
ตาํแหน่งงานว่างประจําเดอืน เมษายน 2560 

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัตาก และสาขาแม่สอด 

ตาํแหน่งงาน    ไม่จาํกดัวุฒ ิ
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 หจก.ภมรเพญ็ 

2/47 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 5 ช/ญ 28-45 300 บ/ว 30/4/2560 

2 หจก.วชัรา คลนีนิ�ง 

26/9 ถ.ประสาทวถีิ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานทาํความสะอาด 5 ญ 20+ 305 บ/ว 30/4/2560 

3 บ.สี�แสงการโยธา 

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 10 ลอ้ 

พนกังานขดุดิน 

พนกังานขบัรถบด 

พนกังานรถตกัลอ้ยาง 

พนกังานขบัรถเกรด 

พนกังานดมัแมน 

5 

5 

3 

2 

2 

3 

ช 

ช 

ช 

ช 

ช 

ช 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

4 บ.ยูนิโอเซี�ยนโคออเปอเรชั�น จาํกดั 

227 ม.4 ต..แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้แผนกเยบ็ 

พนกังานเยบ็ 

2 

1 

ช/ญ 

ญ 

30+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

5 ร้านหัวฝายคอนกรีต 
664 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ6,10ลอ้ 

พนกังานจดัเรียงสินคา้ 

2 

2 

ช 

ช 

25+ 

20-35 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

6 หจก.ว.สิงห์กรุง 

723/16 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช/ญ 25+ 12,000 บ/ด 30/4/2560 

7 บ.ลคักี� อนิเตอร์ จาํกดั 

9/11ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างซ่อมรถ 

ช่างพน่สี 

2 

2 

ช 

ช 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

8 ร้านนัมเบอร์วนัคาร์แคร์ 

460 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานลา้งรถ 3 ช 18+ 300 บ/ว 30/4/2560 

9 บ.เลควูด พร็อพเพอร์ตี� จาํกดั 

12/1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างเชื�อม 

ช่างเขียนแบบ 

ช่างไม ้

ช่างเหลก็ 

2 

2 

10 

10 

ช 

ช/ญ 

ช 

ช 

22+ 

20+ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

10 หจก.เอม็.เจ.อาร์.อ.ีเอน็จเีนียริ�ง 

152 ม.5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

พนกังานไฟฟ้า 

พนกังานขบัรถ 6 ลอ้ 

9 

2 

ช 

ช 

18+ 

18+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว  

30/4/2560 

11 บ.เจทูโฮเทล จาํกดั 

149/8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 

 

2 ช/ญ 

 

18+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

12 ไอศกรีมวอลล์ 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 20 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

( ผู้สมคัรงานที�ออกจากงาน และเป็นผู้ประกนัตน  ให้ขึ�นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  ภายใน  30  วนั ) 

ตดิต่อสอบถามได้ที�… 

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  โทร. 0-5551-4569-70    ขอเชิญติดตามรับฟัง รายการวทิยแุรงงาน ไดง้านทาํ  

ที�คลื�น  FM102  MHz   ทุกวนัศุกร์  เวลา 11.30 – 12.00 น.  

 สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  (สาขา อาํเภอแม่สอด)  โทร.  0-5556-3639-40  ขอเชิญติดตามรับฟัง  รายการสานฝันคนหางาน   

ที�คลื�น 103.75 MHz ทุกวนัพธุ เวลา 09.00 – 09.30 น.    ทาง     http://www.doetak.com 

 



ตาํแหน่งงาน    ไม่จาํกดัวุฒ ิ
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

13 บ.สหพฒัน์อนิเตอร์โฮลดิ�ง 

269  ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

คนสวน 1 ช 30-50 300 บ/ว 30/4/2560 

14 หจก.แม่สอดเซรามคิ จาํกดั 

99 ม.11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างไฟฟ้า 

ช่างยนต ์

1 

2 

ช 

ช 

18+ 

18+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

15 บ.จงซิงไท่พฒันา จาํกดั 

4/18 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ประสานงาน 10 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

16 หจก.สะสมทรัพย์การโยธา 

193 ม.10 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถแบคโฮ 

พนกังานขบัรถ 10 ลอ้ 

ช่างแอร์ 

ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2 

1 

1 

1 

ช 

ช 

ช 

ช 

18+ 

18+ 

18+ 

18+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

17 บ.แม่สอดวฒันาวลิเลจ จาํกดั 

373/1 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด 

 จ.ตาก 

หวัหนา้แม่บา้น 1 ญ 35+ 300 บ/ว 30/4/2560 

18 หจก.ธัญ อนิเตอร์เทรค 2014 

341 ม.1  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายขาย 

 

1 

 

ช 

 

25+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

19 หจก.เอม็ เอน็ เมจ ิแม่สอด อนิเตอร์ 

86/2 ม.9ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

20 บ.พ ีอโีคโนมกิส์ 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

กรรมกร 20 ช 18+ 300 บ/ว 30/4/2560 

21 บ.นอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

420 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

ผูช่้วยฝ่ายผลิต 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

22 ร้านลอืท่อไอเสีย 

66/2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างกลึง 2 ช 20-35 300 บ/ว 30/4/2560 

23 บ.มามาโฮมมาร์ท 

463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ขายต่างประเทศ 1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30/4/2560 

24 บ.ลุกซ์ รอยลั จก. 

154/7 ม.6 ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 10 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

25 หจก.สายฝนปิโตเลยีม 

441 ม.3 ต.แม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถนํ� ามนั 

 

1 

 

ช 

 

25-40 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

26 บ.คงิส์ นิตติ�ง จาํกดั 

441 ม.3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ซ่อมเครื�อง 1 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

27 บ.แม่สอด เฮฟวี� อนิดสัทรี จาํกดั 

599/4 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.จดัซื�อ/ภาษาพม่า 

 

3 

 

ญ 

 

25-40 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

28 โรงแรมบ้านโชคด ี

99/199  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

แม่บา้น 

พนกังานเสริฟ 

3 

2 

ญ 

ช/ญ 

25-40 

20-30 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

29 บ. ฟอร์คอน 

ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ขบัรถแมค็โฮล 1 ช 30+ 300  บ/ว 30/4/2560 

30 บ.ซีอาร์ซี ทวสัดุ จาํกดั 

234 ม.1 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 

แม่บา้น 4 ช/ญ 30+ 300 บ/ว 30/4/2560 

 



ตาํแหน่งงาน    ม.3 

ลาํดับที� 
ชื�อสถานประกอบการ 

ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ 
อตัรา

ค่าจ้าง 

ปิดรับสมัคร 

1 บ.แฟนซี อาร์ท จาํกดั 

53  ม.10 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มลู 1 ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

2 บ.ซีอาร์ซี ทวสัดุ จาํกดั 

234 ม.1 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 10 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

3 บ.คูโบต้าแม่สอด จาํกดั 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�ขาย 

เจา้หนา้ที�รับรถ 

ช่างซ่อมบาํรุง 

ผูช่้วยบาริตา้ 

5 

1 

4 

2 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

4 บ.ทองอนิทร์ ทจี ีจาํกดั 

ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

5 บ.ไทยลอตเต้ จาํกดั 

85/20  ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ช/ญ 18+ 300 บ/ว 30/4/2560 

6 บ. ท.ีเค.การ์เม้น จาํกดั 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายผลิต 3 ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

7 บ.พ ีแม่สอด จาํกดั 

269/3 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้ทีมเยบ็ 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

8 บ.ปัญญาสุข จาํกดั 

500/3-4 ม.1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด 

จ.ตาก 

พนกังานขบัรถขนส่ง 

พนกังานขาย 

2 

2 

ช 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

9 บ.เฟรน เบรน แอนด์ บรอน จาํกดั 

26/9 ถ.ประสาทวถีิ อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.รักษาความปลอดภยั 20 ช/ญ 18+ 300 บ/ว 30/4/2560 

10 บ.แม่สอดปิโตเลยีม จาํกดั 

88 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 

พนกังานร้านอเมซอล 
4 

2 

ช/ญ 

ญ 

ไม่เกิน35 

ไม่เกิน35 
300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

11 บ. ฟอร์คอน 

ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานสโตร์ 1 ช 25+ 300 บ/ว 30/4/2560 

12 โรงพยาบาลพะวอ 

3/24 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานยานยนต ์ 1 ช 25+ 300 บ/ว 30/4/2560 

13 บ.ตากก่อสร้าง จาํกดั 

236 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 

ผูช่้วยกุ๊ก 

พนกังานจดัเลี�ยง 

2 

2 

ช/ญ 

ช/ญ 

ไม่เกิน 45 

22-28 
300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

 

 

 

 

 

 

 



ตาํแหน่งงาน    ม.6 
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 บริษัท เฮอร์บาไลน์  เฟเซียล สปา (ปทท)  

656/1 ถ.อินทรคีรี  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานนวดสปา 

 

5 ญ 20-30 300 บ/ว 

 

30/4/2560 

2 บ.ตะวนัแดง ดซีีเอม็ จาํกดั 

206/1 ม.1  ต.นํ� ารึม อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 1 ช ไม่เกิน35 300 บ/ว 30/4/2560 

3 หจก.แม่สอดชิปปิ� ง เซอร์วลิ 

422 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 

พนกังานบนัทึกขอ้มูล 

3 

1 

ญ 

ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

4 บ.อซูีซุฮกอนัตึ�ง จาํกดั 

127 ม.1 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานรับรถ 3 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

5 หจก.รวยมั�นคง 

99/80-82 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

6 บ.มามาโฮมมาร์ท  

463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขายปลีก 

 

3 

 

ช/ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

7 บ.สยามแมค็โคร จาํกดั 

98/1ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานจดัเรียงสินคา้ 

พนกังานแคชเชียร์ 

พนง.ฝ่ายพฒันาสมาชิก 

5 

2 

2 

ช/ญ 

ช/ญ 

ช/ญ 

ไม่เกิน35 

ไม่เกิน35 

ไม่เกิน 25 

300 บ/ว  

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

8 โรงเรมฮ็อปอนิน์แม่สอด 

81/9 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 

 

1 

 

ช/ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

9 หจก.ดน่ีาเทรลเลอร์ แม่สอด 

500  ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขบัรถ 

 

1 

 

ช 

 

30+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

10 บ.แม่สอดวฒันาวลิเลจ จาํกดั 

5/45  ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 

 

1 

 

ช 

 

20-35 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

11 บ.ทรูดสิทริบิวชั�น จาํกดั 

ต.แม่สอด อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานขายสินคา้ 5 ช/ญ 18+ 300 บ/ว 30/4/2560 

12 บ.โกลสตาร์เอนเตอเทนเม้นท์ 

1 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

หวัหนา้แม่บา้น 1 ญ 30+ 300 บ/ว 30/4/2560 

13 หจก.ภมรเพญ็ 

179/1 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

14 หจก.ห้าแยกสุขภณัฑ์ 

92/1 ม.2 ต.ประดาง อ.วงัเจา้ จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช/ญ 24+ 

 

300 บ/ว 30/4/2560 

15 บ.กริช ออโต้เซอร์วชิ จาํกดั 

4/99 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 10 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30/4/2560 

16 บ.บอย ออโตพลสั อนิเอร์เทรดดิ�ง 

100/5 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างยนต ์ 3 ช 20-35 300 บ/ว 30/4/2560 

17 บ.ไฮเวย์ ซีเมนต์ จาํกดั 

100/10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

ธุรการคลงัสินคา้/จดัส่ง 

พนกังานคลงัสินคา้ 

แอดมิน 

พนกังานฝ่ายผลิต 
พนง.ตรวจสอบคอนกรีต 

พนกังานขบัรถ 6 ลอ้ 

พนกังานขบัรถดั�ม/มิกซ์ 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

ช/ญ 

ช 

ช/ญ 

ช 

ช 

ช 

ช 

25+ 

25+ 

25+ 

23+ 

23 

25+ 

23+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวช. 
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 ร้านหัวฝายคอนกรีต 

664 ม.1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด   จ.ตาก  

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

2 บ.ริต้า กรุ๊ป จาํกดั 

120/1 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

3 บ.เมอืงไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

82/2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.ประชาสมัพนัธ ์ 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

4 หจก.ไชยวฒัน์โยธา 15 

198 ม.6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

โฟแมนท ์

พนกังานทั�วไป 

2 

1 

ช 

ช 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

5 บ.แม่สอดสตาร์ซ จาํกดั 

194 ม.8 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างยนต ์ 1 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

6 หจก.แม่สอด บุญโรจน์ 

4/8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30/4/2560 

7 ศูนย์นมไทย-เดนมาร์ค 

2/5 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขายสินคา้ 10 ช/ญ 18-40 300 บ/ว 30/4/2560 

8 หจก.TNT 

1/44 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานการตลาด 1 ช/ญ 20-35 300 บ/ว 30/4/2560 

9 บ.ทคีวิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 

17/34  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ที�ปรึกษาดา้นการขาย 5 ช/ญ 20-35 300 บ/ว 

 

30/4/2560 

10 บ.เอสด ีแฟชั�น จาํกดั 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ 300 บ/ว 

 

30/4/2560 

11 บ.คอร์ตน่ิา โพรสเกรส จาํกดั 

64/51 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

ธุรการฝ่ายผลิต 3 ญ 18+ 300 บ/ว 30/4/2560 

12 บ.เนรมตินคร จาํกดั 

99/17 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนง.ขายและบญัชี 

 

2 

 

ช/ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 30/4/2560 

13 บ.จงซิงไท่พฒันา จาํกดั 

4/18 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 3 ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

14 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20-35 300 บ/ว 30/4/2560 

15 บ.เอ.ไอ.เอ (คุณลดัดา) 

209 ม.1 ต.วงัหิน อ.เมือง จ.ตาก 

เลขา 

ตวัแทนขาย 

5 

10 

ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

16 บริษัท เลควูด พร็อพเพอร์ตี� จาํกดั 

12/1 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

โฟรแมน 

ช่างประปา 

ช่างไฟฟ้า 

4 

3 

5 

ช 

ช 

ช 

20+ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

17 บ.นิ�มซี�เส็งลสิซิ�ง จาํกดั 

2/83 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

พนกังานปฏิบติังาน 2 ช 21-27 300 บ/ว 30/4/2560 

18 บ.อซูีซุฮกอนัตึ�ว จาํกดั 

127  ม.1 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 

ช่างยนต ์

พนกังานขาย 

3 

5 

ช 

ช 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560  

 

 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวส. 
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 บ.โตโยต้าเมอืงตาก 

1/13  ต.หนองหลวง อ.วงัเจา้ จ.ตาก 

พนกังานขาย 

 

2 

 

ช 

 

24-35 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

2 บ.ว.สิงห์กรุง 

ต.หวัเดียด อ.เมือง จ.ตาก 

ซุปเปอร์ไวเซอร์ 1 ช/ญ 25+ 12,000 + 30/4/2560 

3 บ.ไทย ท ีเอน็ ซี จาํกดั 

787 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายผลิต 

 

1 

 

ช/ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

4 บ.แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จาํกดั 

85/22 ม.6   ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 

พนง.ขายและการตลาด 1 ช/ญ 25+ 300 บ/ว 30/4/2560 

5 บริษัท ตากฮอนด้าร์ จาํกดั (สาขาแม่สอด) 
99/55 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานรับรถ 

พนกังานขาย 

ช่างยนต ์

1 

1 

2 

ช 

ช/ญ 

ช 

20+ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

6 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากัด  

82/2 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
เจา้หนา้ที�การตลาด 

 

2 

 

ช/ญ 

 

22+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

7 บริษัท ลคักี� อนิเตอร์ จาํกดั 
9/11 ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 2 ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

8 บริษัท ทพิย์ปัญญาการบัญชี 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 20+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

9 บ.คูโบต้าแม่สอด จาํกดั 

ต.แม่สอด อ.แม่สอ ดจ.ตาก 

ล่าม(ไทย/พม่า) 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

10 หจก.ว ีวาย เค คอนสตรัคชั�น 

93/3 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอดจ.ตาก 

โฟร์แมน 1 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

11 โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแม่ก ุ

589 ม.8 ต.แม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานช่างฝ่ายผลิต 2 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

12 บ.เนรมตินคร จาํกดั 

99/17 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 2 ช/ญ 24+ 300 บ/ว 30/4/2560 

13 บ.เฟรน เบรน แอนด์ บรอน จาํกดั 

26/9 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 

พนกังานธุรการ 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

14 บ0เดอะเกรท แม่สอดเทรดดิ�ง จาํกดั 

185/15 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ญ 20-35 300 บ/ว 30/4/2560 

15 บ.มหานครแม่สอดเวชการ จาํกดั 

222 ม.9  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ญ 24+ 300 บ/ว 30/4/2560 

16 หจก.แม่สอดบุญโรจน์ 

4/8 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�การเงิน/บญัชี 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

17 หจก.เอน็แอนด์ทแีม่สอดอนิเตอร์ 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�การเงิน/บญัชี 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

18 บ.กริช ออโต้เซอร์วสิ จาํกดั 

4/99 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างเทคนิค 

 

3 

 

ช 

 

25+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

 

 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ปวส. 
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

19 หจก.ดน่ีาเทรลเลอร์ แม่สอด 

5/45 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

20 หจก.สะสมทรัพย์การโยธา 

193 ม.10 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

วศิวกรก่อสร้าง/โยธา 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

21 บ.มามาโฮมมาร์ท จาํกดั 

463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานคอมพิวเตอร์ 

พนกังานขาย 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว   

30/4/2560 

22 หจก.ไชยวฒัน์โยธา 15 

198 ม.6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอ จ.ตาก 

วศิวกรโยธา 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

23 บ.แม่สอด สตาร์ซ จาํกดั 

194 ม.8 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างไฟฟ้า 1 ช/ญ 25-35 300 บ/ว 30/4/2560 

24 บ.อนัดามนั อนิเตอร์ออยล์ จาํกดั 

33 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ญ 20-30 300 บ/ว 30/4/2560 

25 บ.ซูซูกแิม่สอด จาํกดั 

111 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ช่างเทคนิค 2 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

26 หจก.ปูนนกนัต์ 

10/3 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานตอ้นรับ 1 ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

27 บ.นิวแมน )ศูนย์ฮีโน่แม่สอด) 

193 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 1 ญ 21-30  300 บ/ว 30/4/2560 

28 บ.ศรีสวสัดิ� พาวเวอร์ 1979 จาํกดั 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานสินเชื�อ 5 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

29 บ. ท.ีเค.การ์เม้นท์ จาํกดั 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูช่้วยดา้นการเกษตร 2 ช 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

 

ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ป.ตรี 
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

1 บ.จงซิงไท่พฒันา จาํกดั 

4/18  ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

2 บ.แม่สอดวัฒนาวิลเลจ จํากดั 

373/1 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

3 บจก.คงิส์ นิตติ�ง 

441 ม.3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานฝ่ายบุคคล 

 

1 ช/ญ 23-40 300 บ/ว 30/4/2560 

4 หจก.สะสมทรัพย์การโยธา 

193  ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

วศิวกรก่อสร้าง/โยธา 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

5 บ.กริขออโต้เซอร์วสิ จาํกดั 

4/99 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานธุรการ 

 

2 ญ 

 

25+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

6 บ.เอม็จ ีตากมอเตอร์ จาํกดั 

999 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ที�ปรึกษาดา้นการขาย 
 

2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

 



ตาํแหน่งงาน   วุฒิ  ป.ตรี 
ลาํดับที� ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อาย ุ อตัราค่าจ้าง ปิดรับสมัคร 

7 โรงพยาบาลพะวอ 

3/24  ต.แม่สอดอ.แม่สอด จ.ตาก 

ผูช่้วยเภสชักรรม 

พยาบาล 

เภสชักร 

3 

5 

2 

ช/ญ 

ญ 

ช/ญ 

ไม่เกิน32 

23+ 

25+ 

15,000 บ/ด 

15,000 บ/ด 

15,000 บ/ด 

30/4/2560 

8 บ.ยูนิโอเชี�ยน โคออเปอเรชั�นจาํกดั 

227 ม.4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

จป.วชิาชีพ(ชั�นสูง) 

จป.วชิาชีพ 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

23+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

9 ศูนย์นมไทยเดนมาร์ค 

2/5 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

จนท.พฒันาธุรกิจ 3 ช/ย 20-30 300 บ/ว 

 

30/4/2560 

10 บ.มหานครแม่สอดเวชการ จาํกดั 

222 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

พยาบาลวชิาชีพ 5 ช/ญ 20+ 15,000 บ/ด 30/4/2560 

11 บ.ทรูดสิทริบิวชั�น จาํกดั 

126 ม.1อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

12 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) 

82/2 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด 

ผูจ้ดัการสาขา 2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

13 สมร์ทเบรน แม่สอด 

50/2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ครู (ค.บ.ภาษาไทย) 

ครู(ค.บ.คณิตศาสตร์) 

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

20+ 

20+ 

15,000 บ/ด 

15,000 บ/ด 

30/4/2560 

14 บ.ทอ็ป ฟอร์ม บราเซีย จาํกดั 

192,192/1,192/2 ม.3 ต.ท่าสายลวด 

อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พยาบาลวชิาชีพ 

 

1 

 

ญ 

 

20+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

15 บ.ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จาํกดั 

139 ม.11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที� จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

16 บริษัท แฟนซีอาร์ท จาํกดั 

53 ม.10  ถ.สายเอเชีย  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

เจา้หนา้ที� จป.วชิาชีพ 1 ช 25+ 300 บ/ว 30/4/2560 

17 บ.ท.ีเค.การ์เม้น จาํกดั 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 

 

1 

 

ญ 

 

21+ 

 

300 บ/ว 

 

30/4/2560 

18 หจก.TNT 

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

19 บริษัท พมีาร์ท ซุปเปอร์สโตร 

108/18  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

พนกังานการตลาด  2 ช/ญ 20+ 300 บ/ว 30/4/2560 

20 บริษัท ลคักี� อนิเตอร์ จาํกดั 

9/11 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 

เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

เจา้หนา้ที�เวป็ไซต ์

1 

1 

ช/ญ 

ช/ญ 

25+ 

25+ 

300 บ/ว 

300 บ/ว 

30/4/2560 

21 บ.โตโยต้าเมอืงตาก 

1/13  ต.หนองหลวง อ.วงัเจา้ จ.ตาก 

จป.วชิาชีพ 1 ช 27-35 300 บ/ว 30/4/2560 

 

หมายเหตุ : เนื�องจากตาํแหน่งงานวา่งมีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอด  และมีตาํแหน่งงานเพิ�มเติมอยูเ่สมอ หากท่านสนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ�มเติมไดที้� สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัตาก  โทร. 0-5551-4569-70     

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


