
ตาํแหน่งงานว่างประจําเดอืน พฤศจิกายน 2559 
สํานักงานจดัหางานจังหวดัตาก และสาขาแม่สอด 

ตาํแหน่งงาน    ไม่จํากดัวุฒิ 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 บ.ศรีตะวนั แอล พ ีจี จํากดั 
153 ม.11 ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก 

พนง.ขบัรถส่งก๊าซ 2 ช 20+ 300 บ/ว  30 พ.ย 59 

2 หจก.แม่สอดเซรามคิ 
99 ม.11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

ล่ามพม่า 
 

1 
 

ญ 
 

20+ 
 

300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

3 ร้านหัวฝายคอนกรีต 
664 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ6,10ลอ้ 
พนกังานจดัเรียงสินคา้ 

2 
2 

ช 
ช 

25+ 
20-35 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

 30 พ.ย 59 

4 หจก.ว.สิงห์กรุง 
723/16 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 5 ช/ญ 25+ 12,000 บ/ด 30 พ.ย 59 

5 บ.ลคักี ้อนิเตอร์ จํากดั 
9/11ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างซ่อมรถ 
ช่างพน่สี 

2 
2 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

 30 พ.ย 59 

6 หจก.เอม็ เอน็ เมจิ แม่สอด อนิเตอร์ 
86/2 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

7 ร้านนัมเบอร์วันคาร์แคร์ 
460 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานลา้งรถ 3 ช 18+ 300 บ/ว  30 พ.ย 59 

8 บ.ว.สิงห์กรุง 
308 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

9 บ.เลควูด พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
12/1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างเช่ือม 
ช่างเขียนแบบ 
ช่างไม ้
ช่างเหลก็ 

2 
2 
10 
10 

ช 
ช/ญ 
ช 
ช 

22+ 
20+ 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 

 30 พ.ย 59 

10 บ.อาร์.ริชวนั จํากดั 
ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ล่ามพม่า 1 ช 25- 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

11 บ. อุดมเดช ซัพพลาย จํากดั 
88 ม.6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนงัานธุรการ 
พนกังานสโตร์ 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20-30 
20-30 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

 30 พ.ย 59 

12 บ.คอร์ติน่า โพรสเกรส จํากดั 
64/51 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานเยบ็ผา้ 20 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

13 บ.เจทูโฮเทล จํากดั 
149/8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 
 

4 
 

ช/ญ 
 

18+ 
 

300 บ/ว 
 

 30 พ.ย 59 

14 ไอศกรีมวอลล์ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 20 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

( ผู้สมคัรงานทีอ่อกจากงาน และเป็นผู้ประกนัตน  ให้ขึน้ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  ภายใน  30  วนั ) 
ตดิต่อสอบถามได้ที…่ 

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  โทร. 0-5551-4569-70    ขอเชิญติดตามรับฟัง รายการวทิยแุรงงาน ไดง้านทาํ  
ท่ีคล่ืน  FM102  MHz   ทุกวนัศุกร์  เวลา 11.30 – 12.00 น.  

 สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  (สาขา อาํเภอแม่สอด)  โทร.  0-5556-3639-40  ขอเชิญติดตามรับฟัง  รายการสานฝันคนหางาน   
ท่ีคล่ืน 103.75 MHz ทุกวนัพธุ เวลา 09.00 – 09.30 น.    ทาง     http://www.doetak.com 
 
 



 
 

ตาํแหน่งงาน    ไม่จํากดัวุฒิ 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

15 บ.คูโบต้าแม่สอด จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานแปลภาษาพม่า 
พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร 
พนกังานรับรถ 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช 
ช 

18-35 
21-35 
21-35 

300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 

 30 พ.ย 59 

16 โรงแรมบ้านอริสา 
641/1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

แม่บา้น 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

17 บ.รอซโซ่ จํากดั 
333 ม.3 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานทัว่ไป(พิการ) 
หวัหนางานเยบ็ 

1 
15 

ช/ญ 
ช/ญ 

25-40 

20+ 
300 บ/ว 
300 บ/ว 

 30 พ.ย 59 

18 หจก.ฮงล้ง มนิิมาร์ท 
191/4-8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ทาํความสะอาด 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

19 บ.เอสด ีแฟช่ัน จํากดั 
ต.แม่สอด จ.ตาก 

ฝ่ายบุคคล 1 ช 20+ 300 บ/ว  30 พ.ย 59 

20 บ.ทอ็ป ฟอร์ม บราเซีย จํากดั 
192,192/1,192/2 ม.3 ต.ท่าสายลวด 
 อ.แม่สอด จ.ตาก 

ล่ามภาษาองักฤษ/พม่า 1 ญ 25+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

21 ร้านลบัแลข้าวพนัผกั 
304/25 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานทัว่ไป 1 ช/ญ 18+ 300 บ/ว  30 พ.ย 59 

22 บ.จงซิงไท่พฒันา จํากดั 
4/18 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ประสานงาน 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

23 บ.ลุกซ์ รอยลั จก. 
154/7 ม.6 ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 10 ช/ญ 20+ 300 บ/ว  30 พ.ย 59 

24 บ.สไมล์ สแน็คแอนด์เบฟเวอเรจ จํากดั 
653 ม.1 ต.พราตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 1 ช 22+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

25 โรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ 
452 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

แม่บา้น 2 ญ 20+ 300 บ/ว  30 พ.ย 59 

26 โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จํากดั 
100  ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

กุ๊ก 1 ช/ญ 18+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

27 บ.แม่สอดวฒันาวลิเลจ จํากดั 
373/1 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด 
 จ.ตาก 

หวัหนา้แม่บา้น 1 ญ 35+ 300 บ/ว  30 พ.ย 59 

28 หจก.ธัญ อนิเตอร์เทรค 2014 
341 ม.1  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายขาย 
 

3 
 

ช 
 

25+ 
 

300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

29 บ.สตาร์ คอมเพลค็ จํากดั 
234 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานซกัรีด 2 ญ 22+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

30 หจก.กมลทรัพค้าวสัดุก่อสร้าง 
215 ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 
พนกังานขบัรถ 

4 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

ไม่เกิน35 
ไม่เกิน35 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

 
 



 
ตาํแหน่งงาน    ไม่จํากดัวุฒิ 

ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 
31 หจก.เอม็.เจ.อาร์.อ.ีเอน็จิเนียร่ิง 

152 ม.5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
พนกังานไฟฟ้า 
พนง.ขบัรถ 6 ลอ้ 

9 
2 

ช 
ช 

18+ 
18+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

32 บ.พ ีอโีคโนมกิส์ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

กรรมกร 10 ช 18+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

33 บ.นอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากดั 
420 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
ผูช่้วยฝ่ายผลิต 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

34 ร้านนวดไอยรา สปา 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานนวดแผน
ไทย 

1 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

35 ร้านทองทพิย์พาณิชย์ 
119 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ยกของ-ติดรถ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

36 บ.วงัชุมทองซัพพลายส์ จํากดั 
3/35 ค.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบริการ 
พนกังานขาย 
ผูช่้วยพนกังานขาย 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาํแหน่งงาน    ม.3 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จํากดั 
1108 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกขาย 
พนกังานขาย 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

2 บ.ศรีตะวนั แอล พ ีจี จํากดั 
153 ม.11 ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก 

เสมียน 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

3 บ.ตากก่อสร้าง จํากดั 
236  ถ.จอมพล อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานกุ๊ก 2 ช 30-40 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

4 บ.ทองอนิทร์ ทีจี จํากดั 
ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

5 บ.ออิอนธนสินทรัพย์ 
อ.เมือง จ.ตาก 

จนท.ส่งเสริมการตลาด 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

6 บ. บี เอม็ ซี แม่สอด จํากดั 
269/6ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด  จ.ตาก 

ช่างซ่อมบาํรุง 
พนกังานทัว่ไป 

1 
1 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

7 บ.สตาร์คอมเพลค็จํากดั 
234 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างไฟฟ้า 
ช่างยนต ์
แม่บา้น 
ช่างเช่ือม 

1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ญ 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

8 บ.เฟรน เบรน แอนด์ บรอน จํากดั 
26/9 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.รักษาความปลอดภยั 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

9 หจก.ภมรเพญ็ 
2/47 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 4 ช/ญ 2 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

10 โรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ 
452 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ครูฝึกสอนขบัรถ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

11 บ.พ ีแม่สอด จํากดั 
269/3 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้ทีมเยบ็ 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

12 บ.ปริญญา พบโชค จํากดั 
273/19 ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขบัรถขนส่ง 
พนกังานขาย 

1 
1 

ช 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

13 บ.ซี.ซี.แอนด์ซี การ์เม้นท์ จํากดั 
569 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานสโตร์ 
พนกังานแพค็ก้ิง 
พนกังานQ.A 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

14 โรงแรมอโีค่อนิน์แม่สอด 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

กุ๊ก 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

15 บ.เอชแอนด์บี อนิเตอร์แทก็ซ์ 
269/4 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้ทีมเยบ็ 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

16 บ.ไฮเวย์ ซีเมนต์ จํากดั 
100/10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถพว่ง 
พนกังานขาย 

2 
1 

ช 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

17 บ.โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จํากดั 
100 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ตอ้นรับ 1 ญ 20+ 300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

 
 



ตาํแหน่งงาน    ม.6 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 บริษัท เฮอร์บาไลน์  เฟเซียล สปา (ปทท)  
656/1 ถ.อินทรคีรี  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานนวดสปา 
 

5 ญ 20-30 300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

2 บ.ปริญญา พบโชค จํากดั 
273/19 ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช/ญ 
 

20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

3 โรงแรมบ้านอริสา 
641/10 ถ.อินทรคีรี  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 1 ช/ญ 20+ 
 

300 บ/ว 30 พ.ย 59 

4 บริษัท คูโบต้าแม่สอด จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ท่ีปรึกษาดา้นการขาย 5 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

5 หจก.แม่กบุริการ 
144 ม.6 ต.แม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานเติมนํ้ามนั 3 ช/ญ 18+ 300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

6 บ.แม่สอดวฒันาวลิเลจ จํากดั 
373/1 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 
 

2 
 

ญ 
 

20+ 
 

300 บ/ว 30 พ.ย 59 

7 บ.มามาโฮมมาร์ท  
463 ม.1 ต.แม่ปะอ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

8 บ.สยามแม็คโคร จํากดั 
98/1ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

แคชเชียร์ 
พนกังานจดัเรียงสินคา้ 
พนกังานแผนกปลา 

1 
5 
3 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

ไม่เกิน30 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว  
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

9 โรงเรมฮ็อปอนิน์แม่สอด 
81/9 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 
 

1 
 

ช/ญ 
 

20+ 
 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

10 บ.ไฮเวย์ ซีเมนต์ จํากดั 
100/10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานจดัส่งสินคา้ 
 

1 
 

ช/ญ 
 

20+ 
 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

11 บ.เอส เค พลสั เซอวสิ จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ตรวจสภาพรถ 
 

1 
 

ช 
 

20+ 
 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

12 บ.ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จํากดั 
139 ม.11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

ล่ามภาษาจีน 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

13 บ.คอร์ติน่า โพรสเกรส จํากดั 
64/51 ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายสโตร์ 2 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

14 บ.ทรูดสิทริบิวช่ัน แอนด์เชลล์ จํากดั 
2/79 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช 20+ 9,000 บ/ด 30 พ.ย 59 

 
 
 
 
 
 
 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวช. 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 ร้านเจริญบุญเซอร์วสิ 
40/1 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก  

ช่างตรวจสภาพรถ 2 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

2 บ.เมอืงไทยประกนัชีวติ จํากดั 
82/2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ประชาสัมพนัธ์ 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

3 บ.ไซตสั ไทยแลนด์ จํากดั 
11/35 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เลขานุการ 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

4 บ.ปัญญาสุข จํากดั 
500/3-4 ม.1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี/ธุรการ 1 ญ 20+ 300ฐ/ว 30 พ.ย 59 

5 บ.เอสด ี แฟช่ัน จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

6 บ.แม่สอด พลงังานสะอาด จํากดั 
123 ม.6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ผลิตเอทานอล 3 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

7 หจก.น่านโพธ์ิทอง จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างสาํรวจ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

8 หจก.ธัญ อนิเตอร์เทรค 2014 
341 ม.1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

9 บ.สตาร์คอมเพลค็จํากดั 
234 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูช่้วยกุ๊ก 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

10 บ.วงัชุมทองซัพพลายส์ จํากดั 
3/35 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 
ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
พนกังานธูรการขาย 

1 
1 
1 

ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

11 วคีอนโด แม่สอด 
599 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

12 บ.คูโบต้าแม่สอด จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างศูนยบ์ริการ 
รการตลาด 

3 
2 

ช 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

13 บ. ทีควิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายขาย 5 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

14 บริษัท ทอ็ป ฟอร์ม บราเซีย จํากดั  
192,192/1,192/2 ม.3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด  

ช่างไฟฟ้า 
ช่างแอร์ 

1 
2 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

15 บ.เนรมตินคร จํากดั 
99/17 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 
 

2 
 

ช/ญ 
 

20+ 
 

300 บ/ว 30 พ.ย 59 

16 บ.ทริปเปิลเอท แมนูแฟคเจอร่ิง จํากดั 
269/1 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

17 บริษัท เซาท์ เทร์ิน ครอส กรุ๊ป จํากดั 
200 ม.9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ช 20-40 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

18 บ.จงซิงไท่พฒันา จํากดั 
4/18 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

 
 



 
ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวช. 

ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 
19 บ.อซูีซุฮกอนัตึง้ จํากดั 

127 ม.1 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 
ช่างยนต ์
พนกังานขาย 

6 
1 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

20 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 5 ช/ญ 20-35 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

21 บ.เอ.ไอ.เอ (คุณลดัดา) 
209 ม.1 ต.วงัหิน อ.เมือง จ.ตาก 

เลขา 
ตวัแทนขาย 

5 
10 

ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

22 บริษัท เลควูด พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
12/1 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

โฟรแมน 
ช่างประปา 
ช่างไฟฟ้า 

4 
3 
5 

ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

23 บ.ทรูดสิทริบิวช่ัน แอนด์เชลล์ จํากดั 
2/79 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 

พนง.แนะนาํสินคา้ 1 ช/ญ 20+ 9,000 บ/ด 30 พ.ย 59 

 
ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวส. 

ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 
1 บ. วี ท ีเอส แทรกเตอร์ จํากดั 

315/15 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 
พนกังานขาย 
พนกังานบญัชีการเงิน 

2 
2 

ช 
ญ 

22+ 
22+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

2 อู่จรัญการช่าง 
194 ม.1 ต.นํ้ารึม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

3 บ.ว.สิงห์กรุง 
ต.หวัเดียด อ.เมือง จ.ตาก 

ซุปเปอร์ไวเซอร์ 1 ช/ญ 25+ 12,000 + 30 พ.ย 59 

4 บ.ไทย ท ีเอน็ ซี จํากดั 
787 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายผลิต 
พนกังานตรวจสอบ 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

5 บ.ตากก่อสร้าง จํากดั 
236  ถ.จอมพล อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 1 ช 22-28 300 บ/ว  

6 บริษัท ตากฮอนด้าร์ จํากดั (สาขาแม่สอด) 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานรับรถ 
ช่างยนต ์
พนกังานขาย 

1 
2 
1 

ช 
ช 
ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

7 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จํากดั  
82/2 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ีการตลาด 
 

2 
 

ช/ญ 
 

22+ 
 

300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

8 บริษัท ลคักี ้อนิเตอร์ จํากดั 
9/11 ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 2 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

9 บ.ไฮเวย์ ซีเมนต์ จํากดั 
100/10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

 
 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวส. 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

10 บริษัท ทพิย์ปัญญาการบัญชี 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 20+ 
 

300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

11 บ.คูโบต้าแม่สอด จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอ ดจ.ตาก 

พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

12 บ.เนรมตินครจํากดั 
99/17 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

โฟร์แมน 
พนกังานธุรการ 

2 
2 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

13 หจก.ว ีวาย เค คอนสตรัคช่ัน 
93/3 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอดจ.ตาก 

โฟร์แมน 1 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

14 โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแม่กุ 
589 ม.8 ต.แม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานช่างฝ่ายผลิต 2 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

15 บ.คอร์ติน่า โพรสเกรส จํากดั 
64/51 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ีวางแผนงาน 
เจา้หนา้ท่ีคอมฯ 

2 
1 

ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

16 ร้านสินทวบีาจา 
189/3-5 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้แผนกบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

17 บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จํากดั 
1108 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผจก.แผนกซ่อมบาํรุง 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

18 บ.พ ีแม่สอด จํากดั 
269/3 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

19 บ.ฟูโป นิตติง้ จํากดั 
315 ม.7 ต.แม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก 

ลกูคา้สัมพนัธ์ 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

20 บ.อซูีซุ จํากดั 
16/12 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

ท่ีปรึกษาการขาย 3 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

21 หจก.แม่กบุริการ 
144 ม.6  ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

22 บ.มามาโฮมมาร์ท 
463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ป.ตรี 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 ร้านMK Restaurants 
สาขาบ๊ิกซีตาก อ.เมือง จ.ตาก 

ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 5 ช/ญ 21-28 18,000 บ/ด 30 พ.ย 59 

2 หจก.เพิม่พูนศึกษา 2009 
299 ม.9 ต.นํ้ารึม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 
พนง.ประสานฝ่ายขาย 

2 
3 

ช/ญ 
ช/ญ 

25-35 
25-35 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

3 บ.สตาร์ คอมเพลค็ จํากดั 
234 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้แผนกบญัชี 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 
 

30 พ.ย 59 

4 หจก.TNT 
1/44 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 
พนง.รับประกนัภยั 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

5 บ.มหานครแม่สอดเวชการ จํากดั 
222 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

นกัรังสีเทคนิค 
พยาบาลวิชาชีพ 

1 
1 

ช/ญ 
ญ 

20+ 
20+ 

15,000 บ/ด 
15,000 บ/ด 

30 พ.ย 59 

6 บ.เฮ็ลธฟู๊ดส์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

7 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

82/2 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด  
ผูจ้ดัการขยายงาน 1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

8 บ.ใต้ดนิกรุ๊ป 
840/1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

9 บริษัท เลควูด พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
12/1 ต.แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 

วศิวกรโยธา 
สถาปนิก 

2 
2 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

10 บ.ยูนิโอเช่ียน โคออเปอเรช่ันจํากดั 
227 ม.4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

จป.วชิาชีพ(ชั้นสูง)  
จป.วชิาชีพ 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

11 บริษัท เนรมิตนคร จํากดั(สาขาแม่สอด) 
99/17 ถ.พฒันานคร(ยอดขา้ว) ต.แม่สอด 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

วศิวกรโยธา 
 

2 ช 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

12 บ.ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จํากดั 
139 ม.11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ี จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

13 บริษัท แฟนซีอาร์ท จํากดั 
53 ม.10  ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ี จป.วชิาชีพ 1 ญ 25+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

14 บ.คูโบต้าแม่สอด จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการทัว่ไป 
พนง.ธุรการบุคคล 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

15 บริษัท โซลเทก็ซ์ เอน็เตอร์ไพรส จํากดั 
405 ม.3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ความปลอดภยั 
ระดบัวิชาชีพ 

1 ช 30+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

16 บริษัท บี เอน็ ซี แม่สอด จํากดั 
269/6 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ี จป.วชิาชีพ  1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

17 บริษัท ลคักี ้อนิเตอร์ จํากดั 
9/11 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 
เจา้หนา้ท่ีเวป็ไซต ์

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

25+ 
25+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

18 บริษัท รอซโซ่ จํากดั 
333 ม.3 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูจ้ดัการส่วน
คลงัสินคา้ 
ผูจ้ดัการโรงงาน 
หวัหนา้แผนกคลงั 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

25+ 
25+ 
25+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 
300 ย/ว 

30 พ.ย 59 

 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ป.ตรี 
ลาํดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

19 บ.ทอ็ป ฟอร์ม บราเซีย จํากดั 
192,192/1,192/2 ม.3 ต.ท่าสายลวด 

 อ.แม่สอด จ.ตาก 

พยาบาลวิชาชีพ 
เจา้หนา้ท่ี จป. วิชาชีพ  

1 
1 

ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

20 บ.โตโยต้าเมอืงตาก จํากดั 
1/13 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 
จป.วชิาชีพ 

2 
1 

ช 
ช 

24-35 
27-35 

300 บ/ว 
300 บ/ว 

30 พ.ย 59 

21 บ.ออิอนธนสินทรัพย์ 
อ.เมือง จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ีการตลาด 1 ช/ญ 28+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

22 บริษัท เอสดี แฟช่ัน จํากดั 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ท่ี IE 1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

23 บ.แม่สอดวฒันาวลิเลจ จํากดั 
373/1 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

24 บ.มามาโฮมมาร์ท 
463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ออกแบบกราฟฟิก 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30 พ.ย 59 

 
 
หมายเหตุ : เน่ืองจากตาํแหน่งงานวา่งมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด  และมีตาํแหน่งงานเพิ่มเติมอยูเ่สมอ หากท่านสนใจสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  โทร. 0-5551-4569-70     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


