
โทรศัพท์ 053-700353-5

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานขายกิจกรรม 4 ชาย 21-35 ม.3+ 310/วัน ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
มีค่าคอมฯ ประจ าสาขาพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

ท างานต้ังแต่ 08.30-17.30 น.
2 พนักงานขาย 2 ชาย 21-35 ม.3+ 310/วัน ประจ าสาขาเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รกจักรยานยนต์ มีค่าคอมฯ ประจ าสาขาสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ท างานต้ังแต่ 08.30-17.30 น.

3 พนักงานขายเคร่ือง 1 ชาย 21-35 ม.3+ 310/วัน ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
ใช้ไฟฟ้า มีค่าคอมฯ ท างานต้ังแต่ 08.30-17.30 น.

4 พนักงาขายและติดต้ัง 7 ชาย 21-35 ม.3+ 310/วัน ประจ าสาขาเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีค่าคอมฯ ประจ าสาขาเวียงเชียงรุ้ง/ประจ าสาขาเชียงของ

ประจ าสาขาแม่จัน/ประจ าสาขาแม่ใจ จ.พะเยา
ประจ าสาขาพญาเม็งราย/ประจ าสาขาแม่สรวย

5 โปรแกรมเมอร์ 1 ช/ญ 21-25 ป.ตรี 20,000+ จบสาขาคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

บริษัท ทวียนต์มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
608/3  ม.2 ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจกำร  จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า



6 พนักงานธุรการ 1 ชาย 21-35 ปวช.+ 310/วัน ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
1 หญิง 21-35 ปวช.+ 310/วัน ประจ าสาขาแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

7 พนักงานสินเช่ือ 20 ชาย 21-35 ม.6+ 310/วัน ประจ าสาขาเชียงมอลล์ อ.เมือง จ.เชียงราย
มีค่าคอมฯ ประจ าสาขาพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

ประจ าสาขาอ าเภอพาน/ประจ าสาขาเชียงค า พะเยา
ประจ าสาขาแม่จัน/ประจ าสาขาจุน พะเยา
ประจ าสาขาบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ประจ าสาขาห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

8 พนักงานขับรถ 2 ชาย 21-35 ไม่จ ากัด 310/วัน ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
9 พนักงานคลังสินค้า 4 ชาย 21-35 ไม่จ ากัด 310/วัน ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
10 ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 2 ชาย 21-35 ปวช.+ 310/วัน จบสาขาช่างยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
11 ช่างติดต้ังสินค้า 5 ชาย 21-35 ปวช.+ 310/วัน จบสาขาไฟฟ้า/ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง ชร.

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประจ าสาขาจุน จ.พะเยา
12 ช่างซ่อมรถ 4 ชาย 21-35 ปวช.+ 310/วัน จบสาขาช่างยนต์/ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง ชร.

จักรยานยนต์ ประจ าสาขาเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประจ าสาขาบ่อสร้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

13 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 ชาย 21-35 ปวช.+ 310/วัน ประจ าสาขาสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย



โทรศัพท์ 053-711605

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานรถมือสอง/ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,400+ บุคลิกภาพดี การส่ือสารดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์
ประเมินราคารถมือสอง

2 พนักงานขายรถ 10 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,400+ บุคลิกภาพดี การส่ือสารดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์
ประจ าสาขาเวียงป่าเป้า/ส านักงานใหญ่/โป่งสลี

3 ช่างยนต์ 3 ชาย 20+ ปวส.+ 11,000+ มีความรู้และประสบการณ์ด้านช่างยนต์
(รถบรรทุก/รถยนต์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 โปรแกรมเมอร์ 4 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+ สามารถใช้งานภาษา PHP+MySQL ในการเขียน
โปรแกรม,Javascript ถ้ามีความรู้พ้ืนฐาน Jquery,
Ajax ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษเป็นพิเศษ

5 พนง.คอมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+ มีทักษะด้านงานคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 พนง.การตลาด(สินเช่ือ) 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+ บุคลิกภาพดี การส่ือสารดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์

บริษัท อีซูซุ เชียงรำย 2002  จ ำกัด(กลุ่มนกเงือก)
72/809 ถ.อุตรกิจ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจกำร  จ าหน่ายรถยนต์



โทรศัพท์ 053-153311

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 หัวหน้าสาขา 1 ชาย 28+ ปวช.+ 9,500+ สาขาบ้านต๋อม/มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการ
หรือหัวหน้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 พนักงานส่งเสริมตลาด 2 ชาย 20+ ปวช.+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่/มีประสบการณ์งานกิจกรรมหรือ

หรือเทียบเท่า การขายภาคสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
3 พนักงานกราฟฟิค 1 ช/ญ 21+ ปวช.+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่/มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 21+ ปวช.+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่/มีประสบการณ์ด้านบัญชี/เงิน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5 พนักงานบัญชี 1 หญิง 30+ ปวช.+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่/มีประสบการณ์ด้านบัญชี
6 พนักงานการตลาดไฟฟ้า 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่/มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

7 พนักงานธุรการการตลาด 1 หญิง 21+ ปวช.+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่/มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

8 คนดูแลบ้านและสวน 1 ชาย 30+ ไม่จ ากัด 15,000+ ประจ าส านักงานใหญ่/เป็นคนชอบและรักต้นไม้

บริษัท เชียงรำยสินธำนี จ ำกัด 
535/3-4  ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจกำร  ค้าขายและบริการ



9 พนักงานจัดซ้ือ 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 15,000+ ประจ าส านักงานใหญ่/มีประสบการณ์ด้านการจัดซ้ือ
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

10 พนักงานช่างบริการ 1 ชาย 20+ ปวช.+ 9,500+ ประจ าสาขาปล้อง/มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
จักรยานยนต์ จบสาขาเทคนิคยานยนต์ข้ึนไป

11 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่
คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 พนักงานบริการติดต้ัง 5 ชาย 20+ ม.3+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่,สาขาฝาง,สาขาพะเยา
มีประสบการณ์ด้านการติดต้ังจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 พนักงาน PC SONY 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,500+ ประจ าสาขาแม่สรว/
มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 พนักงานขายไฟฟ้า 10 ช/ญ 20+ ฒ.6+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่,สาขาบ้านต๋อม,สาขาเชียงแสน
สาขาพะเยา/มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณา

15 พนักงานสินเช่ือ 3 ชาย 25+ ปวส.+ 9,500+ ประจ าสาขาฝาง/สาขาพญาเม็งราย
มีประสบการณ์ด้านงานสินเช่ือ 2 ปีข้ึนไป 
รายได้รวม 13,000-20,000 บาท

16 พนักงานเร่งรัดหน้ีสิน 2 ชาย 25+ ปวส.+ 9,500+ ประจ าส านักงานใหญ่
มีประสบการณ์ด้านงานสินเช่ือ 2 ปีข้ึนไป 
รายได้รวม 13,000-20,000 บาท



17 พนักงานขาย 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,500+ ประจ าสาขาพะเยา สาขาฝาง  สาขาแม่สาย
รถจักรยานยนต์ Giant มีความรู้เก่ียวกับรถจักรยานยนต์

18 สถาปนิกประจ า 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 9,500+ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะรับพิจารณาเป็น
โครงการบ้านจัดสรร พิเศษ

19 ท่ีปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,500+ มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างจะรับ
โครงการบ้านจัดสรร เป็นพิเศษ



โทรศัพท์ 053-739189

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 ผู้จัดการแผนกผลิต 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 25,000+ จบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี(ด้านโรงงานอาหาร
แช่แข็งจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2 หัวหน้าส่วนแผนกผลิต 1 ชาย 25-40 ป.ตรี 15,000+ จบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี(ด้านโรงงานอาหาร
แช่แข็งจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3 หัวหน้างานแผนกผลิต 1 ชาย 22-35 ป.ตรี 12,000+ จบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือท่ีเก่ียวข้อง
ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ ท างานกะกลางคืนได้

4 เจ้าหน้าท่ีควบคุม 1 ชาย 22+ ปวส.+ 12,000+ จบสาขาช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือเก่ียวข้อง
หม้อไอน้ า มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มีใบควบคุมหม้อไอน้ า

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 เจ้าหน้าท่ีสโตร์ 1 ชาย 22+ ปวส.+ 11,000+ จบสาขาการจัดการ โลจิสติกส์ การบัญชี

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เกรซฟู้ด จ ำกัด 
28  ม.3  ถนนเชียงราย-แม่สรวย  ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

ประเภทกิจกำร  แปรรูปผลผลิตการเกษตร



6 เจ้าหน้าท่ีควบคุม 1 ชาย 22+ ปวส.+ 12,000+ จบสาขาช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือเก่ียวข้อง
เคร่ืองจักร มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 พนักงานผู้ช่วยช่าง 2 ชาย 20+ ม.3+ 310/วัน มีความรู้ด้านช่างเบ้ืองต้น
8 พนักงานผลิต คัด บรรจุ 20 หญิง 18-45 ไม่จ ากัด 310/วัน สามารถท างานกะกลางคืนได้



โทรศัพท์  085-6957019/053-700890 ต่อ 109

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 เลขานุการ 1 หญิง 22ปี+ ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรืองานเลขาอย่างน้อย
1 ปี จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ชาย 25ปี+ ม.3+ 12,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี
หัวลาก

3 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ชาย 21ปี+ ปวช.+ 10,000+ จบสาขาช่างยนต์
4 พนง.ขับรถบรรทุก6ล้อ 1 ชาย 25ปี+ ม.3+ 10,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี
5 พนักงานขับรถเครน 1 ชาย 25ปี+ ไม่จ ากัด 23,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถเครน 50 ตันอย่างน้อย1ปี
6 พนักงานควบคุมเคร่ือง 6 ชาย 21ปี+ ไม่จ ากัด 10,000+ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

จักรประจ าสาขาโรงโม่
7 พนักงานขับรถโม่ปูน 5 ชาย 25ปี+ ไม่จ ากัด 12,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี
8 พนักงานติดตามรถขนส่ง 3 ชาย 28 ปี+ ไม่จ ากัด 310/วัน+ ผ่านการเกณฑ์ทหาร
9 พนักงานขับรถออยเลอร์ 1 ชาย 25ปี+ ไม่จ ากัด 350/วัน+ ผ่านการเกณฑ์ทหาร
10 พนักงานอัดระเบิด 3 ชาย 21ปี+ ไม่จ ากัด 400/วัน+ มีความรู้พ้ืนฐานในเรืองวัตถุระเบิดในโรงงาน

บริษัท เชียงรำยแลนด์แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด

ประเภทกิจกำร  รับเหมาก่อสร้างและอุตสาหกรรมเหมืองแร่

เลขท่ี 319 หมู่ 5 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน
จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

11 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 21ปี+ ปวส.+ 13,000+ จบสาขาไฟฟ้าหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ด้านไฟฟ้า
โรงงาน เคร่ืองจักรไฟฟ้ารถยนต์ และไฟฟ้าภายใน
อาคารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

12 ช่างเช่ือม 2 ชาย 21ปี+ ปวส.+ 12,000+ จบสาขาไฟฟ้าหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ด้านเช่ือม
มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

13 โฟร์แมน 1 ชาย 25ปี+ ปวส.+ 15,000+ มีประสบการณ์ด้านการคุมงานก่อสร้างมาอย่างน้อย
 1 ปีข้ึนไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร

14 พนักงานธุรการ 1 หญิง 21ปี+ ปวส.+ 9,300+ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
15 ช่างกลโรงงาน 1 ชาย 25ปี+ ปวช.+ 12,000+ มีประสบการณ์ด้านการผลิตช้ินงานอุตสาหกรรม

อย่างน้อย 5 ปี
16 พนักงานธุรการโลจิกติกส์ 1 ชาย 21ปี+ ปวช.+ 320/วัน+ (ประจ าโรงโม่หิน)
17 พนักงานขับรถบรรทุก 5 ชาย 22ปี+ ไม่จ ากัด 310/วัน+ มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี

(ประจ าโรงโม่หิน)
18 พนง.ควบคุมเคร่ืองจักร 1 ชาย 21ปี+ ไม่จ ากัด 310/วัน+ ประจ าสาขาหัวดอย

19 พนักงานขับรถเทรด 2 ชาย 21ปี+ ไม่จ ากัด 12,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถเทรดเตอร์อย่างน้อย1ปี

เตอร์ (ประจ าโครงการสร้างถนนจ.สมุทรปราการ)



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน
จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

20 พนักงานขับรถบรรทุก 10 ชาย 30ปี+ ไม่จ ากัด 12,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี
สิบล้อ (ประจ าโครงการสร้างถนน จ.สมุทรปราการ)

21 พนักงานขับรถแบคโฮ 6 ชาย 25ปี+ ไม่จ ากัด 350/วัน+ มีประสบการณ์ในการขับรถแบคโฮอย่างน้อย 1ปี
(ประจ าโครงการสร้างถนน จ.สมุทรปราการ)

22 พนักงานขับรถ 4 ชาย 21ปี+ ไม่จ ากัด 12,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี
บรรทุกน้ า (ประจ าโครงการสร้างถนน จ.สมุทรปราการ)

23 พนักงานขับรถบด 2 ชาย 22ปี+ ไม่จ ากัด 12,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถบดมาอย่างน้อย 1ปี
ล้อยาง (ประจ าโครงการสร้างถนน จ.สมุทรปราการ)

24 พนักงานาขับรถบดส่ัน 2 ชาย 23ปี+ ไม่จ ากัด 12,000+ มีประสบการณ์ในการขับรถบดมาอย่างน้อย 1ปี
สะเทือน  (ประจ าโครงการสร้างถนน จ.สมุทรปราการ)

25 พนักงานธุรการ 1 ชาย 22ปี+ ปวส.+ 12,000+ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ/ประจ า จ.สมุทรปราการ 
26 พนักงานส ารวจ 5 ชาย 25ปี+ ไม่จ ากัด 12,000+ มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเคร่ืองจักรอย่างน้อย 1ปี

ประจ าฝ่ายก่อสร้าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ/ประจ า จ.สมุทรปราการ 



โทรศัพท์   053-775505

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานขับรถเครน 1 ชาย 30-40 ไม่จ ากัด 310/วัน มีใบอนุญาตขับข่ี ท.2 -  ท.4
2 พนักงานขับรถพ่วง 1 ชาย 30-40 ไม่จ ากัด 310/วัน มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีข้ึนไป 
3 พนักงานขับรถแมคโคร 1 ชาย 30-40 ไม่จ ากัด 310/วัน ทดลองงาน 3 เดือน/ท างาน 08.00-17.00 น.

หยุดวันอาทิตย์
4 ช่างไฟฟ้าโรงงาน 1 ชาย 25-35 ปวส.+ 310/วัน จบสาขาไฟฟ้า  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีข้ึนไป

ทดลองงาน 3 เดือน/ท างาน 08.00-17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์

เม็งรำยคอนกรีต
58  ม.1  ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  57110

ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตส าเร็จ



โทรศัพท์ 053-910999 ต่อ 608

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 แพทย์ Full Time/ 10 ช/ญ 25 ปี+ ป.ตรี+ ตาม
โครงสร้าง มีใปประกอบวิชาชีพ

Part Time

2 พยาบาลวิชาชีพ 5 ช/ญ 25 ปี+ ป.ตรี+ ตาม
โครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล สามารถ

FullTime ท างานเป็นกะได้ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
3 ผู้ช่วยพยาบาล/ 5 ช/ญ 21-40 ม.6+ 310/วัน หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถท างานเป็นกะ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

4 เภสัชกร 6 ช/ญ 24-30 ป.ตรี
ตาม

โครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพ จบสาขา เภสัชศาสตร์
5 พนักงานส่งอาหาร 4 ช/ญ 20-35 ม.6+ 310/วัน สามารถท างานเป็นกะได้

6 ทันตแพทย์ FullTime/ 10 ช/ญ 25 ปี+ ป.ตรี
ตาม

โครงสร้าง มีใปประกอบวิชาชีพ
Part Time

บริษัท ศรีบุรินทร์กำรแพทย์ จ ำกัด
เลขท่ี 111/5 หมู่ 13 ถนนเอเชีย 1 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ประเภทกิจกำร  สถานพยาบาล



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

7 พนักงานล้างภาชนะ 1 ช/ญ 20-35 ม.6+ 310/วัน สามารถท างานเป็นกะได้
8 พนักงานบริการท่ัวไป 1 ชาย 20-35 ม.3+ 310/วัน ผ่านการเกณฑ์การทหารแล้ว
9 พนักงานท าความสะอาด 1 หญิง 30-35 ม.3+ 310/วัน มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี
10 พนักงานเปล 2 ชาย 20ปี+ ม.6+ 310/วัน สามารถท างานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
11 นักโภชนากร 1 ช/ญ 20ปี+ ปวส.+ 310/วัน จบสาขาอาหารและโภชนาการ สามารถใช้คอมพิว

เตอร์ได้ ผ่านการฝึกงานในฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาล
ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร

12 พนักงานจัดซ้ือยาและ 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 310/วัน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองยา
เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ มีประสบการณ์ด้านการจัดซ้ือหรือบัญชี

13 พนักงานห้องยา 1 ช/ญ 18ปี+ ม.6+ 310/วัน มีความสนในในงานบริการ มีความรับผิดชอบ
14 พยาบาลวิชาชีพ OPD 1 ช/ญ 21-40 ป.ตรี มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถท างานเป็นกะ มีประสบ

(ประจ าคลินิกเชียงแสน) การณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
15 เภชสัชกร 1 ช/ญ 24-30 ป.ตรี ตามโครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพ มีทักษะภาษาอังกฤษ (ภาษา

(ประจ าคลินิกเชียงแสน) ท้องถ่ิน เมียนมาร์)
16 พยาบาลวิชาชีพ IPD 1 ช/ญ 21-40 ป.ตรี ตามโครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถท างานเป็นกะ มีประสบ

การณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(ประจ าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย)



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

17 ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วย 1 ช/ญ 20-35 ม.6+ ตามโครงสร้าง สามารถท างานเป็นกะได้  
เหลือคนไข้ ER  (ประจ าโรงบาลเกษมราษฎร์แม่สาย)

18 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามโครงสร้าง ประจ าสาขาบัญชี การตลาด การบริหาร สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ด้านการขาย
(ประจ าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย)

19 เภชสัชกร 2 ช/ญ 24-30 ป.ตรี ตามโครงสร้าง จบสาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ภาษาท้องถ่ิน เมียนมาร์)
(ประจ าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย)

20 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 25ปี+ ป.ตรี ตามโครงสร้าง จบสาขาการจัดการท่ัวไป บุคลิกภาพดี และมีใจรักงาน
บริการ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี
(ประจ าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย)

21 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี ตามโครงสร้าง สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี มีบุคลิกภาพดี
และมีใจรักงานบริการ
(ประจ าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย)

22 พนักงานเปล 1 ชาย 20ปี+ ม.6+ 310/วัน สามารถท างานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 (ประจ าโรงบาลเกษมราษฎร์แม่สาย)



โทรศัพท์ 053-153388

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 เจ้าหน้าทีการตลาด 1 ช/ญ ช/ญ 23+ 10,000+ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รถยนต์มือ 2

2 เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ ช/ญ 23+ 10,000+ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รถยนต์มือ 1

3 เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ ช/ญ 23+ 10,000+ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Direct sale

บริษัท ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน)
188/23-24  หมู่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจกำร  ไฟแนนท์รถยนต์



โทรศัพท์  053-834578,084-9497722

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 4 ช/ญ 23+ ป.ตรี 15,000+ จบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ฝ่ายผลิต หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง/มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพ

GMP, HACCP, ISO, SQF หรือระบบท่ีเก่ียวกับอาหาร
มีความสามารถในการบริหารจัดการคน, มีความเป็น
ผู้น า,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี

2 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 4 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,500+ สามารถท างานเป็นกะได้/ไม่มีปัญหาในเร่ืองการเดินทาง

มีความอดทน  และมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น า
3 พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 หญิง 18-25 ม.6+ 9,500+ จบสายวิทย์-คณิต/สุขภาพแข็งแรง สามารถท างานเป็น

เคมีฝ่ายประกันคุณภาพ กะได้/มีความรับผิดชอบ/อดมย/ไม่เก่ียงงาน/
มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ประเภทกิจกำร  แปรรูปสินค้าเกษตรส่งออก

178  หมู่ 9  ต.บ้านกลาง  ต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  57120
บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จ ำกัด



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

4 นักปฏิบัติการเคมีฝ่าย 1 หญิง 23+ ป.ตรี 15,000+ จบสาขาวิทยาศาสตร์(เคมี) หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ประกันคุณภาพ มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพGMP, HACCP, ISO, SQF

หรือระบบท่ีเก่ียวกับอาหารมีความสามารถในการ
บริหารจัดการคน, มีความเป็นผู้น า,สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5 ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุง 2 ชาย 18+ ม.3+ 9,500+ จบสาขาไฟฟ้าก าลัง/เคร่ืองกล/ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง/หรือสาขาเก่ียวข้อง

มีความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจง/มีสุขภาพแข็งแรง

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หากมีประสบการณ์จะพิจารณา

6 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือวัตถุดิบ 3 ชาย 18+ ม.3+ 9,500+ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีใบขับข่ีรถยนต์
ฝ่ายเกษตร สุขภาพแข็งแรง ไม่เก่ียงงาน มีความอดทน และความ

รับผิดชอบ
7 พนักงานรายวันผลิต 100 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 9,500+ สามารถท างานเป็นกะได้/ไม่มีปัญหาในเร่ืองการเดินทาง

มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ



โทรศัพท์ 053-660678-9

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานคลังสินค้า 2 ชาย 20+ ปวส.+ 12,000+ มีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ท างานต้ังแต่ 08.00-17.00 น. หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

2 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,500 สามารถส่ือสารภาษาจีนได้/มีค่าครองชีพ/ 
 + ค่าคอมอีก ท างานต้ังแต่ 08.00-17.00 น. หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แสงไพบูลย์ เชียงรำย
  141 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจกำร  ผลิตคอนกรีตส าเร็จรูป



โทรศัพท์ 086-3695460

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,700+ มีประกันสังคม/มีประกันอุบัติเหตุ
มีเบ้ียเล้ียง มีค่าคอมมิชช่ัน/มีโบนัสประจ าปี,มีเบ้ียขยัน

มีตรวจสุขภาพประจ าปี  มีเบ้ียเล้ียงรายวัน 
ท างานต้ังแต่ 08.00-17.00 น. 
วันจันทร์-เสาร์/หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

บริษัท ไทยลอตเต้ จ ำกัด
388/12-14  ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ าหน่ายหมากฝร่ัง



โทรศัพท์ 053-712515

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานบุคคล 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี+ 310/วัน มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป
2 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 25-45 ป.ตรี+ 310/วัน มีความกระตือรือร้น/มีความรับผิดชอบ

สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้
หากมีประสบการณ์โปรแกรม Bolus จะพิจารณา
ท างานต้ังแต่ 08.30-17.30 น.
ท างานวันจันทร์-เสาร์

ประเภทกิจกำร  น าเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์

 96/4-5  ถ.ราชโยธา  ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000
บริษัท  ที วี เอฟ 2002 จ ำกัด



โทรศัพท์ 053-712515

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 สัตวบาล 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป
2 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 ม.6-ป.ตรี 310/วัน มีความกระตือรือร้น/มีความรับผิดชอบ

สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้
หากมีประสบการณ์โปรแกรม Bolus จะพิจารณา
ท างานต้ังแต่ 08.30-17.30 น.
ท างานวันจันทร์-เสาร์

3 ผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณ์ 2 ปี ข้ึนไป
เป็นคนพ้ืนท่ีอ าเภอแม่จันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการส่ือสาร  ท างานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

วางแผนการขายได้/มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

บริษัท  แต้ ซ่ง กวง จ ำกัด
55  หมู่ 4  ต.แม่จัน  อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ประเภทกิจกำร  จ าหน่ายอาหารสัตว์



โทรศัพท์ 088-2941180

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20+ ปวช.+ 9,150+ มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า/แอร์/ประปา
2 พนักงานสโตร์ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,150+ ขยัน/อดทน/มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย

3 พนักงานดูแลลูกค้าVIP 1 ช/ญ 20-25 ปวช.+ 9,150+ ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้/สามารถท างานนอก
สถานท่ีได้/ท างานเป็นกะได้

4 เจ้าหน้าท่ีกล้องวงจรปิด 2 ชาย 20+ ป.ตรี 11,000-12,000 ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้/ท างานเป็นกะได้
5 เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 11,000-13,000 ใช้คอมพิวเตอร์ MS Officeได้/สามารถพักฝ่ังท่าข้ีเหล็กได้

6 แคชเชียร์ 2 ชาย 20-25 ปวส.+ 10,000-12,000 ขยัน/ซ่ือสัตย์/อดทน/คิดเลขเร็ว
ทุกต าแหน่ง ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ท างานตามกะตารางของโรงแรม

ประเภทกิจกำร  โรงแรมและท่องเท่ียว

บริษัท ริชช่ี เรจิน่ำ จ ำกัด
230/26-27  หมู่ 4  ต.เวียงพางค า  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130



โทรศัพท์ 053-774623

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 30ปี+ ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 2 ปี
2 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20ปี+ ม.6+ 310/วัน+ มีค่าคอมมิชช่ันในการขาย
3 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20ปี+ ปวส.+ 10,000+ จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการท างาน
4 พนักงานออกแบบ 1 ช/ญ 20ปี+ ปวส.+ 10,000+ จบสาขาด้านคอมพิวเตอร์หรืออ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง

ประจ าสาขาแม่สาย
5 พนักงานธุรการ 1 ชาย 20ปี+ ปวส.+ 10,000+ มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจ าสาขาแม่สาย
6 พนักงานการตลาด 1 ชาย 20ปี+ ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จ ำกัด สำขำเชียงรำย
เลขท่ี 99/21 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ประเภทกิจกำร  จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง



โทรศัพท์ 062-1625969,095-8351230

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 ผู้จัดการเขต 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000+ มีความซ่ือสัตย์ กระตือรือร้นในการท างาน
2 ผู้จัดการ 2 ช/ญ 25+ ปวช.+ 10,000+ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้/ท างานภายใต้
3 ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ช/ญ 25+ ม.6+ 9,500+ แรงกดดันได้/รับพนักงานประจ า/ผ่านทดลองงานจะ
4 พนักงานครัว 1 ช/ญ 20-35 ม.3+ 320/วัน ปรับเงินเดือนให้/มีประกันสังคม/หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

วันหยุดพักผ่อน/สามารถท างานเป็นกะได้
5 พนักงานบริการ 10 ช/ญ 25+ ม.6+ 40/ช่ัวโมง มีใจรักงานบริการ  ขยัน อดทน

(Parttime)

บริษัท ฟู้ดเฟรนส์ 2015 จ ำกัด
ประจ าท่ีสาขาบ๊ิกซี 1 ช้ัน 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจกำร  ร้านอาหาร



โทรศัพท์ 053-719900

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 1 ชาย 25-30 ป.ตรี 11,000+ ท างานจันทร์-ศุกร์  ท างานเสาร์แรกและเสาร์ส้ินเดือน
ด้านสินเช่ือ มีค่าคอมฯ ขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ี

ท างานต้ังแต่ 08.00-17.00 น.
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประเภทกิจกำร  สัญญาเช่าการเงินยานยนต์

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซ่ิง จ ำกัด
943/3  ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000



โทรศัพท์ 085-5290299

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนง.ฝ่ายการตลาด 4 ช/ญ 23+ ปวส.+ 10,000+ มีประกันสังคม  มีประกันอุบัติเหตุ  
2 ลูกค้าสัมพันธ์ 4 ช/ญ 23+ ปวส.+ 10,000+ กองทุนรักษาพยาบาลครอบครัว  

มีค่าเล่าเรียนบุตร/สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มีประกันสังคม  มีประกันอุบัติเหตุ  
ท างานต้ังแต่ 08.00-17.00 น.

บริษัท มำตรฐำนไอ เอส ซี จ ำกัด(ประจ ำเชียงรำย)
217/2  หมู่ 2  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจกำร  ประกันวินาศภัย



โทรศัพท์ 053-607999

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 ช่างศิลป์  1 ชาย 25+ ไม่จ ากัด 9,300+ มีประกันสังคมให้/ประกันชีวิต
2 พนง.waiter-waitress 5 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,300+ มีชุดยูนิฟอร์มให้/ มีอาหารให้ 2 ม้ือ
3 พนง.Spa manager 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด 9,300+ มีท่ีพักให้/มี service Charge
4 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี 9,300+ ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ท างานต้ังแต่ 08.00-17.00 น.
มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ประเภทกิจกำร  โรงแรม

โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บำยกะตะธำนี 
1129  ถนนไกรสรสิทธ์ิ  ต.เวียง   อ.เมือง จ.เชียงราย  57000



โทรศัพท 092-6693663

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานอลูมิเนียม 1 ชาย 20+ ม.3+ 310/วัน มีที่พักใหฟรี  

หากพักกับนายจางไดจะพิจารณาเปนพิเศา

โทรศัพท 083-0260988

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 คนงานแบกกลวย 20 ชาย 20-45 ไมจํากัด 400/วัน มีที่พักให  สุขภาพแข็งแรง  

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

รานรวมทรัพย อลูมิเนียม
159  ม.16  ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย  57210

ประเภทกิจการ  รับติดตั้งกระจก

 บริษัท แอกโกร รีพับบลิค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
888 ม.7  ต.หวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  เกษตรพืชไร



โทรศัพท 053-798888

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงาน Call center 2 หญิง 23+ ปวช.+ 310/วัน มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

2 พนักงานลูกคาสัมพันธ 1 หญิง 23+ ปวช.+ 310/วัน หยุด 1 วันตอสัปดาห

3 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 310/วัน

4 พนักงานลางรถ 4 ชาย 20+ ปวช.+ 310/วัน

5 พนักงานอะไหล 1 ชาย 23+ ปวช.+ 310/วัน

6 ผูจัดการแผนกบุคคล 1 หญิง 30+ ป.ตรี.+ 310/วัน

7 ประชาสัมพันธ 1 หญิง 24+ ปวช.+ 310/วัน

8 พนักงานประสานงาน 1 หญิง 25+ ปวช.+ 310/วัน

9 หัวหนาซอมบํารุง 1 ชาย 30+ ปวช.+ 310/วัน

บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด
99/2  ม.11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายรถยนต



โทรศัพท 052-020111

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ผูจัดการโรงงาน 1 ชาย 30-40 ป.ตรี 25,000- มีประสบการณ 5 ปขึ้นไป/ผานการเกณฑทหารแลว

30,000+ ทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.00-17.00

2 นักวิจัยและพัฒนา 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 15,000- มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป/ผานการเกณทหารแลว

ผลิตภัณฑ 20,000+ ทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.00-17.00

3 แอดมิน 1 หญิง 25-35 ป.ตรี 11,000- มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป/ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

15,000+ ทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.00-17.00

4 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 25-30 ม.6+ 310/วัน ทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.00-17.00

บริษัท แฟรเลน ออแกนิก จํากัด
152/1  ม.16  ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ประเภทกิจการ  แปรรูปผลไมอบแหง



โทรศัพท 052-023051

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานจัดเรียงสินคา 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน มีชุดยูนิฟอรมให  มีโบนัสประจําป  ปรับเงินเดือน

Adecco กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม

2 แคชเชียร 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน คานั่งเครื่องแคชเชียร/ประกันชีวิต/คากะ/คาลวงเวลา

3 พนักงานซอมบํารุง 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน วันหยุดพักผอน 7-19 วัน(ตามตําแหนง)

4 พนักงาน Premium 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน หยุดตามประเพณี 15 วัน/ป

5 พนักงานแผนกสินคา 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน

อุปโภค

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

ประเภทกิจการ  คาสง

12  หมู 17  ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 57100



โทรศัพท 053-776144 ตอ 5

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 แคชเชียรประจําสาขา 15 หญิง 20-30 ม.6+ 340/วัน มีใจรักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ ทํางานเปนกะได

เชียงราย/พะเยา มีความรับผิดชอบ  ทํางาน 08.00-20.00 น.

2 พนักงานจัดเรียงสินคา 15 ชาย 20-30 ม.6+ 340/วัน มีใจรักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ ทํางานเปนกะได

ประจําสาขาเชียงราย/ มีความรับผิดชอบ  ทํางาน 08.00-20.00 น.

พะเยา สามารถยกของหนักได

3 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 340/วัน จบสาขาการบัญชี  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

ประจําสํานักงานใหญ มีความละเอียดรอบคอบ  ทนแรงกดดันได

มีความรับผิดชอบ  ไมติดขัดเรื่องเวลา

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

4 พนักงานออเดอร 5 ช/ญ 20-30 ม.6+ 340/วัน สามารถใชคอมพิวเตอรไดเบื้องตน  

ประจําสํานักงานใหญ สามารถยกของหนักได  มีความรับผิดชอบ

มีความละเอียดรอบคอบ ทํางาน 08.30-17.30 น.

ประเภทกิจการ  คาปลีก-คาสง

บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) 
329  ม.8  ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 57100



ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

5 พนักงานขับรถสงสินคา 1 ชาย 20-30 ม.6+ 340/วัน มีใบขับขี่ประเภท 2  มีความรับผิดชอบ

ประจําสํานักงานใหญ ไมมีโรคประจําตัว  สามารถยกของหนักได

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

6 พนักงานติดรถสงสินคา 3 ชาย 20-30 ม.3+ 340/วัน สามารถออกนอกพื้นที่ได  สามารถยกของหนักได

ประจําสํานักงานใหญ มีความรับผิดชอบ  ไมมีโรคประจําตัว ละเอียดรอบคอบ

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

7 พนักงานคียบิล 2 หญิง 20-30 ม.6+ 340/วัน สามารถใชคอมพิวเตอรไดเบื้องตน  

ประจําสํานักงานใหญ สามารถยกของหนักได  มีความรับผิดชอบ

ละเอียดรอบคอบ ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

8 ชางไฟฟา/ซอมบํารุง 1 ชาย 20-35 ปวส.+ 340/วัน จบสาขาที่เกี่ยวของกับซอมบํารุง

ประจําสํานักงานใหญ มีความอดทน  รางกายแข็งแรง

สามารถออกนอกพื้นที่ได ทํางานภายใตแรงกดดันได

มีความรู สามารถประเมินงาน ควบคุมงานซอมแซมได

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

9 พนักงานรับเขาสินคา 1 ชาย 20-30 ปวส.+ 340/วัน มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทนแรงกดดันไดดี

ประจําสํานักงานใหญ ใชคอมพิวเตอรไดเบื้องตน

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.



ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

10 เจาหนาที่ความปลอดภัย 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี- 15,000+ จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(จป.วิชาชีพ) ป.โท ขึ้นไป มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ

ประจําสํานักงานใหญ มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

ทํางานภายใตแรงกดดันได

มีความรูเรื่องกฏหมายแรงงาน  มีมนุษยสัมพันธดี

มีประสบการณการทํางานดานความปลอดภัย อาชีว

อนามัยจะพิจารณาเปนพิเศษ

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

11 พนักงานบัญชี 1 หญิง 20-35 ปวส.+ 340/วัน มีความละเอียดรอบคอบ  ทํางานลวงเวลาได

ประจําสํานักงานใหญ มีความรับผิดชอบ  ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

12 พนักงานขับรถ 1 ชาย 20-30 ม.6+ 340/วัน มีใบอนุญาตขับขี่ (ใบเซอรโฟรคลิฟท ขับรถโฟรคลิฟท

โฟรคลิฟท ไฟฟานั่งขาง 4 ลอได)

ประจําสํานักงานใหญ สามารถยกของหนักได ไมมีโรคประจําตัว

ชายผานการเกณฑทหารแลว

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.



โทรศัพท 053-603315

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 หัวหนากุก-ครัวไทย 1 ช/ญ 30+ ม.6+ 310/วัน มีประสบการณอยางนอย 3 ป 

หยุด 8 วันตอเดือน  มีอาหาร ชุดยูนิฟอรม  

มีประกันภัยกลุม  วันหยุด ทํางานเปนกะได

ชายพนภาระทางทหารแลว

2 กุกครัวไทยระดับ1 2 3 2 ช/ญ 25+ ม.6+ 310/วัน มีประสบการณอยางนอย 1-2 ป 

หยุด 8 วันตอเดือน  มีอาหาร ชุดยูนิฟอรม  

มีประกันภัยกลุม  วันหยุด ทํางานเปนกะได

ชายพนภาระทางทหารแลว

3 กุกครัวอิตาเลี่ยน 1 ช/ญ 25+ ม.6+ 310/วัน มีประสบการณอยางนอย 1-2 ป 

ระดับ 1 2 3 หยุด 8 วันตอเดือน  มีอาหาร ชุดยูนิฟอรม  

มีประกันภัยกลุม  วันหยุด ทํางานเปนกะได

ชายพนภาระทางทหารแลว

บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จํากัด (โรงแรมเลอเมอริเดียน) 
221/2 ม.20  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  โรงแรม



ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

4 หัวหนางานแมบาน 2 ช/ญ 30+ ม.6+ 310/วัน มีประสบการณอยางนอย 2 ป 

Supervisor HK หยุด 8 วันตอเดือน  มีอาหาร ชุดยูนิฟอรม  

มีประกันภัยกลุม  วันหยุด ทํางานเปนกะได

ชายพนภาระทางทหารแลว

5 พนักงานทําความสะอาด 2 ช/ญ 25+ ม.6+ 310/วัน มีประสบการณอยางนอย 1-2 ป 

หองพัก หยุด 8 วันตอเดือน  มีอาหาร ชุดยูนิฟอรม  

มีประกันภัยกลุม  วันหยุด ทํางานเปนกะได

ชายพนภาระทางทหารแลว



โทรศัพท 086-6594962

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานการตลาด 2 ชาย 23-35 ปวส.+ 9,300+ มีคาคอมมิชชั่นจากการขาย  มีโอที  

2 พนักงานธุรการ 1 หญิง 25-35 ปวส.+ 9,300+ สามารถใชคอมพิวเตอรไดเบื้องตน

3 พนักงานทั่วไป 2 ชาย 25-35 ม.6+ 310/วัน มีใบขับขี่รถยนต /หยุดวันอาทิตย  

สามารถออกตางจังหวัดได ทํางาน 08.00-17.00 น.

รับผลผลิตตามสวนตางๆ (ถั่วดาวอินคา)

259/34  ม.9  ต.สันทราย  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  แปรรูปผลผลิตการเกษตร

บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอส.สแตนดารด อินดัสเตรียล จํากัด 



โทรศัพท 053-673985-6

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ผูจัดการแผนกจัดซื้อ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 25,000+  -จบสาขาการบริหารจัดการ/บริหารธุรการ/บัญชี

หรือสาขาที่เกี่ยวของ/มีประสบการณในการทํางาน

ดานการจัดซื้อทั้งระบบไมนอยกวา 5 ป

มีทักษะในการเจรจรตอรอง

 - สามารถแกไขปญหาไดอยางดี

 - มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน

 -มีความสามารถในการพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ

 - หากมีความรูดานระบบ ISO 9001/Halal/GMP/

HACCP จะพิจารณาเปนพิเศษ

 - หากมีประสบการณดานงานจัดซื้อจากโรงงานผลิต

อาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ

2 พนักงานจัดซื้อ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 10,000+ จบการบริหารจัดการ/บริการธุรกิจ/การบัญชี หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ/หากมีประสบการณในการทํางาน

ดานการจัดซื้อจะพิจารณาเปนพิเศษ

3 พนักงานฝายผลิต 3 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท นอรธเทอรน ฟูด คอมเพล็กซ จํากัด 
99/3  ม.1  ต.แมกรณ  อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  ผลิตซีอิ้ว



โทรศัพท 053-771892

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 หัวหนางานขาย 1 หญิง 25-38 ป.ตรี 10,000+ มีชุดยุนิฟอรม   หยุด 1 วันตอสัปดาห

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

2 พนักงานธุรการขาย 1 หญิง 27-38 ป.ตรี 10,000+ มีชุดยุนิฟอรม   หยุด 1 วันตอสัปดาห

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท ซิกนัสออยล จํากัด 
119 ม.4  ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง



โทรศัพท 090-3171350

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานบัญชี 1 หญิง 23-30 ป.ตรี 10,000+ ใชคอมพิวเตอรไดดี  มีประสบการณดานบัญชี 

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

2 พนักงานธุรการ 1 หญิง 23-30 ป.ตรี 10,000+ ใชคอมพิวเตอรไดดี  หากมีประสบการณจะพิจาณา

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

3 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 23-30 ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณดานการขาย 

ทํางานตั้งแต 08.30-17.30 น.

บริษัท บุญยะการพิมพ จํากัด 
281/1  ม.3  ต.บานดู  อ.เมือง จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจการ  จําหนายหรือใหเชาเครื่องถาย



โทรศัพท 097-2952236

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 HR Manager 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณอยางนอย 5 ป

2 Asst. F/O Manager 2 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณอยางนอย 1 ป

Reservation Supervisor

3 ชางไฟฟาและชางซอม 10 ช/ญ 22-40 ปวช.+ 10,000+ ทํางานเปนกะได

บํารุงทั่วไป

4 พนักงานบริการ 10 ช/ญ 22-40 ม.3+ 9,300+ ทํางานเปนกะได

หองอาหาร

5 พนักงานจัดเลี้ยง 10 ช/ญ 22-40 ม.3+ 9,300+ ทํางานเปนกะได

6 แคชเชียรหองอาหาร 10 หญิง 25-40 ปวช.+ 9,300+ ทํางานเปนกะได

7 พนง.ทําความสะอาด 10 ช/ญ 22-40 ม.3+ 9,300+ ทํางานเปนกะได

หองพัก

8 กุก/ผูชวยกุกครัวใหญ/ 4 ช/ญ 22-40 ป.6+ 9,300+ ทํางานเปนกะได

ครัวเบเกอรี่

ประเภทกิจการ  โรงแรม

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
199 ม.13  ต.สันทราย  อ.เมือง จ.เชียงราย  57000



ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

9 พนักงานทําความสะอาด 10 ช/ญ 22-40 ป.6+ 9,300+ ทํางานเปนกะได

อุปกรณ

10 พนักงานรักษาความ 10 ชาย 25-50 ป.6+ 9,300+ ทํางานเปนกะได

ปลอดภัย

โทรศัพท 053-153211-12

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานจัดเรียงสินคา 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 340/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

2 แคชเชียร 2 หญิง 18+ ม.6+ 340/วัน หยุด 1 วันตอสัปดาห

มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

ประเภทกิจการ  คาปลีก

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (สาขาเชียงราย2)
  58  ม.17 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย  57100



โทรศัพท 053-702665-9

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-40 ปวส.+ 310/วัน มีคาคอมมิชชั่นใหตางหาก  ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

2 ที่ปรึกษางานบริการ SA 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,500+ ประจําสาขาบานดู/ขับขี่รถยนตไดมีใบขับขี่

3 ลูกคาสัมพันธศูนยบริการ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,500+ ประจําสาขาแมสาย 

4 ที่ปรึกษางานขาย 10 ช/ญ 20-40 ปวส.+ 310/วัน ประจําสาขาบานดู /สาขาพาน/สาขาแมจัน /

สาขาแมสาย/ขับรถยนตไดมีใบขับขี่ 

5 ชางยนต 2 ชาย 20+ ปวส.+ 9,300+ จบสาขาชางยนตหรือเกี่ยวของ หรือมีประสบการณ

6 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,300+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,300+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

8 พนักงานลางรถ 2 ชาย 18+ ไมจํากัด 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

หมายเหต ุทุกตําแหนงทํางานวันจันทร-เสาร

08.00-17.00 น. (วันเสาร 08.00-16.00 น.)

มีสวัสดิการ ชุดยูนิฟอรมให ประกันสังคม

เงินสวัสดิการอื่นๆของบริษัทเพิ่ม

บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จํากัด
222  หมู 2  ต.บานดู อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจการ  จําหนายรถยนต



โทรศัพท 053-601781-2

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานเสริฟ 20 ช/ญ 20+ ม.6+ 310/วัน รับทั้ง ประจําและ Parttime/ทดลองงาน 3 เดือน

ทํางานตั้งแต 17.00 - 02.00 น.

2 แคชเชียร 2 หญิง 20+ ม.6+ 310/วัน รับทั้ง ประจําและ Parttime/ทดลองงาน 3 เดือน

ทํางานตั้งแต 17.00 - 02.00 น.

3 แดนซเซอร 1 หญิง 20+ ม.6+ 310/วัน บุคลิภาพดี หนาตาดี สวนสูง 160 เซนฯขึ้นไป

รับทั้ง ประจําและ Parttime/ทดลองงาน 3 เดือน

ทํางานตั้งแต 17.00 - 02.00 น.

ทุกตําแหนง มีสวัสดิการของทางรานเพิ่มอีก

53/18 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

บจก.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย 



โทรศัพท 098-7486227

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ผูชวยผูจัดการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณในการทํางาน

2 ผูจัดการฝายผลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ อัตราคาจางสามารถปรับตามประสบการณและความ

สามารถ  มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

โทรศัพท 053-170070

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 แมบาน 20 หญิง 18+ ม.3+ 310/วัน มีประสบการณในการทํางาน

2 พนักงานรักษาความ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ อัตราคาจางสามารถปรับตามประสบการณและความ

ปลอด สามารถ  มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

บริษัท เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด
 279/33 หมูบานวรรณเวรา ซ.4 ถ.ศูนยวิจัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  รับเหมาทําความสะอาด

บริษัท ชาชา ไทย จํากัด
  279/2  หมู 8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ประเภทกิจการ  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร



โทรศัพท 053-775071

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางเชื่อม 2 ชาย 20+ ปวช.+ 310/วัน มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

อัตราคาจางสามารถปรับตามประสบการณและความ

สามารถ  มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

โทรศัพท 080-2283362

ลําดับ ตําแหนงงาน จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานครัว 3 ช/ญ 18+ ม.6+ 320/วัน ทํางานตามเวลาหางเปด-ปด

2 พนักงานบริการ 3 ช/ญ 18+ ม.6+ 320/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท ทอปแลนด จํากัด

เซ็นทรัลเชียงราย  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหาร

193  ม.1  ถนน.แมจัน-เชียงแสน ต.จอมสวรรค อ.แมจัน จ.เชียงราย 57110

ประเภทกิจการ  ผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด(มหาชน)(ไดโดมอน และฮอทพอต)



โทรศัพท  053-602633-4

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขับรถ 6 ลอ 2 ชาย 25+ ไมจํากัด 350/วัน มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

อัตราคาจางสามารถปรับตามประสบการณและความ

สามารถ  มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2,ท.3 หรืออื่นๆ

โทรศัพท  061-3542251

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานทั่วไป 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 40/ชั่วโมง รับพนักงานตําแหนง Parttime

ไมมีรอยสักใดๆ

หากมีประสบการณดานการบริการจะพิจารณาพิเศษ

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (เค เอฟ ซ)ี
สาขาบิ๊กซีเชียงราย 1  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บริษัท อุรามัต จํากัด สาขาเชียงราย
279  ม.8  ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหาร

ประเภทกิจการ  โรงสีขาว



โทรศัพท 053-711533

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 หัวหนาชาง 1 ชาย 30+ 310/วัน อัตราคาจางขึ้นอยูกับประสบการณ

2 รองหัวหนาชาง 1 ชาย 30+ 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3 เสมียน แมบาน 1 ช/ญ 20+ 310/วัน สามารถจัดดอกไมได/ใชคอมพิวเตอรไดบาง

4 กุก ยุโรป 1 ช/ญ 20+ 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5 บาเทนเดอร 1 ช/ญ 20+ 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6 กุกเบเกอรรี่ 2 ช/ญ 20+ 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

893  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  โรงแรม

ม.6 หรือ
เทียบเทา

โรงแรมเวียงอินทร



โทรศัพท 053-660678-9

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขับรถโมปูน 1 ชาย 20+ ไมจํากัด 350/วัน มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

อัตราคาจางสามารถปรับตามประสบการณและความ

สามารถ  มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2,ท.3 หรืออื่นๆ

โทรศัพท 053-179759-60

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 เช็คเกอร 1 ชาย 20+ ม.3-ป.ตรี 9,600+ อัตราคาจางตามวุฒิ /รับเปนพนักงานประจําราน

2 พนักงานครัวรอน 1 ชาย 20+ ม.3-ป.ตรี 9,600+ ม.3  อัตราคาจาง 9,600

64  ม.8  ถ.แมจัน-เชียงแสน ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 57110

ประเภทกิจการ  ผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป

เซ็นทรัลเชียงราย  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหาร

บริษัท ฟูจิ ฟูด โซลูชั่น จํากัด

บริษัท แมจันคอนกรีต จํากัด 



ม.6 หรือเทียบเทา  อัตราคาจาง 10,500

ป.ตรี  อัตราคาจาง 11,500

โทรศัพท 081-8411816

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 แมบาน 2 หญิง 20+ ม.3+ 9,500+ มีสวัสดิการของบริษัทให มีสวัสดิการตามกฏหมาย

2 พนักงานรายวัน 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,500+ แรงงานกําหนด/มีเบี้ยขยันให/บุคลิกดี ขยัน อดทน

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทรศัพท 092-3600799

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานทั่วไป 5 ชาย 18+ ม.3+ 32/ชั่วโมง รับพนักงาน Parttime

บุคลิกด/ีชยัน/อดทน

บริษัท ไอศกรีม เดลี่ จํากัด (สเวนเซนส)
โลตัสแมสาย 156 ม.5  ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130

ประเภทกิจการ  จําหนายไอศกรีม

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
เซ็นทรัลเชียงราย  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  โรงหนัง



หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทรศัพท 089-9677365

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 กุก 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 40/ชั่วโมง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

2 แคชเชียรหนาราน 2 ข/ญ 18+ ม.3+ 40/ชั่วโมง มีใจรักงานบริการ  ยิ้มแยมแจมใส

โทรศัพท 089-0933390

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานเบเกอรรี่ 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 310/วัน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ทํางานตามเวลาหางเปด-ปด

สาขาโลตัสแมสาย  ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จํากัด (โลตัสแมสาย)
156 ม.5  ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130

ประเภทกิจการ  จําหนายสินคาอุปโภค บริโภค

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (เค เอฟ ซ)ี

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหาร



โทรศัพท 081-5951531

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานสงพิซซา 1 ชาย 18+ ม.3+ 40/ชั่วโมง รับพนักงาน Parttime

ขับรถจักรยานยนตไดมีใบขับขี่ 

รูจักเสนทางในตัวเมืองเชียงราย

โทรศัพท 053-789313

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 25-40 ปวส-ป.ตรี 310/วัน มีประกันสังคม มีโบนัสประจําป ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

2 พนักงานฝายผลิต 20 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน มีประกันสังคม มีโบนัสประจําป ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

ทํางานวันจันทร-เสาร  ทํางาน 08.00-17.00 น.

 ต.บานดู  อ.เมือง จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหาร

เดอะพิซซาคอมปานี

บริษัท ชาไทย อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด
170  ม.8  ต.เวียงกาหลง  อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  57260

ประเภทกิจการ  เก็บเกี่ยวชา



โทรศัพท 053-607999

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางศิลป  1 ชาย 25+ ไมจํากัด 9,300+ มีประกันสังคมให/ประกันชีวิต

2 พนง.waiter-waitress 5 ช/ญ 25+ ไมจํากัด 9,300+ มีชุดยูนิฟอรมให/ มีอาหารให 2 มื้อ

3 พนง.Spa manager 1 ช/ญ 30+ ไมจํากัด 9,300+ มีที่พักให/มี service Charge

4 ผูชวยผูจัดการฝายขาย 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี 9,300+ ชายผานการเกณฑทหารแลว

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

โรงแรม เดอะ รอเวอรรี บายกะตะธานี 
1129  ถนนไกรสรสิทธิ์  ต.เวียง   อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  โรงแรม



โทรศัพท 081-4727777,081-6021111

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

พนักงานขาย 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 12,000 มีใจรักงานบริการ/มีมนุษสัมพันธดี 

มีประสบการณเกี่ยวกับมือถือ/มีความสามารถใชคอมฯ

หยุดงาน 1 วันตอสัปดาห/ทํางานเปนกะได

โทรศัพท 053-176551

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขับรถ 3 ชาย 20-45 ไมจํากัด 400/วัน มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก ท.2,ท.3

ผานการเกณฑทหารแลว ทํางาน 08.00-17.00 น.

2 พนักงานขาย 3 หญิง 18+ ไมจํากัด 320/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3 พนักงานยกของ 5 ชาย 18+ ไมจํากัด 320/วัน ผานการเกณฑทหารแลว ทํางาน 08.00-17.00 น.

237/3-4  หมู 26  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 5700

ประเภทกิจการ  จําหนายโทรศัพท

86  ม.12  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจการ  จําหนายวัสดุกอสราง

หางหุนสวนจํากัด โมบาย ชอป

หางหุนสวนจํากัด ปารวกวัสดุ



สามายกของหนักได

โทรศัพท 053-722812

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานฝายผลิต 10 ชาย 18+ ไมจํากัด 310/วัน ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

10 หญิง 18+ ไมจํากัด 310/วัน ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย

2 พนักงานธุรการ 1 หญิง 18+ ปวส.+ 9,300+ ทุกตําแหนงทดลองงาน 3 เดือน 

3 แมบาน 1 หญิง 18+ ป.6+ 310/วัน ไมจําเปนตองมีประสบการณ  

4 จป.วิชาชีพ 1 หญิง 22+ ป.ตรี 13,000+ ไมจําเปนตองมีประสบการณ  

จป.สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท โนบูวา จํากัด
186  ม.24  ต.เมืองพาน   อ.พาน  จ.เชียงราย  57120

ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส



โทรศัพท 090-9938736

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานบัญชี 3 ช/ญ 23+ ปวส.+ 9,500+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

2 พนักงานสโตร 2 ชาย 25+ ปวส.+ 9,500+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3 พนักงานเคานเตอร 3 หญิง 25+ ปวช.+ 10,000+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4 พนักงานขนสง(4 ลอ) 10 ชาย 23+ ม.3+ 9,500+ ประกอบสินคาเฟอรนิเจอร/จัดสง

5 พนักงานตรวจสอบ 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 9,500+ ตรวจสอบการเขา-ออกของสินคา

459   ม.1  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ  จําหนายเฟอรนิเจอร

บริษัท พรหมนิมิตร  คอมเพล็กซ จํากัด



โทรศัพท 062-5974697

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางเชื่อม 3 ชาย 18-30 ไมจํากัด 350/วัน สามารถเชื่อมเหล็กได  ใชอุปกรณเครื่องมือชางไมได

2 ชางติดตั้งประตูมวน 3 ชาย 18-30 ไมจํากัด 350/วัน สามารถเชื่อมเหล็กได  ใชอุปกรณเครื่องมือชางไมได

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

หากประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทรศัพท 081-6027077

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานทั่วไป 1 ชาย 20-35 ไมจํากัด 310/วัน ทํางานฝายผลิต/ผักดอง/ทํางานวันจันทร-เสาร

ทํางานตั้งแต เวลา 08.00-17.00 น.

หยุด วันอาทิตย

หางหุนสวนจํากัด เอสแอนดเอ็น รุงเรืองกิจ 
8/73  ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  จําหนายประตูมวน

บริษัท เลงเฮง  อกรีฟูดส จํากัด สาขาเวียงปาเปา
278  ม.2  ซ.สุขาภิบาล 14  ถ.เชียงใหม-เชียงราย ต.เวียง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร



โทรศัพท 052-020600

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 หัวหนาแผนกขาย 1 ชาย 20+ ม.3+ 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

Warahouse Zone มีใบ cer.Forkilft ทํางาน 07.00-16.00 น.  และ

Steel,Material 11.00-20.00 น./ทํางานเปนกะได

มีคารักษาพยาบาล/โบนัสประจําป/commission

2 พนักงานแคชเชียร 1 ช/ญ 20+ ม.6-ป.ตรี 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ทํางาน 07.00-16.00 น.  และ

11.00-20.00 น./ทํางานเปนกะได

มีคารักษาพยาบาล/โบนัสประจําป/commission

บริษัท ซี อาร ซี ไทวัสดุ จํากัด สาขาเชียงราย
99/20  ต.สันทราย อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  คาวัสดุกอสรางและตกแตง



โทรศัพท 053-727360-1

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 Assistant Front 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี+ 20,000-30,000 มีประกันสังคม/มีชุดยูนิฟอรม/มีอาหารฟรี 3 มื้อ

office manager เงินสงเคราะหกรณีเสียชีวิต

2 Assistant Banquet 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี+ 20,000-30,000 Staff Party/Commission(Sale)

manager ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง

3 Night auditor 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี+ 15,000-20,000

4 Night manager 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี+ 15,000-20,000

5 หัวหนาแผนกแมบาน 1 ช/ญ 30-50 ม.6+ 20,000-30,000

6 Sale Executive 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี+ 15,000-20,000

7 Technician 1 ชาย 22-40 ม.6+ 12,000-15,000

8 Commis ll 2 ช/ญ 22-30 ม.6+ 9,300-13,000

9 พนักงานตอนรับสวนหนา 2 ช/ญ 22-30 ม.6+ 9,300-13,000

10 พนักงานบริการ 5 ช/ญ 22-30 ม.6+ 9,300-13,000

บริษัท แฮปป ฮิลล ฟารม จํากัด
390  ถ.บรรพปราการ  ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  โรงแรม



โทรศัพท 053-727360-1

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

นักศึกษาฝกงาน

1 Technician 2 ชาย 18-22 ป.ตรี 150/วัน มีอาหารฟรี 3 มื้อ/ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง

2 พนักงานตอนรับสวนหนา 2 ช/ญ 18-22 ป.ตรี 150/วัน มีอาหารฟรี 3 มื้อ/ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง

3 พนักงานบริการ 2 ช/ญ 18-22 ป.ตรี 150/วัน มีอาหารฟรี 3 มื้อ/ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง

บริษัท แฮปป ฮิลล ฟารม จํากัด
390  ถ.บรรพปราการ  ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  โรงแรม



โทรศัพท 099-2752996

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

ธุรการฝายผลิต ชั้น 1 1 ชาย 20-35 ปวส.+ 320/วัน หากผานทดลองงานเงินเดือนปรับ 12,000 บาท

ทํางานจันทร-เสาร   เวลา 08.00-17.00 น.

หากสะดวกพื้นที่เชียงแสนหรือเปนคนเชียงแสน 

จะรับพิจารณาเปนพิเศษ  ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

ธุรการฝายผลิต ชั้น 2 1 ชาย 20-40 ม.6+ 320/วัน หากผานทดลองงานเงินเดือนปรับ 10,000 บาท

ทํางานจันทร-เสาร   เวลา 08.00-17.00 น.

หากสะดวกพื้นที่เชียงแสนหรือเปนคนเชียงแสน 

จะรับพิจารณาเปนพิเศษ  ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

บริษัท โจวิง จํากัด
72/809 ถ.อุตรกิจ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  สปา



โทรศัพท 053-767015-6

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 หัวหนาแผนกเบเกอรี่ 1 ช/ญ 23+ ปวช.+ 310/วัน มีประสบการณดานการทําเบเกอรี่/ประจําดอยตุง

2 พนักงานขับรถ 2 ชาย 22-35 ม.6+ 310/วัน มีใบขับขี่ ท.2/ ประจําดอยตุง

3 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 310/วัน มีทักษะความสามารถในการใชงาน MS-Office ได

(หองอาหาร) 310/วัน /ประจําดอยตุง

4 ชางโครงสราง 1 ชาย 25+ ปวช.+ 310/วัน มีประสบการณงานกอสราง ขยัน อดทน/ 52 ไร

5 ชางเครื่องกล 1 ชาย 25+ ปวช.+ 310/วัน มีความรูเกี่ยวกับเครื่องกล/ซอมบํารุงเครื่องจักร

6 หัวหนางานแปรรูป 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 310/วัน มีความรูดานการแปรรูปอาหาร/ประจําหวยสาน

อาหาร

7 หัวหนางานหัตถกรรม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 310/วัน ความรูดานงานหัตถกรรม การติดตอประสานงานชุมชน

8 เจาหนาที่พัสดุ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 310/วัน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานได/ประจําหวยสาน

9 พนักงานทําความสะอาด 4 ช/ญ 21+ ไมจํากัด 310/วัน อาน เขียนภาษาไทยได สามารถเขางานกะได

มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ 
อาคารเอนกประสงค พระตําหนักดอยตุง  อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย  57240

ประเภทกิจการ  มูลนิธิ



(รายวัน) /ประจําดอยตุง

10 พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน อาน เขียนภาษาไทยได สามารถเขางานกะได

(รายวัน) /ประจําดอยตุง

โทรศัพท 086-4291181

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานทั่วไป 2 ชาย ม.3-ป.ตรี ปวช.+ 9,300+ ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา/ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

ทํางาน 08.00-17.00 น./มีโบนัส/ทดลองงาน 3 เดือน

มีโอที/หยุดวันอาทิตย/นักขัตฤกษ

มีความรูเรื่องดานไฟฟา

โทรศัพท 081-4416153

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

บริษัท นอรท ไลน มารเก็ตติ้ง จํากัด
275  หมู 5  ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายสินคาอุปโภค บริโภค

ประเภทกิจการ  จําหนายและติดตั้งเครื่องกรองน้ํา

836/7 ถนนพหลโยธิน  ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000

รานทีเควอเตอรเทค



1 พนักงานขาย 1 ช/ญ 21+ ม.3+ 11,000+ มีคาลวงเวลา/มีประกันสังคม/มีเบี้ยขยันให

2 พนักงานขนสง 1 ชาย 21+ ม.3+ 9,500+ สามารถทํางานตางจังหวัดได

ชายพนภาระทางทหาร/หยุด 1 วันตอสัปดาห

โทรศัพท 053-124224 ตอ 105

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขายหนวยรถ 10 ช/ญ 30-35 ป.ตรี 12,000+ มีวินัยและซื่อสัตยอยางเครงครัด

เงินสด หากมีประสบการณขายหนวยรถจะพิจารณาเปนพิเศษ

หยุด 1 วันตอสัปดาห/ทํางาน 08.00-17.00 น.

2 พนักงานคลังสินคา 10 ช/ญ 25-35 ม.6+ 10,000+ มีวันัยและซื่อสัตยอยางเครงครัด

หากมีประสบการณคลังสินคาจะพิจารณาเปนพิเศษ

3 ผูชวยพนักงาขาย 10 ช/ญ 30-35 ม.6+ 11,000+ มีใบขับขี่รถประเภท 2/หากมีวินัยและซื่อสัตยอยาง

หนวยรถ เครงครัด/หากมีประสบการณขายหนวยรถจะพิจารณา

เปนพิเศษ

บริษัท เดอเบล จํากัด
135  หมู 20  ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย 57210

ประเภทกิจการ  จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค



โทรศัพท 053-1666641

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางไฟฟา 1 ชาย 20-35 ปวส.+ 9,300+ จบชางไฟฟา หรือสาขาเกี่ยวของมีประสบการณ

มีประกันสังคม/ผานการเกณฑทหารแลว

ทํางาน 08.30-17.30/หยุด 1 วันตอสัปดาห

2 พนักงานบัญชี 1 หญิง 20-40 ปวส.+ 9,300+ จบการบัญชี หรือสาขาเกี่ยวของมีประสบการณ

มีประกันสังคม/ผานการเกณฑทหารแลว

ทํางาน 08.30-17.30/หยุด 1 วันตอสัปดาห

บริษัท ดี-โปรคอมมิวนิเคชั่น เชียงราย จํากัด
47/1  หมู 2  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ  บจก.รักษาความปลอดภัย



โทรศัพท 053-774774

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานสินเชื่อ 2 ชาย 21+ ม.6 310/วัน ติดตามทวงถามหนี้ได/ทํางาน 08.00-17.00 น.

2 ชางไฟฟา 4 ชาย 21+ ม.3+ 310/วัน สามารถติดตั้งเครื่องใชไฟฟาได/

ทํางาน 08.00-17.00 น.

3 พนักงานขาย 5 ชาย 21+ ม.6+ 310/วัน จําหนายอุปกรณและเครื่องใชไฟฟา/

ทํางาน 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ  จําหนายอุปกรณเครื่องใชไฟฟา

บริษัท สหธานีมารเก็ตติ้ง  จํากัด
99/15  หมู 13  ต.สันทราย อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000



โทรศัพท 053-660502-4

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 โฟรแมนควบคุมงาน 3 ชาย 25+ ปวส.+ 9,300+ มีประกันสังคม/ทํางาน 08.00-17.00 น.

2 พนักงานบัญชี 2 หญิง 22+ ป.ตรี+ 9,300+ มีประกันสังคม/ทํางาน 08.00-17.00 น.

3 วิศวกร 1 ชาย 25+ ป.ตรี.+ 15,000+ มีประกันสังคม/ทํางาน 08.00-17.00 น.

วิศวกรหากมีประสบการณดานการควบคุมงานใน

โรงงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท อินเตอร คอนสตรัคชั่น  จํากัด
64  หมู 8  ต.แมจัน  อ.แมจัน  จ.เชียงราย  57110

ประเภทกิจการ  ทําผลิตภัณฑคอนกรีต



โทรศัพท 083-5770840

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 กุก 1 ชาย 20-35 ไมจํากัด 10,000-15,000 มีประสบการณในการทํางาน/หยุด 1 วันตอสัปดาห

2 ผูชวยกุก 1 ช/ญ 20-35 ป.6+ 9,000-12,000 มีวันหยุดประจําป/โอท/ีรักในงานบริการ/ทํางานเปนกะได

3 พนักงานเสริฟ 1 ช/ญ 18-25 ป.6+ 35/ชั่วโมง ทํางานตั้งแต 10.00-22.00 น.

(Parttime)

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหาร

บริษัท สเต็ก เบงกอล จํากัด
หมูบานสันติสุข ถนนพอขุน หมู 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000



โทรศัพท 094-6351831,052-029921

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 Chef de Partie 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน ทุกตําแหนง อาหารสําหรับพนักงาน 2 มื้อ/วัน

2 พนักงานทําความสะอาด 5 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน มีชุดยูนิฟอรม/คาบริการประจําเดือน

หองพัก/Room attendant วันหยุดนักขัตฤกษ/วันหยุดพักผอนประจําป

3 Reservation Office 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน งานเลี้ยงสังสรรคประจําป/ประกันสังคม

4 Demi Chef 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน

5 บารเทนเดอร 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน

6 แคชเชียร 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน

7 พนักงานสโตร 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน

8 พนักงานจัดเลี้ยง 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน

9 Sales OTA 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน

โรงแรม เอสตาร ภูแลวัลเลย เชียงราย รีสอรท 
60/14  หมู 2  ต.ทาสุด  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจการ  โรงแรม



โทรศัพท 053-731700

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขับรถ 10 ลอ 5 ชาย 22+ ม.3+ 3,000-5,000 ทุกตําแหนงมีใบขับขี่ประเภท ท.2-ท.4

2 พนักงานขับรถเทเลอร 5 ชาย 22+ ม.3+ 3,000-5,000 มีประสบการณในการทํางาน/มีความรูเกี่ยวกับรถใหญ

3 พนักงานขับรถพวง 5 ชาย 22+ ม.3+ 3,000-5,000 มีบุคคลรับรอง

โทรศัพท 081-9612385

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางไฟฟา 3 ชาย 18+ ปวช-ปวส 310/วัน จบสาขาชางไฟฟา

มีประกันสังคมให/ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

หยุด 1 วันตอสัปดาห/หากมีประสบการณจะพิจารณา

บริษัท วิศวกรรม แอรคูล แอนด พาวเวอร อิเล็กทรอนิกส จํากัด
41  หมู 4  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟา

บริษัท ดอยตุงขนสง จํากัด
5 หมู 7  ต.หวยไคร อ.แมสาย จ.เชียงราย  57220

ประเภทกิจการ  ขนสงทางบก



โทรศัพท 053-722955,061-2689444

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานเขียนแบบและ 1 ชาย 23+ ปวส.+ 15,000+  -ออกแบบสินคา ถอดแบบเพื่อประเมินราคาและ

ถอดแบบ ประมาณการตนทุน ถอดแบบเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ

 -จบสาขา ชางกอสราง ออกแบบสถาปตย 

หรือที่เกี่ยวของ

 -มีความรู ความเขาใจในเรื่องของระยะ มิติ รับแรง

 - สามารถใชโปรแกรมเขียนแบบได

 -มีความละเอียด รอบคอบ บริหารจัดการหนางานได

 -ขยัน ซื่อสัตย อดทน ตั้งใจและทุมเท

  -ขับรถยนตได -มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

2 พนักงานผลิตประตู 5 ชาย 18+ ม.6-ปวช 310/วัน  - ซื่อสัตยและทุมเท/มีความรับผิดชอบ/ขยัน

หนาตาง windsor ตรงตอเวลา/มีมนุษสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน

มีทักษะในการใชเครื่องมือชางเบื้องตน

มีประสบการณืดานอลูมิเนียม ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

บริษัท  มนชรี  จํากัด 
123  หมู  2 ถนนพหลโยธิน  ต.มวงคํา  อ.พาน จ.เชียงราย  57120

ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหนายวงกลบประตูหนาตาง



โทรศัพท 052-021701-15

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานแผนกไอที 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 11,000-12,000 มีชุดยูนิฟอรม/มีโบนัสประจําป/ปรับเงินเดือนประจําป

โบนัสพิเศษ/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนประกันสังคม/คารักษาพยาบาล

ประกันชีวิต/คากะ/เงินชวยเหลือคาอาหารและที่พัก

วันหยุดพักผอนประจําป 7-19 วัน

หยุดตามประเพณี 15 วัน/ป

ประเภทกิจการ  คาสง

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย
740 หมู  9  ต.เวียงพางคํา  อ.แมสาย  จ.เชียงราย  57130



โทรศัพท 063-0288874

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 คนงานสวนกลวย 20 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 310/วัน สามารถทํางานกลางแดดได/มัดตนกลวยได

(รับทั้งผูพนโทษและ หากมีประสบการณดานเกษตรจะพิจารณาเปนพิเศษ

คนบนพื้นที่สูง) ทํางานเปนกะได ตั้งแต 08.00-17.00 น. 

และ 14.00-18.00 น. 

ทํางานวันละไมเกิน 8 ชั่วโมง

รับทั้งประจํา หรือ parttime  

ทํางานแคเสาร-อาทิตย ก็ไดแลวแตสะดวก

บริษัท แอกโกรีพับบลิค อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด
888  หมู 7  ต.หวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  เกษรเพาะปลูก(กลวย)



โทรศัพท 062-1625969,095-8351230

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ผูจัดการเขต 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000+ มีความซื่อสัตย กระตือรือรนในการทํางาน

2 ผูจัดการ 2 ช/ญ 25+ ปวช.+ 10,000+ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได/ทํางานภายใต

3 ผูชวยผูจัดการ 2 ช/ญ 25+ ม.6+ 9,500+ แรงกดดันได/รับพนักงานประจํา/ผานทดลองงานจะ

4 พนักงานครัว 1 ช/ญ 20-35 ม.3+ 320/วัน ปรับเงินเดือนให/มีประกันสังคม/หยุด 1 วันตอสัปดาห

วันหยุดพักผอน/สามารถทํางานเปนกะได

5 พนักงานบริการ 10 ช/ญ 25+ ม.6+ 40/ชั่วโมง

(Parttime)

ประเภทกิจการ  รานอาหาร

บริษัท ฟูดเฟรนส 2015 จํากัด
ประจําที่สาขาบิ๊กซี 1 ชั้น 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000



โทรศัพท 053-659166

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนง.กราฟฟค ดีไซน 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 320/วัน มีทักษะการใชโปรแกรม Photoshop lIIstrator

InDesign/หากมีประสบการณจะพิจารณาพิเศษ

2 พนง.การตลาดออนไลน 2 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 310วัน มีความสนใจเทคโนโลยีใหม สนใจการตลาดออนไลน

มีทักษะการใชโปรแกรม Photoshop lIIstrator

3 แคชเชียร 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ทดลองงาน 3 เดือน

4 พนง.จัดของ สงของ 2 ชาย 20+ ไมจํากัด 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

สามารถยกหนักได

5 พนง.บัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 310/วัน จบสาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ

บริษัท แลนดมารท(ประเทศไทย) จํากัด
945  หมู 1  ต.เมืองพาน อ.พาน  จ.เชียงราย  57120

ประเภทกิจการ  จําหนายเครื่องมือการเกษตร



โทรศัพท 083-5641033

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานลูกคาสัมพันธ 10 หญิง 23-35 ปวส.+ 9,300+ บุคลิกดี  ยิ้มแยมแจมใส มีไหวพริบ น้ําเสียงไพเราะ

(KPI) และพรอมเรียนรูสิ่งใหม/มีทักษะการพูดติดตอ

ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทได

มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ/สวัสดิการตางๆ

2 พนักงานฝายบุคคล 10 หญิง 23-28 ป.ตรี 9,300+ จบสาขาที่เกี่ยวของ รัฐศาสตร รปศ. ทรัพยากรบุคคล

มีประสบการณดานงานบุคคล/งานสรรหาบุคคล

จะพิจารณาเปนพิเศษ/มีความรูเรื่องกฏหมายแรงงาน

สวัสดิการพัฒนาบุคคลากร และอื่นๆ/สามารถใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร Microsoft office และอื่นๆ

มีความกระตือรือรน พูดเกง มีไหวพริบ ขยัน อดทน

พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ/รายไดตามประสบการณ

เบี้ยขยัน และมีสวัสดิการอื่นๆ

หางทองเยาวราชกรุงเทพ
108/2 หมู 20 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายทองรูปพรรณ



ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

3 เลขานุการ 2 หญิง 23-28 ป.ตรี 10,000+ จบสาขาการตลาด การบัญชี เลขานุการ หรือเกี่ยวของ

สามารถติดตอประสานงานทั้งภายใจ ภายนอกไดดี

สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft office

บุคลิกดี  กระตือรือรน พูดเกง มีไหวพริบ ขยัน อดทน

พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ/มีประสบการณดานเลขาฯ

4 บัญชีภาษี 10 หญิง 23-28 ป.ตรี 10,000+ จบสาขาการบัญชี/สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

Microsoft office พื้นฐานและอื่นๆ

บุคลิกดี  กระตือรือรน พูดเกง มีไหวพริบ ขยัน อดทน

พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ/มีประสบการณดานบัญชี

ภาษีมากอน/มีเบี้ยขยัน

5 พนักงานฝายตรวจสอบ 1 หญิง 25-35 ปวช.+ 15,000+ สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได

สินคา กระตือรือรน มีไหวพริบ ขยัน อดทน พรอมเรียนรูงาน

เนนฝกงานขายทอง รับฝากทอง ตรวจสอบ มีคนสอนงาน

ซื่อสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตองาน

มีคาที่พัก คาเดินทาง คาน้ํามันในการเดินทางให



ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

6 พนักงานขายประจํา 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 12,000+ ประจํากรุงเทพ/ชลบุรี/ระยอง

สาขาตางๆ มีโบนัส ไมตองมีประสบการณ สอนงานให มนุษยสัมพันธดี

ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีโบนัสขายให

มีมนุษยสัมพันธที่ดี  

7 พนักงานขายทอง 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 10,000+ ผูชายเนนชางทํากรอบพระไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

รูปพรรณ มีโบนัส มีใจรักงานขายและบริการ/บุคลิกด/ียิ่มแยมแจมใส

มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน

มีประสบการณ  งานขายจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

ไมมีประสบการณมีคนสอนงานให



โทรศัพท 093-5846424

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานฝายขาย 1 ชาย 20-40 ไมจํากัด 9,500+ พนภาระทางทหารแลว/มีประกันสังคม

ทํางาน 08.00-17.00 น./หยุด 1 วันตอสัปดาห

โทรศัพท 086-1147227

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานโทรศัพท 4 หญิง 20+ ม.6+ 9,300+ ขยัน อดทน ทนแรงกดดันได  มีประกันสังคม

ติดตามหนี้สิน สามารถใชคอมพิวเตอรไดพอสมควร

ทํางาน 08.30-17.30 น. หยุดวันอาทิตย

หางหุนสวนจํากัด เรืองสิทธิ์ เซอรวิส
189/1-3  หมู 17  ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจการ  กิจกรรมบริการทางการเงิน

หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองทรัพยทวี 2018
131  หมู 10  ต.ทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายทองรูปพรรณ



โทรศัพท 053-717850

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานตอนรับ 3 ช/ญ 20+ ม.6-ป.ตรี 9,300-10,000 มีประกันสังคม/คาคอมฯ/คาอาหาร/ชุดยูนิฟอรม

ทํางานเปนกะได

2 แมบาน 2 หญิง 20+ ม.3+ 310/วัน มีประกันสังคม/คาคอมฯ/คาอาหาร/ชุดยูนิฟอรม

ทํางานตั้งแต 07.00-16.00 น.

3 พนักงานเสริฟ 2 ชาย 20+ ม.3+ 310/วัน มีประกันสังคม/คาคอมฯ/คาอาหาร/ชุดยูนิฟอรม

ทํางานตั้งแต 19.00-03.00 น.

4 พนง.บารน้ํา 1 ชาย 20+ ม.3+ 310/วัน มีประกันสังคม/คาคอมฯ/คาอาหาร/ชุดยูนิฟอรม

ทํางานตั้งแต 19.00-03.00 น.

5 พนง.รักษาความปลอดภัย 1 ชาย 18+ ไมจํากัด 310/วัน มีประกันสังคม/คาคอมฯ/คาอาหาร/ชุดยูนิฟอรม

ทํางานตั้งแต 19.00-03.00 น.

ประเภทกิจการ  โรงแรมและสถานบันเทิง

บริษัท เชียงรายเวลบีอิ้ง จํากัด (โรงแรมอินคํา)
176/2  หมู 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



โทรศัพท 053-153414

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางเตรียมพื้นพนสี 1 ชาย 21+ ไมจํากัด 10,000+ พนภาระทางทหาร/ทํางาน 08.00-17.00 น.

รถยนต หยุด 1 วันตอสัปดาห

2 ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 21+ ไมจํากัด 10,000+ พนภาระทางทหาร/ทํางาน 08.00-17.00 น.

รถยนต หยุด 1 วันตอสัปดาห

3 เจาหนาที่ธุรการขาย 2 หญิง 21+ ไมจํากัด 9,150+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ทํางาน 08.00-17.00 น./หยุด 1 วันตอสัปดาห

4 พนักงานธุรการแมบาน 1 หญิง 25+ ไมจํากัด 9,150+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ทํางาน 08.00-17.00 น./หยุด 1 วันตอสัปดาห

5 พนักงานขายรถยนต 10 ช/ญ 21+ ม.6+ 9,150+ ประจําสาขาเชียงราย/สาขาบานดู/สาขาพะเยา

บุคลิกดี ยิ้มแยมแจมใส รักงานบริการ ขับรถยนตได

และมีใบขับขี่/หากมีประสบการณจะพิจารณาพิเศษ

6 พนักงานพนสีรถยนต 2 ชาย 21+ ไมจํากัด 9,150+ พนภาระทางทหาร/ทํางาน 08.00-17.00 น.

หยุด 1 วันตอสัปดาห

บริษัท มาสดาสินธานี จํากัด 
118  หมู 24  ถนนซุปเปอรไฮเวย  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายรถยนต



ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

7 พนักงานเตรียมพนสี 2 ชาย 21+ ไมจํากัด 9,150+ พนภาระทางทหาร/ทํางาน 08.00-17.00 น.

รถยนต หยุด 1 วันตอสัปดาห

8 พนง.ลาง อัด ฉีด 3 ชาย 21+ ไมจํากัด 9,150+ พนภาระทางทหาร/ทํางาน 08.00-17.00 น.

หยุด 1 วันตอสัปดาห

โทรศัพท 053-160720

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 หัวหนากะ 3 ชาย 25+ ปวช.+ 12,000+ มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา  ไมจําเปนตองมีประสบการณ

ทํางานวันจันทร-เสาร/ผานการเกณฑทหารแลว

หยุดวันอาทิตย

ประเภทกิจการ  ผลิตน้ํายางขน

บริษัท ไทยรับเบอร ลาเท็คซ คอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)
198  หมู 7  ต.จอมสวรรค  อ.แมจัน  จ.เชียงราย  57110



โทรศัพท 053-718707

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานแผนกขาย 2 ชาย 23+ ไมจํากัด 9,500+ มีประสบการณทํางานดานการขาย 2 ปขึ้นไป

มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรถมอรเตอร

ทํางานวันจันทร-เสาร/ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น.

2 พนักงานสินเชื่อ 2 ชาย 25+ ไมจํากัด 9,500+ มีประสบการณดานติดตามหนี้ 2 ปขึ้นป

รูจักพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย

ทํางานวันจันทร-เสาร/ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น.

3 พนักงานแผนกกิจกรรม 5 ชาย 25+ ไมจํากัด 9,500+ มีประสบการณดานงานขายและออกบูธกิจกรรมการขาย

(มาเปนทีมเลยยิ่งดี) ทํางานวันจันทร-เสาร/ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น.

หางหุนสวนจํากัด เดนหามอเตอร กรุป
294  หมู 15  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายรถจักรยานยนต



โทรศัพท 086-4412886

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานตอนรับ 1 ชาย 20+ ป.ตรี+ 310/วัน จบสาขาที่เกี่ยวของ/มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย

ตรงตอเวลา/ ขยัน/ สามารถทํางานเปนกะได

มีประสบการณดานโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ

2 พนักงาน ซัก-รีด 1 ชาย 20+ ม.6+ 310/วัน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา ขยัน

Laundry Staff สามารถทํางานเปนกะได/มีประสบการณดานโรงแรม

จะพิจารณาเปนพิเศษ/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

3 เบลบอย/ขับรถ 1 ชาย 20-35 ม.6+ 310/วัน มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย  

ตรงตอเวลา/ ขยัน/ สามารถทํางานเปนกะได

/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

4 พนักงานแมบาน 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 310/วัน มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย  

ตรงตอเวลา/ ขยัน/ สามารถทํางานเปนกะได

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5 พนักงานเสริฟ 1 ช/ญ 20-35 ไมจํากัด 310/วัน มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย  

ตรงตอเวลา/ ขยัน/ สามารถทํางานเปนกะได

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท ลักษวรรณ จํากัด 
499  หมู 4  ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ  โรงแรม



โทรศัพท 053-750744-6

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขาย 2 หญิง 25+ ม.6+ 320/วัน ประจําสาขาเชียงราย /มีประกันสังคมให

มีคาคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง โอที/หยุดวันอาทิตย

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

กรณีออกตางจังหวัดหรือทํางานลวงหนา มีโบนัสสิ้นป

ขับรถยนตไดและมีใบขับขี่รถยนต

2 พนักงานธุรการ 1 หญิง 23-30 ม.6-ป.ตรี 310/วัน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3 พนักงานขนสงและ 1 ชาย 25+ ปวช-ป.ตรี 320/วัน ประจําสาขาเชียงราย /มีประกันสังคมให

ติดตั้ง มีคาคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง โอที/หยุดวันอาทิตย

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

กรณีออกตางจังหวัดหรือทํางานลวงหนา มีโบนัสสิ้นป

ขับรถยนตไดและมีใบขับขี่รถยนต

161/1  หมู 2  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ  จําหนายเฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัด ลานนา เซ็นเตอรมารท 



โทรศัพท 052-020793

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานสงเสริมการขาย 70 ช/ญ 20+ ม.6-ป.ตรี 10,000+ มีเงินเดือนตามโครงสรางบริษัทฯ/มีชุดยูนิฟอรม

PC ประจําสาขาตางๆ มีคาคอมมิชชั่น/คาน้ํามัน/คาเสื่อมรถ/คาโทรศัพท

สาขาเชียงราย  10 คน ประกันสังคม/รักงานขายและงานบริการ

สาขาพะเยา 10 คน มีความรับผิดชอบ/ทํางานเปนทีม

สาขาแพร 10 คน สามารถเรียนรูงานดวยตนเอง/มีไหวพริบการแกไข

สาขานาน  10 คน ปญหาเฉพาะหนาได/กรณีทําบนหางสามารถเขาออก

สาขาอุตรดิตถ 10 คน งานตามเวลาหางเปดปดได/ทํางานเปนกะได

สาขาสุโขทัย  10 คน

สาขาพิษณุโลก 10 คน

2 เลขานุการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ ประจําสํานักงานใหญ/ทํางานนอกพื้นที่กับผจก.ได

ขับรถยนตมีใบอนุญาตขับขี่/ไมจําเปนตองมีรถยนต

บุคลิกด/ีหนาตาดี/คลองตัว

183/47 ม.22 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายโทรศัพทวีโว

บริษัท กวงยู จํากัด (สาขาเชียงราย)



โทรศัพท 053-7106270-9

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 เบลบอย 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 9,150+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

2 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 9,150+ หยุด 1 วันตอสัปดาห

3 ผูชวยกุกยุโรป 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 9,150+

โทรศัพท 081-6813174

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 12,000+ จบสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นมีประสบการณ

หยุด 1 วันตอสัปดาห/ทดลองงาน 3 เดือน

มีประกันสังคมให สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี

มีความรูความเขาใจเรื่องภาษีอากร ปดงบการเงินได

จะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ  กอสราง/ดูดทราย

บริษัท เชียงราย เอส เอส พี  จํากัด
450  หมู 6  ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100

โรงแรมโกลเดนไพน รีสอรท เชียงราย
291  หมู 4  ต.นางแล  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ  โรงแรม



โทรศัพท 053-774895

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขาย 2 ชาย 18-35 ม.3+ 9,700+ มีคาคอมมิชชั่นให  ทํางานตั้งแต 07.00-17.00 น.

มีใบขับขีรถประเภท 2/มีประกันสังคม

มีเบี้ยขยัน/หยุดวันอาทิตยและนักขัตฤกษ

2 พนักงานผูชวยฝายขาย 6 ชาย 15-35 ป.6+ 310/วัน มีคาคอมมิชชั่นให  ทํางานตั้งแต 07.00-17.00 น.

มีประกันสังคม/มีเบี้ยขยัน/หยุดวันอาทิตยและนักขัตฤกษ

3 พนักงานบัญชี 1 หญิง 18-35 ปวช.+ 9,700+ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

จบสาขาการบัญชีมาหรือที่เกี่ยวของมีประสบการณ

มีเบี้ยขยัน/หยุดวันอาทิตยและนักขัตฤกษ

มีประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

บริษัท แลคตาซอย จํากัด

333 หมู 5  ต.ทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหารเสริม



โทรศัพท 053-175650

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานเย็บผา 2 หญิง 25-45 ไมจํากัด 310/วัน มีพื้นฐานในการเย็บผา/ใชเครื่องเย็บผาไฟฟาได

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

โทรศัพท 083-5827779

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางสี 2 ช/ญ 18-60 ไมจํากัด 15,000+ มีประสบการณในการทํางาน

2 ชางเคาะ 2 ช/ญ 18-60 ไมจํากัด 15,000+ ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

หยุด 1 วันตอสัปดาห

อูสีพายัพ
53/7  หมู 17 ถนนสันคอกชาง  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

ประเภทกิจการ  อูเคาะพนสีรถยนต

บริษัท สีเหลืองโซวิ่ง จํากัด
43  หมู 12  ต.บานดู  อ.เมือง จ.เชียงราย  57100

ประเภทกิจการ  ตัดเสื้อผาสงออก



โทรศัพท   081-1121883

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนง.การตลาด 3 ช/ญ 25-45 ปวส-ป.ตรี 13,500+ มีประกันสังคม/มีคาโทรศัพท/มีคาน้ํามัน/คาสึกหรอ

คาคอมมิชชั่น/เงินสํารองเลี้ยงชีพ/ชายผานเกณฑทหาร

ทํางาน 08.00-17.00 น./หยุด 1 วันตอสัปดาห

2 พนง.บริการจํากัดแมลง 2 ชาย 30-45 ม.6-ป.ตรี 10,000+ ประกันสังคม/เงินสํารองเลี้ยงชีพ/มีคาลวงเวลา

ทํางาน 08.00-17.00 น./หยุด 1 วันตอสัปดาห

3 หัวหนาแมบาน 1 ช/ญ 35-55 ม.6-ป.ตรี 12,500+ มีประกันสังคม/มีคาโทรศัพท/มีคาน้ํามัน/คาสึกหรอ

คาคอมมิชชั่น/เงินสํารองเลี้ยงชีพ/ชายผานเกณฑทหาร

ทํางาน 08.00-17.00 น./หยุด 1 วันตอสัปดาห

บริษัท ยูนิเพสท จํากัด
418/102  หมู 1  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ  รับเหมาทําความสะอาด



โทรศัพท   053-755199

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 22-40 ม.3+ 9,150+ *ทํายอดขายใหไดตามเปาหมายที่บริษัทกําหนด

สาขาพาน,สาขาเทิง มีคาคอมฯ *ตอบขอซักถาม และขอกังวลใจใหลูกคาได

สาขาบานดู *จัดหาขอมูลเพื่อนําเสนอขายใหกับลูกคา/ปดยอดขายได

สาขาแมสาย *มีความละเอียดรอบคอบ/รับผิดชอบงาน ซื่อสัตย

สาขาเชียงราย *มีความอดทน/คลองแคลว/วองไว/ขยัน

สาขาแมขะจาน *มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกําหนด

2 พนักงานอะไหล 1 ชาย 22-40 ปวช.+ 9,150+ *ติดตอประสานงานหนวยงานภายในบริษัท

*ขยัน/อดทน/ซื่อสัตยตอองคกร/สามารถติดตอประสานงาน

กับหนวยงานตางๆภายในและภายนอกองคกรได

*มีความรับผิดชอบ/รอบคอบกับงาน/รักงานบริการ

3 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22-40 ปวส.+ 9,150+ จบสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ

สามารถทําบัญชีภาษีอากรได/ปดบัญชีได

ทํางบการเงินได/ใชคอมพิวเตอรไดดี

บริษัท โตโยตา จํากัด
99/2  หมู 11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ  จําหนายรถยนต



โทรศัพท 085-8684354

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 เจาหนาที่ฝายเกษตรพืช 1 ช/ญ 22-45 ม.6+ 9,300+ ปฎิบัติงานเกษตรพื้นที่สูง ณ ศูนยการเรียนรูเกษตร

มูลนิธิมิตรมวลชนคนชายแดน

มีที่พัก/น้ํา/ไฟฟา/อาหารฟรี

2 เจาหนาที่ฝายเกษตรสัตว 1 ช/ญ 22-45 ม.6+ 9,300+ ปฎิบัติงานเกษตรพื้นที่สูง ณ ศูนยการเรียนรูเกษตร

มีที่พัก/น้ํา/ไฟฟา/อาหารฟรี

3 เจาหนาที่ฝายชางไฟฟา 1 ช/ญ 22-45 ม.6+ 9,300+ ปฎิบัติงานเกษตรพื้นที่สูง ณ ศูนยการเรียนรูเกษตร

และประปา มีที่พัก/น้ํา/ไฟฟา/อาหารฟรี

4 ครูพละ สอนมวย 1 ชาย 22-48 ม.6+ 9,300+ ปฎิบัติงานเกษตรพื้นที่สูง ณ ศูนยการเรียนรูเกษตร

มีที่พัก/น้ํา/ไฟฟา/อาหารฟรี

มูลนิธิมิตรมวลชนคนชายแดน (วัดถ้ําปาอาชาทอง)
ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

ประเภทกิจการ  สํานักปฎิบัติธรรม



โทรศัพท 081-5954848

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 IT Support 1 ชาย 25ป+ ป.ตรี 310/วัน มีประสบการณดานการทํางาน

2 Bus Boy 3 ชาย 25ป+ ไมจํากัด 310/วัน  สวัสดิการตามกฎหมายกําหนด 

3 Bar Superrisor 1 ชาย 25ป+ ไมจํากัด 310/ วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร สามารถทํางานเปนกะได

4 Room Boy 2 ชาย 25ป+ ไมจํากัด 310/วัน

5 Florist 1 ชาย 25ป+ ไมจํากัด 310/วัน

6 Secretary 1 หญิง 25ป+ ป.ตรี 310/วัน

7 Excutive Chef 1 ช/ญ 30ป+ ไมจํากัด 310/วัน

บริษัท อาร เจ เจ 888 จํากัด
เลขที่ 6 หมู 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  โรงแรม



โทรศัพท 095-1607411

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขาย 2 หญิง 20ป+ ม.3+ 310/วัน มีคาคอมมิชชั่นจากการขาย ติดตองานลูกคา

ขายสินคาใหกับลูกคา ทํางาน08.30-17.00 น

หยุดวันอาทิตย

โทรศัพท 080-6305020

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขาย 10 ชาย 18-35 ม.3/ปวช 500/วัน มีคาคอมมิชชั่น ประกันชีวิต ประกันอุบัตเหตุ 

สวัสดิการสินเชื่อรถยนต คาเลี้ยงดูบุตร ลาพักรอน

ประจําป โบนัสประจําป ทํางาน 08.30-18.00 น

หางหุนสวนจํากัด เพสทคอนโทรล
เลขที่ 389/35 หมู 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  รับกําจัดปลวก

บริษัท จีเอสดี คอรปอเรชั่น จํากัด
เลขที่ 375/1-3 หมู 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  จําหนายเครื่องใชไฟฟา



โทรศัพท 052-029823 / 093-1370414

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ผูชวยกุก 1 ช/ญ 23ป+ ไมจํากัด 9,300+ มีความรูและประสบการณเรื่องอาหาร และมีความ

คิดสรางสรรค มีประสบการณอาหารมังสวิรัติ

2 Admin Purchasing 1 ช/ญ 23ป+ ไมจํากัด 9,500+ สามารถขับรถยนตเกียรธรรมดาได มีใบอนุญาติขับขี่

มีความรูดานภาษาอังกฤษ มีไหวพริบในการทํางาน

โทรศัพท 089-2631458/061-4167521

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขายหนวยรถ 2 ชาย 25-40 ปวส.+ 14,000 มีประสบการณดานการขายสินคา

เงินสด

2 พนักงานขับรถ 2 ชาย ม.6+ 9,700 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

มิวสฟลาวเวอร รีทรีทแอนดสปา 
เลขที่ 159/1 หมู 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  โรงแรม 

บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด
เลขที่ 212/1 หมู 2 ต.ทาสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหาร



โทรศัพท 053-174184

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ฝายชางซอมบํารุง 1 ชาย 25ป+ ปวส.+ 10,000+ จบสาขาไฟฟากําลัง มีประสบการณในการทํางาน

พิจารณาเปนพิเศษ

2 ฝายประกันคุณภาพ 1 ชาย 25ป+ ป.ตรี 10,000+ จบสาขาวิทยาศาสตรการอาหาร 

มีประสบการณในการทํางานพิจารณาพิเศษ

3 พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ 25ป+ ป.ตรี 10,000+ จบสาขาวิทยาศาสตรการอาหาร 

มีประสบการณในการทํางานพิจารณาพิเศษ

บริษัท ไบโอเอเชีย จํากัด
เลขที่ 279/1 หมู 8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร



โทรศัพท 052-020600

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานแผนกขาย 1 ชาย 20ป+ ม.3+ 310/วัน+ มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

สามารถทํางานเปนกะได

2 พนักงานแคชเชียร 1 ช/ญ 20ป+ ม.6+ 310/วัน+ มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

สามารถทํางานเปนกะได

โทรศัพท 053-721568

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานคลังสินคา 4 ชาย 22-40 ม.6+ 310/วัน+ สามารถทําการเบิกเขา/จาย ยกสินคา จัดโซนสินคา

2 พนักงานจัดสินคา 2 ช/ญ 18-45 ไมจํากัด 310/วัน+ มีความอยากเรียนรู ละเอียดรอบคอบ

3 พนักงานสงสินคา 2 ชาย 18-45 ไมจํากัด 310/วัน+ ยกสินคา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตประเภท 2

4 ชางยนต/ชางซอม 1 ชาย 20-35 ปวช.+ 310/วัน+ จบสาขาดานเทคนิคการชาง มีความสนใจเครื่องยนต

บริษัท ซี อาร ซี ไทวัสดุ จํากัด
เลขที่ 99/20 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  จําหนายวัสดุกอสราง

บริษัท ส.การคา เชียงราย จํากัด
เลขที่ 2514 หมู 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  เครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตร



โทรศัพท 053-701400-3

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ผูจัดการขาย 2 ช/ญ 25-45 ไมจํากัด 15,000+ ประจําสาขาเชียงราย สาขาเชียงใหม มีประสบการณ

ในการทํางานอยางนอย 1 ป

2 ที่ปรึกษาการขาย 20 ช/ญ 23-45 ปวช.+ 9,300+ มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

3 ผูจัดการการตลาด 1 ช/ญ 27-45 ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

4 ชางยนต 5 ชาย 23-45 ปวส.+ 10,000+ มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

5 ผูจัดการการเงิน 1 ช/ญ 30ป+ ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

6 พนักงานขาย Fleet 1 ช/ญ 23ป+ ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท อเมริกันมอเตอร จํากัด
เลขที่ 145 หมู 25  ถนนซุปเปอรไฮเวย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  จําหนายรถยนต



โทรศัพท 053-750744

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานธุรการ 1 หญิง 20-35 ป.ตรี 320/วัน มีชุดพนักงาน ประกันสังคม มีโอที มีประสบการณ

2 พนักงานขาย 3 หญิง 20-35 ม.6+ 320/วัน จะพิจารณาเปนพิเศษ 

3 พนักงานขนสง 3 ชาย 20-35 ม.3+ 320/วัน ทํางานจันทร- เสาร หยุดวันอาทิตย

4 แคชเชียร 2 หญิง 20-35 ม.6+ 320/วัน

5 แมสเซ็นเจอร 1 หญิง 20-35 ม.6+ 320/วัน

โทรศัพท 088-2580721

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานจัดเรียงสินคา 1 ชาย 23ป+ ม.3+ 9,300+ ทํางานจัดเรียงสินคาภายในรานและยกสินคาใหม

ทํางาน 08.30-18.00 น.

หางหุนสวนจํากัด ลานนาเซ็นเตอรมารท 
เลขที่ 161/1 หมู 2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  จําหนายเฟอรนิเจอร

บริษัท เพ็ทมอลล เชียงราย จํากัด
เลขที่ 202/6 หมู 22 ถนนเวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ  จําหนายอาหารสัตว



โทรศัพท 081-9985173

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ชางคอมพิวเตอรทั่วไป 3 ชาย 24ป+ ปวส.+ 15,000+ จบสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาอิเล็กทรอนิกส

มีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอร และซอฟแวร

มีความรูพื้นฐานดานNetwork เขาหัวและสายLanได

2 ชางไฟฟา 2 ชาย 24ป+ ป.ตรี 15,000+ จบสาขาไฟฟา มีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอร

และซอฟแวรปฎิบัติการ มีความรูพื้นฐานNetwork

สามารถติดตั้ง Server Network พิจารณาเปนพิเศษ

3 ชางอิเล็กทรอนิกส 2 ชาย 24ป ป.ตรี 15,000+ จบสาขาไฟฟา มีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอร

และซอฟแวรปฎิบัติการ มีความรูพื้นฐานNetwork

และเขาหัวและสาย LAN ได 

4 พนักงานขาย 4 ช/ญ 24ป+ ปวส.+ 15,000+ จบสาขาการตลาด มีความรูดานคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถออกพบลูกคาได 

ขับรถยนตได มีใบขับขี่ ผานงานจะมีคาคอมมิชชั่น

บุคลิกภาพดี ราเริง สรางสรรค คุยเกงมนุษยสัมพันธดี

เลขที่ 25 ถนนเรืองนคร ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  จําหนายสินคา IT

หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม



โทรศัพท 081-9985173

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

5 พนักงานธุรการชาง 1 ช/ญ 24ป+ ปวส.+ 15,000+ มีความรูดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

มนุษยสัมพันธดี ขยัน ซื่อสัตย อดทน รับผิดชอบ

พิมพงานคลอง มีความรูในการเก็บเอกสารไดอยาง

เปนระบบ ขับรถยนตเกียรธรรมดาได 

6 ธุรการบัญชี/แคชเชียร 4 ช/ญ 24ป+ ปวช.+ 15,000+ มีความรูดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

มนุษยสัมพันธดี ขยัน ซื่อสัตย อดทน รับผิดชอบ

พิมพงานคลอง มีความรูในการเก็บเอกสารไดอยาง

มีระบบ ชายผานการเกณฑทหารแลว

7 พนักงานออนไลน 1 ช/ญ 24ป+ ปวส.+ 15,000+ จบสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาการตลาดหรือสาขา

อื่นๆที่เกี่ยวของ มีความรูดานคอมพิวเตอร มีความ

ชํานาญในการใชงาน Facebook Twitter Instagram

มีความชํานาญดานการขายของออนไลน

บุคลิกภาพดี ราเริง สรางสรรค คุยเกงมนุษยสัมพันธดี

หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม
เลขที่ 25 ถนนเรืองนคร ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  จําหนายสินคา IT



โทรศัพท 081-9985173

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

8 พนักงานกราฟฟกดีไซน 1 ช/ญ 24ป+ ป.ตรี 15,000+ จบสาขาคอมพิวเตอร Graphic Design หรือสาขา

ที่เกี่ยวของ มีความคิดสรางสรรค และไอเดียใหมๆ

มีความรูความสามารถใชโปรแกรม Adobe 

Photoshop illustrator Acrobatและที่เกี่ยวของได

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

9 แมบาน 1 หญิง 30ป+ ไมจํากัด 12,000 ทําความสะอาดในสํานักงาน อานออกเขียนได

หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม
เลขที่ 25 ถนนเรืองนคร ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  จําหนายสินคา IT



โทรศัพท 053-659166

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 ผูจัดการสาขา 1 ช/ญ 25-40 ม.6+ 10,000+ มีความรับผิดชอบ ติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย

เอาใจใสลูกคา เพื่อนรวมงานและสินคา เสนอแนว

ทางแกไขปญหา

2 พนักงานฝายบุคคล 1 หญิง 25-40 ม.6+ 9,500+ มีความคลองตัวและมนุษยสัมพันธดี

มีทักษะการใชงานโปรแกรม Ms office ได

3 พนง.กราฟฟค ดีไซน 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 320/วัน+ มีทักษะการใชงานโปรแกรม Photoshop 

illstrator InDesign ไดดี

4 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 310/วัน มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม การตลาดออนไลน

ออนไลน มีทักษะ Photoshop พื้นฐาน

บริษัท แลนดมารท (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 945 หมู 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  เครื่องจักร อุปกรณการเกษตร



โทรศัพท 088-4174619/080-4943811

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 แคชเชียร 1 หญิง 20-35 ม.6+ 310/วัน มีประสบการณการขายพิจารณาเปนพิเศษ

2 พนักงานทั่วไป 5 ชาย 20ป+ ม.3+ 310/วัน มีประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที ผานการเกณฑทหาร

เวลาทํางาน 08.30-17.30  หยุดวันอาทิตย

บริษัท คุณาทรัพย คาสง จํากัด
เลขที่ 356/3 หมู 3 ถนนบายพาส ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประเภทกิจการ  คาสง คาปลีก



โทรศัพท 053-774774

ลําดับ ตําแหนงงาน
จํานวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ อัตราคาจาง เงื่อนไข

1 พนักงานขาย 3 ชาย 21+ ม.6-ป.ตรี 310/วัน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ  

2 พนักงานชางไฟฟา 2 ชาย 21+ ม.6-ป.ตรี 310/วัน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ  

3 แมบาน 1 หญิง 21+ ป.6+ 310/วัน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ  

ชายผานการเกณฑทหารแลว

ทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ  จําหนายเครื่องใชไฟฟา

บริษัท  สหธานี มารเก็ตติ้ง  จํากัด
99/15  หมู  13  ต.สันทราย อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000



โทรศัพท์ 053-660678-9

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานท่ัวไป 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 310/วัน ท างาน 08.00-17.00 น./ หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เดินทางสะดวก  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สิงห์ปำร์ค เชียงรำย จ ำกัด 
99 หมู่ 1  ถ.เชียงราย-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจกำร  สินค้าและบริการ

ต ำแหน่งคนพิกำร



โทรศัพท์ 097-2952236

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานท่ัวไป 3 ช/ญ 22-40 ไม่จ ากัด 9,300 ท างาน 08.00-17.00 น./ หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เดินทางสะดวก  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต ำแหน่งคนพิกำร
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรำย 

199 ม.13  ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ประเภทกิจกำร  โรงแรม



โทรศัพท์ 053-739189

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานท่ัวไป 2 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด 310/วัน ท างาน 08.00-17.00 น./ หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เดินทางสะดวก  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดการท างานตามความเหมาะสมเฉพาะบุคคล

ต ำแหน่งคนพิกำร
บริษัท เกรซฟู้ด จ ำกัด

28  ม.3 ถนนเชียงราย-แม่สรวย  ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย 57250
ประเภทกิจกำร  แปรรูปผลผลิตการเกษตร



โทรศัพท์ 085-5290299

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนง.ฝ่ายการตลาด 4 ช/ญ 23+ ปวส.+ 10,000+ มีประกันสังคม  มีประกันอุบัติเหตุ  
2 ลูกค้าสัมพันธ์ 4 ช/ญ 23+ ปวส.+ 10,000+ กองทุนรักษาพยาบาลครอบครัว  

มีค่าเล่าเรียนบุตร/สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มีประกันสังคม  มีประกันอุบัติเหตุ  
ท างานต้ังแต่ 08.00-17.00 น.
พิการทางการเคล่ือนไหว

บริษัท มำตรฐำนไอ เอส ซี จ ำกัด
217/2  หมู่ 2  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจกำร  ประกันวินาศภัย

ต ำแหน่งคนพิกำร



โทรศัพท์ 053-834578,084-9497722

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน
จ ำนวน
(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานฝ่ายทรัพยากร 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 315/วัน อัตราค่าจ้างจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความสามารถ

มนุษย์ สามารถท างานเป็นกะได้/ไม่มีปัญหาในเร่ืองการเดินทาง

มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
ท างาน 08.00-17.00 น/สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จ ำกัด
 ถนนเชียงใหม่-ฮอต  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ 50120

ประเภทกิจกำร  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ต ำแหน่งคนพิกำร



โทรศัพท์ 053-789313

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน
จ ำนวน
(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานคลังบรรจุภัณฑ์ 1 หญิง 20+ ไม่จ ากัด 310/วัน เป็นผู้ช่วยหัวหน้าคลังในการเช็คสต๊อกสินค้า 
ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า
ท างานวันจันทร์-เสาร์
มีความพิการทางการเคล่ือนไหว

บริษัท ชำไทย อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ำกัด
170  ม.8  ต.เวียงกาหลง  อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  57260

ประเภทกิจกำร  เก็บเก่ียวชา

ต ำแหน่งคนพิกำร



โทรศัพท์ 053-776144 ต่อ  5

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานท่ัวไป 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 310/วัน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
มีความรับผิดชอบ/มีความละเอียดรอบคอบ
ท างานวันจันทร์-เสาร์/ท างานวันละ 8 ช่ัวโมง

ต ำแหน่งคนพิกำร
บริษัท ธนพิริยะ จ ำกัด(มหำชน)

329 ม.8  ต.บ้านดู่ อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100
ประเภทกิจกำร  ค้าปลีกและส่ง



โทรศัพท์ 053-774623

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน
(อัตรำ)

เพศ อำยุ วุฒิฯ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข

1 พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 310/วัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานได้  
ท างานต้ังแต่ 08.30-17.30 น.
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ต ำแหน่งคนพิกำร
บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จ ำกัด สำขำเชียงรำย

99/21 หมู่ 13  ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ประเภทกิจกำร  ค้าปลีกวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน


	ตำแหน่งในจังหวัด

