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

1 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20+ ปวส.+ 10,000+/ด. ท างานวันอังคาร-อังทิตย์ บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตพลาสติก
82 ม.6 ต.คลองโคน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-710810

2 พนักงานขับรถ 4 ล้อ 1 ช 25-40 ม.3+ 325+/ว. สามารถขับรถยนต์ได้ (ทัง้เกียร์กระปุก-ออโต้) บจก.รัตนไพบูลย์ ค้าปลีก/ส่ง
3 พนักงานส่งของ (เด็กติดรถ) 4 ช 25-40 ม.3+ 325+/ว. สามารถยกของหนักได้ 61 ม.1 ต.กระดังงา

ค่าจ้างตามตกลง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
062-7320440

4 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 18-35 ม.3 323+/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.สหชัย ซีฟูด้ อาหารทะเล
5 พนักงานผลิตรายวัน 20 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. ปอก, แล่, ตัด สินค้าอาหารทะเลแปรรูป 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง แช่แข็ง
6 ช่างเทคนิค 2 ช 25-40 ปวส+ 10,000+/ด. ดูแลเคร่ืองจักรในสายการผลิต อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-723491
7 ธุรการ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,000+/ด. เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.อีซูซุสงวนไทย จ าหน่ายรถยนต์
8 พนักงานอะไหล่ 1 ช 20-35 ปวส.+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 74/5 ต.แม่กลอง
9 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712222

เพศ

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

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน มิถุนายน 2563

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

ที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข ประเภทกิจการ

2



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

10 Shop Assistant 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 13,000+/ด. พนักงานประจ าสาขาสมุทรสงคราม บจก.แอมเวย์ประเทศไทย จ าหน่ายเคร่ือง
ท างานเวลา 10.00-20.00 น. 104/17-18 ม.12 ต.ลาดใหญ่ ส าอาง/อาหารเสริม

ทดลองงาน 1 เดือน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-712562

11 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ปวช.+ 10,000+/ด. มีรถยนต์ส่วนตัว บจก.บุญฟูด้ส์ ผลิตลูกอม
สามารถออกต่างจังหวัดได้ 88 ม.6 ต.แพรกหนามแดง
มีค่าคอมมิชชั่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

086-4032393
12 พนักงานส่งของ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. ขับรถส่งของ มีใบอนุญาติขับขี่ ท.2 บจก.สหชาติธุรกิจ น้ ามันพืช
13 เด็กติดรถส่งของ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 330+/ว. ช่วยยกของ 10/105 ม.1 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
086-1692189

14 วิศวกรโยธา (สามัญ, ภาคี) 1 ช 20+ ป.ตรี 10,000+/ด. ทุกต าแหน่งเงินเดือนตามตกลง บจก.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ รับเหมา
15 ผู้ช่วยวิศวกร 1 ช 20+ ป.ตรี 10,000+/ด. ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 123 ม.1 ต.บางแก้ว ก่อสร้าง
16 วิศวกรโยธา (จบใหม)่ 1 ช 20+ ป.ตรี 10,000+/ด. **รายละเอียดเพิม่เติมโทรสอบถามกับนายจ้าง** อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
17 โฟร์แมน 1 ช 20+ ปวส.+ 10,000+/ด.  034-712576
18 พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 10,000+/ด.
19 ช่างส ารวจ (พร้อมทีมงาน) 5 ช 20+ ปวส.+ 10,000+/ด.
20 ช่างซ่อมบ ารุง (รถเกรด, รถบรรทกุ) 2 ช 20+ ปวช.+ 10,000+/ด.
21 แม่บ้าน (ส านักงานใหญ่) 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว.
22 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ือง(ผลิต) 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 323+/ว. มีประสบการณ์ในการท างาน บจก.ไทยลี ฟูด้ส์ ผลิตภัณฑ์
23 เจ้าหน้าทีเ่ช็คเกอร์(ผลิต) 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานล่วงเวลาได้ เข้ากะได้ 19 ม.6 ต.แพรกหนามแดง จากมะพร้าว
24 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 323+/ว. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

092-8896967

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)

25 วิศวกร 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 15,000+/ด. เคร่ืองกล/ไฟฟ้า / วิศวกรอุตสาหกรรม บจก. ท.ีอาร์.อาร์ ออโตพาร์ท ผลิตท่อรถยนต์

26 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเอกสาร DCC 1 ช/ญ 22-38 ปวช+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ 30 ม.6 ถ.พระราม2 ต.บางขันแตก

27 เสมียน/ธุรการทัว่ไป 1 ช/ญ 22-38 ปวช+ 10,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-835-2201

28 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ปวช+ 10,000+/ด. เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ร้านป้ายนายกฤษ สติกเกอร์ ป้าย/สติกเกอร์

29 ช่างควบคุมเคร่ืองพิมพ์ 2 ช/ญ 20-35 ม.3+ 10,000+/ด. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 999/18 ม.1 ต.แม่กลอง

30 ช่างทัว่ไป 2 ช 20-35 ปวช+ 10,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-2744968

31 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. มีใบประกาศนียบัตรนวด 150 ชม. ขึ้นไป เก็ทเวลคลินิก คลินิคแพทย์

มีประสบการณ์นวดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 134/3 ต.บางแก้ว แผนไทย

เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

082-0084166

32 เสมียน 2 ญ 18-40 ม.6+ 10,000+/ด. ท างานเอกสาร และงานทีเ่กี่ยวข้องกับ บจก.กรุงเทพค้าเกลือ ผลิต/จ าหน่าย

ระบบ GMP HACCP 133/9 ม.1 ต.ลาดใหญ่ เกลือ

ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 089-9292757

33 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

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

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

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

34 เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 323+/ว. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อุดมชัย สมุทรสงครามซีเมนต์ จ าหน่ายวัสดุ
35 เช็คเกอร์ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 323+/ว. 134/33 ม.1 ต.บางแก้ว ตกแต่งบ้าน
36 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. มีใบขับขี่ประเภท2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
37 พนักงานทัว่ไป 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-711824
38 แม่บ้าน 1 ญ 40-55 ไม่จ ากัด 350/ว. ท าความสะอาดบ้านทัว่ไป คุณละออ อินทผล บา้นส่วนบคุคล

อายุไม่เกิน 55 ปี หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 15/132 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง
ซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-1172496
39 เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลิต 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตน้ าผลไม้
40 Production Supervisor 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง
41 QA Supercisor 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
42 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. 034-772044 ต่อ 201
43 เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด. 099-5054053
44 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 13,000+/ด.
45 ช่างไฟฟ้า 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.
46 ช่างคุมเคร่ืองจักร(Operator) 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.
47 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.
48 ช่างบอยเลอร์ 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด.
49 ขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด.
50 หัวหน้าทีม QA 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ 11,000+/ด.
51 พนักงาน QA 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,690+/ด.
52 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว.

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

ที่ ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ

4



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

53 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

54 แม่บ้าน 2 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 323/ว. สวนนพรัตน์รีสอร์ท รีสอร์ท
55 ช่างทัว่ไป 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด 325/ว. มีความรู้เร่ืองเคร่ืองเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 25/2 ม.9 ต.บ้านปรก
56 Front 2 ช/ญ 20-35 ป.ตรี 12,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
57 พนักงานห้องอาหาร 2 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 325+/ว. 094-1022464
58 โฟร์แมน 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 15,000/ด. มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี พงษ์วิจิตรก่อสร้าง ก่อสร้าง

รักงานภาคสนาม ประจ าโครงการ 99 ม.9 ต.บางแก้ว
สะดวกในการเดินทางย้ายทีอ่ยู่ได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-6168287
59 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบุคคล (HR) 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด. มีประสบการณ์ 3 ปี ดูแลจัดท าเอกสารต่างด้าว พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตปลาป่น
60 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด. มีประสบการณ์ 1 ปี 52 ม.6 ต.คลองโคน
61 เจ้าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 1 ช 20-35 ปวส.+ 10,000+/ด. ควบคุมคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
62 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 20-45 ไม่จ ากัด 350+/ว. มีโอที เบีย้ขยัน 034-766461
63 พนักงานฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าบันทึกเอกสารได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ คิม เจเจ อินเตอร์ฟูด้ส์ แปรรูป
64 พนักงาน QC 3 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

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

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข
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