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

1 ช่างยนต์ 5 ช 20-35 ปวช+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์ หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง PTG Logistic ศูนย์บริการ

ยินดีรับเด็กจบใหม่ ประจ าศูนย์บริการ PT

 สาขาสมุทรสงคราม 4

081-1706046

2 ช่างยนต์ 2 ช 18-50 ไม่จ ากัด 330-700/ว มีประสบการณ์ อู่เจี๊ยบการช่าง อู่ซ่อมรถยนต์

3 ผู้ช่วยช่าง 2 ช 18-50 ไม่จ ากัด 330+/ว ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 17/4 ม.6 ต.บางขันแตก และรถบรรทุก

มีโอที เบีย้ขยัน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

087-4074247

4 ฝ่ายทะเบียน 1 ช/ญ 20-45 ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.อีซูซุสงวนไทย จ าหน่ายรถยนต์

5 ทีป่รึกษาขายออนไลน์ 2 ช/ญ 20-45 ปวส+ ตามตกลง 74/5 ต.แม่กลอง

6 ช่างยนต์ 3 ช 20-45 ปวช+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

7 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 088-112-9999

8 ทีป่รึกษาการขาย 5 ช/ญ 20-40 ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

9 เจ้าหน้าทีฝ่่ายอะไหล่ 1 ช/ญ 20-40 ปวช+ ตามตกลง 2/5 ม.1 ต.บางแก้ว

10 พนักงานช่าง 5 ช 20-35 ปวช+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

11 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-713-900 ต่อ 10

ต าแหน่งงานว่าง เดอืนพฤษภาคม 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียดงาน/เงื่อนไข
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(อัตรา) (ป)ี (บาท)

12 ช่างแอร์ 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา โรงแรม

13 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง 51/1 ม.3 ต.ลาดใหญ่

14 คนสวน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

085-4196222

15 พนักงานผลิต(อบเกลือ) 10 ช 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถยกกระสอบหนัก 50 กก.ได้ บจก.กรุงเทพค้าเกลือ จ าหน่ายเกลือ

16 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามตกลง ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ (สอนงานให้) 133/9 ม.11 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-9292757

17 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มนตรี วิลล่า ส านักงาน

18 ธุรการ 1 ญ 25-40 ปวช+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 88/8 ม.11 ต.บ้านปรก

19 โฟร์แมน 2 ช 25+ ปวส+ ตามตกลง จบสาขาก่อสร้างหรือทีเ่กี่ยวข้อง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8222699

20 ทีป่รึกษาการขาย 6 ช/ญ 25-40 ม.6/ปวช+ ตามตกลง มีค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ บจก.มาสด้าราชบุรี จ าหน่ายรถยนต์

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ (สาขาสมุทรสงคราม)

ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

083-5046753

21 พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง รายละเอียดคุยกับนายจ้าง เดอะบัพฟาโล่อัมพวา โรงแรม

22 คนดูแลสวน 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง 125/70 ต.แม่กลอง

23 ช่างไฟ-ระบบ 1 ช 20+ ม.3+ 12,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

24 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง 081-8113881

ที่ เพศต าแหน่งงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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25 พนักงานขับรถยนต์ร่วมส่งพัสดุ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 20,000+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แฟลช เอ็กซ์เพรส ขนส่งพัสดุ

มีรถกระบะตีตู้เต็ม สูง 1.80 หรือ 2.10 เมตร (สาขาแม่กลอง)

มีความช านาญทางในพืน้ที่ จ.สมุทรสงคราม

089-6623994

26 ผู้ช่วยแพทย์ทรีทเม้นท/์ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง จบโรงเรียนบริบาล (NA)/ ผู้ช่วยพยาบาล (PN)/ เอสเธ่ โฮลด้ิงส์ คลินิกความงาม

ศัลยกรรม ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ ต.แม่กลอง 

มีประสบการณ์งานในด้านนี้อย่างน้อย 1 ปี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

061-584-3888

27 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ช่างไฟ/ช่างเชื่อม บจก.อุตสาหกรรมแม่กลอง โรงงานผลิต

28 ผู้ช่วยช่าง 3 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง การเกษตร น้ าตาลมะพร้าว

5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่ บรรจุกระปอ๋ง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-9386284

29 เสมียน 1 ช/ญ 20-40 ปวช+ ตามตาลง บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตบรรจุภณัฑ์

30 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตาลง ท างานเป็นกะได้ 82 ม.6 ต.คลองโคน พลาสติก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810

31 ช่างลงสีเคร่ืองเบญจรงค์ 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ขึ้นลาย ลงสีเบญจรงค์ บจก.ปิน่สุวรรณเบญจรงค์ เบญจรงค์

32/1 ม.7 ต.บางช้าง

อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 

034-751322 

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

32 ช่างแอร์ 3 ช 18+ ม.3/ปวช+ 10,000+/ด. ร้านวุฒิชัยเคร่ืองเย็น จ าหน่าย

33 ผู้ช่วยช่างแอร์ 3 ช 18+ ม.3/ปวช+ ตามตกลง 134/21-23 ต.แม่กลอง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-3515212

34 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์ จ าหน่ายรถยนต์

35 พนักงานอะไหล่ 1 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้ 167 ม.6 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

090-9297700

36 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 30-45 ม.6+ 11,000+/ด มีใบขับขี่รถยนต์ โชคไพบูลย์ดีเซลส์อะไหล่ยนต์ อะไหล่ยนต์

5/1 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-9875035

37 หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุง 1 ช 25-40 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป บจก.ไทยลี ฟูด้ส์ ผลิตน้ าผลไม้

38 เจ้าหน้าทีป่ระสานงานขาย 1 ช/ญ 23+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 19 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

39 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

40 เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ 1 ช/ญ 23+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 092-8896967

41 เจ้าหน้าทีคุ่มเคร่ือง(ฝ่ายผลิต) 1 ช 20-40 ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์คุมเคร่ืองจักรโรงงาน

42 แม่บ้าน 1 ญ 30+ ป.6+ ตามตกลง

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข ประเภทกิจการสถานประกอบการ
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43 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 22-45 ไม่จ ากัด 330+/ว. มีค่าโอท ีค่ากะ ค่าข้าวให้ บจก.สยามโกอินเตอร์ฟู้ดส์ ผลิตขนม

44 หวัหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 22-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง รายละเอียดเพิ่มเติม โทรสอบถามนายจ้าง 189 ม.7 ต.ลาดใหญ่

45 แม่บา้นไลน์ผลิต 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

46 เจ้าหน้าที่บญัชี 1 ช/ญ 22-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-766-444 ต่อ 202

47 เจ้าหน้าที่ QC 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 092-8832594

48 เจ้าหน้าที่แพล้นท์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รายละเอียดเพิ่มเติม โทรสอบถามนายจ้าง บจก.โชคชัยทพิย์รัตน์คอนกรีต ผลิตคอนกรีต

49 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่

50 เจ้าหน้าที่ไฟฟา้ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

51 จป.วชิาชีพ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 064-9839590

52 ผู้รับเหมา(คนงาน) 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

53 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 4 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบอนุญาตขับขี่รถเทรลเลอร์ บจก.แม่กลองโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้า

ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-2290499

54 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง รายละเอียดเพิ่มเติม โทรสอบถามนายจ้าง บจก.โกรเบสทค์อร์โพเรชั่น ผลิตอาหารสัตว์

55 จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง 35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

56 ควบคุมบอยเลอร์ 1 ช/ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

57 พนักงานสต็อกพรีมิกซ์ 1 ช/ญ 20+ ม.6 ตามตกลง 087-2868220

ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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58 หัวหน้าแผนกผลิต 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.เอเซียติค ผลิตเคร่ืองด่ืม

59 หัวหน้าทีมประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง อุตสาหกรรมเกษตร

60 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง 65 ม.5 ถ.พระราม2

61 เจ้าหน้าที ่Inspector 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง ต.แพรกหนามแดง

62 หัวหน้าส่วนผลิต 4 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

63 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-772044 ต่อ 203

64 หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ 4 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง 093-5844674

65 พนักงานดูแลของเสีย 4 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

66 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

67 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

68 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 5 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

69 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.

70 ผู้พิการ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว ท างานตามความสามารถ

71 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. รายละเอียดเพิม่เติม โทรสอบถามนายจ้าง บจก.พรีแพค ประเทศไทย ผลิตบรรจุภณัฑ์

1/1 ม.4 ต.บางช้าง พลาสติก

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-751186

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

6


