพื้นที่ 034-770751 ตอ 2120

72 พนักงานกราฟค 1 ช/ญ 20-25 ปวส.+ ตามตกลง สามารถใชโปรแกรม Ai Ps เบื้องตนได บจก. เอ็มเอ็นอาร อินชัวรันส โบรกเกอร ประกันวินาศภัย

มีความคิดสรางสรรค สาขาอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 089-7776664

73 แมบานทําความสะอาด 1 ญ 30-50 ไมจํากัด 300-350/วัน ทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอยหองพัก หองพักสมายเฮาส 1 หองเชา

ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-7159899

083-5345395

74 พนักงานบริการ 1 ช/ญ 25-40 ไมจํากัด 323บ./วัน ทํางานบริการ จัดเตรียมของ เสริฟอาหาร รานบัวสมตํา ขายอาหาร

ขยัน อัธยาศัยดี มีประสบการณจะพิจารณา ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เปนพิเศษ 084-4564519

064-7892535

ที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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75 พนักงานขาย 1 ญ 18+ ม.3+ 323-500/วัน รักงานบริการ กลาพูด กลาแสดงออก วิสาหกิจชุมชนจันทรเจริญสุข

ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-4405709

76 เจาหนาที่ดูแลลูกคา 5 ช/ญ 20-60 ม.6/ปวช.+ 350-1,000/วัน สามารถใชแพลตฟอรมออนไลนได เชน บจก.คลินิกประกันภัย ประกันภัย

FACEBOOK TIKTOK YOUTOBE TWITTER ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-3429321

77 พนักงานเซเวน 3 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง ประจําปม ปตท.สาขาลาดใหญ และสาขาบายพาส บจก. รัตนไพบูลยสมุทรสงคราม 2555 สถานีบริการ

78 พนักงานหนาลาน(เติมน้ํามัน) 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง ประจําปม ปตท.สาขาลาดใหญ ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม น้ํามันเชื้อเพลิง

สามาถทํางานเขากะได มีมนุษยสัมพันธดี 034-761449,  064-0978417

79 หัวหนาชางควบคุมเครื่องทําความเย็น 1 ช/ญ 35-45 ปวส.+ 25,000/เดือน มีความรูระบบเครื่องทําความเย็นและระบบไฟฟา บจก.โชคนาวี หองเย็น ใหเชาหองเย็น

80 ชางซอมบํารุงทั่วไป 1 ช 25+ ปวช.+ 12,000/เดือน สาขาชางเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวของ ต.แหลมใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

81 เจาหนาที่บัญชีคลังสินคา 1 ญ 25+ ปวช.+ 11,000/เดือน มีทักษะดานคอมพิวเตอร 034-771407-8

82 พนักงานสงพัสดุ (รถจักรยานยต) 1 ช/ญ 18-50 ไมจํากัด ตามตกลง จัดสงพัสดุ มีใจรักงานบริการ ทํางานเปนกะได J&T Express บริการสงพัสดุ

83 ธุรการ (ประจําหนาราน) 1 ช/ญ 20 ม.6+ ตามตกลง ประจําหนาราน สาขาอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

84 064-1167778

85 พนักงานสงพัสดุ (รถจักรยานยนต) 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ 20,000+ มีใจรักงานบริการและมีความรับผิดชอบ Flash Express บริการสงพัสดุ

86 พนักงานสงพัสดุรถกระบะตูทึบ 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ 20,000+ มีใบขับขี(่ตามประเภทยานพาหนะ สาขาอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ไมมีประวัติอาชญากรรมรานแรง 083-995-3927, 081-995-7760

ประเภทกิจการที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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87 เสมียนรับ-สงของ 1 ช/ญ 18/45 ม.6/ปวช. 323บ./วัน สามารถใชคอมพิวเตอรได บจก. สุรใจ  ฟูดส  อินดัสทรี  อาหารกระปอง

88 QC คลังสินคา 1 ช/ญ 18/45 ม.6/ปวช. 323บ./วัน สามารถทํา OT ได ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-5932662

89 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 18-45 ปวช. ตามตกลง สาขาบัญชี บจก. สยามสตีลเวิรค ส  ผลิตทอเหล็ก

90 พนักงานเขียนแบบ 2 ช/ญ 18-45 ปวช. ตามตกลง สาขาชางเขียนแบบ ถ.พระราม 2 ต.บางแกว

91 เจาหนาที่ความปลอดภัย  (จปท.) 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 034-773710 ตอ 39

92 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ 18-45 ม.6 ตามตกลง สามารถทํางานเปนกะได รีสอรทสวนนพรัตน โรงแรม ที่พัก

93 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 18-45 ม.3 ตามตกลง หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-1022464, 084-6353980

94 พนักงานขาย 4 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ทํางานระยะเวลา 2 เดือน บริษัทปายนายกฤษสติ๊กเกอร จําหนายสติ๊กเกอร

ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม งานปายทุกชนิด

081-1468438 (ตาล)

ที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

8


	ในจังหวัด

