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

1 ติวเตอร์ประจ า 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเปน็อย่างดี โรงเรียนเอ็นสแควร์ติวเตอร์ สถาบนักวดวชิา

2 ติวเตอร์พาทไทม์ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง สามารถท างาน เสาร์ - อาทติย์ ได้ 173/156 ต.แม่กลอง
หากมีประสบการณ์ จะพจิารณา เปน็พเิศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ยินดี เปดิโอกาส ใหก้ับน้อง ๆ ม.6 ที่ก าลังเข้ามหาลัย 095-9494599

3 แม่ครัว 2 ญ 18+ ไม่จ ากัด 323/ว. สามารถท าอาหารได้ตรงตามสูตร ร้านมิวอร่อยชิล ก๋วยเต๋ียวในสวน ร้านอาหาร
มีอาหารให้ทาน 2 มื้อ ต.กระดังงา อ.บางคนที
เวลาท างาน 7.40 - 17.00 น. จ.สมุทรสงคราม

098-8696618
4 พนักงานฝ่ายผลิต 3 ญ 20-50 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าขนม แพ็คสินค้า ร้านจุ๊บแจงทองพับ ผลิต/จ าหน่าย

57 ต.สวนหลวง ขนม/เบเกอร่ี

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
082-2447060

5 พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 26-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. ร่างกายแข็งแรง(สามารถยกของหนักได้) บจก.ซี.เอส.บ.ีแมชชีนกรุ๊ป เคร่ืองจักร
มีประสบการณ์ขับรถ สามารถออกต่างจังหวัดได้ 99/9 ม.6 ต.คลองโคน
มีใบอนุญาติขับขี่ สามารถท างานล่วงเวลาได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
หากมีพืน้ฐานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ 095-4831152

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

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน เมษายน 2564

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

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข



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

6 พนักงานขายและบัญชี 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000+/ด. ขายมือถือหน้าร้าน และ ท าบัญชีเบือ้งต้น ร้านเอ็มโฟนแม่กลอง ขายโทรศัพท์

สามารถเดินทางไปท างาน ต่างจังหวัด ต.แม่กลอง มือถือ

แบบไปเช้าเย็นกลับได้ (มีรถรับส่งฟรี) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ท างาน 10.00-19.00 088-1030000

7 พนักงานรายวัน 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. สามารถเข้ากะได้ บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตขวด

82 ม.6 ต.คลองโคน พลาสติก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810

8 คนสวน 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด 323/ว. รายละเอียดเพิม่เติม โทรสอบถาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ โรงเรียน

034-712594

9 พนักงานสวน 1 ช 35-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. ดูแลสวน บริเวณรอบๆ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา รีสอร์ท

22 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-752228

10 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าเบเกอร่ี, ล้างท าความสะอาด สามารถเข้ากะได้ ร้านน้อยเบเกอร่ี  จ าหน่ายเบเกอร่ี

11 พนักงานQC+R&D 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คิดค้นผลิตภัณฑ์  99 ม.6 ต.บางแก้ว

วุฒิ ป.ตรี หรือจบจากสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับอาหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

12 พนักงานกราฟฟิคดีไซน์  1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 15,000+/ด. ออกแบบสินค้า รูปภาพและผลิตภัณฑ์ 064-8261355

ท าส่ือการตลาดออนไลน์ได้ ด้วยวิธีการทีส่ร้างสรรค์

ที่ เพศต าแหน่งงาน

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

วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

2

3



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

13 หัวหน้าหน่วยผลิต 3 ช 22-35 ม.6+ 323+/ว เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานในการควบคุมการผลิต บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ น้ าผลไม้

14 พนักงานฝ่ายผลิต-คุมเคร่ืองฆา่เชื้อ 2 ช 22-35 ม.3+ 323+/ว เข้ากะได้ ท าโอทีได้ 25 ม.6 ต.บ้านปรก

เงินเดือนตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 034-751457

15 เจ้าหน้าทีรั่บ-ส่งผู้ป่วย 2 ช 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบประกาศ EMR หรือมีประสบการณ์ รพ.มหาชัยแม่กลอง โรงพยาบาล

ท างานเป็นกะ และสามารถเข้าเวรกลางคืนได้ 158/1 ต.แม่กลอง

16 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20-30 ปวช+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-715001

17 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จ าหน่ายรถยนต์

18 คนสวน พ่อบ้าน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 167 ม.6 ต.บางแก้ว

อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม

064-040-6025

19 พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 3 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ไม่มีชื่อ จ าหน่าย

ต.แม่กลอง รถจักรยานยนต์

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 089-2314429 

20 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลง บุบผาเฟอร์นิเจอร์ ขายเฟอร์นิเจอร์

21 พนักงานธุรการ/ขาย 1 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 323+/ว. 335/8 ต.แม่กลอง

22 จัดส่ง/ประกอบสินค้า 3 ช 20+ ม.3+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

23 สต็อกสินค้า 1 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 323+/ว. 034-710859

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

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

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

3

4



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

24 โฟร์แมน 1 ช 20-35 ปวช+ 400+/ว. ดูแลหน้างาน ควบคุมคนงาน  ขับรถรับส่งคนงาน หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม ก่อสร้าง

มีประสบการณ์ท างาน ท างานล่วงเวลาได้ 1/1 ม.7 ต.ลาดใหญ่

ดูแบบ เขียนแบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-5838494

25 ช่างก่อสร้างทัว่ไป 3 ช 20-45 ไม่จ ากัด 400+/ว. ท างานเชื่อมเหล็ก เทปูน นายสุพจน์ สุขรุ่งเรืองชัย ก่อสร้าง

งานอื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 89/2 ม.5 ต.ปลายโพงพาง

ค่าแรงเพิม่ตามความสามารถ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ท างานในจังหวัดสมุทรสงคราม 098-4362895

26 ช่างซ่อมบ ารุงรถยนต์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. สามารถซ่อมรถเทรลเลอร์/รถยนต์ได้เบือ้งต้น บจก.พ.ีซี.เอ็น เทค เกี่ยวกับโลหะ

27 ช่างปัม้โลหะ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 93 ม.9 ต.บางแก้ว

28 ช่างกลึงโลหะ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 081-8462386

29 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 18-40 ปวช+ 10,000+/ด. สามารถยืดหยุ่นเร่ืองเวลาการท างาน เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท รีสอร์ท

ท างานเป็นกะได้ 26 ม.8 ต.บ้านปรก 

บริการ ติดต้ัง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

บ ารุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ 086-3659511

30 โฟร์แมน(ช่างก่อสร้าง) 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง บจก.โชคชัยทิพรัตน์ คอมกรีต เสาคอนกรีต

31 คนสวน 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 167 ม.11 ต.ลาดใหญ่

32 คนกวาดถนน 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264

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

ที่ ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ

4

5



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

33 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานฝ่ายผลิต อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร บรรจุภัณฑ์

34 พนักงานขับรถ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ขับรถโฟล์ลิฟในโรงงานได้ มีใบขับขี่ประเภท 2  5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่ เคร่ืองด่ืม

35 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรในโรงงาน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 081-9386284

36 พนักงานทัว่ไป 5 ช 18+ ไม่จ ากัด 350+/ว. งานเกี่ยวกับมะพร้าวส่งออก ด้าหวัง  อินเตอร์เนชั่นแนล มะพร้าวส่งออก

ลักษณะงาน แพคกล่อง เป็นหลัก และอื่นๆ 26/1 ม.3 ต.ท่าคา

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710-450

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

38 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 ปขีึ้นไป 034-723491

39 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

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

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

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

034-762777

ประเภทกิจการ

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

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ

5



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

43 หัวหน้าแผนกความปลอดภัย 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 25,000+/ด. สาขาเทคโนโลยีบรรจุภรรณ์ หรือทีเ่กี่ยวข้อง เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จ าหน่ายอาหาร

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

45 หน.จัดซ้ือวัตถุดิบต่างประเทศ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 25,000+/ด. สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือทีเ่กี่ยวข้อง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

46 หน.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัหรือที่เกี่ยวข้อง จ.สมุทรสงคราม

47 หัวหน้าส่วนผลิต 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 034-772044 ต่อ 203

48 เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ ปวส+ 12,000+/ด. ทุกสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 093-5844674

49 จนท.สอบเทียบเคร่ืองมือวัด 1 ช/ญ 22+ ปวส+ 12,000+/ด. ทุกสาขาทีเ่กี่ยวข้อง

50 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. ทุกสาขาช่างทีเ่กี่ยวข้อง

51 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 15 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. ทุกสาขาช่างทีเ่กี่ยวข้อง

52 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. ทุกสาขาช่างทีเ่กี่ยวข้อง

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

54 เจ้าหน้าทีร่วบรวมข้อมูล 1 ช/ญ 22+ ปวส+ 12,000+/ด.

55 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด. ทุกต าแหน่งเงินเดือนสามารถต่อรองได้

56 พ่อบ้าน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

57 แม่บ้าน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.

58 พนักงานบ่อบ าบัด 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.

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

ประเภทกิจการ
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60 พนักงานฝ่ายผลิตทัว่ไป 10 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด 323+/ว. แปรรูปแมงกระพรุน บจก.คิม เจเจ อินเตอร์ฟูด้ส์ แปรรูปสัตว์น้ า

69/10 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-2521114

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

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

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

064-4694909

64 โฟร์แมน 2 ช 20-40 ปวช+ 400+/ว. คุมงานก่อสร้าง งานผลิตคอนกรีต บจก.ทรงพลคอนกรีต จ าหน่าย

65 ช่างเชื่อม 2 ช 25-40 ไม่จ ากัด 400+/ว. งานเชื่อมเหล็ก 97/3 ม.3 ต.ลาดใหญ่ วัสดุก่อสร้าง

66 พนักงานขับรถเครน 1 ช 25+ ไม่จ ากัด 800+/ว. ขับรถเครน 10 ต้น / มีใบเซอร์ขับรถเครน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ค่าจ้างเพิม่ตามความสามารถ 089-7422648

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

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

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-763970

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

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

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

062-7320440
โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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71 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

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

73 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

74 แม่บ้าน 1 ญ 25-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. มีประสบการณ์ท างานแม่บ้าน 1 ปี บจก.ไทยลีฟูด้ส์ ผลิตน้ าผลไม้

มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ รอบคอบ คล่องแคล่ว 19 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

ตรงต่อเวลา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-761160

75 ขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.โรแยล พลัส ผลิตน้ าผลไม้

มีค่าทักษะ ค่ากะ เพิม่ให้ 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710912

76 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 9,000+คอมฯ บริการลูกค้า ให้ข้อมูลรายละเอียด บจก.สยามนิสสัน(สาขาแม่กลอง) จ าหน่ายรถยนต์

77 พนักงานล้างรถ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 325+/ว. ล้างรถ ขับรถยนต์ได้ 2/6 ม.1 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712999

ประเภทกิจการ
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