
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเพชรบูรณ์

หนา้ที ่1



ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

  ช่ำงสี 2 ช 20+ ไม่จ ำกัดวุฒิ

  ช่ำงพ่นสี 2 ช 20+ ไม่จ ำกัดวุฒิ

  ช่ำงเคำะตัวถัง 2 ช 20+ ไม่จ ำกัดวุฒิ

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

ประเมินงำนซ่อม 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,000-15,000/ด

ช่ำงบริกำร 5 ช 20+ ปวส+ 9,000-15,000/ด

ช่ำงเคำะ ช่ำงเตรียมพ้ืน ช่ำงพ่นสี 10 ช 20+ ปวส+ 9,000-15,000/ด

ช่ำงซ่อมรถยนต์ 10 ช 20+ ปวส+ 9,000-15,000/ด

ท่ีปรึกษำกำรขำย 20 ช/ญ 20+ ม.6+  9,000/ด+ค่ำคอมมิชช่ัน คันละ 7,000 บำท

ช่ำงแอร์ 2 ช 20+ ปวช-ป.ตรี 9,000-13,000/ด

ช่ำงต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 2 ช 20+ ปวช-ป.ตรี 9,000-13,000/ด

199/9 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000    กิจกำร: จ ำหน่ำยรถยนต์มิตซูบิชิ  ติดต่อ โทร . 08-5923-9003 056-911 676

                  หจก.ชัยเจริญยนต์คำร์เซอร์วิส 0673540000407
148 ถ.สำมัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กิจกำร: ร้ำนประดับยนต์ ติดต่อ คุณฝนทิพย์ โทร .08-8177-4133

ทุกต ำแหน่งต้องมีประสบกำรณ์ อัตรำค่ำจ้ำง 320 บำท ต่อวัน      
มีค่ำประสบกำรณ์+มีท่ีพักให้ฟรี

             บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์  จ ำกัด 0675556000187

หนา้ที ่2



ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

  พนักงำนเก็บเงิน 4 ช 20+ ม.3+ 325/ว

  พนักงำนตรวจสอบสินเช่ือ 10 ช 25+ ม.6+ 9,000-15,000/ด

  ตัวแทนขำย 10 ช/ญ 18+ ป.6+ 15,000-30,000/ด

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

  พนักงำนตรวจสอบ 10 ช 25-35 ม.6+ 12,000+/ด

  พนักงำนเก็บเงิน 10 ช 25-35 ม.6+ 12,000+/ด

  พนักงำนขำย 10 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง+ค่ำ
คอมมิชช่ัน

               บริษัท บ๊ิกวันพลัส จ ำกัด 0405561002402

โบนัสประจ ำปี+ค่ำคอมมิชช่ัน+เงินค่ำรถ

27/32 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:สินเช่ือส่วนบุคคล ติดต่อ โทร.056-020-122 ,094-527-6009

                     บริษัท ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) 0107546000056

โบนัสรำยเดือน+เบ้ียเล้ียงรำยวัน+ค่ำคอมมิชช่ัน

328/6-7 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร; จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ติดต่อ โทร.056-743-670//064-353-8856 ใกล้กับ รพ.คลองศำลำ

หนา้ที ่3



ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนบริกำรท่ัวไป(ส ำนักงำนใหญ่) 1 ช 22+ ม.6+

พนักงำนท่ีปรึกษำกำรขำย(สำขำหล่มสัก) 2 ช/ญ 22+ ม.6+

พนักงำนท่ีปรึกษำกำรขำย (สำขำบึงสำมพัน) 3 ช/ญ 22+ ม.6+

พนักงำนล้ำงรถ(ส ำนักงำนใหญ่) 2 ช 22+ ม.3+

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนขับรถพ่วง 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด 12,000/ด ค่ำเท่ียว

พนักงำนขับรถ 6 ล้อ ส่งของ 1 ช 22+ ไม่จ ำกัด 12,000/ด

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน
พนักงำนท่ัวไป 5 ช 20-50 ไม่จ ำกัด 340/ว ช่วงเวลำท ำงำน 07.30-16.30 น.

            หจก.ย่งเส็งโฮมมำร์ท 0673547000798
117/1 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ติดต่อ โทร.056-711 322,086-445 3764

                   บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ำกัด 0675548000041

ทุกต ำแหน่งอัตรำ
ค่ำจ้ำงตำม

โครงสร้ำงของบริษัท
 แต่ไม่น้อยกว่ำ
ค่ำแรงข้ันต่ ำ

สำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำน Microsoft office,
 Word,Exel,Powerpoint ได้  ขับรถยนต์ได้

                                             หจก.ในนำซัพพลำย 0673547000402 ป้อ.1670500153585
289 ม.6 ต.นำง่ัว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  กิจกำร: ขยำยเขตไฟฟ้ำ ติดต่อ คุณธนพร โทร. 096-209 4595 

102 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:ตัวแทนจ ำหน่ำย ศูนย์ซ่อม และอะไหล่ ติดต่อ โทร.056-711-281 ต่อ 141,142 E mail: hrsanti.isuzu@gmail.com

หนา้ที ่4



ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟ (สำขำนำป่ำ) 1 ช 25+ ม.3+

ผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยพิมพ์สกรีน 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี วิทยำศำสตร์  สำมำรถใช้ Microsoft office ,AI,Photoshop ท ำเอกสำรได้

พนักงำนคนพิกำร (สำขำนำป่ำ) 1 ช/ญ 20+ ม.6+ สำมำรถใช้ Microsoft office ท ำเอกสำรได้

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

หัวหน้ำแผนกวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 1 ช/ญ 25-40
ป.ตรี สำขำวิทยำศำสตร์อำหำร
 หรือสำขำอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

ประสบกำรณ์ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร 2 ปี ข้ึนไปในฝ่ำย
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช/ญ 25+ ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง
มีประสบกำรณ์ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและระบบปรับ
อำกำศในโรงงำนไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปีข้ึนไป

เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรบันทึกข้อมูล 1 ช/ญ 23+ ปวส.ข้ึนไป สำมำรถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่ำงช ำนำญ

วิศวกร 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี วิศวกรรม
เคร่ืองกล,ไฟฟ้ำอุตสำ

หกำร

ประสบกำรณ์ผ่ำนงำนซ่อมบ ำรุง เคร่ืองจักรในโรงงำน
อุตสำหกรรมอำหำรแช่แข็ง ไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปีข้ึนไป

ทุกต ำแหน่ง        
อัตรำค่ำจ้ำงตำม
โครงสร้ำงของบริษัท

4 ม.3 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 กิจกำร:เกษตรกรรม ติดต่อ โทร.061-413-8092 ,056-713 794  e-mail : peerayaporn.a@thakolsrifarm.com

                  บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จ ำกัด 0675539000140

ทุกต ำแหน่ง        
ตำมโครงสร้ำงของ
บริษัท แต่ไม่น้อย
กว่ำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ

42 ม. 4 ต. นำป่ำ อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: ผลิตชุดตรวจทำงกำรแพทย์ ติดต่อ โทร  081-5328988,056-748-650-1 ต่อ 17

                     บริษัท ถกลศรี (ไร่ถกลศรีฟำร์ม) 3100600188132

หนา้ที ่5



ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนส่งพัสดุชำย(มอเตอร์ไซค์)ประจ ำอ ำเภอละ 3 คน 33 ช 20-40 ม.3+ 12,000+/ด

พนักงำนส่งพัสดุชำย(รถยนต์ร่วม)ประจ ำอ ำเภอละ 3 คน 33 ช 20-40 ม.3+ 15,000-20,000/ด

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนคลังสินค้ำ 3 ช 18-25 ป.6+

เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช/ญ 20+ ปวส.+

ช่ำงท ำควำมเย็น 1 ช/ญ 20+ ปวส.+

ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช 20+ ปวส.+

639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: กำรผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวำนเย็น ติดต่อ โทร.056-720-226-7 e-mail panda@bykicecreoun.com

                              บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม  จ ำกัด 0675534000125

ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร
ตำมโครงสร้ำงของ
บริษัท แต่ไม่น้อย
กว่ำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ

ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้ำ มีรถยนต์กะบะหลังคำทึบ 
ช ำนำญเส้นทำงในพ้ืนท่ีน้ันๆ ดี ไม่มีประวัติ
อำชญำกรรม รักงำนบริกำร หยุดทุกวันอำทิตย์

วันหยุดประจ ำปี+ชุดยูนิฟอร์ม+ประกันสังคม+
อบรมนอกสถำนท่ี

                                            J&T express 0105561140115 ปช.1670700240741
 131/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: ขนส่งพัสดุ ติดต่อ คุณธนำกร โทร.083-7900474

หนา้ที ่6



ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนจัดเรียงสินค้ำท่ัวไป 3 ช 22+ ม.6+ 10,000/ด
เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 ช/ญ 22+ ม.6+ 10,000/ด

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน
ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช 20+ ปวส.+ 320-350/ว สำมำรถท ำงำนนอกพ้ืนท่ีได้

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน
ช่ำงติดต้ังอินเตอร์เน็ตบ้ำน AIS Fibre 5 ช 22-30 ม.3+ 9,000+/ด ประกันสังคม+ค่ำล่วงเวลำ

เพศชำยผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร ขยันอดทน 
สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

                            บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด สำขำเพชรบูรณ์ 0107537000521

                   บริษัท ประดิษฐ์ จ ำกัด 0715540000416
248-248/1 ม.3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 กิจกำร:น ำเข้ำและจ ำหน่ำยอะไหล่รถตัดอ้อย ติดต่อ โทร .090-7893-436

300 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:ค้ำส่ง ติดต่อ โทร.056-719-219 ต่อ 105,064 965 5949

                บริษัท วิช ครีเอช่ัน จ ำกัด 0105556086701
333/95-95 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:ติดต้ังอินเตอร์เน็ตบ้ำน ติดต่อ เสำวลักษณ์ ศรีสุข โทร.065-626-4429  wiz_creation@hotmail.com

หนา้ที ่7



ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด 320/ว

พนักงำนประจ ำโม่(ช่ำงเช่ือม) 3 ช 20+ ไม่จ ำกัด 320/ว

พนักงำนขับรถ 10 ล้อ 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด 9,000/ด+ค่ำเท่ียว

พนักงำนขับรถแบคโฮ 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด 320/ว

ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด 320/ว

ช่ำงยนต์ 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด 320/ว

แม่บ้ำน 4 ญ 20-50 ไม่จ ำกัด 320/ว

ประกันสังคม+อำหำรฟรี 3 ม้ือ+มีท่ีพักให้ 
ประกันอุบัติเหตุ+ค่ำไฟฟ้ำฟรี 400 บ/ด

                                            บริษัท ทองขำว จ ำกัด 0105537054522 ปช.16702 00187 30
23 ม.5 ต.ศำลำลำย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150  กิจกำร:โรงโม่  ติดต่อ คุณขนิษฐำ  นำบ ำรุง โทร .087 9102 182
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ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนขำยและกำรตลำด 1 ช/ญ 22+35 ปวส-ป.ตรี 10,000+/ด

 พนักงำนบัญชีและกำรเงิน(ประจ ำสำขำ ชนแดน
,ศรีเทพ,เพชรบูรณ์, หล่มสัก,วังโป่ง)

5 ช/ญ 22+35 ปวส.กำรบัญชี 9,450/ด

ต ำแหน่งพนักงำนขำยและกำรตลำด (ประจ ำสำขำ  
 ศรีเทพ,เพชรบูรณ์,หล่มเก่ำ,บึงสำมพัน,วิเชียรบุรี   
  วังโป่ง,หล่มสัก ชนแดน )

7 ช/ญ 22-25 ป.ตรี+ 10,000+/ด

พนักงำนขนส่งสินค้ำ(ประจ ำสำขำ ศรีเทพ,
เพชรบูรณ์,หล่มเก่ำ)

3 ช/ญ 18-40 ม.3+ 320/ว

  พนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล(HR) 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี กำรจัดกำร 12,000+/ด

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

ผู้เช่ียวชำญด้ำนเกษตร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี เกษตร ตำมวุฒิ        สวัสดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน

คนงำนท่ัวไป 1 ช 40+ ไม่จ ำกัด 320/ว        ช่วงเวลำท ำงำน 08.30-17.30 น.

พนักงำนวิจัย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี วิทยำศำสตร์ ตำมวุฒิ

ช่ำงกลโรงงำน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล ตำมวุฒิ

                บริษัท เกษตร85 จ ำกัด 0675555000043
2 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 กิจกำร:เคมีเกษตร ติดต่อ โทร.081-5339-929

              บริษัท ชัยชำดำ จ ำกัด 010555517219

สวัสดิกำร/ผลตอบแทน
1.เบ้ียขยันประจ ำสัปดำห์
2.โบนัสประจ ำปี
3.ประกันสังคม
4.วันหยุดพักผ่อนประจ ำปี
5.ส่วนลดในกำรซ้ือผลิตภัณฑ์
6.กำรฝึกอบรม
หลักฐำนกำรสมัครงำน
1.รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 หรือ 2 น้ิว1 รูป
2.ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 1 ฉบับ
3.ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
4.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
5.ส ำเนำหลักฐำนกำรพ้นภำระทำงกำรทหำร     1 ฉบับ
6.ส ำเนำรับรองกำรผ่ำนงำนหรือฝึกงำน

234 ม.10 ต.ป่ำเลำ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:โรงงำนผลิตสมุนไพรอบแห้ง  ติดต่อ โทร.096-297 6691
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ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนประจ ำ(เสมียน) 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 320/ว

ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 5 ช 20+ ม.3+ 320/ว

แม่บ้ำน 2 ญ 25+ ไม่จ ำกัด 320/ว

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

ช่ำงประกอบ(เช่ือมโลหะ) 2 ช 25+ ปวช.-ปวส. 500+/ว

ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนขำย ไอศกรีมวอลล์(รถสำมล้อเคล่ือนท่ี) 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมควำมสำมำรถ

ประกันสังคม+มีท่ีพักให้ ขับรถยนต์ได้    
ช่วงเวลำท ำงำน 08.00-17.00 น.

                           หจก.ปู่เฮ็ง ดิสทิบิวช่ัน (ไอศกรีมวอลล์)0673552000474
99/12 ม.12 ต.นำง่ัว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: ขำยไอศกรีมวอลล์ ติดต่อ โทร.088-280-9903

                          บริษัท มนต์ธนำแมชซีนเนอร่ี จ ำกัด 0105545064744

                     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ยนต์ 0673547000020

ทุกต ำแหน่งถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็น
กรณีพิเศษ

22/7 ถ.สำมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ ติดต่อ โทร.056-743-071

130 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 กิจกำร:ประกอบตัวถังรถบรรทุก  ติดต่อ คุณสุนิษำ เทพอำคม โทร.085-139-5566,085-135-5566,056-713-778
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ต ำแหน่งงำน อัตรำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง(บำท) เง่ือนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

ช่ำงปูน 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 320+/ว

นำยช่ำงฝีมือ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 500+/ว

ช่ำงเช่ือม 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 500+/ว

ช่ำงท ำฝ้ำเพดำน 6 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 400+/ว

หจก.ศรำยุธกำรไฟฟ้ำแอนด์คอนสตรัคช่ัน
200/1 ม.16 ต.ท่ำโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 กิจกำร: รับเหมำก่อสร้ำง ติดต่อ โทร.061-935-1798
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