
ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง เบอร์โทร

1 คนฉาบกล้วย 2 หญิง 30+ปี ไม่จ ากัด 315/ว - สามารถฉาบกล้วยได้ และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย บ้ำนดอนแจง (แปรรูปจำกเกษตรกล้วยฉำบ) 081-5729896

เวลาท างาน 08.00-16.30 น. 1 ม.4 ซ.1 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 098-9944459

2 เจ้าหน้าท่ีแอดมิน 1 ช/ญ 23+ปี ปวส.+ 12,000+/ด - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี บริษัท พีพีวำยเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี จ ำกัด 032-910559

3 พนักงานช่างไฟฟ้า/ช่างกล้อง 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 12,000+/ด - มีความรู้ด้านไฟฟ้า และติดต้ังกล้องวงจรปิด (จ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด) 094-7781555

4 เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิกการตลาด 1 ช/ญ 23+ปี ปวส.+ 12,000+/ด - สามารถใช้งาน Photoshop ได้ดี 519 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

5 พนักงานงานขาย Sales 1 ช/ญ 24+ปี ปวส.+ 10,000+/ด - มีใจรักการขาย และชอบงานบริการลูกค้า เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

6 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ 12,000+/ด - มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี

7 พนักงานดูแลความสะอาดท่ัวไป 1 หญิง 27+ปี ม.6+ 10,000+/ด - เป็นคนชอบรักความสะอาด / ขยัน / อดทน

8 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ช/ญ 20+ปี ปวส.+ 15,000+/ด - มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษีอากร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด น้องเล็กสถำปัตย์ (ก่อสร้ำงถนน) 032-919220

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 76 ม.5 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 081-7367306

9 วิศวกร 2 ชาย 20+ปี ป.ตรี 15,000+/ด - สามารถถอดแบบประมาณราคาได้ เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

- ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D,3D ได้

10 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี 15,000+/ด - สามารถดูแลงานด้านความปลอดภัยได้
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11 พนักงานสาขา 2 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 412/ว - จัดส่งและจัดเรียงสินค้า ตรวจรับสินค้า บริษัท คิงเบเกอร่ี เซ็นเตอร์ จ ำกัด 091-4074977

- ประจ าสาขาต้นส าโรง และอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย (ขายปลีกและอาหารอ่ืนๆ)

- ประจ าสาขาเมืองทอง 187 ม.9 ต.เจดีย์หัก .เมือง จ.ราชบุรี

12 พนักงานออกสินค้า 1 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 315/ว - ปฏิบัติงานในคลังสินค้า และสามารถยกของหนักได้

13 พนักงานจัดสินค้า 1 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 315/ว "

เวลาท างาน 06.30-19.30 น. / 08.00-17.00 น.

14 พนักงานขับรถแม็คโคร 1 ชาย 25+ปี ไม่จ ากัด 12,000+/ด - สามารถขับรถแม็คโคร และรถ6ล้อได้ บริษัท เค.เอสที.โปร จ ำกัด (รับเหมำก่อสร้ำง) 095-0028906

พร้อมมีใบอนุญาตขับข่ี 12/1 ม.1 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 086-0940472

เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

15 พนักงานดูแลสวน 1 ชาย 20+ปี ไม่จ ากัด 400/ว - สามารถดูแลบริเวณท่ีรับผิดชอบได้ บริษัท เอ็นจี อีโค จ ำกัด (ก ำจัดกำกตะกอนและของเสีย) 099-3979888

- มีความขยัน และอดทนในหน้าท่ีของตนเอง 88 ม.2 ต.คุ้งน้ าวน อ.เมือง จ.ราชบุรี

16 พ่ีเล้ียงเด็ก (3ขวบ) 1 หญิง 20+ปี ไม่จ ากัด 12,000/ด - อัธยาศัยดี / รักเด็ก / สามารถอยู่กินกับนายจ้างได้ ท างานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
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17 พนักงานขาย (เซลล์) 1 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ 12,000/ด - สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับข่ี บริษัท สไมล์มีท จ ำกัด (จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์สุกรช ำแหละ) 087-1616985

+คอมมิชช่ัน - มีประสบการณ์งานขายสินค้าบริโภค 428/2 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ปลีก-ส่ง อย่างน้อย 3 ปี เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

18 BOQ 2 ชาย 22+ปี ปวส. 12,000+/ด - สามารถค านวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง บริษัท พีจีโฮม จ ำกัด (รับสร้ำงบ้ำน) 097-1476520

(ก่อสร้าง) และปริมาณเน้ืองาน (ค่าแรง) 518 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

19 CS (ประสานงานก่อสร้าง) 3 หญิง 27+ปี ปวส.+ 12,000+/ด - สามารถติดต่อประสานงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

สามารถจัดเตรียมเอกสาร เก็บข้อมูล และจัดท ารายงาน

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

20 โฟร์แมน 5 ชาย 20+ปี ปวส.+ 18,000+/ด - สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้

เวลาท างานตามข้อตกลงของนายจ้าง

21 พนักงานเช็คเกอร์ 1 ชาย 20+ปี ม.6+ 11,000+/ด - สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆได้ บริษัท ไผ่คู่ จ ำกัด (กำรปลูกพืชตระกูลถ่ัว) 080-8057298

- สามารถรับยอดทางไลน์ และติดตามยอดได้ 30/3 ม.2 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
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22 พนักงานยกสินค้า 2 ชาย 20+ปี ไม่จ ากัด 360+/ว - สามารถยกสินค้าได้ บริษัท มิตรรำชบุรีเทรดด้ิง จ ำกัด 086-7689512

23 พนักงานขับรถ 1 ชาย 20+ปี ไม่จ ากัด 375+/ว - สามารถยกสินค้า/ขับรถ (มีใบขับข่ีประเภท2) (ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์)

24 พนักงานขาย 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 9,500+/ด - สามารถขายสินค้าของทางบริษัทได้ 91/10-12 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

25 พนักงาน On Pre-mise 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 9,500+/ด                       " ท างานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

26 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ปี ป.6+ 315/ว - สามารถเข้ากะงานได้ 12 ชม. และมีโอทีทุกวัน บริษัท อิเคบำนำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 032-234621-3

27 พนักงานสโตร์ 2 ชาย 18+ปี ป.6+ 315/ว - ประจ างานเช้า และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย (ผลิตฉนวนไฟฟ้าชนิดหดตัวด้วยความร้อน)

08.00-20.00น.-20.00-08.00น. / 08.00-17.00น. 155/47 ถ.เพชรเกษม ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

28 พนักงานบัญชี 1 หญิง 20+ปี ปวช.+ 330/ว - ท างานเก่ียวกับด้านบัญชี และอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย เฉลิมพล กำรเกษตร (จ ำหน่ำยปุ๋ยคอก) 081-8411119

(บัญชี) - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 100/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

29 พนักงานประจ าร้าน 2 ชาย 20+ปี ไม่จ ากัด 400+/ว - สามารถช่วยขายของหน้าร้านได้ นำยปฐมพร จิรทีปต์วรโชติ (ค้ำขำย) 064-9131076

เวลาท างาน 12.30-21.00 น. 211/8 ม.3 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
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30 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ควบคุมเอกสาร(DCC) 1 ช/ญ 24+ปี ป.ตรี 15,000+/ด - รับผิดชอบและปฎิบัติงานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จ ำกัด 092-5580005

31 เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต 1 ช/ญ 22+ปี ปวส. 12,000+/ด - วางแผนการผลิต จัดเก็บสถิติการผลิต ติดตามสถานะการผลิต (ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า)

32 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ปี ปวส.. 12,000+/ด - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงมาตรฐานท่ีก าหนด 179 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

33 วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ปี ป.ตรี(วิศกรไฟฟ้า) 15,000+/ด - วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

34 เจ้าหน้าท่ีธุรการประจ าแผนก 1 ช/ญ 22+ปี ปวช.+ 11,000+/ด - จัดท าเอกสารต่างๆภายในแผนก และงานอ่ืนๆ

35 ช่างประกอบไฟฟ้า 1 ช/ญ 18+ปี ปวช.+ 11,000+/ด - ประกอบช้ินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

36 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 18+ปี ไม่จ ากัด 335/ว - ควบคุมเคร่ืองจักร และท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้

เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

37 ช่างเทคนิค 4 ชาย 22+ปี ปวส. 11,000/ด - มีประสบการณ์งานช่างอิเล็กทรอนิค หจก. เอช ดี แซทเทลโลท์ 061-2815353

38 พนักงานเติมสินค้า 6 ชาย 22+ปี ปวส. 10,000/ด - สามารถยกของหนักได้ (ตัวแทนจ าหน่ายตู้เติมเงิน)

เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 203/1 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
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39 พนักงานเล้ียงสุกร 20 ช/ญ 18+ปี ไม่จ ากัด 315/ว - ประจ าฟาร์มโบสถ์และฟาร์มลางพวง บริษัท เอส พี เอ็ม อำหำรสัตว์ จ ำกัด 081-3087274

40 หัวหน้าแผนกข้าวไฮโดรไรซ์ 1 ชาย 20+ปี ปวส.+ 15,000/ด - จบสาขาไฟฟ้าและเคร่ืองกล หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์)

41 พนักงานคุมเคร่ืองจักร 5 ชาย 18+ปี ม.6+ 10,000+/ด - ช่างทุกสาขา และสามารถเข้ากะได้ 125 ม.8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

42 สัตวบาล 5 ช/ญ 20+ปี ปวส.+ 13,000+/ด - จบสาขาสัตวศาสตร์

43 พนักงานขาย 2 ช/ญ 22+ปี ป.ตรี 16,000/ด - จบสาขาสัตวศาสตร์ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

พร้อมมีใบอนุญาตขับข่ี

44 ช่างยนต์ BIOGAS 1 ชาย 22+ปี ปวส. 10,000+/ด - จบสาขายานยนต์ (ประจ าฟาร์มลางพวง)

45 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ชาย 20+ปี ปวช.+ 10,000+/ด - จบสาขาช่างเช่ือม, ช่างไฟฟ้า, ช่างเคร่ืองกล

เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

46 จป.วิชาชีพ 1 ชาย 25+ปี ป.ตรี 17,000+/ด - มีประสบการณ์จป. อย่างน้อย 1-2 ปี บริษัท แทนทับ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (กำรผลิตตัวถังรถยนต์) 080-8206239

47 ช่างเช่ือม 2 ชาย 25+ปี ไม่จ ากัด 11,000+/ด - สามารถท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 68 ม.7 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ท างานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง เบอร์โทร

ต ำแหน่งงำนว่ำง
ประจ ำวันท่ี 23 - 29 พฤษภำคม 2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดรำชบุรี

WebSite : https://www.doe.go.th/ratchaburi/

ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)

48 หัวหน้าแผนกวิศวกรติดต้ังไฟฟ้า 1 ชาย 30+ปี ป.ตรี 25,000+/ด - มีความรู้เร่ืองไฟฟ้า และค้างคืนต่างจังหวัดได้ บริษัท พีเอสดี คัลเลอร์เวย์ จ ำกัด 032-240243

49 โฟร์แมนติดต้ังระบบไฟฟ้า 2 ชาย 25+ปี ป.ตรี 16,000+/ด - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี (ผลิตเสาไฟฟ้า ตีเส้นจราจร ติดต้ัง)

50 เจ้าหน้าท่ีบัญชีเจ้าหน้ี 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 13,000+/ด - มีประสบการณ์ในด้านการท าบัญชี 152 ม.1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

51 เจ้าหน้าท่ีบัญชีลูกหน้ี 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 13,000+/ด                      "

52 เจ้าหน้าท่ีขายราชการ 2 หญิง 25+ปี ป.ตรี 20,000+/ด - จบสาขาการตลาด, วิศวกร และมีใบอนุญาตขับข่ี

53 เจ้าหน้าท่ีธุรการงานขาย 1 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ 11,000+/ด - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี

54 เจ้าหน้าท่ีจัดจ้าง 1 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ 11,000+/ด                      "

55 พนักงานตีเส้นจราจร 5 ชาย 25+ปี ไม่จ ากัด 450/ว - สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้ มีใบอนุญาตขับข่ี

56 พนักงานติดต้ังป้ายและการ์ดเรล 5 ชาย 25+ปี ไม่จ ากัด 450/ว - สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้

57 พนักงานผลิตเสาคอนกรีตและตอม่อ 5 ชาย 23+ปี ไม่จ ากัด 350/ว - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ ขยัน อดทน

58 พนักงานผลิตการ์ดเรล (ช่ัวคราว) 2 ชาย 25+ปี ไม่จ ากัด 350/ว                      "

59 หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 30+ปี ป.ตรี 10,000+/ด - มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าในโรงงาน

60 เจ้าหน้าท่ีประมาณราคาไฟฟ้า 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 13,000+/ด - สามารถเขียนแบบและถอดแบบ โปรแกรม Autocad ได้

ท างานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก


