
 

                                      โต๊ะที่  1 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  อีซูซุบึงกำฬ  จ ำกัด                                            ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยรถยนต์ 
ที่อยู่ 339  ม.9  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร.042-490999 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 7,000 
บาท/เดือน 

-บวกค่าคอมมิชช่ัน 
-บุคลิกดี อัธยาศยัดี  
-รักงานบริการ 
-ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ ์

2. ที่ปรึกษางานบริการ 
 
 
 

1 ช/ญ 20-35 ม.6 ขึ้นไป 9,000 
บาท/เดือน 

-บวกค่าคอมมิชช่ัน 
-บุคลิกดี อัธยาศยัดี 
-รักงานบริการ 
-ลักษณะงาน ให้บริการจุดรับรถเข้าบริการ 
และตรวจเช็ครถก่อนเขา้รับบริการ 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 



 

    โต๊ะที่  2 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
หจก.อุดร ช.ทวี สำขำบึงกำฬ                               ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยรถบรรทุกยี่ห้อฮีโน่ 
ที่อยู่ 166  ม.2  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 088-5488228 (ผู้จัดกำรสำขำ) 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

ช่าง 1 ชาย 18-40 ปวช.-ปวส. 
สาขา 

ช่างยนต ์

9,600 
บาท/เดือน 

-ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์  
-รักงานบริการ 
-สุขภาพแข็งแรง  
-ไมเ่กี่ยงงาน ขยัน อดทน 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
 
 
 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

                                      โต๊ะที่  3 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  3BB  จ ำกัด                                            ประเภทกิจกำร บริกำรติดต้ังเน็ตบ้ำน 

ที่อยู่ 533  ม.1  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 095-1925407 
ต ำแหน่ง จ ำนวน 

(อัตรำ) 
เพศ อำย ุ

(ปี) 
วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 

(วัน/เดือน) 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. ช่างเทคนคิ 5 ช/ญ 20-30 ปวส. ขึ้นไป 12,000 
บาท/เดือน 

-มีค่าคอมมิชช่ัน และโอที 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-อัธยาศัยดี  รักงานบริการ 
-ลักษณะงาน : ติดตั้งเน็ต และซ่อมบ ารุง 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

2. เจ้าหน้าที่การตลาด 
   และการขาย 
 
 

3 ช/ญ 20-30 ม.6 ขึ้นไป 9,900 
บาท/เดือน 

-บวกค่าคอมมิชช่ัน 
-อัธยาศัยดี รักงานบริการ ขยัน อดทน 
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 



 

                                      โต๊ะที่  4 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  รับเบอร์แลนด์โปรดักส์  จ ำกัด                     ประเภทกิจกำร ผลิตและแปรรูปยำงพำรำ 
ที่อยู่ 338  ม.2  ต.โนนสมบูรณ์  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร.  

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. พนักงานฝ่ายผลิต 20 ชาย 18-30 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง 
-ขยัน อดทน 
 
 
 

2. ช่างซ่อมบ ารุง 
 
 

1 ชาย 25-45 ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง 
บริษัท 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานบริการ ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
 
 
 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-4908 
 



 

                                      โต๊ะที่  5 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  เซำท์แลนด์รีซอร์ซ  จ ำกดั                     ประเภทกิจกำร ผลิตและแปรรูปยำงพำรำ 
ที่อยู่  199  ม.7  ต.โคกก่อง  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 081-8978867 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน 
-มีบ้านพัก น้ าไฟ ฟร ี
-ชุดฟอร์มฟรี 1 ชุด 
-ลักษณะงาน : คัดแยกสิ่งแปลกปลอม 
 ซีลถุง และตัดตัวอยา่ง 

2. พนักงานขับรถ 
    โฟลค์ลฟิท ์
 

5 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานบริการ ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างาน 

1 ช/ญ 22-40 ป.ตร ี ตามโครงสร้าง 
บริษัทฯ 

-ลักษณะงาน : ประเมินความเสี่ยงดา้นความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 



 

                                      โต๊ะที่  6 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  ไทยอั้วยำงพำรำ  จ ำกัด สำขำบึงกำฬ              ประเภทกิจกำร ผลิตและแปรรูปยำงพำรำ 
ที่อยู่  195  ม.5  ต.โนนสมบูรณ์  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร.  

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. พนักงานตีเปอร์เซนต ์ 2 ชาย 25-35 ป.ตร ี 10,000 
บาท/ขึ้นไป 

-สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได ้
-สามารถท างานสาขาอืน่ได้ 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
 

2. พนักงานทั่วไป 
 

20 ชาย 18-40 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. และ 
20.00-08.00 น. 
-มีโอที หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 



 

    โต๊ะที่  7 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  Copyline Oa จ ำกัด สำขำบึงกำฬ            ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ที่อยู่ 313  ม.4  ต.บึงกำฬ  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 080-1234705 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

ช่างบริการ 1 ชาย 21-30 ปวช.-ปวส. 
สาขา 

คอมพิวเตอร ์
หรือ 

ที่เกี่ยวข้อง 

320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานบริการ 
-สุขภาพแข็งแรง  
-ไม่เกี่ยงงาน ขยัน อดทน 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
-ทดลองงาน 6 เดือน ปรับค่าจ้างเป็น 
รายเดอืน 
 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

                                      โต๊ะที่  8 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำบึงกำฬ  ประเภทกิจกำร ผลิตและแปรรูปยำงพำรำ 
ที่อยู่  680  ม.7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 042-492601 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. หัวหน้าแผนกสินค้า 
   อุปโภค-บริโภค 

1 ชาย 25-35 ป.ตร ี ตามโครงสร้าง 
บริษัท 

-มีประสบการณ ์
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

2. ผจก.ส่วนอาหารแชแ่ข็ง 
 

1 ช/ญ 25-35 ป.ตร ี ตามโครงสร้าง 
บริษ ท 

-มีประสบการณ ์

3. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 หญิง 22-35 ป.ตร ี ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-รักงานขาย งานบริการ ขยัน อดทน 

4. พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 ชาย 18-35 ม.6 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง ยกของหนักได้ 
-ขยัน อดทน  ท างานเปน็กะได้ 

5. พนักงานเบเกอรี ่ 1 ช/ญ 22--35 ป.ตร ี ตามโครงสร้าง 
บริษัท 

-รักการท าขนม 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ท างานเป็นกะได ้

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 



 

 

    โต๊ะที่  9 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
บริษัท  สยำมสไมล์โบรกเกอร์ จ ำกัด             ประเภทกิจกำร โบรกเกอร์นำยหน้ำประกันภัย 
ที่อยู่  710/2  ม.7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 0856958587 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

พนักงานการตลาด 5 ช/ญ 21-30 ปวส.-ขึ้นไป 
 

10,000 
บาท/เดือน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-รักงานขาย งานบริการ 
-อัธยาศัยด ี
-ขยัน อดทน  
-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย ์
-มีค่าคอมมิชช่ัน 
 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 



 

    โต๊ะที่  10 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
ท่ำทรำยแสงสว่ำง                                                ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยหินกรวดทรำย 
ที่อยู่  290/8  ม.9  ต.บึงกำฬ  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 062-1304030 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. ช่างเชื่อม 2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ
 

320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 

2. พนักงานธุรการสนาม 5 หญิง 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-ใช้คอมพิวเตอร์ได ้
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 

3. พนักงานขับรถแมค็โคร 2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 

4. พนักงานขับรถตัก 2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 

5. ลูกเรือ 2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ 320 
บาท/วัน 

-สุขภาพแข็งแรง ไม่เกี่ยงงาน 
-ขยัน อดทน 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 



 

    โต๊ะที่  10 

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
ท่ำทรำยแสงสว่ำง                                                ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยหินกรวดทรำย 
ที่อยู่  290/8  ม.9  ต.บึงกำฬ  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 062-1304030 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

6. คนขับเรือ 2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัดวุฒ ิ
 

320 
บาท/วัน 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
-ขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง 

7. พนักงานธุรการ-บัญช ี 1 หญิง 18-35 ปวช.ขึ้นไป 
สาขาบัญชี 

320 
บาท/วัน 

-ใช้คอมพิวเตอร์ได ้
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 

 
***ทุกต าแหน่ง :  เวลาท างาน 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และมี OT*** 

 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

    โต๊ะที่  11 

ต ำแหน่งงำนว่ำง  
บริษัท พีเอส มดแดงมอเตอร์ จ ำกัด สำขำบึงกำฬ     ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ 
ที่อยู่  668  ม.9  ต.บึงกำฬ  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 061-6045792 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

1. พนักงานขาย (ด่วน) 
     

1 ชาย 22-35 ปวช.-ปวส. 
ทุกสาขา 

 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณา 
 เป็นพิเศษ และใช้คอมพิวเตอรไ์ด ้
-มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี รักงานบริการ 
-เวลาท างาน 08.30-17.30 น. 
-หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

2. ผู้จัดการเขต 1 ชาย 25-30 ป.ตรี ขึ้นไป 18,000 
บาท/เดือน 

บวก 
ค่าคอมมิชช่ัน 

-มีประสบการณ์ด้านงานขายและงานบริการ 
 1 ปี และมรีถยนต์สว่นตัว พร้อมใบขับข่ี 
-ลักษณะงาน : บริหารจดัการการขายรถ 
 จักรยานยนต์และการให้บริการ 
-วิเคราะห์ตลาด และวางแผนการตลาด 
-ประสานงานกับพนักงานแต่ละสาขา 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 



 

    โต๊ะที่  11 

ต ำแหน่งงำนว่ำง  
บริษัท พีเอส มดแดงมอเตอร์ จ ำกัด สำขำบึงกำฬ     ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ 
ที่อยู่  668  ม.9  ต.บึงกำฬ  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 061-6045792 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

3. ช่างแต่ง 
     

1 ชาย 22-35 ปวช.-ปวส. 
ทุกสาขา 

 
 

320 
 บาท/วัน 

 

-มีประสบการณ ์
-มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี  
-รักงานบริการ 
-ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-เวลาท างาน 09.00-18.00 น. 
-หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
 
 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 
 



 

    โต๊ะที่  12 

ต ำแหน่งงำนว่ำง (Copament) 
โรงเรียนอนุบำลโอฬำร                                          ประเภทกิจกำร โรงเรียนเอกชน 
ที่อยู่   -  ม. -  ต.บึงกำฬ  อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ  โทร. 042-490890 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(อัตรำ) 

เพศ อำย ุ
(ปี) 

วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
(วัน/เดือน) 

เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน 

ครูผูส้อน 
-ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาจีน 
-ภาษาไทย 
-คณิตศาสตร ์
-วิทยาศาสตร ์
-ปฐมวัย 
     

6 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตร ี
 
 
 

ตามโครงสร้าง 
 

-สอบสัมภาษณแ์ละสอบสอนในเดือน 
 มีนาคม 2564 
-เริ่มท างาน 16 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 

“บริกำรด้วยใจ เพ่ือคนไทยมีงำนท ำ” ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  โทร. 042-490853 
 
 


