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

1 ธุรการ,จดัซ้ือ ญ 1 ปวส-ป.ตรี 10,000 ประกนัสังคม ชา้งคอปเปอร์เรชัน่ 042-086286

2 พนกังานขบัรถบรรทุก ช 1 ไม่จ  ากดั 315 ใบขบัข่ีประเภท 2 281 ม.1 ต.บึงกาฬ

อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

3 บญัชี ช/ญ 4 20ปีข้ึนไป ปวช-ปวส 9,000+ ประกนัสังคม หจก.เลง้บึงกาฬเซอร์วิส จ าหน่ายรถยนต์

4 พนกังานรับเคลมประกนั ช 1 - ปวช.ข้ึนไป 10,000+ คา่เบ้ียเล้ียง 188/8 ต.บึงกาฬ 085-0072085

5 พนกังานขบัรถ ช 5 - ไม่จ  ากดั 10,000+ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 042-492747

6 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 315 คา่กะ คา่โอที บริษทั รับเบอร์แลนดโ์ปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตยางพาราแท่ง

7 หวัหนา้แผนกบอยเลอร์ ช 1 20-40 ม.3ข้ึนไป 315 ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 338 ม.2 ต.โนนสมบูรณ์

8 ช่างไฟฟ้า ช 1 20-40 ปวช ปวส 335 คา่เบ้ียขยนั คา่งานหนกั อ.เมือง จ.บึงกาฬ

9 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 ไม่จ  ากดั ปวช ปวส 335 ประกนัสังคม 042-490892

10 พนกังานรวบรวมขอ้มูล(คนพิการ) ช/ญ 1 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 335 กองทุนทดแทน

11 ผูช่้วยกุ๊ก ญ 1 22-30ปี ไม่จ  ากดั 315 ท่ีพกั/อาหารกลางวนั ร้านขนมจีน/แกงปักใต้ ร้านอาหาร

092-2909056
12 พนกังานบญัชี ญ 1 - ปวช.ข้ึนไป 10,000 ตามเง่ือนไขบริษทั ฮวงเก้ิงวุด๊(ประเทศไทย)จ ากดั 098-2340352
13 พนกังานขบัรถคีบไม้ ช 1 - ม.6 ข้ึนไป 350/ว ประกนัสังคม ต.โนนสมบูรณ์

โอที อ.เมือง จ.บึงกาฬ
14 พนกังานส่งอาหาร ช 10 18-30ปี ม.3 ข้ึนไป 40/ชัว่โมง บุคลิกภาพดี ยิม้แยม้ เดอะพิซซ่า คอมปะนี บึงกาฬ บริการอาหาร
15 พนกังานในครัว ช/ญ 10 18-30ปี ม.3 ข้ึนไป 40/ชัว่โมง ท างานเป็นกะได้ 094-2978063 เคร่ืองด่ืม
16 พนกังานบริการลูกคา้ ช/ญ 10 18-25ปี ม.3 ข้ึนไป 40/ชัว่โมง *เทรนงานหนองคาย*

17 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่เกิน40ปี ไม่จ  ากดั 315 ตามเง่ือนไขบริษทั บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จ  ากดั ยางอดัแท่ง
ประกนัสังคม 195 ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ 042-490949

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
18 พนกังานขาย ชาย 6 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 12,000 ประกนัสังคม ไทยลอตเต้ โทรคมนาคม

ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง 083-0968205
จ.บึงกาฬ

19 เสมียนหนา้ลาน ช/ญ 2 23-30 ม.3ข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ บริษทัหนองคายจารุวงศ ์จ  ากดั ป้ัมน ้ามนั
20 เด็กป้ัม ช/ญ 6 ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง มีใจรักงานบริการ 197 ม.1 ต.วิศิศฐ์ อ.เมือง 042-491409
21 คนสวน ช 2 ไม่จ  ากดั ตามตกลง จ.บึงกาฬ 085-6819007
22 อเมซอน ช/ญ 3 ม.3ข้ึนไป ตามตกลง
23 เซเว่น(7-11) ช/ญ 6 ม.3ข้ึนไป ตามตกลง
24 แม่บา้น ญ 3 ไม่จ  ากดั ตามตกลง
25 HR (บุคคล) ช/ญ 1 ป.ตรี ตามตกลง
26 แคชเชียร์ ญ 2 ไม่จ  ากดั ปวช-ปวส 11,000บาท ประกนัสังคม โลตสั สาขาบึงกาฬ

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

27 พนกังานขายบญัชี หญิง 1 - ปวส.ข้ึนไป 320/ว ประกนัสังคม หจก.หนุ่มปากคาด คา้ส่งเคร่ืองด่ืม
28 พนกังานขาย ชาย 2 - ไม่จ  ากดั 315/ว 081-3804361

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854
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29 จป.วิชาชีพ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง ประกนัสังคม ซนัน่ีเวย ์รับเบอร์ จ  ากดั ผลิตยางแท่ง
30 เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง โอที 158 ต.ค าแกว้ อ.โซ่พิสัย
31 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 40 20-38ปี ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง ท่ีพกัฟรี 042-490627

32 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 315 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ บมจ.สยามแมค็โคร สาขาบึงกาฬ คา้ส่ง

33 หวัหนา้แผนกอาหารสด ช/ญ 1 25-30 ปี ปวส.ข้ึนไป 15,000 680 ม.7 ต.วิศิษฐ์ 042-492600

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
34 พนกังานขาย ช/ญ 3 22-40ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง คา่เบ้ียขยนั บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ บึงกาฬ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
35 พนกังานเฟอร์นิเจอร์ ช 1 22 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 328 ม.10 ต.บึงกาฬ
36 เจา้หนา้ท่ีบญัชี ญ 1 22 ข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัอุบติัเหตุ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
37 พนกังานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช 1 ตามตกลง ประกนัสังคม

โบนสัรายไดอ่ื้นๆ
38 พนกังานเสริฟ ญ 4 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง คา่ล่วงเวลา ร้าน ดีนะชาบู บริการอาหาร
39 ผูช่้วยพ่อครัว ช/ญ 4 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง อาหารกลางวนั 090-2956395

ชุดยนิูฟอร์ม
40 พนกังานทัว่ไปฝ่ายผลิต ช/ญ 50 - ม.3 ข้ึนไป 315 โอที เซาทแ์ลนดรี์ซอร์ซ ผลิตยาง
41 ขบัรถโฟลค์ลิฟ ชาย 5 18ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัสังคม 081-8978867
42 พยาบาลวิชาชีพ ญ 1 25ปีข้ึนไป ป.ตรี 23,000 ท่ีพกัฟรี
43 ช่างประจ าศูนย์ ช 2 - ม.6 ข้ึนไป 9,150 ชุดยนิูฟอร์ม เจียง ฮอนดา้บึงกาฬ
44 พนกังานขาย(สาขาพรเจริญ) ช/ญ 1 ไม่เกิน35ปี ม.6 ข้ึนไป 315 ประกนัสังคม

(สาขาพรเจริญ 081-5442282)
45 ธุรการ ช/ญ 2 ไม่จ  ากดั ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง มีโฮที หจก.แสงสว่างเกษตร รับเหมาก่อสร้าง
46 ช่างซ่อมรถ ช 2 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง มีคา่เบ้ียเล้ียง 290/8หมู9่ 062-1304030
47 คนขบัสิบลอ้ ช 3 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
48 คนขบัรถเกรด ช 1 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง จ.บึงกาฬ
49 ช่างเช่ือม ช 2 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง
50 คนขบัแบคโฮ ช 5 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง
51 ช่างส ารวจ ช/ญ 2 ไม่จ  ากดั ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง
52 กุ๊ก ไทย-จีน ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 17,000 ตามเง่ือนไขบริษทั บี เค เพลส แอนด ์รีสอทร์ โรงแรม
53 พนกังานตอ้นรับ ญ 3 ม.6 ข้ึนไป 315 ประกนัสังคม
54 แม่บา้นทัว่ไป ญ 2 ไม่จ  ากดั 315
55 พนกังานเสริฟ ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 315
56 คนลา้งจาน ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 315
57 บญัชี-บุคคล ญ 1 26-40ปี ปวส.ข้ึนไป 315 ประกนัสังคม พีเอน็ดบับลิว รับเบอร์จ ากดั ยางพาราแปรรูป

บญัชี 151ม.6 ต.หอค า 089-0430363
อ.เมือง จ.บึงกาฬ

58 เจา้หนา้ท่ีการตลาด ช/ญ 3 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี รายไดข้ึ้นกบั มีรถยนตส่์วนตวั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 042-714625
(สินเช่ือบุคคล,บา้น,รถยนต)์ ผลงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

59 เจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็ ช 1 20-35ปี ปวส.-ป.ตรี 11,000 ประกนัสังคม เฮง ลิสซ่ิง จ  ากดั สินเช่ือ
เบ้ียขยนั ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ

3 เดือนปรับบรรจุ เพ่ิมเงินเดือน 099-6375480
60 เจา้หนา้ท่ีแนะน าสินคา้ ช/ญ 2 18-35ปี ปวส. 9,000 ตามเง่ือนไขของบริษทั หจก.ฉัตรเพชรเรดิโอ จ าหน่ายปุ๋ ย

103/1ม.6 ตโซ่
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธนัวาคม 2561


