
จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

1 ฝายขายประกัน 1 ช/ญ 18-30 ม.6+. ตามตกลง ทํางานดูแลการขายและลูกคา บจก.เอ็มเอ็นอาร อินชัวรันส ประกันวินาศภัย

2 ประจํารถโมบาย สามารถออกขายสินคาตามตลาดนัดได  โบรกเกอร จํากัด สาขาอัมพวา

สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-7776664

3 ผูชวยผูจัดการราน 1 ช/ญ 25+ ปวส. ตามตกลง รานยางเนยอัมพวา รานอาหาร

4 พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 18-28 ม.3 ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

098-8746580

5 ที่ปรึกษาดานการขาย(SA) 1 ช 20+ ม.6/ปวช. ตามตกลง สามารถขับรถได มีใบขับขี่ โชวรูมฟอรด เตชอัมพร ขายรถยนตใหม

6 ชางเทคนิค 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง สมุทรสงคราม

 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-7655489

7 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง สวัสดิการ: คารักษาพยาบาล อาหารพนักงาน The Buffalo Amphawa โรงแรม ที่พัก

8 แคชเชียร 1 ช/ญ 20-45 ม.6-ปวช. ตามตกลง             : ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

9 พนักงานรานกาแฟ 1 ช/ญ 20-45 ม.3+ ตามตกลง             : ชุดฟอรมพนักงาน Incentive & Tips 092-2517133

10 แมบาน 1 ช/ญ 20-45 ไมจํากัด ตามตกลง 081-8113881

11 พนักงานขับรถสงพัสด(ุรถยนต) 1 ช/ญ 22-45 ไมจํากัด ตามตกลง หากมีใบขับขี่ ท.1 ขึ้นไปจะพิจารณาเปนพิเศษ Kerry Express ขนสงพัสดุ

12 พนักงานประจําคลังสินคา 1 ช/ญ 18/45 ไมจํากัด ตามตกลง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน incentive ประกันสังคม สาขาบางคนที จ.สมุทรสงคราม

               ประกันอุบัติเหตุ 063-2738697

ตําแหนงงานวาง เดือนตุลาคม 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทกิจการเพศที่ ตําแหนงงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียดงาน/เงื่อนไข



จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

13 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาบัญชีและการเงิน หรือที่เกี่ยวของ บจก.อารพีเอ็นเอส โพลทรี่ กรุป ขายผลิตภัณฑ

ใชโปรแกรม Sap ERP หรือ Express ได ต.ลาดใหญ อ.เมือง เนื้อสัตว

มีความรูพื้นฐานเตรียมเขาตลาดหลักทรัพย (SET) จ.สมุทรสงคราม

มีประสบการณดานบัญชีจะพิจารณาเปนพิเศษ 062-3732472

14 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชีการเงิน บริษัท มนตรีวิลา จํากัด กอสรางอาคาร

15 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 25-40 ปวช. ตามตกลง ขับขี่รถยนตไดและมีใบขับขี่ ต.บานปรก อ.เมือง ที่พักอาศัย

16 พนักงานฝายขาย 1 ช/ญ 25-40 ปวช. ตามตกลง ขับขี่รถยนตไดและมีใบขับขี่ จ.สมุทรสงคราม

17 โฟรแมน 2 ช 25+ ปวส. ตามตกลง สาขากอสรางหรือที่เกี่ยวของ ขับรถยนตได 081-8222699

18 โฟรแมน 2 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง บจก.ภูมิชนก แมกลอง กอสรางอาคาร

19 ประชาสัมพันธ (ฝายขาย) 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี ตามตกลง ถ.ราชญาติรักษา ต.แมกลอง ที่พักอาศัย

20 พนักงานบัญชีและการเงน 1 ช/ญ 25-45 ปวส.+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

061-4206449

21 พนักงานคลังสินคา 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง สามารถใชโปรแกรม Microsoft ได บจก.โกรเบสทคอรโพเรชั่น ผลิตอาหารสัตว

22 พนักงานทั่วไป 3 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง สามารถทําโอทีได ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

23 พนักงานขับรถโฟคลิฟท 1 ช 20+ ไมจํากัด ตามตกลง สามารถทําโอทีได จ.สมุทรสงคราม

063-1744969

034-772074 ตอ 119

24 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 500บ./วัน เมื่อผานงานปรับบรรจุเงินเดือน 12,000 บาท บจก.จีเอ็มไอ เซอรวิส  ซื้อ-ขาย-ใหเชา

25 เสมียน 2 ข/ญ 18+ ไมจํากัด 500บ./วัน คาครองชีพเดือนละ 1,000 บาท ต.คลองโคน อ.เมือง เครื่องใชไฟฟา

ออกสาขาตางจังหวัดมีรถรับสง จ.สมุทรสงคราม

มีชุดยูนิฟอรมแจกใหฟร!ี! 062-6756193,  086-3550220

ที่ เพศตําแหนงงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จํานวน อายุ คาจาง
(อัตรา) (ป) (บาท)

26 พนักงานขาย (ประจํารายวัน) 1 ช/ญ 18-37 ม.3- บจก.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร หางสรรพสินคา

(แผนกอาหารพรอมทาน) สาขาสมุทรสงคราม

ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-770751 ตอ 2120

27 พนักงานฝายผลิต 5 ช 18-40 ไมจํากัด 350/วัน บจก.อินฟนิตี้ เมทัล ผลิตและจําหนาย

28 แมบาน 1 ญ 18-40 ไมจํากัด 350/วัน อยูซอยขารานเคกฐาปนี พระราม2 เหล็กรูปพรรณ

29 พนักงานขับรถสิบลอ 1 ช 20-40 ไมจํากัด ตามตกลง ต.บางแกว อ.เมือง

30 พนักงานขาย 1 ข/ญ 20-40 ม.6/ปวช.+ ตามตกลง มีรถยนตสวนตัว สามารถออกงานตางจังหวัดได จ.สมุทรสงคราม

034-129803-4

31 พนักงานฝายบุคคล 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ ตามตกลง มีความรูทางดานเอกสารตางดาวเบื้องตน บจก. พ.ีซ.ีเอ็น เทค ผลิตเหล็ก

พอเขาใจดานกฎหมายแรงงานเบื้องตน ต.บางแกว อ.เมือง

จัดทํารายงานเงินเดือนเสนอผูบริหาร จ.สมุทรสงคราม

นําสงประกันสังคม แจงเขา แจงออกพนักงาน 081-8462386

32 พนักงานหองอาหาร 1 ช/ญ 18-50 ม.3+ ตามตกลง บานอัมพวารีสอรท แอนด สปา โรงแรม ที่พัก

ถ.บางกะพอม-แกวฟา

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-752228 ตอ 842

33 เสมียนรับ-จายงาน 1 ญ 20+ ม.6/ปวช.+ 9,500-10,000 มีความสามารถดานคอมพิวเตอร บจก. จรรยารักษซีเมนต ขายคอนกรีต

ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ผสมเสร็จ

081-9301276

รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการที่ ประเภทกิจการตําแหนงงาน เพศ วุฒิ
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จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

34 ผูจัดการศูนยบริการ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง โชวรูมมาสดาแมกลอง ขายรถยนตใหม

35 หัวหนาชาง 1 ช 23-45 ปวช./ปวส. ตามตกลง มีประสบการณหรือผานงานศูนยบริการรถยนต ต.บางแกว อ.เมือง

36 ที่ปรึกษาการขาย 5+ ช/ญ 20-45 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณดานงานขาย จ.สมุทรสงคราม

37 แมบาน 1 ญ 20+ ใมจํากัด ตามตกลง 034-715491

38 พนักงานขายและดูแลลูกคา 1 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 10,000+ มีความสนใจเทคโนโลยี TRUE สมุทรสงคราม

39 เจาหนาที่สรรหารานคาและ- 1 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 10,000+ ชอบงานขายและงานบริการ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

40 ตัวแทนขาย  086-3624564 คุณยุย

086-4162963 คุณแอน

41 หัวหนางานคลังสินคา/โหลดสินคา 4 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง บจก.โรแยล พลัส จํากัด ผลิตน้ําผัก ผลไม

42 หัวหนาหนวยผสม 5 ช/ญ 23-45 ปวส.+ ตามตกลง 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

43 พนักงน QC (LAB) 10 ช/ญ 23-45 ปวช./ปวส. ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

44 พนักงานคุมเครื่อง (ผลิต) 10 ช/ญ 23-45 ปวช./ปวส. ตามตกลง 034-710913

45 พนักงานเช็คเกอร/แพคกิ้ง 3 ช/ญ 23-45 ม.6/ปวช. ตามตกลง

46 พนักงานผลิต/คลัง 3 ช/ญ 23-45 ม.3 ตามตกลง

47 พอบาน แมบาน/ธุรการ HR 2 ช/ญ 23-45 ไมจํากัด ตามตกลง

48 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6/ปวช.+ ตามตกลง มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ ยิ้มแยมแจมใส รานไอโฟน ผอนงาย แมกลอง ขายโทรศัพทมือถือ

ใชโปรแกรม PS , Ai ขับรถยนตได ตรงขามลานจอดรถโลตัส

ขับรถยนตได มีใบขับขี่ จะพิจารณาเปนพิเศษ จ.สมุทรสงคราม

094-7705552

ที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข ประเภทกิจการสถานประกอบการ
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จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

49 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวช. ตามตกลง บจก.มิตซูบิชิมุยฮวด ขายรถยนตใหม

50 ธุรการ-บัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวช./ปวส. ตามตกลง สาขาบัญชี มอเตอรเซลล

51 พนักงานตอนรับรถซอมส-ี 1 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

และตัวถัง 090-9297700 คุณออฟ

52 ชางไฟฟา 15 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง บจก.เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและสงออก

53 ชางซอมบํารุง 15 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา น้ํามะพราว

จ.สมุทรสงคราม และกะทิ

093-5844674

54 ครูผูสอนการศึกษาปฐมวัย 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนลอมรักแมกลอง สถานศึกษา

55 ครูผูสอนคณิตศาสตร/วิทยาศาสต 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง วิชาเอกคณิตศาสตร/วิทยาศาสตร ต.บางแกว อ.เมือง

56 ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสงคราม

57 ครูผูสอนภาษาไทย 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง วิชาเอกภาษาไทย 034-715399

58 ครูผูสอนคอมพิวเตอร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง วิชาเอกคอมพิวเตอร

59 พนักงานขับรถสงของ 1 ช 20+ ไมจํากัด 400/วัน มีใบอนุญาตขับขี่สวนบุคคล บจก.สหชาติธุรกิจ ขายน้ํามันพืช

ต.ลาดใหญ อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

086-1692189 คุณเกด

60 พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง สามารถใชโปรแกรม Solidwork บจก.เจ.บี.ที โลหะการชาง ติดตั้งเครื่องจักร

61 ชางเชื่อม 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง และ AutoCad ได อยูหลังปม ปตท.คุมพี่หลวง

 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-7056438

ประเภทกิจการที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

62 เจาหนาที่การเงิน 1 ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ โรงพยาบาลมหาชัยแมกลอง สถานพยาบาล

63 เจาหนาที่รับ-สงผูปวย 1 ช 20-30 ไมจํากัด ตามตกลง มีใบประกาศ EMR หรือมีประสบการณ- ถ.ราษฏรประสิทธิ์ ต.แมกลอง

จะพิจารณาเปนพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สามารถทํางานเปนกะหรือขึ้นเวรกลางคืนได 034-715001-5

083-6985168

64 พนักงานตอนรับ (FOM) 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง ตองมีประสบการณดานงานโรงแรม 2-3 ป โรงแรมอัมพวาริเวอรวฟรอนท โรงแรมที่พัก

65 พนักงานตอนรับโรงแรม (GSA) 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง ต.อัมพวา อ.อัมพวา

66 พนักงานบริการอาหาร/เครื่องดื่ม 1 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

67 แมบาน (House Keeper) 1 ญ 20+ ไมจํากัด ตามตกลง 034-123399

68 ผูชวยแมครัว (Helper Kitchen) 1 ญ 20+ ไมจํากัด ตามตกลง 088-1939193

69 เจาหนาที่ชางเชื่อม 1 ช 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง บจก.โชคชัยทิพรัตนคอนกรีต ผลิตเสาตอนกรีต

70 เจาหนาที่ฝายสนาม 1 ช 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง ต.ลาดใหญ อ.เมือง

71 เจาหนาที่ความปลอดภัย(จป.) 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

72 เจาหนาที่แพลนท 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง 064-9839590

034-720264-5 ตอ 12

73 เจาหนาที่การตลาด 2 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาการตลาด ขับรถยนตได ออกตางจังหวัดได บจก.สยามโกอินเตอร ฟูดส ผลิตเบเกอรี่

74 พนักงานขายหนวยรถยนต 1 ช/ญ 30-45 ไมจํากัด ตามตกลง มีประสบการณขายสินคาจะพิจารณาเปนพิเศษ ต.ลาดใหญ อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

092-8832594

034-716444 ตอ02

ที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

6



จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

75 หัวหนาพนักงานตอนรับ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง โรงแรมริเวอรตัน อัมพวา โรงแรม ที่พัก

76 พนักงานตอนรับกะดึก 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง อยูถนนบายพาสใกลคุมพี่หลวง

77 พนักงานจัดเลี้ยง 1 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

78 บัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง 084-5196222

79 ชางซอมบํารุง 1 ช 20+ ปวช./ปวส. ตามตกลง

80 โฟรแมน 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

81 คนเขียนแบบ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

82 คนสวน 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

83 พนักงานคอลเซ็นเตอร 10+ ช/ญ 18-60 ป.6+ ตามตกลง โทรขายสินคารายการโอช็อปปง บจก.ซอฟเทล คอมมูนิเคสชั่น ขายสินคาออนไลน

สามารถพูดสื่อสารไดดี แจงบริการ SMS (ไทยแลนด) สาขาสมุทรสงคราม

อยูตรงขามเซเวนเอกชัย ซ.7

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-3573330

85 พนักงานฝายผลิต/ขนสง 2 ช 25-40 ไมจํากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ บจก.ชัยศิริวัฒน เมทัลชีท ขายหลังคาเหล็ก

 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมทัลชีท

098-8283380

86 พนักงานธุรการ 1 ญ 18-45 ม.6+ ตามตกลง สวัสดิการ -แจกขาวสาร-น้ํามันพืชทุกเดือน หจก.คิม เจเจ อินเตอรฟูดส แปรรูปแมงกะพรุน

            -แจกชุดพนักงานปละ2ชุด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

            -ตรวจสุขภาพประจําป 094-2521114 คุณอัม

ประเภทกิจการที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

87 แคชเชียร ประจําปมน้ํามัน 1 ช/ญ 18/45 ม.3+ 500+/วัน สามารถใชคอมพิวเตอรไดเบื้องตน ปมเอสโซ เรส แอเรีย สถานีบริการ

ทํางานเปนกะและในวันหยุดนักขัตฤกษได กม.79 กอนถึงแยกวังมะนาว น้ํามันเชื้อเพลิง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710700

88 ชางภาพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ บจก. idiffer organizer รับจัดงานอีเวนท

89 ฝายขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง หากมีใบขับขี่รถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ ซอยตรงขาม รร.ศรัทธาสมุทร

90 บาริสตา 3 ช/ญ 23 ไมจํากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-871-9951

91 ชางซอมบํารุง 2 ช/ญ 20 ปวช./ปวส. 420+/วัน **ชางกล ชางไฟฟา ชางเชื่อม** บจก.อุตสาหกรรมแมกลองการเกษตร ผลิตเครื่องดื่ม

92 ผูชวยชาง 3 ช 18 ม.3+ 380+/วัน ขางวัดบางประจันต 

93 พนักงานฝายผลิต 10 ช/ญ 18 ไมจํากัด 350+/วัน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-9386284

94 พนักงานขาย 10+ ช/ญ 20-35 ม.6+ 13,000 มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ รานไอโฟน แมกลอง ขายโทรศัพท

ใชโปรแกรม PS , Ai ตรวขามลานจอดรถโลตัส

ขับรถยนตได มีใบขับขี่ จะพิจารณาเปนพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-7705552

95 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง บจก.โตโยตาสมุทรสงคราม ขายรถยนตใหม

96 พนักงานอะไหล 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

97 พนักงานลางรถ 3 ช/ญ 20-40 ป.6+ ตามตกลง 034-719300, 034-719316

ที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จํานวน อายุ คาจาง

(อัตรา) (ป) (บาท)

98 หัวหนาชางควบคุมเครื่องทําความ 1 ช/ญ 35-45 ปวส.+ ตามตกลง มีความรูระบบเครื่องทําความเย็นและระบบไฟฟา บจก.โชคนาวี หองเย็น ใหเชาหองเย็น

99 ชางซอมบํารุงทั่วไป 1 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาชางเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวของ ต.แหลมใหญ อ.เมือง

100 เจาหนาที่บัญชีคลังสินคา 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

034-771407-8

101 พนักงานครัว 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ลําพวา อัมพวา รีสอรท โรงแรม ที่พัก

102 พนักงานขาย (เซลล) 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง ต.บานปรก อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

034-763970, 087-6975369

ที่ ตําแหนงงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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