
จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

1 ช่างพิมพ์กราเวียร์/ลามิเนต 6 ช 21-35 ม.6,ปวช+ 320+/ว. ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ บจก.พรีแพค ประเทศไทย ผลิตพลาสติก
2 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 8 ช/ญ 21-35 ม.6,ปวช+ 320+/ว. ท างานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. 1/1 ม.4 ต.บางช้าง
3 พนักงาน QC 5 ช 21-35 ม.6,ปวช+ 320+/ว. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-751186 ต่อ 710
4 พนักงานทัว่ไป 4 ช 20-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. สามารถยกของหนักได้ บจก.ทริลเลียน สตีล ผลิตเหล็ก

ท างานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. 99/1 ม.9 ต.บางแก้ว รูปพรรณ
มีทีพ่ักบริษัทให้ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

081-7235115

5 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด 318+/ว. พนักงานฝ่ายผลิต คุมเคร่ืองจักร บจก.เมืองมะพร้าว ผลิตน้ า

133/12 ม.5 ต.ลาดใหญ่ บรรจุขวด

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-720460/081-4475574

6 พนง.ควบคุมคุณภาพ 2 ญ 18-35 ม.3+ 318+/ว. สามารถเข้ากะ ท าโอทีได้ บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ น้ าผลไม้
7 พนง.ท าความสะอาดคลังสินค้า 1 ช 23-40 ม.3+ 318+/ว. ร่างกายแข็งแรง 25 ม.6 ต.บ้านปรก
8 พนง.คนพิการ 2 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด 318+/ว. มีบัตรคนพิการ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
9 พนง.ฝ่ายผลิต 1 ช 23-35 ม.3+ 318+/ว. สามารถเข้ากะ ท าโอทีได้ 034-751457

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต าแหน่งงานว่างจงัหวัดสมทุรสงคราม

ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562

ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (smart job center)

“บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท า  บริการด้านอาชีพและการท างาน”

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน สถานประกอบการคา่จา้ง(บาท)วฒุ ิ รายละเอยีด/เง ือ่นไข
ประเภท

กจิการ
เพศ
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

10 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ช 18-40 ม.3+ 318+/ว. มีพืน้ฐานเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ ร้านตะวันอินเตอร์ไบค์ ซ่อมรถ
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง ต่อไฟเข้าแบตเตอร่ีรถใหม่ สาขาแม่กลอง จักรยานยนต์
ดูแลความสะอาดรถ มีเบีย้ขยันให้ 099-0509068

11 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 318+/ว. ตาไม่บอดสี บจก.อินฟินิต้ี เมทัล ผลิตเหล็ก
12 พนักงานขับรถ 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 330+/ว. ขับรถได้ทัง้เกียร์ธรรมดาและออโต้ 99/3 ม.9 ต.บางแก้ว

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-129803

13 พนักงานทัว่ไป 5 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด 320+/ว. ท างานทัว่ไป บจก.สตีล แอดวานซ์ ผลิตเหล็ก
14 พนักงานธุรการ/บัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ 350+/ว. จบสาขาบัญชี 70/2  ม.6 ต.บางแก้ว

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-773775

15 พนักงานเช็คเกอร์ 1 ช/ญ 20-45 ม.6+ 350+/ว. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า บจก.โชคนาวีห้องเย็น ห้องเย็น
28 ม.5 ต.แหลมใหญ่

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-771407

16 พนักงานทัว่ไป 10 ช/ญ 25-55 ป.6+ 320+/ว. - บจก.สมุทรสงครามคอนกรีต ผลิตคอนกรีต
42/6 ม.4 ต.ลาดใหญ่

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-714637

17 หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 1 ญ 35-45 ไม่จ ากัด 12,000+/ด. ท างานเอกสารคอมพิวเตอร์ได้ บ้านอัมพวารีสอร์ท รีสอร์ท
ดูแลทีมงานในแผนกได้ทัง้หมด 22 ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า

 ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
034-752222

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ เพศต าแหนง่งาน
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

(อตัรา) (ปี)

18 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด 318+/ว. ท างานฝ่ายผลิต บจก.สหชาติธุรกิจ ขายปลีกอาหาร

10/105 ม.1 ต.ลาดใหญ่

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

086-1692189

19 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไทยลี ฟูด้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตกะทิและ
20 หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000+/ด. หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง มีประสบการณ์ท างาน ถ.พระราม2 ต.แพรกหนามแดง น้ ามะพร้าว

อย่างน้อย 3 ปี อัตราจ้างตามประสบการณ์  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

092-8896967

21 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-45 ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชี โรงงานน้ าปลาฉั่วฮะเส็ง ผลิตน้ าปลา

อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 1 ม.1 ต.บางแก้ว

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

089-2564884

22 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 15,000+/ด. งานติดต่อประสานงาน งานเอกสาร  บจก.เซลส์ อาฟเตอร์ เซอร์วิส ผลิตอุปกรณ์
เป็นคนละเอียด รอบคอบ ส่ือสารได้เป็นอย่างดี 7/1 ม.7 ต.ปลายโพงพาง คอมพิวเตอร์

ขับรถยนต์ได้หรือเดินทางไปต่างจังหวัดได้(บางคร้ัง) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 081-7635858

23 ผู้บริหารงานบริการ(SA) 1 ช/ญ 20-25 ปวส+ 9,540+/ด. ทุกต าแหน่งค่าแรงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

24 ช่างเคาะ 5 ช/ญ 19-26 ปวช+ 9,540+/ด. 78 ต.แม่กลอง

25 ช่างสี 5 ช/ญ 19-26 ปวช+ 9,540+/ด. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

26 พนักงานล้างรถ 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ 9,540+/ด. 034-719316

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

(อตัรา) (ปี)

27 พนักงานนวด 2 ญ 18-40 ไม่จ ากัด 12,000+/ด. นวดแผนไทย,นวดเท้า,นวดออยล์ สครับ ณ ทรีธารา รีสอร์ท รีสอร์ท
53 ม.7 ต.บางยี่รงค์

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
034-751335

28 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 20-45 ปวส+ 12,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถและ
ประสบการณ์

อสิตา อีโค่ รีสอร์ท รีสอร์ท
29 พนักงานจัดเล้ียง 1 ช/ญ 20-45 ปวส+ 12,000+/ด. 33 ม.4 ต.ท้ายหาด
30 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-45 ปวส+ 12,000+/ด. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

081-9994641
31 ช่างเทคนิค 2 ช 20-45 ม.3+ 10,000+/ด. ตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ ซูซูกิ สมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

32 ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-45 ม.6+ 9,540+/ด. ดูแลงานขายเกี่ยวกับรถยนต์ มีค่าคอมมิชชั่น 18 ม.7 ต.บางแก้ว
อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

087-3553124
33 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. ติดต่อลูกค้า/ขายสินค้า ธรพรมะพร้าวด า จ าหน่าย

ท างานในพืน้ที ่กทม. 93/1 ม.3 ต.ปลายโพงพาง มะพร้าว
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

089-9104735
34 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 18+ ม.3 + 318+/ว. อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.สยามมารีนโปรดักซ์ ส่งออกอาหาร
35 พนักงานธุรการ 1 ญ 18+ ม.6+ 318+/ว. สวัสดิการ 26 หมู่ 9 ต.บางแก้ว ทะเล
36 พนักงาน QC 2 ช/ญ 18+ ม.3 + 318+/ว. - ค่าล่วงเวลา อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
37 พนักงานห้องเย็น 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 318+/ว. - เบีย้ขยัน 086-3242474
38 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 318+/ว. - รถรับส่ง
39 คนท าสวน 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 318+/ว.
40 แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 318+/ว.

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

(อตัรา) (ปี)

41 กราฟฟิคดีไซน์ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคหรือเกี่ยวข้อง บจก.ซีซีเอ็น โค-คอนเนคท์ ออกแบบ
อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 99/16 ม.11 ต.บางแก้ว
มีประสบการณ์ท างาน 1 ปีขึ้นไป อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-6492235

42 ช่างคุมเคร่ืองจักร(Operator) 5 ช/ญ 20+ ปวช. 12,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.เอเชียติค ผลิตภัณฑ์
43 ช่างซ่อมบ ารุง/ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช. 12,000+/ด. อุตสาหกรรมเกษตร น้ ามะพร้าว
44 หัวหน้าทีมผลิต 3 ช/ญ 20+ ปวส. + 11,000+/ด. 65 ม.5 ถ.พระราม 2 
45 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,540+/ด. ต.แพรกหนามแดง
46 หัวหน้าทีม QA 3 ช/ญ 20+ ปวส. + 11,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
47 พนักงาน QA 4 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,540+/ด. 034-772044 ต่อ 201
48 พนักงานสโตร์ 3 ช/ญ 18+ ม.3 + 9,540+/ด.
49 พนักงานผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 318+/ว.
50 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-45 ม.6+ 9,540+/ด. ขายสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ บจก.ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ จ าหน่าย
51 พนักงานจัดส่งสินค้า 3 ช/ญ 20-45 ม.3+ 9,540+/ด. สามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ตามโครงได้ 153 ม.1 ต.บางแก้ว เฟอร์นิเจอร์

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-711147

52 Resort Manager 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+/ด. ทุกต าแหน่งต้องมีประสบการณ์ด้านโรงแรม อสิตา อีโค่ รีสอร์ท รีสอร์ท
53 FB Manager 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 33 ม.4 ต.ท้ายหาด
54 Front Office 1 ช/ญ 20-45 ม.6+ 10,000+/ด. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
55 Sale 1 ช/ญ 20-45 ม.6+ 12,000+/ด. 081-9994641
56 ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 12,000+/ด.
57 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-45 ป.ตรี 12,000+/ด.
58 กุ๊กอาหารไทย,ยุโรป 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 15,000+/ด.
59 แม่บ้าน 1 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 9,540+/ด.
60 พนักงานผลิต 5 ช 20+ ไม่จ ากัด 318+/ว. ท างานทัว่ไป เอฟเวอร์ไชน์นิ่งอินเกรเดียน ผลิตอาหารสัตว์
61 ผู้ควบคุมบอยเลอร์ 2 ช 25+ ปวช+ 10,000+/ด. 66 ม.6 ต.คลองโคน
62 ช่างซ่อมบ ารุง 4 ช 20 ปวช+ 10,000+/ด. ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรในไลน์ผลิต อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
63 พนักงานควบคุมคุณภาพ 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 318+/ว. ตรวจสอบสินค้า,ท ารายงาน 034-756485
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

(อตัรา) (ปี)

64 พนักงานขับรถกระบะ/6ล้อ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 350/ว. มีใบอนุญาตขับขี่ บจก.มหาลาภก่อสร้าง ก่อสร้าง
65 โฟร์แมน 3 ช 20+ ปวส+ 15,000+/ด. จบสาขาก่อสร้าง 113 ม.1 ต.คลองเขิน

อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
061-8533886

66 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 5 ช 20+ ป.6+ 25,000+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่ แม่กลอง โลจิสติกส์ ขนส่ง
67 ผู้ช่วยช่าง 5 ช 20+ ป.6+ 10,000+/ด. 75/34-35 ม.1 ต.แม่กลอง 
68 พนักงานล้างรถเทรลเลอร์ 2 ช 20+ ป.6+ 10,000+/ด. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

091-2290499
69 ช่างเคาะ 2 ช 20+ ม.3 + 320+/ว. เคาะรถบรรทุก, รถเล็ก เจียมโชติวัฒน์พัฒนายนต์ ขายรถ/ซ่อม
70 ช่างช่วงล่าง 2 ช 20+ ม.3 + 320+/ว. ซ่อมช่วงล่าง 28/3 หมู่ 2  ต.บางแก้ว รถบรรทุก
71 เจ้าหน้าทีป่ระจ าออฟฟิต 2 ช/ญ 20+ ปวช + 320+/ว. งานเอกสาร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
72 ช่างเชื่อม 1 ช 20+ ม.3 + 320+/ว. งานเชื่อมรถ / เหล็ก 034-712513
73 ช่างพ่นสี 2 ช 20+ ม.3 + 320+/ว. งานพ่นสีรถ
74 ผู้ช่วยช่าง 2 ช 20+ ม.3 + 320+/ว. งานทัว่ไป ซ้ือของ หยิบเคร่ืองมือ
75 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวส+ 12,000+/ด. จบสาขาไฟฟ้า สยามมารีนโฟรเซ่นฟูด้ส์ ผลิตอาหาร

201 ม.7 ต.บางแก้ว ทะเลแช่แข็ง
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-773661
76 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20-35 ปวช+ 10,000+/ด. ตรวจแก้ซ่อมบ ารุงไฟเบอร์ออฟติค บจก.ทีโอที(มหาชน) โทรคมนาคม

จบสาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ 173 ต.แม่กลอง
หรือเกี่ยวข้อง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

092-8170979

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม
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