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

1 บญัชี,เสมียน ญ 2 20ปีข้ึนไป ปวช-ปวส ตามตกลง ตามเง่ือนไขส านกังาน ประเสริฐผลพฒันารุ่งเรืองมิเตอร์ 081-1173988

2 พนกังานลา้งรถ ช 1 - ปวช-ปวส ตามตกลง 103 ม.14 ต.เซกา 086-4556529

อ.เซกา จ.บึงกาฬ

3 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 300-400 ค่ากะ ค่าโอที บริษทั รับเบอร์แลนดโ์ปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตยางพาราแทง่

4 พนกังานถอดอกัแทง่ยาง ช/ญ 10 20-40 ม.3ข้ึนไป 300-400 ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 338 ม.2 ต.โนนสมบรูณ์

5 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 20-40 ปวช ปวส 320 ค่าเบ้ียขยนั ค่างานหนกั อ.เมือง จ.บึงกาฬ

6 ช่างซ่อมบ ารุง ช 2 ไม่จ  ากดั ปวช ปวส ตามตกลง ประกนัสงัคม 042-490892

กองทนุทดแทน

7 พนกังานฝ่ายขาย ช/ญ 5 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 9,600 ประกนัสงัคม เจียง บึงกาฬ ขายรถจกัรยานยนต์

ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 089-6207222

8 พนกังานประจ าร้าน ช/ญ 2 - ปวช.ข้ึนไป 307/วนั ตามเง่ือนไขบริษทั จารุวงคโ์มบาย แอนดเ์ซอร์วิส โทรคมนาคม
9 พนกังานขาย ช/ญ 4 - ม.6 ข้ึนไป 307/วนั ประกนัสงัคม 586 ม.7 ต.บึงกาฬ 063-7388999

10 ช่างติดตั้ง ช 3 - ม.6 ข้ึนไป 307/วนั ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
11 เลขานุการ - 8 - ม.6 ข้ึนไป 350 /ว โบนสัส้ินปี บริษทั เอไอเอ บึงกาฬ ประกนัภยั
12 แคชเชียร์ - 2 - " " ประกนัสงัคม 042-491429
13 พนกังานขาย - 20 - " " ประกนัชีวิต
14 พนกังานคอมพิวเตอร์ - 1 - " "
15 พนกังานขบัรถหกลอ้ ชาย 2 ไม่เกิน40ปี ม.6 ข้ึนไป 305 ตามเง่ือนไขบริษทั แคชแวนแน๊ทเมน้น์ จ  ากดั
16 พนกังานทัว่ไป ชาย 1 20-40ปี ป.6 ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม ตรงขา้มโรงแรม บีเค บึงกาฬ
17 พนกังานขายรถเร่ ชาย 1 20-35ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
18 ช่างเทคนิค ชาย 6 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 12,000 ซ่อม,ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3 BB โทรคมนาคม
19 เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 9,900 ขบัรถยนตไ์ด้ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง 042-080391

จ.บึงกาฬ

20 บญัชี ญ 1 23-30 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ ส าราญแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ หมูบ่า้นจดัสรร
21 จดัซ้ือ ช/ญ 1 ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง มีใจรักงานบริการ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ 088-7486608
22 แพก็ก้ิง ช 1 ม.3ข้ึนไป ตามตกลง จ.บึงกาฬ
23 ธุรการ ญ 1 ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง
24 สโตร์ ช 1 ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
25 พนกังานขบัรถ ช 1 ม.3ข้ึนไป ตามตกลง
26 ท่ีปรึกษาการขาย ไม่จ  ากดั 2 - ม.3ข้ึนไป 7,800 ค่าคอมมิชชัน่ ซูซูกิเจียง สาขาบึงกาฬ จ าหน่ายรถยนต์

กองทนุส ารองเล้ียงชีพ ต.วิศิษฐ์ 042-490551
ประกนัสงัคม อ.เมือง จ.บึงกาฬ

27 พนกังานขายบญัชี หญิง 1 - ปวส.ข้ึนไป 320/ว ประกนัสงัคม หจก.หนุ่มปากคาด คา้ส่งเคร่ืองด่ืม
28 พนกังานขบัรถ ชาย 1 - ไม่จ  ากดั 081-3804361

29 พนกังานขายและบริการ ช/ญ 2 23 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 9,500 มีใจรักงานบริการ เอง็จุ่งฮวดเซลลแ์อนเซอร์วิส เทเลวิสโลตสับึงกาฬ
ร่าเริง ยิ้มแยม้ แจ่มใส 042-326500 ต่อ 700

ประกนัสงัคม
30 พนกังานทัว่ไป ช/ญ 4 18-45ปี ไม่จ  ากดั 350/ว ขยนั/อดทน จิระดา พานิชย์ ซ้ือของเก่า

ซ่ือสตัย์ 083-3467484

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854
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31 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 315 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ บมจ.สยามแมค็โคร สาขาบึงกาฬ คา้ส่ง

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

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
33 พนกังานขาย ช/ญ 3 22-40ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าเบ้ียขยนั บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ บึงกาฬ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
34 พนกังานเฟอร์นิเจอร์ ช 1 22 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง กองทนุส ารองเล้ียงชีพ 328 ม.10 ต.บึงกาฬ
35 พนกังานประตูไมอ้ดั ช 1 22 ข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัอุบติัเหตุ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
36 พนกังานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ช 1 ตามตกลง ประกนัสงัคม

โบนสัรายไดอ่ื้นๆ
37 พนกังานบญัชี ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง หอ้งพกั/ค่าอาหาร หนองคายจารุวงศบ์ริการ จ าหน่ายน ้ามนั
38 คนสวน ช 2 20ปีข้ึนไป - ตามตกลง ประกนัสงัคม 197 ม.1 042-491409
39 พนกังานหนา้ลาน(เติมน ้ามนั) ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป ตามตกลง ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

40 พนกังานทัว่ไปฝ่ายผลิต ช/ญ 30 - ม.3 ข้ึนไป 315 โอที เซาทแ์ลนดรี์ซอร์ซ ผลิตยาง
41 พนกังานขบัตกั ชาย 5 ม.3 ข้ึนไป 315 ประกนัสงัคม

42 ช่างประจ าศนูย์ ช 2 - ม.6 ข้ึนไป 9,150 ชุดยนิูฟอร์ม เจียง ฮอนดา้บึงกาฬ
43 พนกังานขาย(สาขาพรเจริญ) ช/ญ 1 ไม่เกิน35ปี ม.6 ข้ึนไป 315 ประกนัสงัคม

(สาขาพรเจริญ 081-5442282)
44 บญัชี-ทัว่ไป ชาย 2 30ปีข้ึนไป - ตามตกลง ประกนัสงัคม หจก.ศิริอมัพรประตูมว้น 042-491819
45 แม่บา้น ญ 2 35ปีข้ึนไป - ตามตกลง รักงานบริการ 33-9 ต.บึงกาฬ 085-0056479
46 พนกังานตอ้นรับ ญ 1 35ปีข้ึนไป - ตามตกลง อ.เมือง จ.บึงกาฬ 061-8494114
47 ช่างยนต์ ช 1 35ปีข้ึนไป
48 พนกังานตอ้นรับ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 315 ตามเง่ือนไขบริษทั บี เค เพลส แอนด ์รีสอทร์ โรงแรม
48 พนกังานเสริฟ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 315 ประกนัสงัคม
50 สโตร์ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 315
51 ธุรการขาย ช 1 23ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 315 ประกนัสงัคม ซีพีเอฟ ประเทศไทย -

มีใบขบัข่ีรถยนต์ 514/2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
092-6120502

52 พนกังานขาย ช/ญ 2 25-40ปี ปวช.ข้ึนไป 12,000 มีค่าคอมมิชชัน่ หนองคายคอนกรีต โปรดกัส์ จ  ากดั
081-8745175

53 จป.วิชาชีพ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง ประกนัสงัคม ซนัน่ีเวย ์รับเบอร์ จ  ากดั ผลิตยางแทง่
54 เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง โอที 158 ต.ค าแกว้ อ.โซ่พิสยั
55 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 40 20-38ปี ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง ท่ีพกัฟรี 042-490627
56 ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต ช 1 21-35ปี ปวช-ปวส 315/ว ตามเง่ือนไขบริษทั เลมอนโพน(เลมอนพาซ่า) มือถือและอินเตอร์เน็ต
57 พนกังานขายมือถือ ญ 2 20-35ปี ปวช-ปวส 315/ว 87/3 ต.โซ่พิสยั 

อ.โซ่พิสยั จ.บึงกาฬ
081-5443057

58 แม่บา้น ช 1 - ป.6 ข้ึนไป 315 ตามเง่ือนไขบริษทั  ซีทีอาร์ 333 จ ากดั
086-8559055

59 พนกังานยกน ้าแขง็ ช 10 18 ปีข้ึนไปไม่จ  ากดั 315 หยดุอาทิตยล์ะ 1 วนั โรงน ้าแขง็วีระผล โรงน ้าแขง็
042-491327

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854
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