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

1 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ปวช.+ 9,690+/ด. มีประสบการณ์ด้านการตลาด,มีค่าคอมมิชชั่น บุบผาเฟอร์นิเจอร์ จ าหน่าย
2 พนง.ส่งสินค้า/ประกอบสินค้า 1 ช 25+ ปวช.+ 9,690+/ด. มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 338/6 ต.แม่กลอง เฟอร์นิเจอร์

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
097-9746099

3 ช่างกลึง 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 330+/ว. ทุกต าแหน่งค่าจ้างขึ้นอยู่กับความสามารถ วัฒนาการช่าง ผลิตและจ าหน่าย

4 พนักงานยกของ 2 ช 18-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. 44/27 ซ.บางจะเกร็ง4 ต.แมก่ลอง เหล็กรูปพรรณ

5 ช่างเชื่อม 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 330+/ว.  อ.เมือง จ.สมุทรสงคคราม
086-6667289

6 พนักงานจัดเล้ียง 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 323+/ว. งานบริการลูกค้าทีม่าสัมนาและมาพักทัว่ไป เดอะเกรซอัมพวารีสอร์ท โรงแรม/รีสอร์ท

 บริการเกี่ยวกับอาหารเคร่ืองด่ืม ห้องประชุม 26 ม.8 ต.บ้านปรก
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-3659522
7 ช่างเชื่อมประกอบ 5 ช 18+ ไม่จ ากัด 330-450/ว. สามารถเชื่อม ประกอบ โครงสร้างตามแบบได้ บจก.ต้ังรุ่งเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง ผลิตเคร่ืองจักร
8 พนักงานธุรการ/บัญชี 1 ญ 20+ ปวช.+ 10,000+/ด. สามารถท าบัญชี ใบเสนอราคาและงานธุรการได้ 62/7 ม.7 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
082-5519131

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

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563

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

ที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข ประเภทกิจการเพศ
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9 แม่บ้าน 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด 323+/ว. เป็นบ้านส่วนบุคคล(ตรงข้ามหมู่บ้านมนตรีชลดา)  คุณแอ้ บ้านส่วนบุคคล
งานท าความสะอาดทัว่ไป  ม.1 ต.ลาดใหญ่ 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
082-5439812

10 แม่บ้าน 2 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 325+/ว. ท าความสะอาดห้องพักและอื่นๆ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท รีสอร์ท
11 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 325+/ว. ซ่อมบ ารุงทัว่ไปในรีสอร์ท 25/2 ม.9 ต.บ้านปรก
12 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 325+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-1022464
13 พนักงานฝ่ายผลิต-คุมเคร่ืองฆา่เชื้อ 2 ช 22-35 ม.3+ 323/ว.  มีความละเอียดรอบคอบ เข้ากะได้ ท าโอทีได้ บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ น้ าผลไม้
14 พนักงานรับวัตถุดิบฝ่ายผลิต 1 ญ 22-35 ม.3+ 323/ว.  มีความละเอียดรอบคอบ เข้ากะได้ ท าโอทีได้ 25 ม.6 ต.บ้านปรก
15 เจ้าหน้าทีค่วบคุมบรรจุหีบห่อ 1 ช 25-35 ปวส+ 10,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
16 หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับอาหาร เข้ากะ/ท าโอทีได้ 034-751457
17 ธุรการฝ่ายขายและการตลาด 1 ญ 22-35 ปวส+ 10,000+/ด.
18 เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายและการตลาด 1 ญ 22-35 ป.ตรี 15,000+/ด. สามารถติดต่อส่ือสารภาษาอังกฤษได้
19 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 25-35 ม.3+ 9,690+/ด. มีใบขับขี่รถยนต์ ยกของหนักได้ กลับบ้านเย็นได้ บจก.รัตนไพบูลย์ ค้าปลีก/ส่ง
20 พนักงานยกสินค้า 2 ช 25-35 ม.3+ 9,690+/ด. ขยันอดทน ยกของหนักได้ กลับบ้านเย็นได้ 61 ม.1 ต.กระดังงา
21 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25-35 ม.6+ 9,690+/ด. ขับรถยนต์ได้ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
22 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 25-40 ม.6+ 9,690+/ด. เช็คสต๊อกสินค้าได้ 062-7320440
23 แม่บ้าน 1 ญ 20-40 ม.3+ 9,690+/ด. ท าอาหารได้ (แม่บ้านท างานทีป่ัม้ ปตท.พายพาส)
24 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. รับผู้ชาย 30 อัตรา ผู้หญิง 30 อัตรา บจก.สหชัย ซีฟูด้ อาหารทะเล
25 พนักงานรายวันบริหารคุณภาพ 3 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านอาหารทะเล 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง แช่แข็ง
26 พนักงานคลังสินค้า 3 ช 25-35 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
27 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 034-723491
28 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20+ ปวช+ 10,000+/ด. จบสาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ไฟฟ้าก าลัง
29 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ช 20+ ปวช+ 10,000+/ด. จบสาขาคหกรรม มีใบขับขี่รถยนต์ 

ที่ เพศต าแหน่งงาน

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

วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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30 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานเป็นกะได้ ค่าแรงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.เอฟเวอร์ไชน์นิ่งอินเกรเดียน ผลิตอาหารสัตว์

31 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20+ ปวช+ 323+/ว. ท างานเป็นกะได้ ค่าแรงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 66 ม.6 ต.คลองโคน

32 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวช+ 323+/ว. ท างานเป็นกะได้ ค่าแรงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

33 ผู้พิการด้านการเคล่ือนไหว 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-756485

34 จป.วิชาชีพ 1 ช 20+ ป.ตรี 15,000+/ด. ค่าแรงตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.โชคชัยทิพย์รัตน์คอนกรีต ผลิตคอนกรีต

35 ช่างโยธา 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264

36 พนักงานขาย 20 ช 20-45 ม.3+ 500/ว. มีทีพ่ักบริษัท ท างานวันจันทร์-ศุกร์ บจก.จีเอ็มไอ เซอร์วิส จ าหน่าย

42 ม.6 ต.คลองโคน เคร่ืองใช้ไฟฟา้

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

064-1935165

37 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 25-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. ร่างกายแข็งแรง ตาไม่บอดสี บจก.อินฟินิต้ีเมทัล ผลิตและจ าหน่าย

99/3 ม.9 ต.บางแก้ว เหล็กรูปพรรณ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-129803

38 PC ประจ า 7-eleven 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด. จัดบูธกิจกรรมทีร้่านเซเว่นสาขาทีก่ าหนด ทรู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เน็ต

39 พนักงานขายและดูแลลูกค้า 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด. เชียร์ขายสินค้าและบริการต่างๆของทรู สาขาสมุทรสงคราม

40 ทีมขายซิม 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด. รายได้ตามตกลง เฉล่ีย 10,000-14,000/เดือน 064-4694090

41 ตัวแทนขายอิสระ 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด. 083-0408098

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

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

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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42 หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตน้ าผลไม้
43 Production Supervisor 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง
44 QA Supervisor 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
45 จป. วิชาชีพ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. สวัสดิการ 034-772044 ต่อ 201
46 เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด.  1. เบีย้ขยัน 500 บาทต่อเดือน 099-5054053
47 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 13,000+/ด.  2. ค่า incentive ( เงินพิเศษ )
48 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  3. ค่ากะ
49 ช่างคุมเคร่ืองจักร(Operator) 15 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  4. ค่าเดินทาง ( น้ ามันรถ )
50 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  5. รถรับ - ส่ง (ฟรี)
51 ช่างบอยเลอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.  6. ทีพ่ัก (ฟรี)
52 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด.  7. ชุดฟอร์ม (ฟรี)
53 พ่อบ้าน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.  8. ปรับเงินประจ าปี
54 แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.  9. เงินช่วยเหลืออื่นๆ 
55 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
56 ช่างซ่อม/ผู้ช่วยช่าง 2 ช 18-35 ไม่จ ากัด 323-450/ว. ซ่อมรถยนต์ วุฒิชัยการยนต์ ซ่อมรถ

9/13 ม.7 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

080-2366165
57 เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 323+/ว. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อุดมชัย สมุทรสงครามซีเมนต์ จ าหน่ายวัสดุ
58 เช็คเกอร์ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 323+/ว. 134/33 ม.1 ต.บางแก้ว ตกแต่งบ้าน
59 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. มีใบขับขี่ประเภท2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
60 พนักงานทัว่ไป 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-711824

ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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61 พนักงานเติมน้ ามัน 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ บจก.บางแก้วปิโตรเลียม ปัม๊น้ ามัน

สมัครได้ทีป่ัม๊น้ ามันเอสโซ่บางแก้ว อยู่ฝ่ังตรงข้าม 92/1 ม.6 ต.บางแก้ว

เยื้องๆกับตลาดกลางบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-5049999

62 Room Attendant 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. แม่บ้านท าความสะอาดห้องพัก ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท รีสอร์ท

63 Guest Service agent 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 323+/ว. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ค่าจ้างตามตกลง 53 ม.7 ต.บางยี่รงค์

64 Bell Boy 1 ช 20+ ม.3+ 323+/ว. พนักงานยกกระเป๋า อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

65 Chief Account 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 323+/ว. หัวหน้าฝ่ายบัญชี เงินเดือนตามตกลง 034-751335

66 พ่อครัวแม่ครัว 1 ช/ญ 25-45 ม.3+ 323+/ว. ทุกต าแหน่งอัตราจ้างขึ้นอยู่กับความสามารถ โรงแรมเดอะบัฟฟาโล อัมพวา โรงแรมรีสอร์ท

67 เจ้าหน้าฝ่ายขาย-Sales 2 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 323+/ว. 125/70 ต.แม่กลอง

68 พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 22-35 ม.3+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

69 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 323+/ว. มีพืน้ฐานด้านบัญชี  081-8113881

70 แม่บ้าน 1 ญ 25-40 ม.3+ 323+/ว. 092-2517133

71 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 25-40 ม.3+ 323+/ว.

72 ช่างซ่อมบ ารุงประปาไฟฟ้าแอร์ 1 ช 22-35 ปวช.+ 323+/ว. สามารถท างานเข้ากะกลางคืนได้

73 ช่างยนต์ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ทุกต าแหน่งค่าจ้างขึ้นอยู่กับความสามารถ หจก.เจียมโชติวัฒน์พัฒนายนต์ ซ่อมรถยนต์

74 ช่างเชื่อม 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. ยินดีรับเด็กฝึกงาน 28/3 ม.2 ต.บางแก้ว

75 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. สวัสดิการ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

76 ผู้ช่วยช่าง 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ประกันสังคม, OT, อาหาร 2 มื้อ, ทีพ่ัก 034-712513

77 พนักงานสต๊อกสินค้า 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. 095-4929964

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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78 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 323+/ว. ทกุต าแหน่งมีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา โรงแรมรีสอร์ท

79 พนักงานจัดเล้ียง 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ 51/1 ม.3 ต.ลาดใหญ่
80 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 323+/ว. สามารถเข้ามาสมัครได้ที่โรงแรม ทกุวนัจันทร์-วนัพฤหสั อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
81 แม่บ้าน 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 097-089-8791
82 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20+ ปวช.+ 323+/ว. 090-946-0000
83 แม่ครัว 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
84 คนสวน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
85 คนขับรถ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
86 แม่บ้าน 2 ญ 30-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพัก/ปูเตียง บ้านอัมพวารีสอร์ท รีสอร์ท
87 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากัด 323+/ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 22 ต.อัมพวา
88 กุ๊ก 1 ช/ญ 30-40 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ท างานเป็นกะได้ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ค่าจ้างตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถ 034-752222
89 แม่บ้าน 2 ญ 20-50 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าความสะอาดห้องพัก/ปูเตียง โรงแรมกอล์ฟอินน์ โรงแรม

และอื่นๆตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 53/3 ถ.พระราม2 ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-715998
90 พนักงานดูแลส่วนกลางคืน 1 ช 20-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเวลากลางคืน Ardea Resort Pool Villa โรงแรมรีสอร์ท

ท าความสะอาดห้องพัก ,และบริเวณรอบๆ 239/7 ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

065-3653887

ประเภทกิจการ
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