
จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

1 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20-40 ปวส+ 15,000+/ด. จบสาขาบัญชี ประสบการณ์ 1 ปี บจก.โรงน้้าปลาฉั่วฮะเส็ง ผลิตและจ้าหน่าย

2 เจ้าหน้าทีฝ่่ายผลิต 2 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขา Food science หรือวิศวกรรมอุตสาหการ (ตราหอยหลอด) น้้าปลา

3 เจ้าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 2 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขา Food science หรือทีเ่กี่ยวข้อง 1 ม.1 ต.บางแก้ว 
4 เซลล์ขายสินค้า 2 ช 20-45 ป.6+ 10,000+/ด. สามารถออกต่างจังหวัดได้ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
5 พนง.ขับรถยนต์(ผู้ช่วยเซลล์) 2 ช/ญ 20-45 ป.6+ 10,000+/ด. สามารถออกต่างจังหวัดได้  086-5337655
6 พนักงานฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 15,000+/ด. ท้างานฝ่ายบุคคลด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว พัฒนาการตลาดปลาป่น โรงงานปลาปน่

7 ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบ้ารุง 1 ช 25-35 ปวส 10,000+/ด. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 52 ม.6 ต.คลองโคน
จบสาขาตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-710976

8 พนง.คุมเคร่ืองฆา่เชื้อ-ฝ่ายผลิต 3 ช 20+ ม.3+ 9,540+/ด. เข้ากะได้ ท้าโอทีได้ บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ น้้าผลไม้

9 ช่างไฟฟ้า 1 ช 22-35 ปวช+ 12,000+/ด. จบสาขาช่างไฟฟ้า,เข้ากะได้ 25 ม.6 ต.บ้านปรก

10 พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ 1 ช 23-40 ไม่จ้ากัด 10,000+/ด. เข้ากะได้ ถ้ามีใบเซอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-751457

11 พนักงานติดรถส่งของ 1 ช 20-45 ไม่จ้ากัด 9,540+/ด. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก. ป.ประทีปทอง เบสท์ ฟูดส์ อาหารเกษตร
85 ม.1 ต.บางแก้ว แปรรูป

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-711335

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

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมทุรสงคราม

ประจ าเดอืน กนัยายน 2562
ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (smart job center)

“บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท า  บริการด้านอาชีพและการท างาน”

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

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

2



จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

12 ช่างคุมเคร่ืองจักร(Operator) 5 ช/ญ 20+ ปวช. 12,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.เอเชียติค ผลิตภัณฑ์
13 ช่างซ่อมบ้ารุง/ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช. 12,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร น้้ามะพร้าว
14 หัวหน้าทีมผลิต 3 ช/ญ 20+ ปวส+ 11,000+/ด. 65 ม.5 ถ.พระราม 2 
15 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 10 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากัด 9,540+/ด. ต.แพรกหนามแดง
16 หัวหน้าทีม QA 3 ช/ญ 20+ ปวส+ 11,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
17 พนักงาน QA 4 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,540+/ด. 034-772044 ต่อ 201
18 พนักงานสโตร์ 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,540+/ด.
19 พนักงานผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากัด 318+/ว.
20 พนักงานขับรถบริษัท 1 ช 20+ ม.3+ 10,000+/ด.
21 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด. รู้เร่ืองหลักการบัญชีและภาษีอากร ปิดงบได้ บจก.ป้ายนายกฤษ สต๊ิกเกอร์ ท้าสต๊ิกเกอร์
22 พนักงานช่างคุมเคร่ืองพิมพ์ 1 ช/ญ 20 ม.6+ 10,000+/ด. สามารถท้างานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ส่ีแยกไฟแดงโลตัส

084-5584238

23 พนักงานบริการห้องจัดเล้ียง 2 ช/ญ 20-40 ปวส+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ด้านโรงแรม/รีสอร์ท บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท โรงแรม
24 แม่ครัว /พ่อครัว 1 ช/ญ 30-40 ม.3+ 12,000+/ด. มีประสบการณ์ท้าอาหาร 1 ปีขึ้นไป 54 ม.2 ต.บางพรม รีสอร์ท
25 พนง.ลูกค้าสัมพันธ์ร้านกาแฟ 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ 10,000+/ด. ชงกาแฟสด และเคร่ืองด่ืมชงสดทุกประเภท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
26 พนักงานห้องซักรีด 1 ช 20-40 ปวส+ 9,540+/ด. ทุกต้าแหน่งท้างานล่วงเวลาได้ 090-2355165 
27 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-40 ม.6+ 10,000+/ด. ขายสินค้าในเครือทรู มีค่าคอมมิสชั่น บจก.กรรภิรมย์โซลูชั่น โทรคมนาคม
28 ผู้ช่วยช่างติดต้ัง 1 ช 18-35 ม.3+ 320+/ว. บริการติดต้ังตามบ้านลูกค้า ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ

จ.สมุทรสงคราม
081-3550692

29 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวช+ 10,000+/ด. ท้าบัญชีซ้ือขาย บจก.โชคไพบลูย์ดีเซลอะไหล่ยนต์ อะไหล่ยนต์
30 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25-35 ปวช+ 10,000+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 5/1 ถ.ราษฏประสิทธิ ์ต.แม่กลอง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
081-9875035

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
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31 ผู้ช่วยแม่ครัว 3 ช/ญ 25-40 ไม่จ้ากัด 320+/ว. ท้างานเป็นกะได้ เดอะบัฟฟาโล่อัมพวารีสอร์ท โรงแรม

32 ช่างสระ-ไดร์ผม 2 ญ 25-35 ไม่จ้ากัด 320+/ว. สระ-ไดร์ผม ลูกค้าทีม่าใช้บริการ 125/70 ถ.สส.-บางแพ ต.แม่กลอง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

061-390-9333 

33 พนักงานขับรถ 1 ช 22-35 ม.3+ 400+/ว. มีใบอนุญาตขับขี่ รู้เส้นทางเยอะ บจก.พ.ีเค.วินเนอร์ เอ็นจิเนียร่ิง รับเหมาก่อสร้าง

34 โฟร์แมน 1 ช 22-40 ปวช+ 15,000+/ด. จบสาขาก่อสร้าง/โยธา หรือทีเ่กี่ยวข้อง โครงการกาญวริญ ม.11

ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สส.

089-7936563

35 ช่างพิมพ์กราเวียร์/ลามิเนต 2 ช 21-35 ม.6/ปวช+ 320+/ว. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า บจก.พรีแพค ประเทศไทย ผลิตพลาสติก
36 พนักงานคุมเคร่ืองจักร 4 ช/ญ 21-35 ม.6/ปวช+ 320+/ว. ควบคุมการท้างานของเคร่ืองจักร 1/1 ม.4 ต.บางช้าง

ทุกต้าแหน่งท้างานเป็นกะได้ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-751186

37 ช่างทาสี-ช่างไม้ 4 ช/ญ 20-50 ไม่จ้ากัด 500+/ว. ท้างานในศูนย์การค้า นายจีรวัตร คงเฉลืม รับเหมากอ่สร้าง

เวลาท้างาน 22.00 - 05.00 น. 99/39 ซ.ชงโค ต.ลาดใหญ่

มีรถรับ-ส่ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

065-6755657

38 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20-40 ไม่จ้ากัด 330+/ว. ยกเหล็ก มัดเหล็ก ต้องมีร่างกายแข็งแรง บจก.ทริลเลียน สตีล ผลิตเหล็ก

99/1 ม.9 ต.บางแก้ว รูปพรรณ
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

081-732-5115

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)

39 ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-45 ม.3+ 6,000+คอมฯ รับบริการลูกค้า รักษ์วรา เจริญยนต์(ซูซูก)ิ จ้าหน่ายรถยนต์

40 ช่างเทคนิค 2 ช 20-45 ม.3+ 9,540+/ด. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ดูแลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 18 ม.7 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-710407
41 แม่ครัว 1 ญ 25-45 ม.3+ 12,000+/ด มีประสบการณ์ท้าอาหาร 2 ปีขึ้นไป ร้านอาหารเรือนปันไท ร้านอาหาร

99/9 ม.11 ต.บ้านปรก
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

085-7042565
42 ช่างเชื่อมอาก้อนสแตนเลส 2 ช 20-45 ไม่จ้ากัด 450-700/ว. ท้างานเชื่อมสแตนเลส วันชัยการช่าง งานสแตนเลส

(ร้านอยู่ก่อนถึงวัดศรัทธาธรรม) 35/43 ต.แม่กลอง
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

089-8373188
43 ช่างติดต้ังแอร์บ้าน 1 ช 20-50 ไม่จ้ากัด 318+/ว. ผ่านทดลองงาน ปรับเงินให้ตามความสามารถ ร้านเต็มสุขออโต้เซลส์ ติดต้ังแอร์บ้าน

มีประสบการณ์ท้างานด้านนี้มาบ้าง 1 ม.6 ต.บ้านปรก 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

091-4455978
44 พนักงานทัว่ไป 3 ช 20-40 ไม่จ้ากัด 330+/ว. ต้องมีร่างกายแข็งแรง บจก. อินฟินิต้ี เมทัล ผลิตเหล็ก

ตาไม่บอดสี 99/3 ม.9 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-129803
45 ช่างซ่อมบ้ารุงรถเทรลเลอร์ 2 ช 20+ ป.6+ 10,000+/ด. ซ่อมรถเทรลเลอร์ แม่กลองโลจิสติกส์ ขนส่ง

75/34-35 ม.1 ต.แม่กลอง 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

091-2290499

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

(อตัรา) (ปี)

46 พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 1 ช 20-40 ม.3+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ PC เชียร์สินค้า โฮมโปรสมุทรสงคราม ขายสินค้า
ถ.พระราม2 ต.บางแก้ว

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
091-7710091

47 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชี 1 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 10,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.โชคชัยทิพย์รัตน์คอมกรีต จ้าหน่ายคอนกรีต
จบสาขาบัญชี 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-720264

48 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 15,000+/ด. ท้างานเกี่ยวกับด้านการตลาด โตโยต้าสมุทรสงคราม จ้าหน่ายรถยนต์
49 ช่างยนต์ 3 ช 19-26 ปวช+ 9,540+/ด. ทุกต้าแหน่งอัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับ 78 ต.แม่กลอง
50 ช่างเคาะ 3 ช/ญ 19-26 ปวช+ 9,540+/ด. ประสบการณ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
51 ช่างสี 7 ช/ญ 19-26 ปวช+ 9,540+/ด. 034-719316
52 พนักงานล้างรถ 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ 9,540+/ด.
53 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้ มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์ รถยนต์

167 ม.6ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-773555
54 ช่างซ่อมบ้ารุง 5 ช 20+ ปวช+ 15,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.สหชัย ซีฟูด้ อาหารทะเล-
55 พนักงานผลิต 20 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากัด 318+/ว. สวัสดิการ 208/1 ม.1 ถ.วิธานวิถี แช่แข็ง
56 พนักงานQC 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 318+/ว. **รถรับ-ส่ง,อาหารกลางวัน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การขึ้นเงินเดือนรายป*ี* 034-723491
57 ช่างกลึง/ช่างมิลล่ิง 3 ช 20-55 ไม่จ้ากัด 12,000+/ด. สามารถท้างานกลึงได้ บจก.วุฒิชัยชาญ เอ็นจิเนียร่ิง โรงกลึง/เชื่อม

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 70/10 ม.14 ต.ลาดใหญ่
อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-715943
58 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20-50 ป.6+ 318/ว. ดูแลความเรียบร้อยสถานทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย สนง.ตลาดธนวัท รับฝากรถ

ให้ความสะดวกกับลูกค้า เก็บเงิน/คิดเงินลูกค้า 734/29 ต.แม่กลอง
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

081-8588777
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)

59 หัวหน้าหน่วยการผลิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขา food science ค่าแรงตามประสบการณ์ บจก.เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส อาหารทะเล
60 หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขา food science ค่าแรงตามประสบการณ์ 69/5 ม.5 ถ.พระราม 2 แปรรูปแช่แข็ง
61 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 320+/ว. ต.บางขันแตก อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม
034-710999 ต่อ 0

62 วิศวกรโยธา 3 ช 25+ ป.ตรี 18,000+/ด. จบสาขาวิศวกรรมโยธา บจก.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ รับเหมาก่อสร้าง

ค่าแรงตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 123 ม.1 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712576
63 พนักงานขับรถเครน 2 ช 20+ ไม่จ้ากัด 12,000+/ด. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ บจก.พี ซี เอ็น เทค โรงเหล็ก

ค่าแรงตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ซ.วัดราษฏร์ธรรมมาราม
ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

081-8462386
64 พนักงานคลังสินค้า 10 ช 18+ ไม่จ้ากัด 9,540+/ด. พนักงานคลังสินค้า อุดมชัยสมุทรสงครามซีเมนต์ จ้าหน่ายวัสดุ-
65 พนักงานบัญชี 1 ญ 18+ ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์ท้างานบัญชี 134/33 ม.1 ต.บางแก้ว ก่อสร้าง
66 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 18+ ไม่จ้ากัด 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ค่าแรงตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 034-711824
67 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 318+/ว. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้าหน่ายวัสดุ
68 พนักงานคลังอัตโนมัติ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 318+/ว. 99/1 หมู่ 11 ต.ลาดใหญ่ ตกแต่งบ้าน

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
098-0972451

69 Assistant manager housekeeping 1 ช/ญ 35-45 ไม่จ้ากัด 10,000+/ด. มีประสบการณ์ บ้านอัมพวา รีสอร์ท รีสอร์ท
70 หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 1 ญ 30-45 ไม่จ้ากัด 10,000+/ด. ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ 22 ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า
71 กุ๊ก 1 ช/ญ 30-45 ไม่จ้ากัด 10,000+/ด. มีประสบการณ์ท้าอาหาร 1 ปีขึ้นไป ต.อัมพวา อ.อัมพวา 
72 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ม.3+ 318+/ว. 034-752222
73 Chef de partie 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ท้างานด้านโรงแรม ณ ทรีธารา รีสอร์ท รีสอร์ท
74 steward 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 53 ม.7 ต.บางยี่รงค์
75 Supervisor banquet 1 ช/ญ 20+ ม3+ 10,000+/ด. อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม

034-751335
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