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

1 หัวหน้าหน่วยผสม-ฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25-40 ปวช.-ปวส. 10,000+/ด. สามารถเข้ากะ ท าโอทีได้ บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ ผลิตน้ าผลไม้
2 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 22-40 ปวช.-ปวส. 10,000+/ด. สามารถเข้ากะ ท าโอทีได้ 14 ม.1 ต.บ้านปรก
3 หัวหน้าฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 10,000+/ด. จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือทีเ่กี่ยวข้อง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ทุกต าแหน่งเงินเดือนตามตกลง 034-751457
4 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. แปรรูปแมงกะพรุน หจก.คิม เจเจ อินเตอร์ฟูด้ส์ แปรรูป
5 พนักงานเสมียนธุรการ 1 ช/ญ 20+ ม.6/ปวช+ 323+/ว. ท างานเอกสาร งานธุรการ 69/10 ต.แม่กลอง แมงกะพรุน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
094-2521114

6 พนักงานท าความสะอาด 40 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานตามพืน้ทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย บจก.กองกาญจน์ ครีนนิ่ง ท าความสะอาด

311/4 ม.6 ต.ท้ายหาด
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

080-7964656
7 เสมียน 1 ช/ญ 25-40 ม.6/ปวช+ 9,690+/ด. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ บจก.เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ ก่อสร้าง

ท างานแม่บ้านได้ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
ค่าจ้างพิจารณาตามความสามารถ จ.สมุทรสงคราม

061-2831329

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน มิถุนายน 2564

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

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



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

8 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 323+/ว. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ รีสอร์ท สวนนพรัตน์ รีสอร์ท

9 พนักงานท าความสะอาด 5 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลง 25/2 ม.9 ต.บ้านปรก

10 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20+ ปวช+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

11 พนักงานห้องอาหาร/แคชเชียร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 323+/ว. 094-1022464

12 พนักงานทัว่ไป/Parttime 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 323+/ว.

13 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ 9,690+/ด. มีประสบการณ์ท างานด้านโรงแรม โรงแรมอัมพวา ริเวอร์ฟร้อนท์ โรงแรม

14 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี 10,000+/ด. ค่าจ้างตามตกลง 27/1 ต.อัมพวา

15 พ่อครัว/แม่ครัว 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด 13,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

16 ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด 9,690+/ด. 034-123399

17 พนักงานท าความสะอาด 2 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด 9,690+/ด.

18 พนักงานผลิตรายวัน 20 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. บจก.สยามมารีนโปรดักซ์ แปรรูป

19 พนักงานผลิตรายเหมา 20 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 26 ม.9 ต.บางแก้ว อาหารทะเล

20 ธุรการ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

21 แม่บ้าน 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-773999

086-3242474

22 พนักงานคลังสินค้า 1 ช/ญ 26+ ปวช+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาพิเศษ บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ เคร่ืองก าเนิด

23 ช่างสี 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. พ่นสี เก็บงานสีเคร่ืองยนต์ได้ 44/3 ม.6 ต.คลองโคน ไฟฟ้า

ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

02-6123533 ต่อ 401

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)

24 พนักงานฝ่ายผลิต 3 ญ 18-50 ไม่จ ากัด 323+/ว. ท าขนมไทย ร้านจุ้บแจงทองพลับ ท าขนม

เชิงสะพานวัดภุมรินทร์

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

082-2447060

25 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 25+ ไม่จ ากัด 323+/ว. บจก.อินฟินิต้ี เมทัล เหล็ก

99/3 ม.9 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-129803

26 พนักงานผลิตรายวัน 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. งานผลิตและคลังสินค้า บจก.โรแยลพลัส น้ าผลไม้

129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710913

27 ช่างแอร์ 2 ช 18+ ม.3+ 323+/ว. งานล้างแอร์ ติดต้ังแอร์ ติดกล้องวงจรปิด ร้านทีคูล อิเล็คทริค ติดต้ังแอร์

ค่าจ้างตามตกลง 1139/76 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

083-6277999

28 ช่างแอร์/ผู้ช่วยช่างแอร์ 3 ช 18-45 ม.3+ 323+/ว. งานล้างแอร์ ติดต้ังแอร์ ร้านวุฒิชัยเคร่ืองเย็น จ าหน่าย

ค่าจ้างตามตกลง 134/21 ต.แม่กลอง อุปกรณ์ไฟฟ้า

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712768

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

29 ช่างบอยเลอร์ 2 ช 18+ ปวช+ 9,690+/ด. ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.เอฟเวอร์ไชนิ่ง ผลิตอาหารสัตว์

30 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 18+ ปวช+ 9,690+/ด. 66 ม.6 ต.คลองโคน

31 พนักงานควบคุมคุณภาพ 5 ญ 18+ ม.3+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

32 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-756485

33 พนักงานผลิตรายเดือน 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขา Food Science หรือเกี่ยวข้อง บจก.สหชัยซีฟูด้ อาหารแช่แข็ง

34 พนง.ควบคุมคุณภาพรายเดือน 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีปสก.ด้านอาหารทะเลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง

35 พนักงานวิศวกรรม(ซ่อมบ ารุง) 5 ช 25+ ปวช+ ตามตกลง มีปสก.โรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

36 พนักงานผลิตรายวัน 200 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. 034-723491

37 พนง.ควบคุมคุณภาพรายวัน 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323+/ว. มีประสบการณ์ด้านอาหารทะล

38 พนักงานวิศวกรรมรายวัน 5 ช 18-35 ม.3+ 323+/ว.

39 วิศวกร 1 ช 25+ ป.ตรี 15,000+/ด. ทุกต าแหน่งค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.มหาลาภก่อสร้าง รับเหมากอ่สร้าง

40 โฟร์แมนและเฮดแมน 1 ช 25+ ปวส+ 12,000+/ด. 113 ม.2 ต.คลองเขิน

41 ออกแบบและประเมินราคา 1 ช 25+ ปวส+ 12,000+/ด. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

42 พนักงานขับรถและแบคโฮ 1 ช 25+ ไม่จ ากัด 10,000+ด 061-8533886

43 พนักงานล้างรถ 3 ช/ญ 20-40 ม.3+ 323+/ว. ค่าจ้างตามตกลง บจก.โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

44 พนักงานขาย 4 ช/ญ 20-30 ปวช+ 323+/ว. 78 ต.แม่กลอง

45 ช่างยนต์(สาขาช่างยนต์) 2 ช/ญ 18-26 ปวช+ 323+/ว. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

46 ช่างสี(ขัดสี,เตรียมพืน้) 3 ช/ญ 18-26 ปวช+ 323+/ว. 034-719300

47 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-26 ปวช+ 323+/ว. 034-719316

48 พนักงานสโตร์ 1 ช/ญ 20-26 ปวช+ 323+/ว.

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

49 พนักงานQC+R&D 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คิดค้นผลิตภัณฑ์ น้อยเบเกอร่ี  จ าหน่าย

วุฒิ ป.ตรี หรือจบจากสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับอาหาร  99 ม.6 ต.บางแก้ว เบเกอร่ี

50 พนักงานกราฟฟิคดีไซน์  1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 15,000+/ด. ออกแบบสินค้า รูปภาพและผลิตภัณฑ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ท าส่ือการตลาดออนไลน์ได้ ด้วยวิธีการทีส่ร้างสรรค์ 064-8261355

51 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวส+ 12,000+/ด. ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร

ทุกต าแหน่งค่าจ้างตามตกลง

52 ช่างซ่อมบ ารุง        2 ช/ญ 18+ ปวช+ 350+/ว. จบสาขาช่างกล/ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร ขวดบรรจุภณัฑ์

53 ผู้ช่วยช่าง      3 ช/ญ 18+ ม.3+ 350+/ว. ขยัน ซ่ือสัตย์ ใฝ่เรียนรู้
 5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่

54 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 350+/ว. ค่าแรงพนักงาน เร่ิมที ่ 350+++  / วัน
 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

มีเบีย้ขยัน 400/ วิค สมัครแล้วรู้ผลเลย 081-9386284

55 โฟร์แมน 1 ช 20+ ปวช+ 9,690+/ด. ค่าจ้างตามตกลง บจก.โชคชัยทิพรัตน์ ผลิตเสาปูน

56 จป.วิชาชีพ 1 ช 20+ ป.ตรี 9,690+/ด. 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264

57 เสมียน 2 ญ 18+ ปวช+ 9,690+/ด. ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตพลาสติก

82 ม.6 ต.คลองโคน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810

099-2131969

ประเภทกิจการ
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5


