
 

                                      รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
ร้าน ก.วัสดุก่อสร้าง                                                ประเภทกิจการ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ที่อยู่  285  ม.11  ต.ชัยพร  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 093-1171866 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

พนักงานอัดอิฐบลอ๊ก 2 ชาย 18-50 ไม่จ ากัดวุฒ ิ เป็นงานเหมา 
จะมีรายได้

เริ่มต้น 
800-1,000 

บาท/วัน 

-สามารถเหมาเป็นครอบครัวได ้
-สุขภาพแข็งแรง 
-ขยัน อดทน  
-มีประสบการณ ์
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
 
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

    รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
อู่โชควิทยา                                                      ประเภทกิจการ  บริการรับซ่อมรถยนต์ 
ที่อยู่ บ้านโนนจ าปาทอง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทร. 088-3367164 คุณวิทยา 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ
 

10,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์  
-สุขภาพแข็งแรง  
-ไมเ่กี่ยงงาน ขยัน อดทน 
-มีโอท ี
-ทดลองงาน 1 เดือน  
-อาหารเที่ยงฟร ี
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

                                      รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
หจก.มิตรศิลป์มอเตอร์ไซด์                                   ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
ที่อยู่  394  ม.9  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 088-5357072 (ผู้จัดการร้าน) 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. พนักงานขายหนา้ร้าน 2 ช/ญ 25-55 ปวช. ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-อัธยาศัยดี  รักงานบริการ 
-ขยัน อดทน  
-ใช้คอมพิวเตอร์ได ้
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

2. ช่างบริการ 
 
 

2 ชาย 25-40 ปวช. ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ ์
-ขยัน อดทน 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

                                      รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
หจก.ส าราญบึงกาฬอิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต                     ประเภทกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา 
ที่อยู่ 229  ม.4  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 061-0547129 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

แรงงานทั่วไป 
(มีทั้งรูปแบบงานเหมา) 

6 ชาย 18-60 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง 
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-ประจ าแผนกเลื่อยไม้ และแรงงานทั่วไป 
 ในโรงงาน 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
 
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-4908 
 



 

                                      รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
ร้านไก่ย่างห้าดาว                                               ประเภทกิจการ  จ าหน่ายไก่ย่าง 
ที่อยู่  บริเวณด้านหน้าห้างบิ๊กซี  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 085-7995556 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

พนักงานขาย 1 หญิง 23-35 ม.3 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน 
-รักงานขาย 
-อัธยาศัยด ี
-สัมภาษณ์ผา่นเริ่มงานทันท ี
 
 
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

                                      รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
ร้านบึงกาฬเฟอร์นิเจอร์                                      ประเภทกิจการ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
ที่อยู่  357  ม.1  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 081-7391900  

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1.ช่างประกอบเฟอร์นิเจอร ์ 2 ชาย 25-45 ม.3 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-มีประสบการณ ์
-ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-เวลาท างาน 08.00-17.30 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
-ผ่านทดลองงานปรับคา่จ้างเป็นรายเดอืน 

2. พนักงานยกของ 
 

2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง 
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-เวลาท างาน 08.00-17.30 น.  
-หยุดวันอาทิตย ์
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 



 

    รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
สวนนายหมายพันธุ์ไม ้                                   ประเภทกิจการ จ าหน่ายพันธุ์ไม้ทุกชนิด 
ที่อยู่   -  ม. -  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 063-3345861 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

คนงานทั่วไป 3 ชาย 21-35 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-รักงานบริการ 
-สุขภาพแข็งแรง  
-ยกของหนักได้ 
-ไม่เกี่ยงงาน ขยัน อดทน 
-เวลาท างาน 07.30-17.30 น. 
 
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

                                      รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
บริษัท  แอดไวซ์ IT บึงกาฬ จ ากัด                 ประเภทกิจการ จ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ที่อยู่  422  ม.1  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 080-7697544 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-30 ม.6 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
-อัธยาศัยดี รักงานบริการ 
-คล่องแคล่วว่องไว 
-เวลาท างาน 08.30-18.30 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

2. ช่างบริการ 
 

4 ชาย 20-30 ม.6 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ ์
-รักงานซ่อม รักงานบรกิาร 
-อัธยาศัยด ี
-เวลาท างาน 08.30-18.30 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 



 

    รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
หจก. JB เมทัลซีท                                        ประเภทกิจการ จ าหน่ายหลังคาเมทัลซีท 
ที่อยู่  373  ม.9  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 081-0608666 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. พนักงานขาย 2 หญิง 20-40 ม.6 ขึ้นไป 
 

320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานขาย งานบริการ 
-อัธยาศัยดี ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
 

2. พนักงานขนส่ง 2 ชาย 20-40 ป.6 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง ยกของหนักได้ 
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-อัธยาศัยดี  หยุดวันอาทิตย ์
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 



 

    รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
บริษัท  มิตซูเจียงหนองคาย จ ากัด สาขาบึงกาฬ                 ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถยนต์ 
ที่อยู่  414  ม.1  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 081-1849149 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. ที่ปรึกษาการขาย 4 ช/ญ 18-40 ม.6 ขึ้นไป 
 

6,000 
บาท/เดือน 

-มีค่าคอมมิชช่ัน รักงานบริการ งานขาย 
-อัธยาศัยดี สุขภาพแข็งแรง บุคลิกด ี

2. ช่างบริการ 2 ชาย 18-30 ปวช.-ปวส. 10,000 
บาท/เดือน 

-ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 
-อัธยาศัยดี สุขภาพแข็งแรง บุคลิกด ี

3. ช่างศูนยส์ ี 3 ชาย 18-30 ม.3-ปวส. ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 
-อัธยาศัยดี สุขภาพแข็งแรง บุคลิกด ี

4. ที่ปรึกษาด้านบริการ 1 ช/ญ 18-40 ปวส.ขึ้นไป 10,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ รักงานบริการ งานขาย 

5. พนักงานอะไหล ่ 1 ช/ญ 18-40 ปวส.ขึ้นไป 10,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ รักงานบริการ งานขาย 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

    รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง 
บริษัท หนองคายจารุวงศ์บริการ จ ากัด (ปั้ม ปตท.บึงกาฬ)      ประเภทกิจการ สถานีบริการน  ามัน 
ที่อยู่  197  ม.1  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 085-6819007 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. พนักงานหน้าลาน 5 ช/ญ 18-30 ป.6 ขึ้นไป 
 

320 
บาท/วัน 

-รักงานบริการ งานขาย ท างานเป็นกะได ้
-อัธยาศัยดี สุขภาพแข็งแรง  
 

2. พนักงานเซเว่น 6 ช/ญ 18-28 ม.3 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นเศษ 
-อัธยาศัยดี รักงานขาย งานบริการ  
 

3. พ่อบ้าน 1 ชาย 20-40 ป.6 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-ท าความสะอาดทั่วไป 
-สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน ไม่เกีย่งงาน 
 

4. แม่บ้าน 1 หญิง 20-40 ป.6 ขึ้นไป 320 
บาท/วัน 

-ท าความสะอาดทั่วไป 
-สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน ไม่เกีย่งงาน 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
บริษัท เอไอเอ ส านักงานคุณจินดารัตน์                         ประเภทกิจการ ประกันชีวิต 
ที่อยู่  550  ม.7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 042-491429 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

ที่ปรึกษาด้านการเงิน 20 ช/ญ 20-40 ม.6 – ป.ตรี 
 

10,000 
บาทขึ้นไป 
ต่อเดือน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานขาย งานบริการ 
-บุคลิกดี พูดจาไพเราะ 
-อัธยาศัยดี ขยัน อดทน  
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
บริษัท คอนซูเมอร์เฮ้าส์ จ ากัด                         ประเภทกิจการ จ าหน่ายสินค้าอปุโภค-บริโภค 
ที่อยู่ ตรงข้ามโรงแรมพี.เค.  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 086-4593545 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

พนักงานขาย (เซลล์) 3 ช/ญ 25-35 ม.3 ขึ้นไป 
 

320 
บาทต่อวัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานขาย งานบริการ 
-พูดจาไพเราะ  
-อัธยาศัยดี ขยัน อดทน  
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
-มีค่าคอมมิชช่ัน 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จ ากัด                         ประเภทกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
ที่อยู่  103  ม.7  ต.ไคสี  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 083-4584470  

ส่งประวัติสมัครงานทาง E-mail : hr.nb@bestpac.co.th 
ต าแหน่ง จ านวน 

(อัตรา) 
เพศ อาย ุ

(ปี) 
วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 

(วัน/เดือน) 
เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. ผู้จัดการ 
แพลนทค์อนกรีตผสมเสร็จ 
 
 

1 ชาย 30 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 
ทุกสาขา 

 

18,000 
 ถึง 

    30,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์ท างานในระดับการจัดการ 
 การผลิต 3 ปีขึ้นไป 
-รักงานขาย งานบริการ 
-อัธยาศัยดี ขยัน อดทน  
ลักษณะงาน : บริหารจดัการกระบวน 
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตามมาตรฐาน 
และส่งมอบลูกค้าตามก าหนด 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จ ากัด                         ประเภทกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
ที่อยู่  103  ม.7  ต.ไคสี  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 083-4584470  

ส่งประวัติสมัครงานทาง E-mail : hr.nb@bestpac.co.th 
ต าแหน่ง จ านวน 

(อัตรา) 
เพศ อาย ุ

(ปี) 
วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 

(วัน/เดือน) 
เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

2. หัวหน้างาน 
แพลนทค์อนกรีตผสมเสร็จ 
 
 

1 ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 
ทุกสาขา 

 

10,000 
 ถึง 

    15,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์ท างานในระดับหน้างาน 
 1 ปีขึ้นไป 
-รักงานขาย งานบริการ 
-อัธยาศัยดี ขยัน อดทน  
ลักษณะงาน : ควบคมุ ตรวจสอบงานผลิต 
คอนกรีตผสมเสร็จตามมาตรฐานและส่งมอบ
ลูกค้าตามก าหนด 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จ ากัด                         ประเภทกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
ที่อยู่  103  ม.7  ต.ไคสี  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 083-4584470  

ส่งประวัติสมัครงานทาง E-mail : hr.nb@bestpac.co.th 
ต าแหน่ง จ านวน 

(อัตรา) 
เพศ อาย ุ

(ปี) 
วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 

(วัน/เดือน) 
เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

3. พนักงานขับรถมิกส ์
    คอนกรีตผสมเสร็จ 
 
 

5 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 
 
 

9,500 
 ถึง 

    14,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานบริการ 
-อัธยาศัยดี ขยัน อดทน  
-สุขภาพแข็งแรง 
-มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึน้ไป 
ลักษณะงาน : ขับรถมิกส์คอนกรีต 
ผสมเสร็จพร้อมบริการในงานเทคอนกรีต 
ผสมเสร็จตามที่ลูกค้าก าหนด 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จ ากัด                         ประเภทกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
ที่อยู่  103  ม.7  ต.ไคสี  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 083-4584470  

ส่งประวัติสมัครงานทาง E-mail : hr.nb@bestpac.co.th 
ต าแหน่ง จ านวน 

(อัตรา) 
เพศ อาย ุ

(ปี) 
วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 

(วัน/เดือน) 
เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

4. พนักงานประจ าแท่น 
    ผสมคอนกรีตผสมเสร็จ 
 
 

5 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 
 
 

9,500 
 ถึง 

    14,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ขยัน อดทน  
-สุขภาพแข็งแรง 
-สามารถท างาน OT ได้ และสะดวก 
 ในการเดินทางมาท างาน 
ลักษณะงาน : ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
ตามมาตรฐานและมีคณุภาพตามที่ก าหนด 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
หจก. บึงกาฬออโต้                                       ประเภทกิจการ บริการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ 
ที่อยู่  262  ม.10  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 081-9178047  

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. ช่างเคาะ 
 
 

1 ชาย 18-60 ไม่จ ากัดวุฒ ิ
 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ ์ 
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-มี OT 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

2. ช่างส ี 5 ชาย 18-60 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ ์ 
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-มี OT 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
บริษัท ประเสริฐนิกรกุลขนส่ง จ ากัด                      ประเภทกิจการ การขนส่งสินค้าทางบก 
ที่อยู่  312  ม.9  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 081-3628880  

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

ช่างซ่อมรถบรรทุก 
 
 

2 ชาย 30-60 ไม่จ ากัดวุฒ ิ
 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ  
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
 
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
โรงแรมวิสคอมเรสซิเดนซ์บึงกาฬ                                 ประเภทกิจการ โรงแรม 
ที่อยู่  503  ม.1  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 081-3628880  

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

แม่บ้าน (ด่วน) 
 
 

3 หญิง 18-40 ไม่จ ากัดวุฒ ิ
 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ  
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-เวลาท างาน 07.00-17.00 น. 
-หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
-ท าความสะอาดห้องพกั 
-รักงานท าความสะอาด 
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง (Copament) 
หจก. TK เมทัลชีท บึงกาฬ                                  ประเภทกิจการ จ าหน่ายหลังคาเมทัลชีท 
ที่อยู่  280  ม.8  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 099-4594442 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

พนักงานทั่วไป 
 
 

2 ชาย 20-35 ม.6 ขึ้นไป 
 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ  
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
 
 
 

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
หจก. เล้งบึงกาฬเซอร์วิส                             ประเภทกิจการ บริการซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสี 
ที่อยู่  69  ม.8  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 085-0072085  

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. พนักงานเคลมประกัน 
   เข้าระบบ 
 
 

2 ช/ญ 18-35 ปวช. ขึ้นไป 
 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ  
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได ้
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

2. ช่างสี ช่างเคาะ 
    ช่างประกอบ 

4 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ  
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 
 



 

รับสมัครแทนนายจ้าง 

ต าแหน่งงานว่าง  
หจก. เล้งบึงกาฬคอนกรีตเซอร์วิส                         ประเภทกิจการ จ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
ที่อยู่  188  ม.8  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โทร. 062-1985578 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิการ/ลักษณะงาน 

1. -พนักงานขับรถบรรทุก 
    -พนักงานขับรถโม ่
    -พนักงานรถเทรลเลอร ์
    -พนักงานขับรถเฮี๊ยบ 
 

5 ชาย 20-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ
 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ ์
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป 
-มีค่าเที่ยว และค่าขา้วให้ 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

2. พนักงาน คิว.ซ ี 4 ชาย 18-30 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ  
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ท างานกลางแจ้งได ้
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

“บริการด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงานท า” ส านักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 042-490853 


