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

1 พนักงานล๎างรถ 3 ช/ญ 20-45 ป6+ ตามตกลง บจก.โตโยต๎า สมุทรสงคราม ขายรถยนต์

2 พนักงานขาย 3 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-719300

3 พนักงานขาย 10+ ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 12,000 มีคําคอมมิชชั่นเมื่อบรรจุงาน บจก.จีเอ็มไอ เซอร์วิซ เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า

4 ธุรการ 1 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 12,000 โบนัสตามผลประกอบการ 42 ม.6 ต.คลองโคน

รถต๎ูรับสํงพนักงาน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

062-6756193

5 พนักงานจัดเล้ียง 10+ ช/ญ 20-40 ไมํจ ากัด ตามตกลง จัดเสริฟจัดวางและตกแตํงโต๏ะอาหาร the grace amphawa โรงแรม ทีพ่ัก

สามารถท างานเป็นกะได๎ ต.บ๎านปรก อ.เมือง 

มีความกระตือรือร๎น ตรงตํอเวลา ขยัน อดทน จ.สมุทรสงคราม

086-3659511

6 เสมียน 1 ญ 20+ ปวส. ตามตกลง บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตบรรจุภัณฑ์

ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

034-710810

7 ทีป่รึกษาด๎านบริการ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง มีใบอนุญาติขับขี่ โชว์รูมฟอร์ด เตชอัมพร ขายรถยนต์

ต.บางแก๎ว จ.สมุทรสงคราม

086-7655489

ต าแหน่งงานว่าง เดอืนพฤศจิกายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียดงาน/เงื่อนไข
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

8 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-40 ไมํจ ากัด ตามตกลง มีรถสํวนตัว สามารถออกตํางจังหวัดได๎ บจก. อินฟินิต้ี เมทัล ผลิตและจ าหนําย
9 พนักงานขับรถสิบล๎อ 1 ช 18-40 ไมํจ ากัด ตามตกลง ต.บางแก๎ว อ.เมือง เหล็กรูปพรรณ

* บริษัทอยูํในซอยข๎างร๎านเค๎กฐาปนีดํานชําง - จ.สมุทรสงคราม
พระราม2 034-129803-4

10 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช 18-35 ม.6 ตามตกลง สวัสดิการ:คํารักษาพยาบาล ประกันสังคม เดอะบัฟฟาโล อัมพวา โรงแรม ทีพ่ัก
11 พนักงานร๎านกาแฟ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง ต.อัมพวา อ.เมือง
12 รักษาความปลอดภัย 1 ช 25-45 ม.6 ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

092-2517133
13 เจ๎าหน๎าที ่คลังสินค๎าส าเร็จรูป 1 ช/ญ 18+ ม.6 ตามตกลง จัดท าเอกสาร บันทึกข๎อมูลประจ าวัน บจก.พัฒนาการตลาดปลาบํน การขายสํงอาหาร

มีทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ ต.คลองโคน อ.สมุทรสงคราม สัตว์
จัดท าต๋ัว จ.สมุทรสงคราม
มีความรับผิดชอบ 034-710974

14 หัวหน๎าบัญชี 1 ช/ญ 25+ ไมํจ ากัด ตามตกลง บจก.โชคชัยทิพรัตน์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
15 เจ๎าหน๎าทีฝ่่ายสนาม 1 ช 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ต.ลาดใหญํ อ.เมือง
16 เจ๎าหน๎าทีช่ํางเชื่อม 1 ช 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม
17 เจ๎าหน๎าทีแ่พล๎นท์ 1 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง 064-9839590
18 ผ๎ูรับเหมา (กํอสร๎าง) 1 ช 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง
19 QC รายผลิต 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 343+ มีประสบการณ์โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.สุรใจ ฟูด้ส์ อินดัสทรี ผลิตปลาบรรจ-ุ
20 QC คลังสินค๎า 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 343+ ต.บางแก๎ว อ.เมือง กระป๋อง
21 คุมเคร่ืองฉลากคลังสินค๎า 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 343+ จ.สมุทรสงคราม

095-5932662

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

22 พนักงานครัว 1 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ร๎านยํางเนย อัมพวา ร๎านปิง้ยําง

23 พนักงานเสิร์ฟ 4 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ต.บ๎านปรก อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

098-8746580

24 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง มีใบอนุญาติขับขี่ บจก.  มุ๎ยฮวดมอเตอร์เซลล์ การขายยานยนต์

25 ธุรการการตลาด 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง ต.บางแก๎ว อ.เมือง

26 ธุรการต๎อนรับรถซํอม 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

27 พนักงานต๎อนรับรถซํอมสีและตัวถัง 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง 090-9297700

28 ธุรการประกันภัย 1 ช/ญ 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง

29 ชํางติดต้ัง อินเตอร์เน็ต 1 ช 18+. ปวช. 400+ ใบขับขี่รถยนต์ Ais Fibre สาขาสมุทรสงคราม Ais Fibre

Ais Fibre อาคารไลฟ์บิส2 ต.แมํกลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-2495252

30 ผ๎ูจัดการแผนกต๎อนรับลํวงหน๎า 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง ต๎องมีประสบการณ์ด๎านงานโรงแรม 2-3 ปี โรงแรมอัมพวาริเวอร์ฟร๎อนท์ โรงแรม ทีพ่ัก

31 พนักงานต๎อนรับลํวงหน๎า 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง ต.อัมพวา อ.อัมพวา

32 หนักงานบริการด๎านอาหาร- 1 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

และเคร่ืองด่ืม 034-123399

33 แมํบ๎าน 1 ญ 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง 088-1939193

34 ผ๎ูชํวยในครัว 1 ญ 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง

35 พนักงานการเงินและบัญชี 1 ช/ญ 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง

รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการที่ ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

36 เจ๎าหน๎าทีจ่ัดซ้ือ + สโตร์ 1 ญ 22-45 ปวส.-ป.ตรี 12000 จัดซ้ืออุปกรณ์อะไหลํ และอื่นๆ บริษัททริลเลีย สตีลจ ากัด การผลิตเหล็ก

37 พนักงานขับรถ 10 ล๎อ 1 ช 22-40 ม.3+ ตามตกลง มีใบอนุญาติขับขี่ ต.บางแก๎ว อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

090-9893376

38 พนักงานเอกสาร 2 ญ 18-45 ม.6 350+ เข๎างานเป็นกะ ร๎าน อ.นัยนา ขายของช า

39 พนักงานทัว่ไป 5 ช/ญ 18-40 ม.6 350+ มีทดลองงาน ต.บางนกแขวก อ.บางคนที 

40 พนักงานจัดเรียง 10 ญ 18-40 ม.6 350+ จ. สมุทรสงคราม

41 แคชเชียร์ 4 ญ 18-25 ไมํจ ากัด 350+ 063-1565654

42 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 13000 ใบขับขี่รถยนต์ ร๎านเอ็มโฟน สมุทรสงคราม ขายโทรศัพท์

43 พนักงานหน๎าร๎านทัว่ไป 1 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 15000 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

44 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวช.+ ตามตกลง 081-3677603

45 ต าแหนํงแคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-45 ไมํจ ากัด ตามตกลง สวัสดิการพร๎อมชุดพนักงาน ร๎านข๎าวใหมํปลามัน อัมพวา โรงแรม ทีพ่ัก

46 ต าแหนํงบริกร/เสริฟ 4 ช/ญ 20-45 ไมํจ ากัด ตามตกลง ต.แพรกหนามแดง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

063-8249996 (แอม)

47 ชํางเทคนิค 1 ช 23-40 ปวช.+ 11000 ประกันสังคม  บจก.ซันดรากอน เอ็นจิเนียร่ิง กํอสร๎าง

ชุดยูนิฟอร์ม ต. ลาดใหญํ อ.เมือง

***ท างานที ่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ.สมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม*** 084-2958925

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

48 ผ๎ูจัดการสาขาฝึกงาน 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 10500 ต าแหนํงผ๎ูจัดการสาขาฝึกงานและแอดมินประจ า บจก. ไดนาสต้ีไทล์ท๎อป ผลิตกระเบือ้ง

49 แอดมิน 1 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 10500 สาขาจ าเป็นต๎องมีบุคคลค้ าประกัน สาขา แมํกลอง

50 พนักงานขับรถ 1 ช 18+ ไมํจ ากัด 10500 081-8301352 

51 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 10500 065-7315774, 085-4804127

52 แมํบ๎าน 1 ญ 25-55 ม.3+ ตามตกลง ประกันสังคม The Grace Amphawa ทีพ่ัก โรงแรม

สาขา สมุทรสงคราม

ต.บ๎านปรก อ าเภอเมือง

086-3659511

53 ชํางยนต์ 1 ช 20-36 ม.3+ ตามตกลง มีใบอนุญาติขับขี่ บจก.ไทยเทคเยนเนอเรเตอร์ ผลิตเคร่ืองไฟฟ้า

54 ชํางเชื่อม 1 ช 20-36 ไมํจ ากัด ตามตกลง สามารถออกตํางจังหวัดได๎ ต.คลองโคน อ.เมือง

55 คนขับรถ 6 ล๎อ 1 ช 20-36 ไมํจ ากัด ตามตกลง  จ.สมุทรสงคราม

56 ชํางไฟฟ้า 1 ช 20-36 ม.3+ ตามตกลง 081-8592181

57 เจ๎าหน๎าทีส่โตร์ 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง

58 พนักงานนวด 10+ ญ 18-35 ไมํจ ากัด ตามตกลง หัตถาธารา สาขา1 อัมพวา นวดสมุนไพร

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

064-931-5416

089-672-0205 

59 พนักงานขับรถ 1 ช 18-45 ไมํจ ากัด ตามตกลง มีใบอนุญาติขับขี่ บจก. ว.แสงวนิชค๎าวัสดุ ขายปลีกวัสดุกอํสร๎าง

60 พนักงานแอดมิน 1 ญ 18-30 ไมํจ ากัด ตามตกลง ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ ต.บ๎านปรก อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

034-716299

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

61 ชํางกลึง 1 ช 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน ร๎านวัฒนาการชําง อูํซํอมรถยนต์

ต.แมํกลอง จ.สมุทรสงคราม

086-6667289

62 พนักงานประจ าร๎าน 10+ ช/ญ 18+ ม.3+ 10140 KFC ไดร์ฟทรู ปตท คลองโคน ร๎านอาหาร

63 ผ๎ูจัดการร๎านฝึกหัด 1 ช/ญ 21+ ปวส-ป.ตรี 12600 ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

065-9373068

64 คนดูแลผ๎ูสูงอายุ 1 ญ 30-60 ไมํจ ากัด 18000 สามารถนอนพักกับผ๎ูสูงอายุได๎ บ๎านใกล๎โรงเรียน- ดูแลผ๎ูสูงอายุ

ล๎อมรักแมํกลอง

095-3643416

65 บาร์ริสต๎า 1 ช/ญ 20+ ไมํจ ากัด 12000 maeklong ลอง stay โรงแรม ทีพ่ัก

ต. สวนหลวง อ. อัมพวา

จ.  สมุทรสงคราม

088-8474263

66 ชํางซํอมบ ารุง 2 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 435+ มีเบีย้ขยัน 400/วิค บจก. อุตสาหกรรม การผลิตเคร่ืองด่ืม

67 ผ๎ูชํายชําง 5 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 395+ แมํกลองการเกษตร

68 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด 360+ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-9386284

69 ชํางซํอมบ ารุง 1 ช 25+ ปวช+ ตามตกลง สามารถเข๎างานเป็นกะได๎ บจก.เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อนิเกรเดียน การผลิตอาหาร

ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ส าเร็จรูป

099-2602598

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

70 หัวหน๎าสํวนวิศวกรรม 3 ช 30+ ไมํจ ากัด ตามตกลง คํารักษาพยาบาล บจก. เอเซียติค ผลิตผลไม๎และ-

71 หัวหน๎าสํวนผลิต 3 ช/ญ 30+ ไมํจ ากัด ตามตกลง เงินคําคลอดบุตร อุตสาหกรรมเกษตร ผักบรรจุกระป๋อง

72 หัวหน๎าสํวนประกันคุณภาพ 2 ช/ญ 30+ ไมํจ ากัด ตามตกลง คําทีพ่ัก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

73 เจ๎าหน๎าทีส่รรหาวําจ๎างบุคคลากร 1 ช/ญ 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ประกันชีวิต 093-5844674

74 เจ๎าหน๎าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 5 ช 20+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ประกันสุขภาพ

75 ชํางไฟฟ้า/ชํางซํองรุง 20 ช 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง

76 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 2 ช 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง

77 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง

78 พนักงานขาย (เติมน้ ามัน) 1 ช/ญ 18-40 ม.3 ตามตกลง คําเข๎ากะ/คําเข๎าเคร่ือง บจก. รัตนไพบูลย์ สถานีบริการ

79 พนักงานขาย (เซเวํน) 1 ช/ญ 18-40 ม.3 ตามตกลง สมุทรสงคราม 2555 น้ ามันเชื้อเพลิง

80 พนักงานHR Recruitment 1 ช/ญ 20-40 ป.ตรี ตามตกลง สามารถเดินทางไปตํางจังหวัดได๎ ต.ลาดใหญํ อ.เมือง
ใช๎โปรแกรม Microsoft Office, จ.สมุทรสงคราม

Googlesheet, Googleform 064-0978417

81 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.3+ 400 คอมมิชชั่น ร๎าน BEBE Phone ขายโทรศัพท์

สาขาโลตัสสมุทรสงคราม

098-0269090

82 แผนกต๎อนรับ 1 ช 20+ ม.6/ปวช. ตามตกลง บจก. เจ พี แพลนเนอร์ อพาร์ทเม๎น

83 แมํบ๎าน 1 ญ 20+ ม.6 ตามตกลง สาขา สมุทรสงคราม

* สถานทีต้ั่ง : ตรงข๎ามร๎านข๎าวต๎มต้ีหลุง ต.บางแก๎ว อ.เมือง 

 หลังโลตัส 089-0600711

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

84 เจ๎าหน๎าทีบ่ริการลูกค๎า 1 ญ 20+ ปวส. ตามตกลง สามารถขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ บจก.เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล สินเชื่อ

มีใบอนุญาติขับขี่ สาขาอัมพวา อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

066-0953709

85 fb manager 1 ช/ญ 30+ ไมํจ ากัด ตามตกลง โรงแรม อัมพวานํานอน โรงแรม ทีพ่ัก

ต.อัมพวา อ.อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

082-333-4111

86 พนักงานบัญชี-ธุรการ 1 ญ 22-30 ปวส. ตามตกลง สาขาบัญชีหรือคอมพิวเตอร์ บจก. พีเอสเค มารีน
 ขายสัตว์น้ า

ใช๎งานคอมพิวเตอร์ได๎ดี (สาขาสมุทรสงคราม)

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

082-3563749

87 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวส.+ 13,000 บจก. มหาลาภกํอสร๎าง กํองสร๎างอาคาร

88 พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวช. 350 ต.คลองเขิน อ.เมือง

89 พนักงานขับรถแบคโฮ 10+ ช 18-50 ไมํจ ากัด 400+ จ.สมุทรสงคราม

061-8533886

90 พนักงานขับรถ 1 ช 20-40 ป.6+ 500+ มีใบขับขี่รถยนต์ บจก.สุขเจริญทรัพย์โคโคนัท ผลิตน้ ามะพร๎าว

91 พนักงานยกของ 1 ช 20-40 ป.6+ 400+ ยกของหนักได๎ ต.คลองเขิน อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

095-8799333

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

92 ชําง 1 ช 18+ ม.6 ตามตกลง โชว์รูมเวสป้า สมุทรสงคราม ขายเวสป้า
ต. บ๎านปรก จ.สมุทรสงคราม

081-7050732
93 หัวหน๎าแผนกผลิต 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ในหัวหน๎าแผลกผลิต2ปีขึ้นไป บจก. สยาม โกอินเตอร์ ฟูดส์ จ าหนํายเบเกอร่ี
94 ฝ่ายผลิต (ห๎องกวนไส๎) 1 ญ 30+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ท าเอกสาร บันทึกข๎อมูลได๎ ต.ลาดใหญํ จ.สมุทรสงคราม

092-8832594
95 ชํางเชื่อม 1 ช 30-50 ไมํจ ากัด 400+ ประกันสังคม บจก.จันทโรทัย กรุ๏ป ผลิตไม๎

ต.แพรกหนามแดง 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

091-7896562
96 พนักงานต๎อนรับ 5 ช-ญ 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ส่ือสารภาษาตํางประเทศได๎ (อังกฤษ จีน ญีปุ่น่) ร๎านทีน่ี่แมํกลอง ร๎านอาหาร
97 พนักงานครัว 1 ช-ญ 18+ ไมํจ ากัด ตามตกลง ในระดับพอเข๎าใจได๎ ต. ลาดใหญํ จ.สมุทรสงคราม

089-8998906
98 พนักงานขาย แผนกมีโชค 1 ช-ญ 18-37 ม.3+ ตามตกลง ใช๎คนค้ าประกันในการท างาน บิก๊ซี สาขาสมุทรสงคราม ห๎างสรรพสินค๎า

ต.บางแก๎ว จ.สมุทรสงคราม
097-9241601

99 พนักงานขายและดูแลลูกค๎า 1 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 11000 TRUE สาขาสมุทรสงคราม ทรูมูฟ
095-5541645 คุณหญิง
086-3624564 คุณยุ๎ย

100 ครูผ๎ูสอนเอกภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง โรงเรียน กงหลีเจี้ยนหมิน โรงเรียน
ต.แมํกลอง จ.สมุทรสงคราม

034-710683

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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