
ล าดบั ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

1 บจก. ทคิีวเอม็ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) 1.ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ 2 ช/ญ 20-38 ปี ม.6 ปวช.ปวส. ขึ้นไป 20,000 บ. – มีประสบการณ์ด้านการขาย

ประเภทกจิการ : ประกนัรถยนต์ ประกนัชีวิต 2.ทีป่รึกษาการขายประกนัชีวิต 10 ช/ญ 20-38 ปี ม.6 ปวช.ปวส. ขึ้นไป 20,000 บ. ประกันชีวิต หรือด้านการขาย

39/5 ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิิตร รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.พจิิตร โทร.09 5371 6192 – มีรถยนต์เป็นของตนเอง

063904 7237 , 06 3904 7238 – ตามกฎหมายแรงงาน

2 ร้านแว่นตา Love Glasses สาขาแฮปปีพ้ลาซ่า พนกังานขาย 5 ญ 18-25 ปี ม.3 ขึ้นไป ค่าแรงขั้นต่่า − มีค่าคอมมิชชั่น

ประเภทกจิการ : แว่นตา − วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์

423 ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิิตร 

จ.พจิิตร โทร. 062 036 7383

3 บจก.คูโบต้าทั่งทองพจิิตร เจ้าหนา้ที่บญัชี/การเงิน 3 ช/ญ 20-40 ปี ปวส.สาขาบัญชี ขึ้นไป 310บ./วัน – มีประกันสังคม

ประเภทกจิการ : จ่าหน่ายเคร่ืองจกัรกลการเกษตร – ชุดฟอร์มพนักงาน

105 ม.4 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พจิิตร – เบี้ยขยัน

โทร.08 6445 1582 คุณสภาวิตา – โบนัส

3 บจก.อลีนกจิสยาม สาขาพจิิตร พนักงานขาย 2 ช/ญ 22 ป+ี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง – มปีระกนัสังคม

ประเภทกจิการ : จ่าหนา่ยรถยนต์ – มใีบขับขี่รถยนต์

22/39 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.พจิิตร โทร. 0 5690 999 ต่อ 123

4 บจก.อลีนกจิสยาม สาขาบงึนาราง พนกังานขาย 2 ช/ญ 20 ป+ี ม.3+ ตามตกลง – มปีระกนัสังคม

ประเภทกจิการ : จ่าหนา่ยรถยนต์ – มใีบขับขี่รถยนต์

47/1 ม.7 ต.โพธิไ์ทรงาม อ.บงึนาราง 

จ.พจิิตร โทร. 0 5690 3088

5 บจก.ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) พนกังานขาย 2 ช/ญ ไมเ่กนิ 40 ปี ปวช.+ ตามตกลง − มีค่าน้่ามัน

ประเภทกจิการ : โทรคมนาคม (ประจ่าร้านตัวแทนทรู − มีค่าคอมมิชชั่น

1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมอืงพจิิตร สาขาโพทะเล) − ชอบท่างานออกนอกสถานที่

จ.พจิิตร − ชอบงานขายและงานบริการ

โทร.08 1930 1618 , 09 53060 7095

6 บจก. มติซูวุฒิกลการ  พนกังานขาย 5 ช/ญ 20 ป+ี ม.3+ ตามตกลง – มปีระกนัสังคม

ประเภทกจิการ : จ่าหนา่ยรถยนต์ – มใีบขับขี่รถยนต์

9/5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมอืงพจิิตร

จ.พจิิตร โทร.0 5699 0297 ต่อ 9

7 บริษทั ซูซูก ิเค วิน มอเตอร์ จ่ากดั ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 20 ป+ี ม.3 + 310 บ./วัน – มปีระกนัสังคม

ประเภทกิจการ : จ่าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองยนต์ – มีประสบการณ์พิจารณา

109 ม.8 ต.ทา่หลวง อ.เมอืงพจิิตร จ.พจิิตร เป็นพิเศษ

โทร.0 5661 9787 

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร ประจ าเดอืนตลุาคม พ.ศ.2562

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร



ล าดบั ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

8 บจก.ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1.สินเชื่อ 5 ช 21-30 ปี ปวส.+ ตามตกลง −ประกนัชีวิต

ประเภทกจิการ : สินเชื่อ 2.เจ้าหนา้ที่การเงิน 5 ญ 21-30 ปี ปวส.+ ตามตกลง −ที่พกั

2/219-220 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมอืง

อ.เมอืงพจิิตร จ.พจิิตร โทร.0 56 613 583

9 บจก.ทรูแมนเนจเมนท ์ 1.พนกังานขาย 1 ช/ญ 25 ป+ี ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง − มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

ประเภทกจิการ : เคมเีกษตร 2.พนกังานธุรการ 2 ญ 20 ป+ี ป.ตรี ตามตกลง

89/1 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารม ีจ.พจิิตร 3.พนกังานขนส่ง 1 ช 20 ป+ี

โทร. 09 3197 4415 

10 น้่าด่ืม เอเวอร์.พี พนกังานผลิตสินค้า 10 ญ 20-35 ปี ไมจ่่ากดั 320 บ./วัน – มใีบขับขี่รถยนต์

ประเภทกจิการ : ผลิตน้่าด่ืม − มปีระกนัสังคม

2/18 ถ.บษุบา ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิิตร

จ.พจิิตร โทร. 0 5661 1724 

11 บจก.นนัยางการ์เมน้ท ์ 1.ผู้จดัการแผนกทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 35 ป+ี ป.ตรี ทกุสาขา 310 บ./วัน − รถรับ-ส่ง

ประเภทกจิการ : ผลิตเส้ือผ้า 2.ผู้จัดการแผนกเย็บ 1 ช/ญ 35 ป+ี ม.3 + ตามตกลง − ชุดฟอร์ม

99/1 ม.4 ต.บา้นนา อ.วชิรบารม ีจ.พจิิตร 3.วิศวกรผลิต (IE) 5 ช/ญ 28 ป+ี ป.ตรี วิศวกร ตามตกลง – โอที

โทร.0 5661 9856 , 08 4874 8871 4.เจ้าหนา้ที่แพทเทร์ิน 4 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+ ตามตกลง − มีประกันสังคม

5.หวัหน้าหน่วยงานส่ิงแวดล้อม 1 ช/ญ 22 ป+ี ป.ตรี อาชีวอนามยัฯ ตามตกลง − ฝึกสอนการเย็บจักร

6.เย็บจักรอุตสาหกรรม 300 ช/ญ 20 ป+ี ไมจ่่ากดัวุฒิ 310 บ./วนั ให้ส่าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

7.พนักงานคนพิการ 2 ช/ญ ไมจ่่ากดั ไมจ่่ากดัวุฒิ 310 บ./วนั

12 บจก.พจิิตร พ.ีเอส.อาร์ ฟตุแวร์ เย็บจักรอตุสาหกรรม 50 ช/ญ 18-45 ปี ไมจ่่ากดัวุฒิ 310 บ./วัน − มปีระกนัสังคม

ประเภทกจิการ : ผลิตรองเทา้ − ฝึกสอนการเย็บจักรให้

119 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พจิิตร ส่าหรับผู้ไมม่ปีระสบการณ์

โทร.0 5661 9998 / 0 5661 9916 

08 0686 7830

13 บจก.ไมด้า แอสเซ็ท (มหาชน) 1.พนักงานขาย (เคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 10 ช/ญ 20 ป+ี ม.3+ ตามตกลง − มค่ีาคอมมชิชั่น

ประเภทกจิการ : เคร่ืองไช้ไฟฟา้ทกุชนดิ 2.พนักงานตรวจสอบ 3 ช 20 ป+ี ม.6+ ตามตกลง − มปีระกนัสังคม

4/65-66 ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง 3.พนกังานเกบ็เงิน 2 ช 20 ป+ี ม.3+ ตามตกลง

อ.เมอืงพจิิตร จ.พจิิตร โทร. 0 5699 0917

14 หจก.มนตรีเนท็เวิร์ด พนักงานขาย 4 ช/ญ 20 ป+ี ม.6+ 310 บ./วนั − มปีระกนัสังคม

ประเภทกจิการ : ส่ือสารโทรคมนาคม

17/10 ม.17 ต.หนองโสน อ.สามง่าม

จ.พจิิตร โทร. 08 6449 4357

15 บจก.โค้วตงเซ้ง 1.พนักงานส่งเสริมการขาย 4 ช 30 ป+ี ไมจ่่ากดั ตามตกลง  - มใีบอนญุาตขับรถรถยนต์

ประเภทกจิการ : เคมทีางการเกษตร 2.พนกังานขาย 5 ช 30 ป+ี ไมจ่่ากดั ตามตกลง  - มปีระสบการณ์การท่างาน

88 ม.8 ต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ 3.พนกังานส่งสินค้า 5 ช 25 ป+ี ปวส.+ ตามตกลง

จ.พจิิตร โทร.08 6441 3599

08 1596 5830 , 08 1680 1731



ล าดบั ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

16 บจก.สยามนสิสัน 1.เจ้าหนา้ที่รับรถ 2 ช/ญ 20 ป+ี ปวช.+ ตามตกลง – ทุกต่าแหน่งมีประกันสังคม

ประเภทกจิการ : จ่าหนา่ยรถยนต์ 2.ที่ปรึกษาการขาย 4 ช/ญ 20 ป+ี ปวช.+ ตามตกลง – หยุดทุกวันอาทิตย์

4/44 ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง – ขับรถได้/มีใบขับขี่รถ

อ.เมอืงพจิิตร จ.พจิิตร โทร. 0 566 11999 

17 ศูนย์นมดัชมลิล์จังหวัดพจิิตร 1.หวัหนา้งานขาย 1 ช/ญ 25 ป+ี ไมจ่่ากดัวุฒิ ตามตกลง – มค่ีาคอมมชิชั่น 

ประเภทกจิการ : จ่าหนา่ยนมดัชมลิล์ 2.พนกังานขาย 4 ช/ญ 20 ป+ี ไมจ่่ากดัวุฒิ ตามตกลง – ประกนัชีวิต 

33/46 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิิตร – ชุดยูนฟิอร์ม

จ.พจิิตร โทร. 08 6312 7878

18 สถานตรวจสภาพรถเอกชน วัฒนะอดุม 1.ช่างยนต์ 1 ช 23 ป+ี ปวส. ช่างยนต์ ตามตกลง – หยุดทุกวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ : รับตรวจสภาพรถทุกชนิด 2.ช่างตรวจสภาพรถยนต์ 1 ช 23 ป+ี ปวส.ช่างยนต์ ตามตกลง

รับท่าประกันภัยรถทุกชนิด

20/187 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร 

จ.พิจิตร โทร.09 8383 2454 , 0 56615 465

19 บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ผู้จัดการเขตมิสทิน  หลายอตัรา ญ 24-35 ปี ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง − ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่

 210 อ.เบทเตอร์เวย์ ถ.รามค่าแหง (ประจ่าจังหวัดพิจิตร) − ค่าโทรศัพท์

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ − ค่าน้่ามัน

โทร.09 1543 8777 − ค่าคอมมิชชั่น

− ประกันสังคม 

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

− โบนัสประจ่าปี

− กองทุนส่ารองเล้ียงชีพ

− รถประจ่าต่าแหน่ง (ตามเง่ือนไข)

20 บริษัท ซีพี ออลล์ จ่ากัด (มหาชน) พนักงานประจ่าร้าน หลายอตัรา ช/ญ ไมเ่กนิ 28 ปี ม.3 ขึ้นไป 310 บ./วัน − สามารถท่างานเป็นกะได้

ประเภทกิจการ : ร้านสะดวกซ้ือ (เซเว่น 7-11) − สามารถย้ายสาขาได้

9/7 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร − ตามกฎหมายแรงงาน

จ.พิจิตร โทร.09 5634 1022 คุณปาริชาติ

09 1001 0543 ร้านเซเว่น สาขาราชรถ

21 ร้านวิริญญาเซ็นเตอร์ พนักงานช่าง 4 ช 22-35 ปี ปวช.(ช่างเชื่อม,ช่างคอมฯ) ตามตกลง − ถา้มปีระสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า

ประเภทกิจการ : ป้ายไวนิล ช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์

ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.08 1142 6404 − มปีระกนัสังคม โฮที 

ถา้ผ่านการทดลองงาน)

22 โรงแรมฟ้าหลวงเรสซิเด้นท์ พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ ไม่จ่ากัด ม.6+ ตามตกลง – มีประกันสังคม

ประเภทกิจการ : โรงแรม – สมารถท่างานเป็นกะได้

93 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

โทร.08 5151 5696



ล าดบั ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

23 บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
 พนักงานขายและดูแลลูกค้า 50 ช/ญ 18-40 ปี ม.3+ 10,000 บ. – ประกันชีวิตกลุ่ม

ประเภทกิจการ : โทรคมนาคม
  (ประจ่าพืน้ที่จงัหวดัพิจติร)  – ประกันสังคม

100/1-4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง – กองทุนเงินทดแทน

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก – วันหยุดตามกฎหมาย

โทร.0 5504 7324 ,09 5914 9153 คุณอรภา


“บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานท า” 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่ งานบริการจัดหางานในประเทศ 

โทรศัพท์ 0 5661 3541 ต่อ 19 


