
จ านวน อายุ สถานที่ตั้ง
(อัตรา) (ป)ี ใกล้เคียง

1 1. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต) ช/ญ ไม่จ ากดั 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 315 บ./ว. เบี้ยบวก 60 บ./วนั บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็ก (พัทลุง) 

2. ช่างไฟ ช 3 23 ขึ้น ปวช ช่างไฟ 315 บ./ว. โอที 4 ชม./วนั จ ากดั 199 ม.8 ถ.สายเอเชีย 

3. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล ญ 1 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,000 บ./ด. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

 โทร.074-841675

2 1. พนักงานขาย ช/ญ 2 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000+ ตามข้อตกลงของบริษัท ร้านช่วงพัฒนพานิชย์ ติดกบัสถานที่

2. พนักงานบัญชี ช/ญ 1 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000+ มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 335 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน ท่องเที่ยวนาโปแก

3. ประชาสัมพันธ์ ช/ญ 1 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000+ สามาถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จ.พัทลุง โทร.074-682718,

ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 080-7065540

3 1. กุ๊ก ช/ญ 1 ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวฒิุ โรงแรมศิวารอยัล

2. เบลบอย ช 2 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง 

3.พนักงานร้านกาแฟ ช/ญ 2 22-35 ปี จ.พัทลุง โทร. 074-673999, 

062-2317711

4 1. Staff-Event Project ช/ญ 30 ไม่เกนิ 30 ปี ม.3 ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 10,000 ทรู ช็อป สาขาพัทลุง

2. เจ้าหน้าที่บริหารการขายและ ช/ญ 10 ไม่เกนิ 35 ปี ม.6 - ป.ตรี 13,000 + ค่าคอมฯ 213 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.มือง

บริการประจ าพืน้ที่ (Area Owner) จ.พัทลุง โทร. 090-9730950

3. เจ้าหน้าที่อาวโุสดูแลลูกค้า ช/ญ 5 ไม่เกนิ 30 ปี ป.ตรี 13,000 + ค่าคอมฯ

ประจ าพืน้ที่ (Semior Area Owner

4. ผู้จัดการ (ประจ าจังหวดัพัทลุง) ช/ญ 1 28 - 35 ปี ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง

5 1. PC World (เคมีภัณฑ์) ช 1 20 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 9,500 บ./ด. บริษัท ชียงเฮง โฮมมาร์ท จ ากดั เยื้องกบัโลตัสพัทลุง

(สาขาพัทลุง) 242 ม.2  ต.เขาเจียก 

อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-606456

6 1. ช่างกลโรงงาน ช 2 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปิ่นทองแทรคเตอร์

2. ช่างยนต์ ช 2 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 218 ม.2 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน 

3. ช่างกลเกษตร ช 2 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป จ.พัทลุง โทร.083-3654885

4. พนักงานบัญชี ญ 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี

7 1. พนักงานขับรถ ช 1 25-45 ปี ไม่จ ากดั 9,000-12,000 บ./ด. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วศิลย์ กรุ๊ป ใกล้ โรงเรียน

2. พนักงานบัญชี ญ 2 20-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 9,000 บ./ด. 179 ม.6 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน วดัพังดาน

3. โฟร์แมน (คุมงานกอ่สร้าง) ช 2 20-50 ปี ปวส. ขึ้นไป 10,000 บ./ด. จ.พัทลุง โทร.086-2875781

4. แม่บ้าน ญ 1 20-50 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000 บ./ด.

8 1. ผู้จัดการรีสอร์ท (อารียาปาร์ค) ช/ญ 1 30-40 ปี ป.ตรี 12,000+ บ./ด. - OT + ที่พัก อารียา พาร์ค ติดถนนเอเชีย 

2. แม่บ้าน ญ 2 25-45 ปี ไม่ระบุ ตามตกลง 81 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน กอ่นถึงร้านของฝาก

3. พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 5 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 315 บ./ว. จ.พัทลุง โทร.093-6064019 หลานตาชู (มาจาก

4. พนักงานควบคุมเคร่ืองเสียง ช 2 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 315 บ./ว. 074-682676 ส่ีแยกโพธิท์อง)

9 1. ฝ่ายการตลาด ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,150 บ./ด. บริษัท มิตซูไทยยนตร์กลการ จ ากดั ติดกบัสนาม

109-109/1-2 ม.9 ต.ท่ามิหร า หญ้าเทียม

อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.081-9632258

10 1. พนักงานบัญช,ีพนักงานขาย ญ 2 30 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากดั 9,000 บ./ด. บริษัท เอกภัทร สามเอก จ ากดั ติดกบับริษัท Nissan

189/2 ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง พัทลุง

จ.พัทลุง โทร.095-9329440
11 1. พนักงานจัดเล้ียง ช/ญ 4 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง โรงแรมชัยคณาธานี สามแยกหลัง

2. ช่างทั่วไป ช 2 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง 100 ถ.พิเศษกจิ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จวรผู้วา่ราชการ

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย ช 1 35 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณา จ.พัทลุง โทร 074-613777 จังหวดั

4. พีเ่ล้ียงเด็ก ญ 1 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง เป็นพิเศษ

12 1. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ช/ญ 2 20-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 315 บ./ว. บจก.พัทลุงฮอนด้าคาร์ส์ ตรงข้ามมิตซู
90 ม.2 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง ไทยยนต์กลการ

โทร.074-613511 กอ่นถึงแม็คโคร
13 1. แม่บ้าน ญ 3 20-35 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 315 บ./ว. โรงแรมซิต้ีปาร์ค สายหลัง

2. พนักงานเสิร์ฟ ญ 2 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 316 บ./ว. 63/6 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ ตรงข้ามครัวครูกมล
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-6135167

315 บ./ว.

ค่าตอบแทน

ตามโครงสร้าง

ของบริษัท

- โบนัสประจ าปี

- ประกนัสังคม

- ชดุยนูิฟอร์มของโรงแรม

ที่ ต าแหน่ง เพศ วุฒิ อัตราค่าจ้าง สถานประกอบการสวัสดกิาร

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
เว็บไซต์ส านักงาน 

จัดหางานจังหวัดพัทลุง 



จ านวน อายุ สถานที่ตั้ง
(อัตรา) (ป)ี ใกล้เคียง

ที่ ต าแหน่ง เพศ วุฒิ อัตราค่าจ้าง สถานประกอบการสวัสดกิาร

จัดหางานจังหวัดพัทลุง 

14 1. พนักงานบริการลูกค้า ช/ญ 10 19-39 ปี ม.3 ขึ้นไป ร้านอาหารหลานตาชู สเต็ก เฮาส์ ติดถนนเอเชีย

2. แม่บ้าน ช/ญ 2 19-45 ปี ป.6 ขึ้นไป ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตรงข้ามร้านของฝาก

3. พนักงานขาย ข/ญ 2 19-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 315 บ./ว. OT ชั่วโมงละ 34 บาท โทร.074-681658 หลานตาชู

4. แคชเชียร์ ญ 1 19-35 ปี ปวช.ขึ้นไป

5. คนสวน ช 1 25-45 ปี ไม่ระบุ

6. ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 20-45 ปี ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง

15 1. แม่บ้าน ญ 1 18-35 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง หจก.รุ่งเจริญจักรกลการเกษตร ตรงข้ามสถานีรถไฟ
2. พนักงานบัญช/ีเสมียน ไม่ระบุ 1 18-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 315 บ./ว. 65 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง 

จ.พัทลุง โทร.074-611972

16 1.เจ้าหน้าที่ธรุการ ญ 3 25 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,000 /เดือน หจก.ต้ังใจส่ือสารธรุกจิ ใกล้กบัสถานที่

354 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน ท่องเที่ยวนาโปแก

จ.พัทลุง โทร 081-2973925

17 1. พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 3 18 - 25 ปี ร้านซีซีสเต็ก (ครัวคุณล้าน) สาขาเมือง

2. ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 1 25 ปีขึ้นไป 6/6 ถ.ประชาบ ารุง ต.คูหาสวรรค์

อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.081-3881246

18 1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ช/ญ 5 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี ตามกฎหมาย สามารถท างาน จ.พัทลุง บริษัท ศรีสวสัด์ิพาวเวอร์ จ ากดั ใกล้กบั Toyota

2. เจ้าหน้าที่การเงิน ช/ญ 5 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี ตามกฎหมาย นครศรีธรรมราช สงขลา ได้ สาขาพัทลุง 18/1-2 ถ.เอเชีย พัทลุง

ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

โทร.085-4887940
19 1. ที่ปรึกษาการขาย ช/ญ 3 20 - 35 ปี ปวส. - ป.ตรี 315 บ./ว. บริษัท ซูซูก ิดับเบิลยูเอสซี ออโต้เซลส์ 

จ ากดั 212  ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง

 จ.พัทลุง โทร.074-610666

20 1. พนักงานปักจักร ญ 1 ไม่ระบุ ไม่จ ากดัวฒิุ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ลายพราง พัทลุง 

2. พนักงานติดต่องานนอกพืน้ที่ ช 1 ไม่ระบุ ไม่จ ากดัวฒิุ 52 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

3. พนักงานบัญชี ญ 1 ไม่ระบุ ไม่จ ากดัวฒิุ จ.พัทลุง โทร.081-9577182

21 1. แคชเชียร์ ญ 1 18-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 315 บ./ว. บริษัท พัทลุง จ.วนิิต จ ากดั ตรงข้าม 

56 ม.10 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง สยามแม็คโครพัทลุง

โทร.074-610947

22 1. ช่างเชื่อมโลหะ ช 2 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,000 บ./ด. บริษัท เมืองใต้สตีล จ ากดั ส่ีแยกเอเชีย

17 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

 จ.พัทลุง โทร.074-610567

23 1. พนักงานขาย ช 10 18-60 ปี ปวส.ขึ้นไป 9,450-13,000 บ./ด. ทดลองงาน 3 เดือน บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพัทลุง

228 ม.10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง

โทร.098-5842257,074-610820

24 1. พนักงานขาย ช/ญ ไม่จ ากดั 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 10,000 บ./ด. บ.เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จ ากดั ตรงข้ามวดัต านาน 

122 ม.13 ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง (โตระ)

โทร.091-1278390

25 1. ช่างช านาญการติดต้ัง ช 5 18-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 9,000-18,000บ./ด. สามสุขเซ็นเตอร์

   กล้องวงจรปิด 78 ม.5 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

โทร.087-8849208,084-8600507,

097-3456376

26 1. ช่างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ช 1 20-40 ปี ปวส. 315 บ./ว. จบสาขาชา่งยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วชิิตบริการ พัทลุง ปั้มเชลล์กอ่นถึง

256/4 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง โรงเรียนสตรีพัทลุง

จ.พัทลุง โทร.074-613088

27 1. พนักงานบัญชี ญ 1 23-40 ปี ปวส.+ 10,000-15,000บ./ด. บริษัท สถิตและบุตร การบัญชี จ ากดั

64 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คุหาสวรรค์ อ.เมือง

จ.พัทลุง โทร.074-612116

28 1. พนักงานขาย ญ 1 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 315 - 400 บ./ว. ร้านวบิูลรัตน์ กอ่นถึงร้านต้ังหลัก

39/7 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง (ร้านถ่ายเอกสาร)

จ.พัทลุง โทร.081-7664073

29 1. ครูสอนนาฏศิลป์ ช/ญ 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด. จบนาฏศิลป์ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา บริเวณวดัโคกเนียน

2. ครูสอนวทิย์-คณิต ช/ญ 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด. จบวทิย์-คณิต 72 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

 จ.พัทลุง โทร.074-613352

30 1. เจ้าหน้าที่ธรุการ ญ 1 25-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 8,500 บ./ด. ทดลองงาน  3 เดือน ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีทรัพย์ ทางเข้าวดัเขาแดงตก

78,78/1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง กอ่นถึงหมู่บ้านภูเบศ

จ.พัทลุง โทร.074-617818

ตามตกลงไม่จ ากดัวฒิุ

   315 บ./ว.



จ านวน อายุ สถานที่ตั้ง
(อัตรา) (ป)ี ใกล้เคียง

ที่ ต าแหน่ง เพศ วุฒิ อัตราค่าจ้าง สถานประกอบการสวัสดกิาร

จัดหางานจังหวัดพัทลุง 

31 1. พนักงานขาย Part-time ช/ญ ไม่จ ากดั 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 315 บ./ว. บริษัท โคลีเซ่ียม โฮลด้ิง จ ากดั สมัครได้ที่ชั้น 2

2. ฝ่ายการตลาด ช/ญ 2 23-35 ปี ป.ตรี 315 บ./ว. จบสาขาการตลาด  (สาขาพัทลุง) 89 ถ.จรูญธรรม 

3. ประชาสัมพันธ์ ช/ญ 1 23-35 ปี ป.ตรี 10,000+ สามารถท างานเป็นกะได้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

โทร.074-617804,095-6036147,

085-9556024

32 1.พนักงานขาย ญ 2 23 - 30 ปี ปวส.ขึ้นไป 315 บ./ว. ทดลองงาน 3 เดือน ป่าพะยอมบรรจุภัณฑ์ ตลาดป่าพะยอม

591 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม

จ.พัทลุง โทร.091-9878291

33 1. พนักงานขาย ช/ญ 1 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000 บ./ด. บริษัท  พัทลุง สุขส่งยิ้ม  จ ากดั

209 ม.3 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง

โทร.090-8859119

34 1. แม่บ้าน ญ 1 21-55 ปี ป.6-ปวส. 9,5000 บ./ด. - ทดลองงาน 3 เดือน เดอะเรสซิเลนซ์ ตรงข้ามจักรพรรด์

60/5 ถ.ช่วยทุกราษฏร์ ต.คูหาสวรรค์ ติมซ า

อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.081-5992173

35 1. พนักงานล้างรถ ช 1 30-40 ปี ไม่ระบุ 315 บ./ว. - ชุดยูนิฟอร์ม อีซูซุหาดใหญ่ จ ากดั (สาขาพัทลุง)

- ผ่านการทดลองงานมีการขึ้น 356/17-21 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ 

  เงินเดือนตามวาระ อ.เมือง จ.พัทลุง

- ประกนัสังคม โทร.074-620827-30,089-5991138

36 1. เจ้าหน้าที่ธรุการ/การเงิน/พัสดุ ญ 2 20-35 ปี ปวช.ขึ้นไป ตามวฒิุการศึกษา - ที่พัก+โบนัส โรงเรียนเรวดีพัทลุง หลังตลาดสด

(สาขาบัญช)ี - กรณีผ่านทดลองงาน 3 เดือน 129 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ท่ามิหร า

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โทร.074-621876,074-603599

37 1. พนักงานนวดแผนไทย ญ 5 25-50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 315 บ./ว. - ทดลองงาน 3 เดือน บริษัท จิระพัฒน์ วูด้ จ ากดั ร้านอาหารแบบไทย

- มีใบรับรองการนวดแผนไทย 149 ม.8 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 

  พิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-671704

38 1. คนสวน ช 1 30 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 315 บ./ว. บริษัท สมชายฟาร์ม จ ากดั กอ่นถึงร้านกาแฟ

149 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ก านันมี่ ทางไป

โทร.087-0599884 ตลาดสวนไผ่ขวญัใจ

39 1. พนักงานขาย ช/ญ 1 ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวฒิุ 9,000 บ./ด. - มีประสบการณ์พิจารณา บริษัท เม็ททอลชีท จ ากดั ติดกบับริษัท 

2. พนักงานฝ่ายผลิต ช 1 ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวฒิุ เป็นพิเศษ 188 ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง สยามแม็คโคร 

โทร.074-610800 จ ากดั (มหาชน)

40 1. ช่างเขียนแบบ ช/ญ 1 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000-15,000 บ. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปิยะเพชรรุ่งเรือง

กอ่สร้าง, โยธา 286 หมู่ที่ 1 ต.ล าสินธุ ์อ.เมือง จ.พัทลุง 

โทร.074-605553,081-5409713

41 1. พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 2 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,500 บ./ด. ชุดยูนิฟอร์ม บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ตรงข้ามกบัฟอร์ด

ค่ากะ  สาขาพัทลุง พัทลุง จ.วนิิต

OT 207 ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 

โทร.074-821100 ต่อ 104,086-8914581

42 1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ช/ญ 2 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ วฒิุ ป.ตรี 450 บ./ว. กรณีผ่านการทดลองงาน 4 เดือน บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ หลัง บขส.พัทลุง

ต่ ากวา่วฒิุ ป.ตรี วฒิุ ป.ตรี 10,000 บ./ด. เซอร์วสิ จ ากดั (สาขาพัทลุง)

400 บ./ว. ต่ ากวา่ ป.ตรี 9,000 บ./ด. 152/15 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 

 โทร.081-3587326

43 1. ช่างเคเบิล ช 2 25-30 ปี ปวส.ขึ้นไป 9,000-11,000 บ./ด. ทดลองงาน 3 เดือน หจก.พัทลุงเคเบิลทีวี ตรงข้ามสนาม

109 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง กฬีากลาง

โทร.089-4666565

             หากท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่  ส านักงานจัดหางานจังหวดัพัทลุง  074-614141  ต่อ 14

ต าแหน่งงานวา่งทั้งหมด  จ านวน 81  ต าแหน่ง 184 อัตรา

ดูต าแหน่งงานได้ที่  www.doe.go.th/phatthalung

หมายเหตุ : เนื่องจากต าแหน่งงานวา่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด  และมีต าแหน่งงานเพิม่เติมอยู่เสมอ  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 


