
ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2560 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดตาก และสาขาแม่สอด 

ตําแหน่งงาน    ไม่จํากัดวุฒิ 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

1 หจก.ภมรเพ็ญ 

2/47 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 5 ช/ญ 28-45 300 บ/ว 31/3/2560 

2 บ.ลุกซ์ รอยัล จก. 

154/7 ม.6 ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 10 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

3 บ.สี�แสงการโยธา 

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 10 ลอ้ 

พนกังานขดุดิน 

พนกังานขบัรถบด 

พนกังานรถตกัลอ้ยาง 

พนกังานขบัรถเกรด 

พนกังานดมัแมน 

5 

5 

3 

2 

2 

3 

ช 

ช 

ช 

ช 

ช 

ช 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

4 บ.ยนิูโอเซี�ยนโคออเปอเรชั�น จํากัด 

227 ม.4 ต..แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้แผนกเยบ็ 

พนกังานเยบ็ 

2 

1 

ช/ญ 

ญ 

30+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

5 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 

31/3/2560 

6 หจก.ว.สิงห์กรุง 

723/16 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช/ญ 25+ 12,000 บ/ด 31/3/2560 

7 บ.ลัคกี� อินเตอร์ จํากัด 

9/11ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างซ่อมรถ 

ช่างพ่นสี 

2 

2 

ช 

ช 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

8 ร้านนัมเบอร์วันคาร์แคร์ 

460 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานลา้งรถ 3 ช 18+ 300 บ/ว 31/3/2560 

9 บ.เลควูด พร็อพเพอร์ตี� จํากัด 

12/1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ชา่งเชื�อม 

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 

31/3/2560 

10 บ.เอสดี แฟชั�น จํากัด 

ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถบรรทุก 1 ช 35+ 300 บ/ว 

 

31/3/2560 

11 บ.เจทูโฮเทล จํากัด 

149/8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 

 

4 

 

ช/ญ 

 

18+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

12 ไอศกรีมวอลล์ 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 20 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

( ผู้สมัครงานที�ออกจากงาน และเป็นผู้ประกันตน  ให้ขึ�นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  ภายใน  30  วัน ) 

ติดต่อสอบถามได้ที�… 

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  โทร. 0-5551-4569-70    ขอเชิญติดตามรับฟัง รายการวิทยแุรงงาน ไดง้านทาํ  

ที�คลื�น  FM102  MHz   ทุกวนัศุกร์  เวลา 11.30 – 12.00 น.  

 สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  (สาขา อาํเภอแม่สอด)  โทร.  0-5556-3639-40  ขอเชิญติดตามรับฟัง  รายการสานฝันคนหางาน   

ที�คลื�น 103.75 MHz ทุกวนัพุธ เวลา 09.00 – 09.30 น.    ทาง     http://www.doetak.com 

 



ตําแหน่งงาน    ไม่จํากัดวุฒิ 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

13 โรงแรมช่อไม้หอม 

108 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

แม่บา้น 1 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

14 บ.ซี.ซี.แอนด์ซี การ์เม้นท์ จํากัด 

569 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตรวจสอบ 1 

 

ช/ญ 

 

20-40 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

15 บ.จงซิงไท่พัฒนา จํากัด 

4/18 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ประสานงาน 10 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

16 หจก.สะสมทรัพย์การโยธา 

193 ม.10 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถแบคโฮ 

พนกังานขบัรถ 10 ลอ้ 

ช่างแอร์ 

ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2 

1 

1 

1 

ช 

ช 

ช 

ช 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

17 บ.แม่สอดวัฒนาวิลเลจ จํากัด 

373/1 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด 

 จ.ตาก 

หวัหนา้แม่บา้น 1 ญ 35+ 300 บ/ว 31/3/2560 

18 หจก.ธัญ อินเตอร์เทรค 2014 

341 ม.1  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายขาย 

 

1 

 

ช 

 

25+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

19 หจก.เอ็ม เอ็น เมจิ แม่สอด อินเตอร์ 

86/2 ม.9ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

20 บ.พี อีโคโนมิกส์ 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

กรรมกร 20 ช 18+ 300 บ/ว 31/3/2560 

21 บ.นอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอริ�ง จํากัด 

420 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

ผูช้่วยฝ่ายผลิต 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

22 บ.ตากฮอนด้าคาร์ จํากัด 

99/55 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานลา้งรถ 2 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

23 บ.มามาโฮมมาร์ท 

463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ขายต่างประเทศ 1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 31/3/2560 

24 บ. วี ท ีเอส แทรกเตอร์ จํากัด 

315/15 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขนส่ง 2 ช ไม่เกนิ40 300 บ/ว 31/3/2560 

25 โรงแรมศิลาหยกแกรนด์ 

315/8 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 

ช่างทั�วไป 2 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

26 หจก.สายฝนปิโตเลียม 

441 ม.3 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถนํ�ามนั 

 

1 

 

ช 

 

25-40 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

27 บ.คงิส์ นิตติ�ง จํากัด 

441 ม.3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ซ่อมเครื�อง 1 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

28 บ.วังชุมทองซัพพลายส์ จํากัด 

3/35 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบริการ 

พนกังานขาย 

ผูช้่วยพนกังานขาย 

3 

1 

1 

ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ไม่เกนิ30 

ไม่เกนิ30 

ไม่เกนิ30 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

29 บ.เฟรม เบรน แอนด์ บรอน จํากัด 

56/9 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.รักษาความปลอดภยั 10 ช 20+ 305 บ/ว 31/3/2560 

30 หจก. วัชรา คลีนนิ�ง 

26/9 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ทาํความสะอาด 5 ญ 20+ 305 บ/ว 31/3/2560 



ตาํแหน่งงาน    ม.3 

ลาํดบัที� 
ชื�อสถานประกอบการ 

ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ
อตัรา

ค่าจ้าง 

ปิดรับสมคัร 

1 บ.แฟนซี อาร์ท จํากัด 

53  ม.10 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูล 1 ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

2 บ.คูโบต้าแม่สอด จํากัด 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�ขาย 

เจา้หนา้ที�รับรถ 

ช่างซ่อมบาํรุง 

ผูช้่วยบาริตา้ 

5 

1 

4 

2 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

3 บ.ทองอินทร์ ทีจี จํากัด 

ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 1 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

4 บ.ไทยลอตเต้ จํากัด 

85/20  ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ช/ญ 18+ 300 บ/ว 31/3/2560 

5 บ. ที.เค.การ์เม้น จํากัด 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายผลิต 3 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

6 บ.พี แม่สอด จํากัด 

269/3 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้ทีมเยบ็ 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

7 บ.ปัญญาสุข จํากัด 

500/3-4 ม.1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด 

จ.ตาก 

พนกังานขบัรถขนส่ง 

พนกังานขาย 

2 

2 

ช 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

8 บ.เอชแอนด์บี อินเตอร์แท็กซ์ 

269/4 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้ทีมเยบ็ 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตําแหน่งงาน    ม.6 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

1 บริษัท เฮอร์บาไลน์  เฟเซียล สปา (ปทท)  

656/1 ถ.อินทรคีรี  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานนวดสปา 

 

5 ญ 20-30 300 บ/ว 

 

31/3/2560 

2 โรงแรมศิลาหยกแกรนด์ 

315/8 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 2 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

3 หจก.ดีน่าเทรลเลอร์ แม่สอด 

5/45 ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช/ญ 20-35 

 

300 บ/ว 31/3/2560 

4 บ.อีซูซุฮกอันตึ�ง จํากัด 

127 ม.1 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 4 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

5 หจก.รวยมั�นคง 

99/80-82 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 1 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

6 บ.มามาโฮมมาร์ท  

463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขายปลีก 

พนกังานขายโครงการ 

4 

2 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

7 บ.สยามแม็คโคร จํากัด 

98/1ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานจดัเรียงสินคา้ 

พนกังานแคชเชียร์ 

พนง.ฝ่ายพฒันาสมาชิก 

5 

2 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ไม่เกิน35 

ไม่เกิน35 

ไม่เกิน 35 

300 บ/ว  

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

8 โรงเรมฮ็อปอินน์แม่สอด 

81/9 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 

 

1 

 

ช/ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

9 หจก.สิงห์เสรี 

500  ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 

 

1 

 

ช 

 

30+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

10 บ.แม่สอดวัฒนาวิลเลจ จํากัด 
100/10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 

 

2 

 

ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

11 บ.ทรูดิสทริบิวชั�น จํากัด 

ต.แม่สอด อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขายสินคา้ 5 ช/ญ 18+ 300 บ/ว 31/3/2560 

12 บ.ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จํากัด 

139 ม.11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร 1 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

13 หจก.ภมรเพ็ญ 

179/1 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

14 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 

92/1 ม.2 ต.ประดาง อ.วงัเจา้ จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช/ญ 24+ 

 

300 บ/ว 31/3/2560 

15 บ.กริช ออโต้เซอร์วิช จํากัด 

4/99 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 5 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 31/3/2560 

 

 

 

 

 

 



ตําแหน่งงาน   วุฒิ  ปวช. 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

1 ร้านหัวฝายคอนกรีต 

664 ม.1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด   จ.ตาก  

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

2 บ.ริต้า กรุ๊ป จํากัด 

120/1 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

3 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

82/2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ประชาสัมพนัธ์ 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

4 หจก.ไชยวัฒน์โยธา 15 

198 ม.6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

โฟแมนท์ 

พนกังานทั�วไป 

2 

1 

ช 

ช 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

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

พนกังานบญัชี/ธุรการ 1 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

6 หจก.แม่สอด บุญโรจน์ 

4/8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 31/3/2560 

7 ศูนย์นมไทยเดนมาร์ค 

2/5 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขายสินคา้ 10 ช/ญ 18-40 300 บ/ว 31/3/2560 

8 หจก.TNT 

1/44 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานการตลาด 1 ช/ญ 20-35 300 บ/ว 31/3/2560 

9 บ.วังชุมทองซัพพลายส์ จํากัด 

3/35 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ซุปเปอร์ไวเซอร์ 

พนกังานธุรการขาย 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

ไม่เกนิ30 

ไม่เกนิ30 
300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

10 บ.ตากฮอนด้าคาร์ จํากัด 

99/55 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 1 ช 20+ 300 บ/ว 

 

31/3/2560 

11 บ.เอสดี แฟชั�น จํากัด 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ 300 บ/ว 

 

31/3/2560 

12 บ.คอร์ติน่า โพรสเกรส จํากัด 

64/51 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

ธุรการฝ่ายผลิต 3 ญ 18+ 300 บ/ว 31/3/2560 

13 บ.เนรมิตนคร จํากัด 

99/17 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ขายและบญัชี 

 

2 

 

ช/ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 31/3/2560 

14 บ.จงซิงไท่พัฒนา จํากัด 

4/18 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

15 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20-35 300 บ/ว 31/3/2560 

16 บ.เอ.ไอ.เอ (คุณลัดดา) 

209 ม.1 ต.วงัหิน อ.เมือง จ.ตาก 

เลขา 

ตวัแทนขาย 

5 

10 

ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

17 บริษัท เลควูด พร็อพเพอร์ตี� จํากัด 

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 

31/3/2560 

 

 

 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวส. 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

1 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 

92/1 ม.2 ต.ประดาง อ.วงัเจา้ จ.ตาก 

แคชเชียร์ 

พนกังานบญัชี 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

22+ 

22+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

2 บ.ว.สิงห์กรุง 

ต.หวัเดียด อ.เมือง จ.ตาก 

ซุปเปอร์ไวเซอร์ 1 ช/ญ 25+ 12,000 + 31/3/2560 

3 บ.ไทย ที เอ็น ซี จํากัด 

787 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายผลิต 

 

1 

 

ช/ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

4 บ.ตากก่อสร้าง จํากัด 

236  ถ.จอมพล อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 1 ช 22-28 300 บ/ว 31/3/2560 

5 บริษัท ตากฮอนด้าร์ จํากัด (สาขาแม่สอด) 
99/55 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานรับรถ 

ช่างยนต์ 

พนกังานขาย 

แคชเชียร์ 

1 

2 

1 

1 

ช 

ช 

ช/ญ 

ญ 

20+ 

20+ 

20+ 

18+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด  

82/2 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
เจา้หนา้ที�การตลาด 

 

2 

 

ช/ญ 

 

22+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

7 บริษัท ลัคกี� อินเตอร์ จํากัด 
9/11 ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 2 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

8 บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 20+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

9 บ.คูโบต้าแม่สอด จํากัด 

ต.แม่สอด อ.แม่สอ ดจ.ตาก 

ล่าม(ไทย/พม่า) 3 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

10 หจก.วี วาย เค คอนสตรัคชั�น 

93/3 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอดจ.ตาก 

โฟร์แมน 1 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

11 โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแม่กุ 

589 ม.8 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานช่างฝ่ายผลิต 2 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

12 ร้านสินทวีบาจา 

189/3-5 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้แผนกบญัชี 1 ช/ญ 28+ 300 บ/ว 31/3/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวส. 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

1 บ.กริช ออโต้เซอร์วิส จํากัด 

4/99 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างเทคนิค 

 

3 

 

ช 

 

25+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

2 หจก.ดีน่าเทรลเลอร์ แม่สอด 

5/45 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

3 หจก.สะสมทรัพย์การโยธา 

193 ม.10 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

วิศวกรก่อสร้าง/โยธา 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

4 บ.มามาโฮมมาร์ท จํากัด 

463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานคอมพิวเตอร์ 

พนกังานขาย 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว   

31/3/2560 

5 หจก.ไชยวัฒน์โยธา 15 

198 ม.6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอ จ.ตาก 

วิศวกรโยธา 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

6 หจก.วิวัฒน์การเกษตร 

100 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช 20-25 300 บ/ว 31/3/2560 

7 บ.แม่สอด สตาร์ซ จํากัด 

194 ม.8 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างไฟฟ้า 1 ช/ญ 25-35 300 บ/ว 31/3/2560 

8 บ.อันดามัน อินเตอร์ออยล์ จํากัด 

33 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ญ 20-30 300 บ/ว 31/3/2560 

9 หจก.ฮงล้ง มินิมาร์ท 

191/4-8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้แผนกฝ่ายขาย 

ผูช้่วยหวัหนา้แผนกร้าน 

พนกังานบญัชี 

แคชเชียร์/การเงิน 

1 

1 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

ญ 

ญ 

20+ 

20+ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

10 บ.ซูซูกิแม่สอด จํากัด 

111 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างเทคนิค 2 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

11 หจก.ปูนนกันต์ 

10/3 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 1 ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

12 บ.นิวแมน )ศูนย์ฮีโน่แม่สอด) 

193 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 1 ญ 21-30  300 บ/ว 31/3/2560 

13 บ.ศรีสวัสดิ� พาวเวอร์ 1979 จํากัด 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานสินเชื�อ 5 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

14 บ. ที.เค.การ์เม้นท์ จํากัด 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูช้่วยดา้นการเกษตร 2 ช 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

 

 

 

 

 

 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ป.ตรี 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

1 บ.จงซิงไท่พัฒนา จํากัด 

4/18  ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

2 บ.แม่สอดวฒันาวลิเลจ จํากัด 

373/1 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

3 บจก.คงิส์ นิตติ�ง 

441 ม.3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายบุคคล 

 

1 ช/ญ 23-40 300 บ/ว 31/3/2560 

4 บ.โกลสตาร์เอนเตอเทนเม้นท์ จํากัด 

1 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูจ้ดัการฝ่ายอาหาร 
ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบาํรุง 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

30+ 

30+ 

15,000 บ/ด 

15,000 บ/ด 

31/3/2560 

5 บ.สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) แม่สอด 

98/1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 

 

1 

 

ญ 

 

ไม่เกนิ35 

 
300  บ/ว 

 

31/3/2560 

6 หจก.สะสมทรัพย์การโยธา 

193  ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

วิศวกรก่อสร้าง/โยธา 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

7 บ.กริขออโต้เซอร์วิส จํากัด 

4/99 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 

 

2 ญ 

 

25+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

8 บ.เอ็มจี ตากมอเตอร์ จํากัด 

999 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ที�ปรึกษาดา้นการขาย 
 

2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

9 บ.โซลเท็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส จํากัด 

405 ม.3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 31/3/2560 

10 บ.ยนิูโอเชี�ยน โคออเปอเรชั�นจํากัด 

227 ม.4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

จป.วิชาชีพ(ชั�นสูง) 

จป.วิชาชีพ 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

23+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

11 ศูนย์นมไทยเดนมาร์ค 

2/5 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.พฒันาธุรกิจ 3 ช/ย 20-30 300 บ/ว 

 

31/3/2560 

12 บ.มหานครแม่สอดเวชการ จํากัด 

222 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พยาบาลวิชาชีพ 5 ช/ญ 20+ 15,000 บ/ด 31/3/2560 

13 บ.ทรูดิสทริบิวชั�น จํากัด 

126 ม.1อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

14 บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด 

พนกังานขาย 1 ช/ญ ไม่เกนิ28 300 บ/ว 31/3/2560 

15 สมร์ทเบรน แม่สอด 

50/2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ครู 2 ช/ญ 20+ 15,000 บ/ด 31/3/2560 

16 บริษัท ไทอันนิตติ�ง การ์เม้น จํากัด 

300 ม.1 ต.ท่าสายลวด  อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานประสานงาน 1 ญ 22+ 300 บ/ว 31/3/2560 

17 บ.ท็อป ฟอร์ม บราเซีย จํากัด 

192,192/1,192/2 ม.3 ต.ท่าสายลวด 

อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พยาบาลวิชาชีพ 

 

1 

 

ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

18 บ.ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จํากัด 

139 ม.11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที� จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

19 บริษัท แฟนซีอาร์ท จํากัด 

53 ม.10  ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

เจา้หนา้ที� จป.วิชาชีพ 1 ช 25+ 300 บ/ว 31/3/2560 

 



 

ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ป.ตรี 
ลาํดบัที� ชื�อสถานประกอบการ ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมคัร 

20 บ.ที.เค.การ์เม้น จํากัด 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 

 

1 

 

ญ 

 

21+ 

 

300 บ/ว 

 

31/3/2560 

21 หจก.TNT 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 31/3/2560 

22 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด 

114/10 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที� ประกนัภยั  1 ญ 21+ 300 บ/ว 31/3/2560 

23 บริษัท ลัคกี� อินเตอร์ จํากัด 

9/11 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

เจา้หนา้ที�เวป็ไซต ์

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

25+ 

25+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

31/3/2560 

 

หมายเหต ุ: เนื�องจากตาํแหน่งงานว่างมกีารเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอด  และมีตาํแหน่งงานเพิ�มเติมอยูเ่สมอ หากท่านสนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ�มเติมไดที้� สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  โทร. 0-5551-4569-70     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


