
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สำนักงานชัดทางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงาน 
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อาย ุ

(ปี)

ชัดรา 

ค่าจ้าง 

(บาท)

วฒการศึกษา 

/รหัสจ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ด้ัง 

สถานประกอบการ

หมายเลข 

โทรศัพท์

ประเภทกิจการ

915190

พนักงานชัดส่งสินค้าอึ่น ๆ
2 ไม่ระบุ 18-45 9,600 

เดีอน
ม.3, ม.ศ.3 ดึง ป.ตรี 0107536000633

บมจ. บั๊กซีซูเปอร์เซนเตอร ์(มินิบํ้กซ ึสาขาซอย

หัวหิน 94)

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

088-5423217 ร้านสะดวกชื่อ/ มินิ

มารท

522015

พนักงานขายในสถาน

ประกอบการค้าปลีก

2 ชาย 18-45 9,600 

เดึอน
ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0655549000169

บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ จำกัด(สาขาประจวบๆ) 
ประจวนคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์

0612656870,032-

913010

การขายส่งสินค้า 
ทั่วไป โดยได้รับ 

ค่าตลบแทนหรือตาม 

สัญญาจ้าง

932290

แรงงานในด้านการผลิสิต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

2 ไม่ระบุ 18-45 10,000 

เดีชิน
ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0775552002371

บริษัท หัวหิน พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์

032-533442,085-

2653327

กิจรรมชชิงด้วนทน 

และนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์ โดย 

ได้รับค่าดอนแทน

832420

พนักงานขับรถบรรทุกและรถตู้ 

ขนาดใหญ่

6 ชาย 25-59 30,000 

เดึชิน

ตํ่ากว่าประถม ถึง ปวส.

1 ปทส.
0773255520661

ท้างหุ้นส่วนจำกัดบุญณรงค์รุ่งเรืองทรัพย์

กุยบุร ีกุยบุร ีประจวบคีรีขันธ์

081-3345792 การขนส่งผู้โดยสาร 

ทางบกอีน ๆ ซึงมิได ้
จัดประเภทไว้ในที่รน

932290

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

2 ไม่ระบุ 22-35 320 

วัน
ตำกว่าประถม ถึง ปวจ.

1 ปวท.
0105535130116

บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาหัวหิน 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-522555 การชายส่งอุปกรณ ์
การวางท่อและเครื่อง

สุขภัณท่

t



ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สำนักงานชัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

522020

พนักงานขายสินค้า (ประจำ 

ร้าน) 1 พนักงานขายของหน้า 

ร้าน

10 ไม่ระบุ 18-35 9.600 

เดือน
ม.3, ม.ศ.3 ถึง ปวส., 

ปทส.

0107542000011

บริษัท ธืพ ืออลส ์จำกัด (มหาซน) สาขาตลาด 

นัดไดโนเสาร์

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

091-8082397 ร้านสะดวกซอ/ มิน ิ

มาร์ท

422220

พนักงานต้อนรับ (โรงแรม)
2 ไม่ระบุ 20-35 9,600 

เดือน
ม.6, ม.ศ.ร ถึง ป.ตรี 9997700030014

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.บ่อฝืาย 

บ่อสาย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-5250949 โรงแรม รีสอร์ท และ 

ห้องชุด

915190

พนักงานจัดส่งสินค้าอ่ืน ๆ
10 ไม่ระบุ 20-45 10,000 

เดือน
ป.4, ป.6, ป.7 ถึง ป.ตรี 0105561140115

โกสบอล เจท เด็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด 

(สาขาประจวบๆ)

เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-900551 การขนส่งสินค้าอื่น ๆ 
ทางถนน ซึ่งมิได้จัด 

ประเภทไว้ในที่อื่น

414120

เสมียน, เจัาหน้าที่จัดเก็บ

เอกสาร

5 ไม่ระบุ 20-45 10,000 

เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0105561140115

โกสบอล เจท เด็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด 

(สาขาประจวบฯ)
เกาะหลัก เมือง ประจวบคิรีขันธ์

032-900551 การขนส่งสินค้าอื่น ๆ 

ทางถนน ซึ่งมิไต้จัด 

ประเภทไว้ในที่อื่น

932290

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ 1 
แรงงานที่'วไป

5 ไม่ระบุ 18-45 320 

วัน

ป.4, ป.6, ป.? ถึง ป.ตรี 0105550039264

บจก.ครอส 2 รีสอร์ท(กุยบุรี) โรงแรมครอสท ูร ี

สอร์ท

อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-601412,080-

0250430

โรงแรม รีสอรีท และ 

ห้องชุด

311310

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
1 ซาย 20 45 9,600 

เดือน
ม.6, ม.ศ.ร ถึง ป.ตรี 0105521009786

โรงแรมรอย'ลพาวิลเลี่ยน หัวหิน 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์

032-513188 โรงแรม รีสอร์ท และ 

ห้องชุด



ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

932190

แรงงานด้านการประกอบอน ๆ
2 ไม่ระบุ 18 45 320 

เตือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ปวส.. 

ปทส.

0105528016214

บริษัท สินแร่สาคร จำกัด 

อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-611521,089-

0456563

การทำเหมืองแร่รัตน 

ขาดีและกงรัตนขาติ

512130

แม่บ้าน (สำนักงาน)
5 ไม่ระบุ 18-45 320 

วัน

ป.4, ป.6. ป.? ถึง ปวส. 

, ปทส.

0105550094079

บ. คีรีวาร ีจำกัด. (บางสะพาน)

ธงชัย นางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

032-695511,084-

9035225

โรงแรม รีสอรท และ 

ห้องขด

342990

ตัวแทนนายหน้าขายบริการ 
ธุรกิจอื่น ๆ

5 ซาย 18-45 9,600 

เตือน
ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0107544000043

โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์(สาขาประจวบๆ) 
ประจวบคีรีขันธ ์เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-652123 / 080-

6912693

ร้านชายปลึก 

เฟอร์นิเจอร์ชนิดไซ ้

ในครัวเรือน

832420

พนักงานซับรถบรรทุกและรถตู้ 

ขนาดใหญ่

1 ขาย 35-50 10,000 

เตือน
ป.4, ป.6, ป.? 0105542000061

บริษัท เวสท์โศสท ์เอ็นขิเนึยรีง จำกัด 

แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

032-906112 ต่อ!?! การผลิตเครีองมือใช ้

ในการวัด การทดสอบ

และการควบคุม 

กระบวนการผลิต

342990

ตัวแทนนายหน้าขายบริการ 
ธุรกิจอื่น ๆ

3 ไม่ระบุ 20-40 320 

วัน
ม.3, ม.ศ.3 ถึง ปวช., 

ปวท.

0105539010051

บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชัน จำกัด สาขา 
ประจวบคีรีขันธ์

เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-652202 ต่อ 303 การชายส่งสินค้าทัวไป

932190
แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ

1 ไม่ระบุ 18-50 320 

วัน
ป.4. ป.6, ป.? ถึง ม.6, 

ม.ศ.5

0105557067395

บริษัท จอยวิน เนเจอริ'ล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) 

จำกัด

อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032510380 การผลิตผลิตภัณฑ ์
จากพืชและสัตว์ที่ไซ ้

รักษาโรค



ตำแหน่งงานว่างประจำเดีอน มิถุนายน 2564

สำนักงานชัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

414120

เสมียน, เจ้าหนัาที่จัดเก็บ

เอกสาร

1 ไม่ระบุ 22-40 10,000 

เดึอน

ปวซ., ปวท. ถึง ปวส., 

ปทส.

0105533032656

บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย

แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

032-691423- 

7,548432-4

การหล่อเหล็ก

932290

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ 1 

แรงงานหัวไป

2 ชาย 20-40 320 

วัน

ปวซ,, ปวท. ถึง ปวส., 

ปทส.
9997700080002
กรมซลประทานโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษา

ปราณบุรี

หนองตาแต้ม ปราณบุร ีประจวบคีรีขันธ์

032-500130 การบริหารราชการ 

ส่วนภูมภาค

315260

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตสุดิบและ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร

1 ไม่ระบุ 25-40 320 

วัน
ปวช., ปวท. ถึง ปวส., 

ปทส.
0105526000574

บริษัท ทิปโก ้โบโอเท็ค จำกัด (ประจวบคีรีขันธ์) 
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-810549 การปลูกพืช การ 

เพาะพ้นสุและการ 

ชยายพ้นสุพืชอืน ๆ

341525

พนักงานบริการลูกค้า
2 หญิง 20-40 320 

วัน
ปวช., ปวท. ถึง ปวส., 

ปทส.
0107551000029

บมจ.สยามโกสบอลเย้าส ์(สาซาประจวบๆ) 

ประจวบคิรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์

098-7478048 การขายส่งเพ่อร์น 

เจอร์ขนิดใช้ใน 

ครัวเรือน

342990

ตัวแทนนายหน้าขายบริการ 

ธุรกิจชิน ๆ

2 ไม่ระบุ 18-40 320 

วัน
ม.6, ม.ศ.5 ถึง ปวส., 

ปทส.
0865553000222

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด สาขาประจวบๆ 

เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์

0957412062 การผลิตนํ้าแข้งเพื่อ 

การบริโภค

411320

พนักงานบันทึกข้อมูล , 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1 ไม่ระบุ 20-30 320 

วัน
ปวซ., ปวท. ถึง ปวส., 

ปทส.
0775535000736

นจก.ร่อนทองชัย โยมมาร์ท (สาขาประจวบๆ) 

เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-602501 การช่อมเฟอร์นิเจอร ์

และของตกแต่งบ้าน

323120

ผู้ช่วยพยาบาล
1 หญิง 20-35 320 

วัน
ปวซ., ปวท. ถึง ปรส., 

ปทส.
9997700200001

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-611079 กิจกรรมโรงพยาบาล



ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

413240
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสื่อ

1 หญง 22-35 14,000 

วัน

ป.ตรี 0105510000871

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032618111 การผสิตผลิตภัณฑ ์
อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได ้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น

419010

เสมียนพนักงานที่'วไป,พนักงาน 

ธุรการ

1 ไม่ระบุ 22-35 10,000 

เดีอน

ปวส., ปทส. ถึง ป.ตรี 0105547012440

บริษัท พิทีทีอีพ ีเชอร์วิสเชส จำกัด 

จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร

025375775 กิจกรรมงานธรณ ี

ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา

และการใหคำปริกษา 
ที่เกยวข้อง

311585

ช่างเทคนิควิศวกรรมระบบทำ 

ความเย็น

1 ขาย 22-40 320 

วัน

ปวส., ปทส. ถึง ป.ตรี 0105546129394

บริษัท สยามฟรุตการ์เด้น จำกัด 

หาดขาม กุยบุร ีประจวบคิรีขันธ์

032-823562 การแปรรูปและการ 

ถนอมผลไม้และผัก 
ด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได ้

จัดประเภทไว้โนที่อืน

123520
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแสะวัสด ุ, 

ผู้จัดการฝ่ายจัดหา

1 ไม่ระบุ 23-40 11,000 

เดือน
ปวช., ปวท. ถึง ปวส., 
ปทส.

0105562174668
บริษัท กรีน 'สูด แฟคทอรี ่จำกัด 

สุรียวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร

029840775 การบริการด้าน 
อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได ้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น

913130

คนงานทำความสะอาด
5 ชาย 22-50 320 

วัน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง ปวส.

1 ปทส.
0105530022561

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา-หัว 

หิน)

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-522774 การก่อสร้างถนน 

สะพานและอุโมงค์

342990

ตัวแทนนายหน้าขายบริการ 
ธรกิจอ่ืน ๆ

3 หญง 30-50 15,000 

เดือน
ปวส., ปทส. ถึง ป.ตรี 0775546001236

บริษัท แอร์โร วูด จำกัด 

ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-828077 การปูพื้นและผนัง

311580

ช่างเทคนิควิศวกรรมระบบ 

ปรับอากาศ

3 ขาย 20-40 15,000 

เตือน
ป.4, ป.6, ป.? ถึง ป.ตรี 0775560000381

บริษัท เว้นท้โปร โซสู,ร่น จำกัด 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์

032-902208 การดิดตั้งระบบ

ระบายอากาศ
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สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

512110

แม่บ้าน (โรงแร3J)

2 ไม่ระบุ 18-40 320 

วัน

ตำกว่าประถม ถึง ปวช, 

1 ปวท.

0775548004607

บริษัท เขี่ยวไพศาล จำกัด 

เกาะหลัก เมือง ประจาบคีรีขันธ์

032-604852 โรงแรม รีสอริท และ 

ห้องชุด

512330

บริกร, พนักงานเสรีฟ
2 ไม่ระบุ 18-35 320 

วัน

ป.4, ป.6, ป.? ถึง ป.ตรี 0775548004607
บริษัท เขี่ยวไพศาล จำกัด 

เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-604852 โรงแรม รีสอร์ท และ 

ห้องชุด

123220

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1 ไม่ระบุ 35-35 10,000 

เดีอน

ปวส., ปทส. ถึง ป.ตรี 0105546129394

บริษัท สยามฟรุตการีเด้น จำกัด 

หาดชาม กุยบุร ีประจวนคีรีขันธ์

032-823562 การแปรรูปและการ 

ถนอมผลไม้และมัก 
ด้วยวิธีอื่น ๆ ชื่งมืได้

241970

เจ้าหน้าทีบริหารงานลูกค้า
1 ไม่ระบุ 22-35 10,000 

เดีอน
ป.ตรี 0105539108042

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต็้ จำกัด (หัวหิน) 

หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

086-0843122 การซื้อและการขาย 

อสังหาริมทรัพยํท่ี 

เป็นของตนเองเพื่อ

915190

พนักงานจ้ดส่งสินค้าอ่ืน ๆ
1 ไม่ระบุ 18-40 320 

วัน
ปวช., ปวท. ถึง ปวส., 

ปทส.

0105536092641

บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซีสเทม(โลตัสหัวหิน) 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-526071-99 การขายปลีกสินค้า 
อื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป

522020

พนักงานขายสินค้า (ประจำ 

ร้าน) 1 พนักงานขายของหน้า 

ร้าน

1 20-40 320 

วัน
ปวช., ปวท. ถึง ป.ตรี 0775561001586

บริษัท กู้ดแคร ์ชุปเปอร์สโตร ีจำกัด 

ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

098-5472522 ชุปเปอรีมาร์ เก็ต

341610
ผู้จัดซื้อพัวไป

1 ไม่ระบุ 22-40 12,000 

เดีอน
ปาส.. ปทส, ถึง ป.ตรี 0775537000273

บริษัท ปราณบุรีโฮเตอ ิจำกัด

หนองตาแต้ม ปราณบุร ีประจวบคีรีขันธ์

032-621103-4 ต่อ

103

การผลิตผลไมและฝัก 

แขแข็ง
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สำนักงานชัดหางานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

214925

วิศวกรคุณภาพ ;วิศวกรควบคุม 

คุณภาพ

1 ไม่ระบุ 22-35 320 

วัน

ป.ตรี 0775537000273

บริษัท ปราณบุรีโฮเตอ ิจำกัด

หนองดาแตัม ปราณบุร ีประจวบคีรีขันธ์

032-621103-4 ต่อ

103

การผลิตผลไมันละผก 

แช่แข็ง

414120

เสมียน, เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

เอกสาร

1 ไม่ระบุ 20-30 320 

วัน

ปวส., ปทส. ถึง ป.ตรี 0765533000082
บริษัท อึ้งง่วนไต่อซูซุเซลล์ จำกัด (สาขา-ปราณ 

บุรี)
เขาน้อย ปราณบุร ีประจวบคีรีขันธ์

032-890455 การชายปลืกซ้นส่วน 

และอุปกรณ์เสริม 

ใหม่ชองยานยนต์

932290

แรงงานในด้านการผลีตต่าง ๆ 1 
แรงงานที่'วไป

1 ขาย 20-35 9,000 

เดือน
ม.3, ม.ศ.3 ถึง ปวส., 
ปทส.

0745552000866
บริษัท โพสเซส ่กรุ๊ป จำกัด (สาขาปราณบุรี) 

ปราณบุร ีปราณบุร ีประจวบคีรีขันธ์

การบริการระบบ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่

115020
เจ้าหน้าท่ีบริหารของหน่วยงาน 

รัฐบาล , เจ้าหน้าที่ของรัฐ

3 ไม่ระบุ 20-45 10,000 

เดือน

ป.ตรี 9997700190002
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เขต 1

คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-662031-4 ต่อ

23

การบริหารราซการ 

ส่วนภูมิภาค

414120

เสมียน, เจ้าหน้าหิชัดเก็บ

เอกสาร

1 หญึง 22-40 9,600 

เดือน

ป.ตรี 9997700080002
กรมชลประทานโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษา

ปราณบุรี

หนองตาแต้ม ปราณบุร ีประจวบคีรีขันธ์

032-500130 การบริหารราขการ 

ส่วนภูมิภาค

222920

ผู้ประกอบวิชาชีพเก็ยวกับ 

สุขภาพอนามัย (ยกเว้นการ 

พยาบาล)

1 ไม่ระบุ 22-40 14,000 

เดือน

ป.ตรี 9997700200001

โรงพยาบาลหัวหิน 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-520401 ต่อ

8921

กิจกรรมโรงพยาบาล


