
จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

1 หัวหน้าฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง มีความรู้ด้านการท าเบเกอร่ี บจก.สยาม โกอินเตอร์ ฟูดส์ ผลิตเบเกอร่ี

2 เจ้าหน้าท่ี QC (ควบคุมคุณภาพ) 1 ช/ญ 25-35 ม.6-ปวช. ตามตกลง มีประสบการณ์ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี R&D 2  ปี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

3 พนักงานฝ่ายผลิต (กะเย็น) 10 ช/ญ 25-35 ม.3 ตามตกลง 092-8832594 

4 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์การท างานเก่ียวกับระบบไฟฟ้า The Buffalo รีสอร์ท ท่ีพัก

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

6 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง 092-2517133

7 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

8 บาริสต้า 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

9 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวส. ตามตกลง

10 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

9 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง มีทักษะการใช้ MS Office บจก.ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์

10 พนักงานจัดส่ง 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

11 กราฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป 034-711147

12 ทีมงานอีเว้นท์งานแต่ง 4 ช/ญ 16-30 ไม่จ ากัด 400 ท างานเวลา 06.30-16.00 น. ร้านอาหารบ้านขุนทวี ขายอาหาร

ฟรีอาหาร 2 ม้ือ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

062-6235894

ต ำแหน่งงำนว่ำง เดือนสิงหำคม 2565
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสงครำม

ประเภทกิจกำรเพศท่ี ต ำแหน่งงำน สถำนประกอบกำรวุฒิ รำยละเอียดงำน/เง่ือนไข



จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

13 พนักงานอัดเม็ดอาหาร 10 ช/ญ 20+ ม.3-ปวส. ตามตกลง ทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต บจก.โกรเบสท์ คอร์โพเรช่ัน ผลิตอาหารสัตว์น้ า

14 พนักงานควบคุมเคร่ืองผสม 4 ช 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง สาขาช่างกล ไฟฟ้า เทคนิคผลิต และท่ีเก่ียวข้อง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

15 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง สาขาช่างกล ไฟฟ้า เทคนิคผลิต และท่ีเก่ียวข้อง 087-6622378

16 ช่างไฟฟ้า 4 ช 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง สาขาไฟฟ้า

17 ช่างยนต์ (รถโฟล์คลิฟท์) 2 ช 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง สาขาช่างยนต์

18 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 2 ช 20+ ม.6-ปวส. ตามตกลง ทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต

19 พนักงานเก็บตัวอย่าง 1 ช/ญ 20+ ม.3-ปวส. ตามตกลง

20 พนักงานคลังสินค้า 2 ช/ญ 18+ ม.3-ปวส. ตามตกลง

21 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

22 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 7 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

23 พนักงานเติมน้ ามัน 1 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด 500บ./วัน สามารถท างานเป็นกะและในวันหยุด ป๊ัมเอสโซ่ สถานีบริการน้ ามัน

นักขัตฤกษ์ได้ ถ.พระราม 2 กม.79 (ฝ่ังลงใต้)

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710700

24 พนักงานฝ่ายขาย 4 ช 20/40 ไม่จ ากัด 16,000+ ขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี บจก.เอ็มพีเอส 18 ลิสซ่ิง ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

25 พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 10,000+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 110/3 ม.3 ต.ลาดใหญ่ และเคร่ืองประดับ

โปรแกรม Word/Excel/Email อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

063-2097792

26 แม่บ้าน 1 ญ 18-60 ไม่จ ากัด 400/วัน ท างานเวลา 06.00-17.00 น. โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง สถานศึกษา

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-3643416

สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำรท่ี เพศต ำแหน่งงำน วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

27 ผจก.ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง บจก.ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล ผลิตกะทิ  

28 หน.แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง 19 ม.6 ถ.พระราม 2 และน้ ามะพร้าว

29 หน.แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

30 หน.แผนกซ่อมบ ารุง 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

31 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง 092-8896967

32 เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบน้ าดี 1 ช 22+ ปวส.+ ตามตกลง

33 เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบน้ าเสีย 1 ช 22+ ปวส.+ ตามตกลง

34 เจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช 22+ ปวส.+ ตามตกลง

35 พ่อบ้าน  (รายวัน) 1 ช 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

36 แม่บ้าน  (รายวัน) 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

37 พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) 5+ ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง

38 พนักงาน QC (รายวัน) 5+ ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง

39 เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 1 ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง ท างานเป็นกะได้ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง สถานพยาบาล

บุคลิกภาพดี รักงานบริการ 158/1 ต.แม่กลอง

มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-715001-5

40 ช่างเช่ือมประกอบ 2 ช 25-40 ปวช.-ปวส.+ 10,000+ มีประสบการณ์การท างานเช่ือม 1 ปีข้ึนไป เอ็น.ที.พี.แมชชีนเนอรี เคร่ืองจักร

41 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป 1 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด 350/วัน หากมีการย้ายต าแหน่งงานได้ จะไม่มีปัญหา 29/1 ต.อัมพวา สแตนเลส

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

096-8611234 

สถำนประกอบกำรท่ี ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข

3



จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง

(อัตรำ) (ปี) (บำท)

42 พนักงานกราฟิกดีไซน์ 1 ญ 18-35 ปวช./ปวส. ตามตกลง เข้าใจระบบงานการตลาดคลินิกความงาม เอสเธ่คลินิก เสริมความงาม

ป.ตรี ตามตกลง ใช้ Illustrator,Photoshop,Premier Pro 15/77 อาคารหมงฮวดเฮง

ตามตกลง After Effect อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

063-5835888

43 ฝ่ายประกันออนไลน์ 2 ช/ญ 20-25 ม.6+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office พ้ืนฐานได้ บจก.เอ็มเอ็นอาร์ อินชัวรันส์ ประกันภัย

มีประสบการณ์งานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สาขา อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

089-7776664

44 แม่บ้าน 1 ญ 18-60 ไม่จ ากัด 400/วัน ท างานเวลา 06.00-17.00 น. โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง สถานศึกษา

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-3643416

45 พนักงานชับรถ 1 ช 25-30 ม.3-ปวช. 10,000 มีใบขับข่ีรถยนต์ บจก.โชคไพบูลย์ ดีเซลอะไหล่ยนต์ อะไหล่เคร่ืองยนต์

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ต.แม่กลอง อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

081-9875035

46 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 400+/วัน บจก.ชัยศิริวัฒน์ สตีล ผลิตคอนกรีต

47 พนักงานส่งของ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 400-450/วัน ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับข่ี 137/20 ต.แม่กลอง อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

061-8808778

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข ประเภทกิจกำรสถำนประกอบกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

48 พนักงานขาย 1 ญ 25-40 ปวส.+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์ ร้านจุ๊บแจงทองพับ จ าหน่ายขนมไทย

มีประสบการณ์ด้านการขาย ต.สวนหลวง อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

082-2447060

49 พนักงานขายหน่วยรถ 1 ช/ญ 25-40 ม.3+ ตามตกลง เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีได้ บจก.โรงงานน้ าปลาฉ่ัวฮะเส็ง โรงงานน้ าปลา

คู่สามี-ภรรยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ ฝ่ังตรงข้ามบ๊ิกซี สมุทรสงคราม

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-2564884

50 Service 1 ช/ญ 18-30 ม.3+ 10,000+ 272 Amphawa รีสอร์ท/ท่ีพัก

51 ผู้ช่วยงานครัว 1 ช/ญ 18-30 ม.3+ 10,000+ ต.บ้านปรก อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

083-8531997
52 แม่บ้าน 1 ญ 35-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีทักษะในการท าความสะอาด อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ สถานท่ีท่องเท่ียว

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-752245
53 พนักงานขายและบริการลูกค้า 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง TRUE สมุทรสงคราม การส่ือสาร
54 พนักงานแนะน าสินค้า 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทรคมนาคม

55 ทางโทรศัพท์ 084-2592499,086-3624564
56 พนักงานจัดส่งพัสดุ 1 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด 20,000+ Flash Express บริการส่งพัสดุ
57 (ขับข่ีรถจักรยานยนต์) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-6623994

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

58 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.สินภิวัฒน์มงคล เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

59 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ม.6-ปวช.+ ตามตกลง ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

034-121622

60 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชีการเงิน มนตรีวิลล่า ขายอสังหาริมทรัพย์

61 พนักงานธุรการ 1 ญ 25-40 ปวส. ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ี 88/8 ม.11 ต.บ้านปรก

62 โฟร์แมน 2 ช 25+ ปวส. ตามตกลง สาขาก่อสร้างหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8222699

63 พนักงานขาย 10+ ช 18-45 ไม่จ ากัด 500บ./วัน มีการปรับบรรจุเงินเดือน 12,000 บาท บมจ.จี เอ็ม ไอ เซอร์วิส ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ค่าครองชีพ 1,000 บาท 42 ม.6 ต.คลองโคน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

062-6751963, 086-3550220

64 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 450บ./วัน เต๋าปลาทู ผลิตปลาทูน่ึง

ใกล้โลตัส/บ๊ิกซีสมุทรสงคราม

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-8624789

65 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ (QC) 1 ช/ญ 18-45 ม.6/ปวช. ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี บมจ.พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตปลาป่น

มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 034-710977

065-6964979, 087-1581417

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

66 หัวหน้าหน่วยรับวัตถุดิบ/ผลิต 1 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง บจก.โรแยล พลัส จ ากัด น้ าผลไม้บรรจุขวด

67 หัวหน้าหน่วยผสม/ผลิต 4 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

68 หัวหน้าหน่วยรีทอร์ท/ผลิต 2 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

69 หัวหน้าหน่วยแพ็ค 1 ช/ญ 20-45 ปวส.+ ตามตกลง 034-710913

70 ช่างคุมเคร่ืองไลน์ผลิต 6 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง

71 พนักงาน QC (ห้องLAB) 2 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

72 พนักงานคุมเคร่ืองไลน์ผลิต 8 ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง

73 พนักงานเช็คเกอร์/แพ็คก้ิง 2 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

74 พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์ 5 ช 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

75 พ่อบ้าน/ไลน์ผลิต 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

76 พ่อบ้าน/ธุรการ HR 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

77 แม่บ้าน/ไลน์ผลิต 2 ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

78 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง โรงแรมอัมพวาน่านอน รีสอร์ท ท่ีพัก

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

082-3334111

79 เสมียน 1 ช/ญ 20-45 ปวส. ตามตกลง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก. ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตขวดพลาสติก

ต.คลองโคน อ.เมือง

034-710810

วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำรท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

80 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม 3 ช 22-45 ป.ตรี ตามตกลง สวัสดิการ   - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บจก.เอเชียติคอุตสาหกรรม ผลิตกะทิ

81 หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ 2 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - ค่ารักษาพยาบาล 65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง และน้ าผลไม้

82 หัวหน้าส่วนสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

83 หัวหน้าส่วนผลิต 4 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - ประกันชีวิต (ติดกับวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา)

84 หัวหน้าทีมคลังสินค้า 1 ช/ญ 22-46 ป.ตรี ตามตกลง                - เงินช่วยเหลืองานศพ 093-5844674

85 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 1 ช 20-45 ม.3 ตามตกลง                - เงินค่าคลอดบุตร

86 ช่างบอยเลอร์ 4 ช 20-45 ปวช. ตามตกลง                - การฝึกอบรม

87 ช่างซ่อมบ ารุง/ช่างไฟฟ้า 10 ช 18-45 ปวช. ตามตกลง                - ชุดฟอร์มฟรี, ค่าท่ีพัก

88 ช่างควบคุมเคร่ืองจักร 20 ช 18-45 ปวช. ตามตกลง                - โบนัสประจ าปี

89 ช่างแอร์ 1 ช 20-45 ปวช. ตามตกลง                - ปรับเงินประจ าปี

90 เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 20-45 ม.6-ปวช.+ ตามตกลง                - ท่องเท่ียวประจ าปี เล้ียงปีใหม่

91 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง                - แจกทอง อายุงาน 5 ปี, 10 ปี

92 พนักงานต้อนรับโรงแรม (GSA) 1 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง โรงแรมอัมพวาริเวอร์ฟร้อนท์ รีสอร์ท ท่ีพัก

93 พนักงานบริการด้านอาหาร 1 ช/ญ 23-45 ม.6 ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

94 ผู้ช่วยแม่ครัว 1 ญ 20-50 ใม่จ ากัด ตามตกลง 034-123399, 088-1939193

95 แม่บ้าน (House Keeper) 2 ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง Line:@amphawariverfront

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
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