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

1 พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 ช 18-35 ม.6+ 323+/ว. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า

2 พนักงานสต็อกสินค้า 2 ช 18-35 ม.6+ 323+/ว. 2/19 ม.1 ต.บางแก้ว 
3 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 21-35 ปวส+ 10,000+/ด. จบสาขาไฟฟ้าหรือช่างกล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-8287238
4 ควบคุมเคร่ืองติดฉลาก/แพ็คกิ้ง 2 ช/ญ 25+ ม.6/ปวช+ 9,690+/ด. มีประสบการณ์ท างาน ไทยลี ฟูด้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตน้ าผลไม้

สามารถท างานล่วงเวลาได้ 19 ม.6 ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

092-8896967
5 พนักงานล้างรถ 4 ช/ญ 18-40 ม.3+ 9,690+/ด. ท างานในส่วนล้างรถ เช็ดรถ และพ่นกันสนิม บจก.โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายและ

6 ช่างยนต์ สาขาช่างยนต์ 2 ช 18-25 ปวช+ 9,690+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 78 ต.แม่กลอง บริการด้านรถยนต์

7 ช่างเคาะ 3 ช 18-25 ปวช+ 9,690+/ด.  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
8 พนักงานขาย 3 ช/ญ 21-30 ปวส+ 9,690+/ด. 034-719300
9 QA Supervisor 1 ช/ญ 21-35 ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.หมื่นสวัสด์ิ อาหารแปรรูป

มีรถรับ-ส่ง เบีย้ขยัน ค่าล่วงเวลา โบนัส 36/3 ม.5 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

062-4919142
โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน กันยายน 2563

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

ที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข ประเภทกิจการเพศ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

10 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ค่าแรงตามตกลง (เงินเดือน+ค่าเทีย่ว) บจก.ทริลเลียนสตีล ผลิตเหล็ก

11 พนักงานทัว่ไป 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 99/1 ม.9 ต.บางแก้ว รูปพรรณ

บริษัทอยู่ฝ่ังขาเข้ากรุงเทพฯ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ถนนพระราม2 ก่อนถึงด่านชั่งน้ าหนัก 034-129821

12 เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 1 ช/ญ 22-35 ปวส+ 10,000+/ด. จบสาขาบัญชี บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ ผลิตน้ าผลไม้

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 14 ม.1 ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-751457

13 พนักงานเขียนแบบ 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 10,000+/ด. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ ก่อสร้าง

14 พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 123 ม.1 ต.บางแก้ว

15 ผู้ช่วยบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 10,000+/ด. ท างานวันจันทร์ - เสาร์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

16 พนักงานสโตร์ 1 ช 20+ ปวช+ 10,000+/ด. 034-712576

17 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 30+ ปวช+ 12,000+/ด. มีประสบการณ์เกี่ยวแรงงานต่างด้าว,ท าเงินเดือน คิม เจเจ อินเตอร์ฟูด้ส์ แปรรูป

18 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างาน จันทร์ - เสาร์ เข้า 8.00 น. - 17.00 น. 69/10 ต.แม่กลอง แมงกะพรุน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 094-2521114

19 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 22+ ป.ตรี 10,000+/ด. มีประสบการณ์ท างาน และมีใจรักบริการ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท รีสอร์ท

เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 25/2 ม.9 ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-7486027

ที่ เพศต าแหน่งงาน

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

วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

20 พนักงานประจ าร้าน 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 13,000+/ด. สถานทีป่ฏิบัติงานสมุทรสงคราม ราชบุรี ร้านเอ็มโฟนสมุทรสงคราม ขาย/ซ่อม

(ผู้จัดการสาขา,พนักงานขาย, นครปฐม สมุทรสาคร บางบอน ตลาดแม่กลอง ต.แม่กลอง โทรศัพทม์ือถือ

พนักงานบัญชี) ซ่อมมือถือเบือ้งต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ยินดีสอนซ่อมผู้ทีส่นใจ 088-1030000

21 พนักงานคุมเคร่ืองจักร 15 ช 20+ ม.3+ มีเข้ากะ 50/วัน,ค่าทักษะ 25บาท,อาหาร 1 มื้อ บจก.โรแยลพลัส ผลิตน้ าผลไม้

22 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด สามารถเข้ากะได้ 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710910

23 แม่บ้าน 5 ญ 25-40 ม.3+ 323+/ว. ถ้ามีประสบการณ์ด้านนี้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ โรงแรมเดอะบัฟฟาโล อัมพวา โรงแรม

24 พ่อครัวแม่ครัว 2 ช/ญ 25-40 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านการท าอาหาร 125/70 ต.แม่กลอง

25 ช่างซ่อมบ ารุง(ไฟฟา้,ประปา,แอร์) 2 ช 22-35 ปวช+ 323+/ว. สามารถเข้ากะกลางคืนได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

26 พนักงานร้านกาแฟ 2 ช/ญ 22-35 ม.6/ปวช+ 323+/ว. เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 081-8113881

27 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 3 ช 18+ ม.6+ 340/ว. ควบคุมการใช้งาน , ดูแลรักษา บจก.โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น ผลิตอาหาร

28 พนักงานไอที 1 ช 18+ ปวส+ 10,000+/ด. ดูแล+ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์,กล้องวงจรปิด 35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง สัตว์น้ า

ระบบอินเตอร์เน็ต อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-772074

29 แอดมินพนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ 350+/ว. แอดมินตอบข้อความ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท

ต้อนรับลูกค้าทีม่าใช้บริการ 54 ม.2 ต.บางนกแขวก

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ เช่น Excel อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

080-7888747

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

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

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

30 พนักงานขับรถ 4 ช 20-40 ไม่จ ากัด 400/ว. ขับรถในพืน้ทีก่รุงเทพฯได้ บจก.สมบูรณ์พัฒนาแสตนเลส ผลิตเคร่ืองครัว

31 ช่างเชื่อมอากอน 4 ช 20-40 ไม่จ ากัด 350+/ว. ประสบการณ์ท างาน 1 ปีขึ้นไป 54/1 ม.10 ต.บ้านปรก สเตนเลส

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-751382

32 จป.เทคนิคขั้นสูง 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 15,000+/ด. ทุกต าแหน่งเงินเดือนตามตกลง บจก.โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ผลิตคอนกรีต
33 คนกวาดโรงงาน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่
34 คนสวน (ประจ าโรงงาน) 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
35 แม่บ้าน (ประจ าโรงงาน) 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-720264
36 ผู้รับเหมา (กรรมกร) 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. งานเทปูน ตักยก ผูกลวด 089-2547701
37 โฟร์แมน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
38 พนักงานตัดกระจก 1 ช 25-40 ม.6/ปวช+ 12,000+/ด. ตัดกระจก มีทักษะค านวณไซส์ตัดกระจกได้ บจก.กมลลักษณ์ อลูมินั่ม จ าหน่าย
39 พนักงานขับรถส่งของ 1 ช 25-40 ม.6/ปวช+ 325+/ว. ส่งของในพืน้ทีส่มุทรสงคราม กทม.และใกล้เคียง 176 ม.5 ต.ลาดใหญ่ อลูมิเนียม
40 พนักงานยกของ/เด็กติดรถส่งของ 1 ช 25-40 ม.6/ปวช+ 325+/ว. จัดของ/ยกของ ตามใบงานทีไ่ด้รับมอบหมาย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

087-6594596
41 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 20-35 ปวส+ 10,000+/ด. พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษได้ ท างานเป็นกะได้ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท รีสอร์ท
42 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. ท างานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ 54 ม.2 ต.บางพรม
43 ช่างไฟฟ้า 1 ช 25+ ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ท างาน 3 ปีขึ้นไป อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 034-761753
44 พนักงานขับรถส่งของ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 500/ว. มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 บจก.สหชาติธุรกิจ น้ ามันปาล์ม

ท างานวันจันทร์-เสาร์ 10/105 ม.1 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-1692189

ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

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

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

45 พนักงานขับรถส่งอาหาร 20 ช/ญ 16-55 ไม่จ ากัด ใช้ google map โทรศัพท์ทัว่ไปได้ Food Panda บริการส่งอาหาร

(Parttime / Fulltime) มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 123 ม.12 ต.ลาดใหญ่
ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันและเวลาท างานสามารถเลือกเองได้ 066-1153745
ภายในช่วงเวลา 6 โมงเช้า - เทีย่งคืน 066-1156217

46 พนักงานกราฟฟิค 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 10,000+/ด. มีทักษะด้านดีไซน์ สามารถใช้โปรแกรม ป้ายนายกฤษ สติกเกอร์ ผลิตป้ายโฆษณา

Adobe llluatrator และ Adobe Photoshop ได้ (ส่ีแยกโลตัส)148/20 ม.1 สต๊ิกเกอร์

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ต.บางแก้ว อ.เมือง
เงินเดือนตามตกลง มีค่าล่วงเวลา 098-4696261

47 ช่างคุมเคร่ืองจักร 1 ช 20+ ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตภัณฑ์
48 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. เงินเดือนผ่านทดลองงานปรับขึ้น 82 ม.6 ต.คลองโคน พลาสติก
49 พนักงานทัว่ไป(รายเหมา) 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ค่าจ้างตามงานทีท่ าได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810
50 แม่ครัว 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าอาหารไทย,ฝร่ังได้ โรงแรม โคโค่วิว โรงแรม
51 ผู้ช่วยครัว 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. หัน่ จัด เก็บล้าง 144 ต.แม่กลอง
52 พนักงาน room service 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. เข้างานเป็นกะได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 081-9386284
53 บาริสต้า 4 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. บาริสต้ามีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี โรงแรมชูชัยบุรี โรงแรม
54 พนักงานเสิร์ฟ 13 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. มีใจรักการบริการ อดทนตรงต่อเวลา 338,338/1-3 ต.อัมพวา
55 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 323+/ว. มีทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
56 เชฟเบเกอร่ี 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว. ทุกต าแหน่งงานเงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับ 034-129900
57 รปภ. 2 ช 20+ ม.3+ 323+/ว. ประสบการณ์ 095-3698790

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

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