
ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

1 ผูช่้วยผูจ้ดัการ สนง.ปตท. - 20 - ป.ตรี 11,780 บาท ประกนัสงัคม เอม็.บี.ซี.แลนด ์จ ากดั สถานีบริการน ้ามนั

2 ผูช่้วยผูจ้ดัการ 7 - Eleven - 20 - ป.ตรี 11,780 บาท ค่าครองชีพ อาคารฟอร์จูน ชั้น 25 เลขท่ี 1 ปตท.

3 ผูช่้วยผูจ้ดัการ Café AmaZon - 20 - ป.ตรี 11,780 บาท บา้นพกัพนกังาน ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

4 พนกังานรายวนั ช/ญ หลายอตัรา 18-40 ไม่จ  ากดั 300+ โอที/ประกนัสงัคม บริษทั เซาทแ์ลนดรี์ซอร์ซ จ ากดั ผลิตยางพาราแทง่

(ชัง่ยาง,อดัยาง,จวกยาง,โรยยาง,เขน็เก๊ะ) บา้นพกั น ้า/ไฟ ฟรี 199 ม.7 ต.โคกก่อง

5 ฝ่ายส านกังาน ช/ญ หลายอตัรา 20-40 ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

6 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 30 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 300-400 ค่ากะ ค่าโอที บริษทั รับเบอร์แลนดโ์ปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตยางพาราแทง่

7 พนกังานQC ช/ญ 5 20-40 ม.3ข้ึนไป 300-400 ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 338 ม.2 ต.โนนสมบรูณ์

8 พนกังานขบัรถโฟลคลิ์พต ์/รถตกั/รถ 6ลอ้ ช 5 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 300-400 ค่าเบ้ียขยนั ค่างานหนกั อ.เมือง จ.บึงกาฬ

9 ช่างไฟฟ้า ช่างยนต ์ช่างกลึง(ด่วน) ช 10 ไม่จ  ากดั ปวช ปวส ตามตกลง ประกนัสงัคม 

10 พนกังานเคร่ืองชัง่น ้าหนกั ญ 1 25-35 ปวช ปวส N/A กองทนุทดแทน

11 หวัหนา้ชุดสรรหตัถุดิบ ช 5 25-30 ปวช ปวส N/A

12 พนกังานขาย(สาขาโซ่พิสยั) ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 9,000 ยนิูฟอร์ม เจียงฮอนดา้ ขายรถตจ์กัรยานยนต์

13 พนกังานขาย(สาขาบึงกาฬ) ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 9,000 โบนสั/เบ้ียเล้ียง 472 ม.1 ต.บึงกาฬ
14 ช่างซ่อมจกัรยานยนต(์สาขาโซ่พิสยั) ช 1 20 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 9,000 ประกนัสงัคม อ.เมือง จ.บึงกาฬ
15 ธุรการ(สาขาโซ่พิสยั) ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 9,000
16 พนกังานอะไหล่(สาขาโซ่พิสยั) ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 9,000
17 ผูจ้กัดการสาขา(ปากคาด) ช/ญ 1 25ปีข้ึนไป ป.ตรี 10,000
18 ผูจ้ดัการสาขา(สาขาพรเจริญ) ช/ญ 1 25ปีข้ึนไป ป.ตรี 10,000
19 พนกังานขาย(สาขาพรเจริญ) ช/ย 1 20ปีข้ึนไป ปวชข้ึนไป 9,000
20 ท่ีปรึกษาการขาย ช/ญ 10 - ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัสงัคม กรุงไทย แอกซ่าประกนัชีวิต ประกนัชีวิต

ประกนัชีวิต 53/4 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม

21 ช่างไฟฟ้า ช 1 - - 350 /ว ช่างไฟฟ้า ร้านเรืองฤทธ์ิ การช่าง ไฟฟ้า, แอร์บา้น
ท่ีใบอนุญาติจากกรมพฒันา 24 ม.1 ต.บึงกาฬ

- ฝีมือแรงงาน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
22 พนกันกังานขาย ช 3 - ปวช.ข้ึนไป 300/ว มีค่าคอมมิชชัน่ ประเสริฐพฒันารุ่งเรือง จ าหน่ายรถยนตมื์อสอง
23 พนกังานลา้งรถ ช 2 - ม.6 ข้ึนไป 300/ว ชุดยนิูฟอร์ม 333 ม.10 ต.เซกา

อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24 ผูช่้วยหวัหนา้ ญ 1 35ปี ป.ตรี 12,000+ เบ้ียขยนั บจก.ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันณ์ โปรกเกอร์ บริษทั ประกนัภยั
25 ธุรการ ญ 1 - ปวส.ข้ึนไป 9,500 ประกนัอุบติัเหตุ 586 ม.7 ต.วิศิษฐ์

ประกนัสงัคม อ.เมือง จ.บึงกาฬ
26 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 2 18-35 ม.3ข้ึนไป 300 ประกนัสงัคม เอก-ชยั ดิสทิบิวชัน่ โลตสับึงกาฬ
27 พนกังานแผนกอาหารสด ช/ญ 2 18-35 ม.3ข้ึนไป 300 ประกนัอุบติัเหตุ 461 ม.1 ต.บึงกาฬ
28 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช/ญ 1 18ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 300 อ.เมือง จ.บึงกาฬ
29 Night ช 5 18ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 300
30 ช่างเทคนิก ช 1 18ปีข้ึนไป ปวช/ปวส 10,000

31 พนกังานขาย ช 2 20ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 9,600 เบ้ียเล้ียง+คอมมิสชัน่ ไทล๊อตเต้ หมากฝร่ังและขนม
312/5 ม.1 ต.วิษฐ์
อ.เมือง จ.บึงกาฬ

32 Sale ช/ญ 2 - ปวช.ข้ึนไป 12,000+ ชุดยนิูฟอร์ม ไทออปโป้ ขายโทรศพัทมื์อถือ
33 PC ช/ญ 6 ม.3ข้ึนไป 9,000+ ประกนัสงัคม อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-491381
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34 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช 5 18 ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 9,000 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ บมจ.สยามแมค็โคร สาขาบึงกาฬ คา้ส่ง

35 ช่างซ่อมบ ารุง ช/ญ 2 25 ปีข้ึนไป ปวส. ตามตกลง 680 ม.7 ต.วิศิษฐ์

36 หวัหนา้เบเกอร่ี ช/ญ 1 25 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
37 เจา้หนา้ท่ีธุรการ ช/ญ 1 20-35 ปวช 9,000 คอมมิชชัน่ หจก.อุดร ช.ทวี ขายรถยนต์
38 ท่ีปรึกษาการขาย ช/ญ 2 20-35 ม.6ข้ึนไป 9,000 ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 115 ม.7 ต.วิศิษฐ์

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
39 พนกังานบญัชี ช/ญ 1 ไม่จ  ากดั ปวส.บญัชี 9,500 มีประสบการในการขายพิจารณาเป็นพิเศษ CHAI การบญัชี

232 ม.9 ต.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ

40 พนกังานขาย ช/ญ 7 22-40ปี ม.3 ข้ึนไป 9,000 ค่าเบ้ียขยนั บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ บึงกาฬ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
41 พนกังานขบัรถ ช 2 22 ข้ึนไป " " กองทนุส ารองเล้ียงชีพ 328 ม.10 ต.บึงกาฬ
42 พนกังานบญัชีและการเงิน ช/ญ 2 22 ข้ึนไป " " ประกนัอุบติัเหตุ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
43 แคชเชียร์ ช/ญ 1 22 ข้ึนไป " " ประกนัสงัคม

โบนสัรายไดอ่ื้นๆ
44 พนกังานดูแลลูกคา้ ญ 2 ปวช. ข้ึนไป 9,500 ประกนัสงัคม มณฑล ไทร์ TYRE PLUS
45 ช่าง ช 3 ปวช. ข้ึนไป 9,500 ชุดยนิูฟอร์ม 555 ม.1 ต.วิศิษฐ์

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
46 พนกังานบริการสินเช่ือ - 1 ปวส ข้ึนไป 10,000 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ เกษตรไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั สินเช่ือ
47 พนกังานติดตามหน้ี - 1 ม.3 ข้ึนไป 9,000 (สาขาบึงกาฬ)
48 พนกังานขาย ช/ญ 3 ม.6 ข้ึนไป 9,000 ประกนัสงัคม ซูซูกิ เจียง จ าหน่ายรถยนต์
49 ช่างยนต์ ช/ญ 2 ปวช. ข้ึนไป 10,000 กองทนุส ารองเล้ียงชีพ 414 ม.1 ต.วิศิษฐ์

ค่าคอมมิชชัน่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
50 พนกังานบญัชี ช/ญ 1 22 -27 ปี ปวช. ข้ึนไป 9,000 ประกนัสงัคม หจก.แสงสวา่งการเกษตร

51 ช่างแอร์ ช 1 - - 10,000 ประกนัสงัคม โรงแรม เดอะวนั โรงแรม
52 ช่างไฟฟ้า ช 1 - - 10,000 ชุดยนิูฟอร์ม 459 ม.1 ต.บึงกาฬ
53 ช่างเคร่ืองเสียง ช 1 - - 10,000 โบนสั+ท่ีพกั อ.เมือง จ.บึงกาฬ
54 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 - - 10,000 ลาพกัร้อน
55 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 4 ไม่จ  ากดั 300/ว ประกนัสงัคม บึงกาญน์ ซุปเปอร์สโตร์ คา้ส่ง-ปลีก

429ม.1
อ.เมือง จ.บึงกาฬ

56 ช่างบริการ 3 ช 20ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 10,000 ประกนัสงัคม มิตซูเจียงหนองคาย สาขาบึงกาฬ จ าหน่ายรถยนต์
57 อะใหล่ 1 ไม่จ  ากดั 20ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 9,000 โบนสัประจ าปี 414ม.1 ต.วิศิษฐ์
58 พนกังานขาย 2 ไม่จ  ากดั 20ปีข้ึนไป ม.6ข้ึนไป 7,800 ++ ค่ารักษาพยาบาล อ.เมือง จ.บึงกาฬ
59 บญัชีและการเงิน 1 ญ 20ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 9,000
60 พนกังานตอ้นรับ 3 ไม่จ  ากดั - ม.6 ข้ึนไป 300/ว ประกนัสงัคม โรงแรมบีเค เพลส โรงแรม
61 พนกังานเสริฟ 4 ไม่จ  ากดั - ม.3 ข้ึนไป 300/ว โบนสัประจ าปี 168 ม.9 ต.บึงกาฬ
62 แม่บา้น 2 ไม่จ  ากดั - ไม่จ  ากดั 300/ว ค่ารักษาพยาบาล อ.เมือง จ.บึงกาฬ
63 ช่างอิเล็กทรอนิก 1 ช - ปวช. ข้ึนไป 300/ว
64 ช่างเช่ือม ช 2 ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง ตามเง่ือนไขบริษทั บึงกาญจน์ พาราวูด้ ผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-491381

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน มีนาคม 2560


