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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท คอร์ เฮ้าส์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง ชุดยูนิฟอร์ม
7/6 หมู่ 6 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา 2.ช่างควบคุมเคร่ืองจักร 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง ประกันสังคม
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-561621

2 นายวิริยะ วรธ ารง (ส่วนบุคคล) 1.คนสวน 1 1 ไม่เกิน50 ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพักให้
61/25 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71110 
โทร.090-9724213

3 บริษัท วิสฮิส โฮมมาร์ท จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านบัญชี
50 หมู่ 5 ต.หนองบัว ใช้คอมพิวเตอร์ได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย 2 2 18-35 ปวช.+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้
โทร.034-534084,034-534095

4 เจือบริการ 1.พนักงานท่ัวไป(คนงาน) 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเวลา 04.00 -15.00 น.

291/1-2 ถ.แสงชูโต เรียงสินสินค้า ขายของ ยกของ

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-5120019

5 บริษัท เบทเทอร์เวย์ประเทศไทย จ ากัด 1.ผู้จัดการประจ าเขต 1 1 21+ ป.ตรี ตกลง
(มิสทีน) 59/78 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ เมืองกาญจนบุรี
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร. 081-9955683

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
              www.doe.go.th/kanchanaburi
           บริการจัดหางาน : smart job center
               หน้าเฟสบุ๊ค : สจจ. กาญจนบุรี
         หน้าเพจเฟสบุ๊ค : ส านักงานจัดหางานกาญจนบุรี

Line : @amy7134q โทร.034-564315

ประจ าเดือน ตุลาคม 2560
เพศ

ต าแหน่งงานสถานประกอบการท่ี จ านวน
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6 บริษัท เอส เจ กอล์ฟ 1.กุ๊ก 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีบ้านพักให้
 เมเนจเม้นท์ จ ากัด (สนามกอล์ฟไมด้า)

123 ม.7 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71190 โทร.034-527250

7 บริษัท เก็คโค แอท กาญจน์ จ ากัด 1.ช่างท่ัวไป 1 1 25+ ไม่จ ากัด 9,500 มีประสบการณ์ด้านช่าง
138 หมู่ 4 ต.หนองหญ้า สวัสดิการอาหาร 2 ม้ือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-552124 วันหยุด 5 วัน/เดือน

8 บริษัท แอล.ดี.กาญจน์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20-30 ปวส.+ ตกลง ท างานเวลา 08.00-17.00 น.

99 หมู่ 9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510895

9 บริษัท ภูมิกาญจน์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 5 5 18+ ม.6+ 305/ว
63/4 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ 2.ช่างเย็บผ้า 10 10 18+ ไม่จ ากัด 305/ว
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-542503

10 ยู อินจันทรี กาญจนบุรี (โรงแรม) 1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
443 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประกันชีวิต,ยูนิฟอร์ม
โทร.034-521584 4.กุ๊ก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

11 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกผลิต 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาโพลิเมอร์หรือ
(ผลิตถุงพลาสติก) ท่ีเก่ียวข้อง
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีวางแผน 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-534102 3.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง

4.หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 1 35+ ปวส.+ ตกลง
5.ธุรการคลังสินค้า 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

12 บริษัท เดอะฮับ เอราวัณ จ ากัด 1.คนสวน 1 1 ไม่เกิน 50 ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก,อาหาร 3 ม้ือ,
299/1 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน 2.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 24+ ป.ตรี ตกลง ประกันสังคม
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี
โทร 034-574056,082-5926946

13 คุณปัญญา สิงหรา 1.แม่บ้าน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก,อาหาร 3 ม้ือ
32 หมู่ 7 ต.จรเข้เผือก
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี
โทร.086-1685760,096-0517476

14 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง  -จบ.ชีวอนามัย,ใบประกอบวิชาชีพ

(ผลิตใยไม้อัด) 111/11 ม.4 2.ช่างไฟฟ้าประจ ากะ 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง จบไฟฟ้า
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 3.ขับรถเทรลเลอร์ 1 1 21+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-541527 4.พนักงานแพ็คไม้,คีบไม้ 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
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15 คุณเกตุติมา  ทองใบ 1.ช่างเช่ือม 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 305/ว มีประสบการณ์และสามารถ
103/16 หมู่ 12 ต.ปากแพรก รับงานเป็นงานจ้างเหมาได้จะ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พิจารณาเป็นพิเศษ
โทร.063-1918449

16 บริษัท ทรัพย์ธนาดัมฟ์รุ่งเรือง จ ากัด 1.ช่างคุมเคร่ือง CNC 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
95/1 หมู่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ช่างเช่ือม 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
จ.กาญจนบุรี 3.ช่างประกอบ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-562772 4.พนักงานขับรถสิบล้อ 1 1 ไม่เกิน40 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2,3

17 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรัณญูโยธา 1.คนงานก่อสร้าง 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
(รับเหมาก่อสร้าง)

27/11 ม.3 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
โทร.086-3373979

18 สวนน้ าเวสท์วันเดอร์(สถานท่ีท่องเท่ียว) 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาการบัญชี
99 ม.10 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.แม่บ้าน/พ่ีเล้ียง 1 1 30+ ป.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-4693355 3.ผู้ช่วยช่าง 1 1 30+ ป.6+ ตกลง

19 บริษัท ไทยพาเวอร์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 22-35 ป.ตรี ตกลง สามารถบ านทึกบัญชี
187 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง และสรุปบัญชีได้
จ.กาญจนบุรี ท าธุรกรรมกับธนาคารได้

มีความรู้เก่ียวกับภาษี
20 บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานการเงิน 1 1 ไม่เกิน35 ป.ตรี ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

(ประกันภัย)อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.085-6617875 คุณธเนศ

21 บริษัท โคเวย์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานขาย 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

126/55 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-1178298

22 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอยูรีสอร์ท 1.แม่บ้าน 2 2 25-35 ม.3+ 310/ว ประกันสังคม,ยูนิฟอร์ม

119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.ช่างกลึง 2 2 20+ ม.3+ ตกลง อาหารกลางวันฟรี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-670639/092-9151628

23 บริษัท ฟาร์มไก่ด า(กาญจนบุรี)จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 1 1 23+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

300/13 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน 1 1 23+ ม.6+ ตกลง มีความรู้เร่ืองอุปกรณ์/ยานพาหนะต่างๆ

จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1 1 23+ ม.6+ ตกลง

โทร.034-515999/034-518999 4.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายระบบคุณภาพ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

5.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายคลังสินค้า 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
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24 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 1.เวชทะเบียน 1 1 20+ ปวส+ 9,000+

46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 3 3 20+ ป.ตรี 10,000+

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด 9,000

โทร.034-513446

25 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีดูแลรถใช้งาน 4 4 22+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์เร่ืองรถจะ

2/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีทรัพย์รอการขาย 4 4 22+ ปวส.+ ตกลง พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี

โทร.034-515222

26 บริษัท กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.แม่ครัวอาหารไทย 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

จ.กาญจนบุรี 3.แม่ครัวอาหารนานาชาติ 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.034-521485/034-514888 4.พนักงานบริการ 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

5.แม่บ้าน 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

27 บริษัท ไมโครลิซซ่ิง จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 2 2 21-30 ปวส.+ ตกลง

70/13 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 2 2 21-30 ปวส.+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร.034-624486-7

28 บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จ ากัด(โรงแรม) 1.พนักงานต้อนรับ 6 6 20-40 ปวส.+ 9,150+ สามารถท างานเป็นกะได้

360/39 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.แม่บ้าน 6 6 20-40 ไม่จ ากัด 9,150+ สามารถท างานเป็นกะได้

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513599 3.ช่าง 1 1 20-40 ปวช.+ 9,150+ สามารถท างานเป็นกะได้

29 ร้านท่าม่วงยาสัตว์ 1.พนักงานขับรถหกล้อ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 12,000 มีใบขับข่ีประเภท 2

941 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.พนักงานสวนเกษตร 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000

จ.กาญจนบุรี โทร.089-8163758

30 ทวีลาภการเกษตร (โรงงานปุ๋ย) 1.พนักงานท่ัวไป 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก น้ าไฟฟรี

121/7 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง ถ้ามาเป็นครอบครัวจะพิจารณา

จ.กาญจนบุรี โทร.086-0180863 เป็นพิเศษ

31 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1.ผู้ดูลแลลูกค้าประจ าพ้ืนท่ี 3 3 22-32 ป.ตรี 15,000+ ประจ า อ.ท่าม่วง,อ.ท่ามะกา

301/3 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง (Sale Area Owner) และ อ.พนมทวน

จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้านทรู 4 4 18-32 ม.6+ 9,300+

โทร.090-9036892 (True Friend)
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32 โรงเรียนกวดวิชาเมธาภัตร 1.ครูผู้ช่วย 2 2 25-35 ป.ตรี 300/ว มีความรับผิดชอบสูง

75/10 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง ปฏิบัติงาน 10.00 - 20.00 น.

จ.กาญจนบุรี โทร.089-7764845

33 บริษัท ธนซอฟต์ จ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง เบ้ียขยัน

1078/1 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต เบ้ียเล้ียง

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-0330989

34 บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 1 1 20-30 ป.ตรี 15,000+ จบวิทยาศาสตร์บัณฑิต

109/2 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.เมือง สาขาจุลชีววิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

โทร.034-510999/081-7057885 2.บัญชี 1 1 20-30 ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

35 บริษัท เจริญมาสด้ากาญจนบุรี จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาการขาย 3 3 22+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านการดขาย

 (จ าหน่ายรถยนต์และซ่อมบ ารุง) 2.เจ้าหน้าท่ี IT 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์,จบคอมพิวเตอร์

159/3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเทียน 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 จ.กาญจนบุรี โทร.034-512581 4.พนักงานรับรถ (SA) 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

034-513888

36 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง ปฏิบัติงานท่ี กาญจนบุรี 1 ต าแหน่ง

88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเส้ียน ปฏิบัติงานท่ี กรุงเทพฯ 1 ต าแหน่ง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง

โทร.034-520996 ต่อ 4 3.ธุรการท่ัวไป 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง

37 บริษัท เสถียรปาล์ม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีขับรถตัก,รถไถ 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 305/ว มีท่ีพักให้

222 หมู่ 6 ต.เขาสามสิบหาบ 2.เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์คุณภาพ 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง ท างานเวลา 08.00 - 17.00 น.

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 25 25 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.034-692607-8 4.ช่างเช่ือม 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

5.วิศกรเคร่ืองกล 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง

38 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบริหารอาคารและ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีความรู้ทักษะด้าน ISO

โทร.034-625040 ต่อ 11 ท่ีอยู่อาศัย 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวกรรมโยธา

โทร.086-3279402 ต่อ 11 2.ผู้จัดการการตลาด 1 1 40+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านการบริหาร

3.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1 1

4.เจ้าหน้าท่ีควบคุมก่อสร้าง 1 1 และงานก่อสร้าง
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39 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง ประจ าท่ีจังหวัดกาญจนบุรี

(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 2.เจ้าหน้าท่ี IT 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีออกแบบและ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

71000 โทร.034-510553 พัฒนาผลิตภัณฑ์

089-9194466 4.หัวหน้าแผนกขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

5.หัวหน้าแผนก QC 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

6.พนักงานแผนก QC 1 1 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

7.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

8.ช่างติดต้ัง 3 3 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

9.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

40 บริษัท ไอออนิค จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง

94 หมู่ 8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาพัฒนาชุมชน

จ.กาญจนบุรี 

โทร.034-601588/080-0452003

41 เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 1.หัวหน้าช่างไฟฟ้า 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาไฟฟ้า

168 หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2.หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรม 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง

จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีแผนกจัดซ้ือ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง

โทร.063-2214563 4.พนักงานย่านการค้า 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

5.เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง

6.พนักงานขาย 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีความรู้ดานภาษาอังกฤษ

42 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ากัด 1.ตัวแทนฝ่ายขาย 10 10 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ด้านการขาย

(ประกันชีวิต) 286/45-46 ถ.แสงชูโต 2.ท่ีปรึกษาการขาย 5 5 25+ ไม่จ ากัด 10,000+ มีประสบการณ์ด้านการขาย

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.034-521238,086-3380258 

43 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1. พนักงานขาย 2 2 23+ ม.3+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

84/17 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร. 034-513122 ต่อ 500

44 โรงแรม เดอะบริดจ์ เรสสิเดนซ์ 1.พนักงานขาย 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 12,000 ประสบการณ์ด้านโรงแรม

263/6 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 10,000

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001-2 3.พนักงานต้อนรับ 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 10,000 มีความรู้ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
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45 บริษัท ปธารเงิน จ ากัด (ป้ัมน้ ามัน) 1.พนักงานเติมน้ ามัน 5 5 อายุไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด 305/ว

170/9 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.091-6141997

46 สถานีบริการน้ ามัน PTT กาญจนบุรี 1.พนักงาน 7-11 2 10 18-35 ม.3+ 9,150+

ฝ่ังตรงข้ามโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 2.ผู้จัดการอเมซอล 1 1 18-35 ป.ตรี 15,000 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานเติมน้ ามัน 5 5 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

โทร.092-2683557

47 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่ 1.พนักงานช่วยขาย 1 1 ไม่เกิน 30 ม.3+ 305/ว มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

(จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์)976/1 ม.3 2.เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ 1 1 ไม่เกิน 31 ปวช.+ 305/ว จบสาขาคอมพิวเตอร์

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

71110 โทร.094-6641456

48 หจก.อาร์เกรทเตอร์ เซอร์วิส 1.หัวหน้าช่างไฟฟ้า 2 2 25-40 ปวส.+ 12,000 จบไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

 (ไฟฟ้า,ระบบNETWORK) มีประสบการณ์ 3 ปีข้ึนไป

241/3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยหัวหน้าช่างไฟฟ้า 4 4 25-40 ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์ 

จ.กาญจนบุรี 71110

 โทร.081-7362725

49 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ (จ าหน่าย 1.การตลาดออนไลน์ 1 1 25-35 ป.ตรี 10,000 มีประสบการณ์

วัสดุก่อสร้าง) 150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ 2.ยกของ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 300/ว

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีสโตร์ 2 1 20+ ม.6+ ตกลง

โทร.092-8259955 4.เสมียนร้านก่อสร้าง 1 1 20+ ม.6+ ตกลง

50 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกขาย(เคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

(ค้าปลีก อุปกรณ์ก่อสร้าง)111 2.พนักงานขาย(เคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 3 3 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.พนักงานขาย(สุขภัณฑ์) 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี 71000 4.พนักงานบริการลูกค้า 1 1 25+ ม.6+ ตกลง

โทร.034-910200/091-0356906

51 บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.พนักงานขาย 2 2 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

จ ากัด (ท่ีพัก) 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม 2.แม่บ้าน 2 2 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานจัดเล้ียง 2 2 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.034-551000 4.พนักงานล้างจาน 2 2 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง

5.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง
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52 บริษัท บ้าบ่ิน จ ากัด (เว็บไซต์) 1.เขียนข่าวต่างประเทศ 5 5 ไม่เกิน30 ปวส.+ 15,000 เวลาปฏิบัติงาน

236/3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ 2.เขียนข่าวบันเทิง 5 5 ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000 12.00-23.30

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เขียนข่าวอาชญากรรม 5 5 ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000

โทร.034-910297,095-3059866

53 บริษัท เวอร์จ้ินเอฟแอนด์บี จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง ท าหน้าท่ีปิดงบดุล ,

(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 เอกสารสรรพากร

ต.ปากแพรกอ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาษีอากร

โทร.034-518851 ต่อ 24 2.พนักงานบรรจุทองม้วน 10 10 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด 305/ว ท างาน08.00-17.00น.

3.เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า(stock) 3 3 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง ใช้คอมได้ ยกของได้

4.พนักงานขับรถผผู้บริหาร 1 1 20+ ม.3+ 750/ว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

5.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 3 3 20+ ม.3+ 315/ว รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

6.ผู้ควบคุมเคร่ือง 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

7.แม่บ้าน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

8.คนสวน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

54 ร้าน พ.รุ่งเรือง วัสดุก่อสร้าง 1.พนักงานขับรถส่งของ 3 3 ไม่จ ากัดไม่จ ากัด 305/ว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์

(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 2.พนักงานรับเหมาหล่อ 1 1 ไม่จ ากัดไม่จ ากัด ตกลง

393 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี 71140 

โทร.080-0236363

55 ร้านพร้ิงบิวต้ีแคร์ (เสริมความงาม) 1.พนักงานท าหน้า 1 1 ไม่เกิน25 ม.3+ ตกลง  - บุคลิคดี หน้าตาดี

249/2-3 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง  - รูปร่างดี

จ.กาญจนบุรี 71000 

โทร.034-513320

56 สวนน้ าดีเพลิน พาร์ค 1.แม่บ้าน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง อาหาร-เบ้ียขยัน

(ร้านอาหาร,สวนน้ า) 2.คนสวน 2 2 40+ ไม่จ ากัด ตกลง อาหาร-เบ้ียขยัน

328/104 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 71000 โทร.081-0135959

57 บริษัท เอฟพี อะโกรเคมิคอล จ ากัด 1.พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 1 1 21-35 ปวส.+ ตกลง จบสาขาไฟฟ้า

ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (electrician operator) ส่ือสารภาษาอังกฤษได้

โทร.082-2491619 2.นักเคมี 1 1 20-30 ป.ตรี ตกลง ผ่านการเกณฑ์ทหาร
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58 ร้าน ที.จี. คอมพิวเตอร์ 1.บัญชี 1 1 ไม่จ ากัด ปวช.+ 9,500 มีประสบการณ์

 (จ าหน่ายคอมพิวเตอร์)246 2.พนักงานช่าง 1 1 ไม่จ ากัด 9,500 มีประสบการณ์

 ต.ปากแพรกอ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

71000 โทร.034-521108/034-521085

59 บริษัท บานาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 1.กุ๊ก 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประะสบการณ์ด้านโรงแรม

(รีสอร์ท) 88/8 ม.8 ต.บ้านเก่า 2.พนักงานจัดเล้ียง 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ด้านโรงแรม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 10500

โทร.083-7777724

60 บริษัท เลิฟ ลิสซ่ิง จ ากัด 1.ตัวแทนขาย 10 10 20+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์ ออกพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอ

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.นักวิเคราะห์สินเช่ือ 10 10 20+ ม.3+ ตกลง เมืองกาญจนบุรี/ด่านมะขามเต้ีย

286/63-64 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง ทองผาภูมิ/หนองปรือ

จ.กาญจนบุรี โทร.089-2314774 พนมทวน

61 บริษัท เมโทรเอ็มดีเอฟ จ ากัด 1.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 18+ ปวช./ปวส. ตกลง

(ขายส่งไม้) 99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว 2.พนักงานขับรถตัก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานภูมิทัศน์ 3 3 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

โทร.034-542393 ต่อ 9 4.พนักงานท าความสะอาด 1 1 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

5.พนักงานขับรถเทรนเลอร์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

6.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ม.3+ ตกลง

7.หัวหน้าแผนกผลิต 1 1 18+ปวช./ปวส. ตกลง

8.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

9.ช่างไฟฟ้า 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง

 10.เจ้าหน้าท่ีสโตร์ 1 1 18+ ม.6+ ตกลง

62 บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จ ากัด 1.กุ๊กญ่ีปุ่น 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

(จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและอาหาร) ท างาน15.30-00.30น.

433 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513000 ท างาน15.30-00.30น.

3.พนักงานเดินอาหาร 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างาน15.30-00.30น.

4.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างาน15.30-00.30น.

5.แคชเชียร์ 1 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

6.ผู้ช่วยครัวย า 2 2 ไม่จ ากัด ตกลง



10

ชาย หญิง ไม่ระบุ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

เพศ
ต าแหน่งงานสถานประกอบการท่ี จ านวน

63 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 1.หัวหน้าแผนกบัญชี 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง สาขาการบัญชี

จ ากัด (ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล) 2.พรักงานขับรถแทรคเตอร์ 5 5 ไม่จ ากัด ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์

ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา 3.ช่างซ่อมบ ารุง 4 4 25+ ปวช.+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-566191

64 บริษัท ธนาศักด์ิสยาม เบสท์ฟู้ดส์ 1.พนักงานฝ่ายผลิต 7 7 ไม่เกิน40 ไม่จ ากัด 305/ว

(ผลิตและจ าหน่ายอาหารกระป๋อง) 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 ไม่เกิน40 ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

333 ม.1 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.081-5269654,

65 บริษัท ทริปเป้ิลที บรอดแบรนด์ จ ากัด 1.ช่างเทคนิค 42 42 18-35 ม.3+ ตกลง ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

(มหาชน) (ธุรกิจส่ือสาร) 45/18 มีการอบรมก่อนเร่ิมงาน

ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หากมีประสบการณ์สร้างงาน

71000 โทร.034-910000-4 Fiber Optic จะรับพิจารณา

เป็นพิเศษ

66 บริษัท บ๊ิกต้อมฟาร์มเกษตร จ ากัด 1.พนักงานบัญชี-การตลาด 3 3 22-35 ปวช.+ ตกลง มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

(ขายส่งปุ๋ยเคมีเกษตร)13 ต.ทุ่งทอง 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

โทร.098-2814566

67 ผ้ึงหวานรีสอร์ท (โรงแรม-รีสอร์ท) 1.กุ๊ก 3 3 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

72/1 หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานล้างจาน 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

จ.กาญจนบุรี 71000 3.บาร์น้ า 2 2 18-25 ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-514792-5 4.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-30 ม.3+ ตกลง

68 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวร่ิง 1.หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 1 23-35 ป.ตรี ตกลง จบสาขาโลจิสติกส์

ซิสเต็มส์ จ ากัด และขนส่ง การจัดการ

(ช้ินส่วนอีเล็คทรอนิกส์) 188 มีประสบการณ์ 1 ปี

ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

โทร.034-510715-8,034-510719

69 บริษัท แอดวานซ์ไวเลสเน็ทเวิร์ค AIS 1.DIRECTSALE 1 1 22-30 ม.6+ 13,000 ค่าคอม+ค่าท างานเพ่ิมเป็น

(โทรคมนาคม) 286/89-90 การน าเสนอสินค้าของบริษัท

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 71000 โทร.081-9813786
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70 ไอศกรีมวอลล์ ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 1.วอลล์แมน ขายไอศกรีม 5 5 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง ให้รถสามล้อฟรี

 จ.กาญจนบุรี โทร.083-9634946 สวัสดิการอ่ืนๆ ฯลฯ

71 ร้านก๋วยเต๋ียวเรือเจ้รม 1.ล้างจาน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง เวลาท างาน06.00-16.00น.   

(ตรงข้ามโรบินสัน กาญจนบุรี) 2.พนักงานบริการภายในร้าน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง อาหาร 2 ม้ือ

50 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.062-4432356

72 บริษัท ซี แอล เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 1.พนักงานขายรถแทรกเตอร์ 4 4 20+ ปวส.+ ตกลง มีรถยนต์ , ใบขับข่ี

(จ าหน่ายรถแทรกเตอร์) 49/3 

หมู่ 8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี

 โทร.034-566791-2

73 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานแผนกอาหารสด 10 10 18+ ม.6+ 9,000+ สามารถท างานเป็นกะได้

(ธุรกิจค้าส่ง-ปลีก) 102 ม.2 2.พนักงานแผนกอาหารแช่แข็ง 1 1 18+ ม.6+ 9,000+ สามารถท างานเป็นกะได้

ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.แคชเชียร์ 2 2 18+ ม.6+ 9,000+ สามารถท างานเป็นกะได้

โทร.034-699609 ต่อ 104 4.พนักงานการตลาด 2 2 18+ ม.6+ 9,000+ สามารถท างานเป็นกะได้

5.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง 10 10 18+ ม.6+ 9,000+ สามารถท างานเป็นกะได้

74 ร้านอาหารคิทเช่นพลัส 1.แม่ครัว 1 1 ไม่เกิน 45 ม.3+ 300/ว  -ประสบการณ์ 1 ปี

สาขาโฮมโปรกาญจนบุรี (ร้านอาหาร) 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไม่เกิน 45 ม.3+ 300/ว  -อาหาร2ม้ือ

ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานชงกาแฟ 1 1 ไม่เกิน 46 ม.3+ 300/ว  -ทิปรายวัน

โทร.081-9851356  -ประกันสังคม

 -otวันหยุด

ท างาน 08.30 -20.00น.

75 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาโครงการ 10 10 20+ ป.ตรี ตกลง จบการตลาด

(ประกันชีวิต) 286/45-46 ถ.แสงชูโต 2.ตัวแทนขายประกัน 20 20 20+ ม.6+ ตกลง จบการตลาด

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.034-521238,086-3380258 

76 บริษัท วิคตอร่ี จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีสายตรวจ 1 1 30+ ม.3+ 12,000 มีใบขับข่ี,มีประสบการณ์

(รักษาความปลอดภัย) 201/50 2.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 5 5 20+ ป.6+ 390/ว ปฏิบัติหน้าท่ีห้างบ๊ิกซี

ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520618
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77 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ากัด 1.พนักงานวิเคราะห์สินเช่ือ 1 1 ไม่เกิน27 ป.ตรี 12,000+  -โบนัส

(ธุรกิจสินเช่ือ) 284/35 ถ.แสงชูโต  -ค่าคอมมิชช่ัน

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  -ค่าน้ ามันรถ

โทร.034-620610, 081-6057045

78 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 1.ผจก.ประจ าสาขากาญจนบุรี 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง

(ประกันชีวิต) 186/45 ต.บ้านเหนือ 2.ผจก.ประจ าสาขาท่าเรือ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ผจก.ทดลองงาน 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง ผ่านโปร 4 เดือน

โทร.089-1335552,082-0706424 เป็น ผจก.

79 กาญจนบุรี เนอร์สซ่ิง แคร์ 1.เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ 10 20 18+ ไม่จ ากัด 10,000

(ดูแลผู้สูงอายุ) 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้าน 4 2 18+ ไม่จ ากัด 10,000

ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313

80 คุณนันทวดี  วิโรจนพงศ์ AIA 1.พนักงานขาย 10 10 25-35 ป.ตรี ตกลง

(ประกันภัย) 808/21-22 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-611821

81 ศรีสยามรีสอร์ท (โรงแรม) 1.ฝ่ายขาย (Freelance) 10 10 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

23/9 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9474524

82 บริษัท อาร์ซีเทรดด้ิงแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง 1.ช่างเช่ือม 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

จ ากัด(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 2.ช่างไฟฟ้า 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง

90/3 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 3.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

83 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 ไม่จ ากัด ปวส.+ ตกลง

(ซ่อมและจ าหน่ายรถยนต์) 2.แม่บ้าน 1 1 ไม่จ ากัด ปวส.+ ตกลง

318/1  ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.เจ้าหน้าท่ีต้อนรับ 2 2 ไม่จ ากัด ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงานท่ีส านักงานใหญ่

 จ.กาญจนบุรี 4.เจ้าหน้าท่ีช่าง 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง ปฏิบัติงานท่ีส านักงานใหญ่

โทร.034-513680 5.หัวหน้าแผนกโรงซ่อม 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

84 บริษัท รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ท&สปา จ ากัด (ท่ีพัก) 1.กุ๊ก(อาหารไทย/ฝร่ัง) 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

 88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.034-670621 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
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85 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลายแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเย็น 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด(ออกแบบติดต้ัง 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้า

ระบบท าความเย็นโรงงานอุตสาหกรรม) 3.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต าแหน่งต้องออก

183 ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 4.ช่างเช่ือม 1 1 18-25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต่างจังหวัดได้

จ.กาญจนบุรี เวลาท างาน จ-ส

โทร.034-540991 08.30-17.30 น.

085-6611489

86 โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี 1.สมุห์บัญชี 1 1 35-45 ป.ตรี ตกลง จบบัญชี

(รีสอร์ท) 199 ม.2 ต.วังด้ง 2.หัวหน้าครัวยุโรป 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ผู้จัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 30,000+ มีประสบการณ์

โทร.034-919606 4.รปภ. 1 1 25+ ม.3+ ตกลง ต้องสามารถเข้ากะได้

5.คนสวน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก,อาหารฟรี

6.ช่างท่ัวไป 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

7.ครัวเย็น(เบเกอร่ี) 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

8.แม่บ้าน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

87 บริษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี 1.เจ้าหน้าท่ีเวรเปล 1 1 20-45 ม.3+ 305/ว

เมโมเรียล จ ากัด (สถานพยาบาล)

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520911-5

88 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตต้ิง จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

 (บีทาเก้น) 201/67-68 ต.ท่ามะขาม 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.081-3788123 089-9196792

89 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด 1.ช่างเย็บ 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

(ผลิตเส้ือส าเร็จรูป) 189 ม.15 2.หัวหน้าคลังสินค้า 1 1 18+ ม.6 ตกลง มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าคลังสินค้า

ต.รางหวาย อ.พนมทวน 3.เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 1 18+ ม.3 ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-656499 4.เจ้าหน้าท่ีท าลวดลายบล็อกสกีน 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์เด่ียวกับกราฟิก

90 พี.พี.คาร์แคร์ (ล้าง+ท าความสะอาด) 1.พนักงานท่ัวไป(ล้างรถ) 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

349/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.0815266875
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

เพศ
ต าแหน่งงานสถานประกอบการท่ี จ านวน

91 บริษัท ไทยควอลิต้ี สตาร์ช จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช.+ 305/ว มีประสบการณ์

(ผลิตแป้งมันส าปะหลัง) 2.เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

109 ม.9ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ 3.หัวหน้าตรวจสอบคุณภาพ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-919758

087-3658720

92 บริษัท วี.เอ.เอสโอเลียนเช่ียล จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 10 10 18+ ไม่จ ากัด 305/ว มี OT

(ผลิตสัปปะรดกระป๋อง) 

69 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

71000 โทร.084-8879026

93 บริษัท สินไชยศรี จ ากัด (โรงสีข้าว) 1.พนักงานเข้ากะโรงสี 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

66 ม.6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 2.พนักงานเข้ากะโรงไฟฟ้า 5 5 18+ ปวส.+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-540888 3.พนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 5 5 18+ ปวส.+ ตกลง

4.พนักงานท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

5.รปภ. 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

94 สนง.AIA สาขา พนมทวน 1.พนักงานขาย 10 10 21-45 ม.6+ ตกลง

(ประกันชีวิต) 464 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร.034-579111,089-1633606

95 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1.ฝ่ายผลิต 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม) 2.ฝ่ายเขียนแบบ 1 1 ไม่จ ากัด ปวช.+ ตกลง อ่านและเขียนแบบได้

168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 1 1 ไม่จ ากัด ปวช.+ ตกลง อ่านและเขียนแบบได้ 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-512999 ช่างก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

034-516925 4.บัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

96 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 ไม่เกิน40 ไม่จ ากัด ตกลง

(จ าหน่ายคอนกรีต)111/2 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ 1 1 ไม่เกิน41 ไม่จ ากัด ตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร.034-512122,081-0190002 3.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

97 บริษัท กาญจนบุรีทัวร์ จ ากัด 1.พนง.เก็บเงินค่าโดยสาร 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ออกตจว.ได้

(ขนส่งผู้โดยสาร) 160/35-36 บุคลิกดี

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี *มีท่ีพักให้

71000 โทร.034-514572/034-512797

มีประกันสังคม,ท่ีพักฟรี
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98 บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งนรินทร์ จ ากัด 1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 5 20+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงาน ณ 

4/4 หมู่ 3 ต.ชนมงคล อ.เมือง บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ากัด

จ.สมุทรสาคร โทร.087-4113143

99 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด เปิดรับพนักงานช่ัวคราวฤดูการหีบอ้อย

(ผลิตน้ าตาล) 84 ต.วังศาลา 1.พนักงานท่ัวไป 600 600 20+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถเข้าท างานเป็นกะได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 เปิดรับพนักงานประจ า

โทร.034-561178,034561187 1.เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง สาขาโลจิสติกส์

ต่อ 204 บริหารธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี

ประสบการณ์งานคลัง1ปี

2.เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง สาขาการจัดการท่ัวไป 

บริหารธุรกิจหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

มีประสบการณ์งานด้านสินเช่ือ

จะพิจารณาพิเศษ

3.พนักงานคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ลูกหีบ

4.ช่างซ่อม (แผนกบรรจุย่อย) 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง สาขาช่างอุตสาหกรรม

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี

ประสบการณ์งานบุคคล

อย่างน้อย 2 ปี

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

5.ช่างเค่ียวน้ าตาลทรายขาว 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สาขาช่างอุตสาหกรรม

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ในกรณีไม่ตรงตามคุณสมบัติ

ต้องมีประสบการณ์อย่าง

น้อย 2 ปี

100 บริษัท อาร์.เอส.โฮเต็ล จ ากัด 1.คนสวน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

264 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-625128-30
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เพศ
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101 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด (จ าหน่าย 1.พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 3 3 30+ ม.6+ 9,000+ คอมมิชช่ันตามยอดขาน

วัสดุก่อสร้าง) 88 หมู่ 9 หลอดไฟ

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถบรรทุก, 10 10 30+ ไม่จ ากัด ตกลง เบ้ียเล้ียง,เงินประจ าต าแหน่ง

โทร.034-527777 รถพ่วง,รถเครน

3.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 25-35 ป.ตรี 13,000+ มีประสบการณ์ด้านจัดซ้ืออย่างน้อย 2 ปี

102 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน์-บ้านเช่า 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 22+ ม.6+ ตกลง

4 หมู่ 4 ตรงข้ามอนามัยหวายเหนียว 2.นักเขียน 2 2 22+ ม.6+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชอบอ่านชอบเขียน 

ติดต่อ เหลืองชัยวัฒน์ สนใจการเรียนรู้การท าส่ือ

โทร.084-1192266/062-5288933 เขียนข่าว บทกลอน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีสวัสดิการบ้านพัก/น้ าไฟฟรี

103 ร้านอาหารอุดมสุข 1.แม่ครัว 1 1 25+ ไม่จ ากัด 10,000 มีท่ีพักให้,อาหารฟรี 3 ม้ือ

8/8 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบริการ 2 2

โทร.090-9714111/086-1730910 18-25 ไม่จ ากัด 9,000

1346 279 73 1009

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
(ค้าปลีก อุปกรณ์ก่อสร้าง)111
 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.034-910200,091-0356906
2 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป(คนพิการ) 1 1 20-40 305/ว

(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.034-510553/089-9194466
3 บริษัท ศรีฟ้าเบเกอร่ี จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป (คนพิการ) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

(ผลิตขนมปัง)229 ม.4 ต.วังศาลา 
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-613074

3 1 0 2

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ตุลาคม

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ตุลาคม


