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

1 หวัหน้าแผนกวศิวกรรมซ่อมบ ารุง 1 ช 28-40 ป.ตรี ตามตกลง ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.ไทยลี ฟูด้ส์ จ าหน่ายน้ าผลไม้

2 หัวหน้าแผนกฆา่เชื้อผลิตภัณฑ์ 1 ช 28-40 ป.ตรี " อินเตอร์เนชั่นแนล กะทิ น้ ามะพร้าว

3 หวัหน้าควบคุมคุณภาพ QC line 1 ช/ญ 28-40 ป.ตรี " 19 ม.6 ถ.พระราม2

4 หัวหน้าส่วนฆา่เชื้อผลิตภัณฑ์ 1 ช 25-35 ปวส+ " ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

5 เจ้าหน้าทีร่ะบบน้ าเสีย 1 ช/ญ 20-35 ปวช+ " จ.สมุทรสงคราม

6 เจ้าหน้าทีก่ราฟฟิค 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี " 034-761160

7 เจ้าหน้าทีส่่วนวิจัยและพัฒนา 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี "

8 พนักงานโหลดสินค้า 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ "

9 พนักงานเช็คเกอร์โหลด 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ "

10 พนักงานส่วนบรรจุและฝาปิด 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ "

11 พนักงาน QC Retord 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ "

12 พนักงานส่วนผสม (Mixing) 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ "

13 พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) 20 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด "

14 พนักงานขาย/ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ 25-45 ปวช+ 10,000+/ด. งานขายรถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ มาสด้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

15 ผู้จัดการศูนย์บริการ 5 ช/ญ 35-55 ปวช+ 13,000+/ด. งานควบคุมด้านการบริการเกี่ยวกับการ 159 ม.1 ต.บางแก้ว

ซ่อมรถยนต์และเอกสาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป 034-715491

เพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืน สิงหาคม 2564
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทกิจการ
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16 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ม.3+ 325+/ว. จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เข้าเคร่ืองจักร บจก.พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิต/จ าหน่าย

ดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบเคร่ืองจักร 52 ม.6 ต.คลองโคน ปลาป่น

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-766461

17 พนักงานบอยเลอร์ 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.เอฟเวอร์ไชนิ่ง ผลิต/จ าหน่าย

18 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง 66 ม.6 ต.คลองโคน อาหารสัตว์

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-756485

19 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์ท างานบัญชี 2 ปีขึ้นไป บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิต/จ าหน่าย

สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี 82 ม.6 ต.คลองโคน พลาสติก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810

20 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-40 ม.6+ 12,000+/ด. มีข้าราชการซี 3 ขึ้นไป ค้ าประกัน TQM สมุทรสงคราม ทีป่รึกษาด้าน

 (คอมมิชชั่นตามความสามารถ) 3093 ต.แม่กลอง ประกันภัย

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

097-3616351

21 พนักงานขับรถ 10 ล้อโม่ปูน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 450+/. มีใบขับขี่รถ10ล้อ มีค่าเทีย่ววิง่งานเพิม่ บจก.ทรงพล คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง

22 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 500+/ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 97/3 ม.3 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-711033

ที่ เพศต าแหน่งงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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(อัตรา) (ป)ี (บาท)

23 ช่างฝ่ายผลิต 2 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้ บจก.ชัยศิริวัฒน์ สตีล จ าหน่ายหลังคา

137/20 ต.แม่กลอง เมทลัชีท

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

061-8508778

24 พนักงานขับรถ 1 ช 26-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง ขยัน,อดทน,ร่างกายแข็งแรง(ยกของหนักได้) บจก.ซีเอสบีคลองโคน เคร่ืองมือ

มีประสบการณ์ขับรถ สามารถออกต่างจังหวัดได้ 99/9 ม.6 ต.คลองโคน เคร่ืองจักร

สามารถท างานล่วงเวลาได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

หากมีพืน้ฐานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ 095-4231152

25 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 550/ว. เดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท

26 ช่างเฟอร์นิเจอร์ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 550/ว. 26 ม.8 ต.บ้านปรก

27 ช่างแอร์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 550/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

28 ช่างสี 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 550/ว. 086-3659511

29 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 550/ว.

30 พนักงานผลิตรายเดือน 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขา Food Science หรือเกี่ยวข้อง บจก.สหชัยซีฟูด้ อาหารแช่แข็ง

31 พนง.ควบคุมคุณภาพรายเดือน 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีปสก.ด้านอาหารทะเลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง

32 พนักงานวิศวกรรม(ซ่อมบ ารุง) 5 ช 25+ ปวช+ ตามตกลง มีปสก.โรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

33 พนักงานผลิตรายวัน 100 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-723491

34 พนง.ควบคุมคุณภาพรายวัน 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านอาหารทะล

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

วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไขเพศ สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน

3

4



จ านวน อายุ ค่าจ้าง
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36 ทีป่รึกษาการขาย 5 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 9,000/ด. งานบริการลูกค้า ให้ข้อมูลรายละเอียด บจก.มหาชัย คาร์ มาร์ท จ าหน่ายรถยนต์

+คอมฯ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 161/29 ม.1 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-9532528

37 แม่ครัวอาหารอีสาน 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท าอาหารอีสานได้ ร้านลมโชย ณ.ดาวโด่ง ร้านอาหาร

ต.คลองเขิน อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

091-6985841

38 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 20-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ บจก.สตีล แอดวานซ์ ผลิต/จ าหน่าย

39 เจ้าหน้าทีป่ระสานงานฝ่ายขาย 1 ญ 25-35 ปวส+ 13,000+/ด. สามารถใช้คอมฯและโปรแกรม MS Office ได้ดี 70/2 ม.6 ต.บางแก้ว เหล็ก

ท างานธุรการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก 065-9639665

40 ช่างแม่พิมพ์ 1 ช 20-40 ม.3+ ตามตกลง ท างานประเภทเจาะ เซาะร่อง กลึง บจก.ท.ีอาร์.อาร์.ออโต้พาร์ท ผลิตท่อไอเสีย

41 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเอกสาร DCC 1 ช/ญ 20-40 ปวช+ ตามตกลง ท างานเอกสารของระบบ ISO 30 ม.6 ต.บางขันแตก

42 พนักงานทัว่ไป 5 ช/ญ 20-40 ป.6+ 323+/ว. ท างานปัดเงาปลายท่อ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-771388

43 พนักงานขาย/บัญชี 3 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง ขายมือถือหน้าร้านและท าบัญชีเบือ้งต้นได้ ร้านเอ็มโฟน(แม่กลอง) ขายโทรศัพท์

สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้ มีรถรับส่ง ต.แม่กลอง อ.เมือง

ท างาน 10.00-19.00 น. จ.สมุทรสงคราม

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 080-1030000

ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการที่
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44 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง ขายรถยนต์มิตซูบิชิ ท าสัญญา ส่งมอบรถ บจก.มุ้ยฮวดมอร์เตอร์เซลส์ จ าหน่ายรถยนต์

45 พนักงานต้อนรับรถซ่อม 1 ช/ญ 18-30 ปวช+ 10,000+/ด. ประสานงาน ต้อนรับลูกค้า 167 ม.6 ต.บางแก้ว มิตซูบชิิ

46 ช่างขัดสี (อู่สี) 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 350++/ว. ขัดสีรถยนต์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

47 ช่างพืน้ (อู่สี) 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท าสี/โป๊วสี/เตรียมพืน้ 080-9297700

48 ช่างพ่นสี (อู่สี) 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง พ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์

49 พ่อครัว/แม่ครัว 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ท างานโรงแรมหรือร้านอาหาร อัมพวา ริเวอร์ ฟร้อนท์ โรงแรม

50 พนักงานท าความสะอาด 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 27/1 ต.อัมพวา

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-123399

51 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง ดูแลความปลอดภัยด้านโรงงาน (โรงงานเสาเข็ม) บจก.โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ผลิตเสา

52 หัวหน้าบัญชี 1 ญ 30-45 ป.ตรี ตามตกลง สามารถปิดบัญชีต่างๆได้ 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่ คอนกรีต

เคยอยู่ส านักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264

53 พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน 5 ช/ญ 18-35 ม.6+ 10,000+/ด. น าเสนอขายอินเตอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ของทรู ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เครือข่าย

54 PC ประจ าสาขาโลตัส 2 ช/ญ 18-30 ม.6+ 10,000+/ด. เชียร์ขายสินค้าทรูประจ าบูธโลตัส ต.แม่กลอง อ.เมือง อินเตอร์เน็ต

55 ช่างเทคนิค 5 ช 20-30 ปวส+ 15,000+/ด. ติดต้ังและซ่อมบ ารุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต จ.สมุทรสงคราม

56 พนักงานขายซิมทรู 10 ช/ญ 18-35 ม.6+ 10,000+/ด. น าเสนอขายซิมทรูระบบเติมเงิน/ต้ังบูธกิจกรรม 064-4694909

ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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57 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 10,000+/ด. คิดวิเคราะห์ได้แก้ไขปัญหาเป็น บจก.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ ออกแบบ/

มีใจรักในการบริการ ขับรถยนต์ได้ 999/18 ม.1 ต.บางแก้ว ติดต้ังงานป้าย

58 Graphics Designer 1 ช/ญ 22-35 ปวส+ 15,000+/ด. มนุษยสัมพันธดี์ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

มีทักษะในการรับบรีฟแนวคิด product concept 081-1468438

ใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพและวีดีโอได้ดีเยี่ยม

สามารถตัดต่อรูป ออกแบบ Art work ส าหรับ

ใช้เป็น infographics โบรชัวร์ ป้าย ส่ิงพิมพ์ 

59 พนักงานช่าง 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. ขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ได้

มีความอดทัน ตรงต่อเวลา

มีทักษะงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

60 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18-45 ป.6+ ตามตกลง ทุกต าแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บจก.โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น ผลิตอาหารสัตว์

61 ช่างคอนโทรล 4 ช 19-35 ปวช+ ตามตกลง 36 ม.5 ต.แพรกหนามแดง

62 ช่างไฟฟ้า 2 ช 19-35 ปวช+ ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

63 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 19-35 ปวช+ ตามตกลง 034-772074

64 ธุรการโรงงาน 3 ญ 18-35 ปวช+ ตามตกลง

65 หัวหน้ากะ 2 ช 30-45 ปวช+ ตามตกลง

66 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง ดูแลความปลอดภัยด้านโรงงาน (โรงงานเสาเข็ม) บจก.โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ผลิตเสา

67 หัวหน้าบัญชี 1 ญ 30-45 ป.ตรี ตามตกลง สามารถปิดบัญชีต่างๆได้ 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่ คอนกรีต

เคยอยู่ส านักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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