
ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกจิกำร

1 ช่างไฟฟ้า ชาย 2 20 ปีข้ึนไป ปวช ปวส 10,000 มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ อี.คิว รับเบอร์ ผลิตยางพาราแท่ง

ประกนัสงัคม 66 ม. 11 ต.หนองยอง

อ.ปากคาด จ.ปากคาด

2 พนกังานขบัรถ ช 5 - ไม่จ  ากดั ตามโครงสร้าง มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ วารีเทพบึงกาฬ (พรเจริญ) ผลิตและจ าหน่ายน ้าแข็ง

 ต.พรเจริญ

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

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

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

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 

กองทุนทดแทน

7 บญัชี ช/ญ 2 18ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 305 สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้ หจก.แสงสวา่งเกษตร รับเหมาก่อสร้าง

8 แคชเชียร์ ญ 2 20 ปีข้ึนไปปวช.ข้ึนไป 305/วนั ตามเง่ือนไขบริษทั หจก.พชัราภรณ์ อาหารและเคร่ืองด่ืม

527ม.7

ต.วิศิษฐ์

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

9 เลขานุการ - 8 - ม.6 ข้ึนไป 350 /ว โบนสัส้ินปี บริษทั เอไอเอ บึงกาฬ ประกนัภยั

10 แคชเชียร์ - 2 - " " ประกนัสงัคม

11 พนกังานขาย - 20 - " " ประกนัชีวิต
12 พนกังานคอมพิวเตอร์ - 1 - " "

13 พนกังานขบัรถหกลอ้ ชาย 2 ไม่เกิน40ปี ม.6 ข้ึนไป 305 ตามเง่ือนไขบริษทั แคชแวนแน๊ทเมน้น์ จ  ากดั ขายเร่สอนคา้

14 พนกังานทัว่ไป ชาย 1 20-40ปี ป.6 ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม ตรงขา้มโรงแรม บีเค บึงกาฬ

15 พนกังานขายรถเร่ ชาย 1 20-35ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

16 พนกังานขาย ช/ญ 5 18-35 ไม่จ  ากดั 10,000+ ประกนัสงัคม เบสไลน์ มาเก็ตต้ิง ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ยนิูฟอร์ม 150ม.12

โอที/โบนสั อ.ศริวิไล จ.บึงกาฬ

เบ้ียเล้ียงวนัละ100

17 ช่างแอร์ ชาย 1 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 385/ว ตามเง่ือนไขบริษทั เร่ืองฤทธ์ิการช่าง จ าหน่ายแอร์บา้น

18 พนกังานทัว่ไป ชาย 1 " ไม่จ  ากดั 305/วนั 24/1 ต.บึงกาฬ พร้อมติดตั้ง

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

19 ท่ีปรึกษาการขาย ไม่จ  ากดั 4 - ม.3ข้ึนไป 7,800 ค่าคอมมิชชัน่ ซูซูกิเจียง สาขาบึงกาฬ จ าหน่ายรถนต์

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ต.วิศิษฐ์

ประกนัสงัคม อ.เมือง จ.บึงกาฬ

20 พนกังานท าความสะอาด ญ 2 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 305 ประกนัสงัคม เอสเค ซี แมเนจเมนต์ ปฎิบติังานท่ีศาลจงัหวดั

21 คนสวน ช 2 20ปีข้ึนไป 305 บึงกาฬ

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน กนัยายน 2560



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกจิกำร

22 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช 5 18 ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 305 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ คา้ส่ง

680 ม.7 ต.วิศิษฐ์

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

23 พนกังานขาย ช/ญ 7 22-40ปี ม.3 ข้ึนไป 305 ค่าเบ้ียขยนั บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ บึงกาฬ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

24 พนกังานบญัชีและการเงิน ช/ญ 2 22 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 328 ม.10 ต.บึงกาฬ

25 แคชเชียร์ ช/ญ 1 22 ข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัอุบติัเหตุ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ประกนัสงัคม

โบนสัรายไดอ่ื้นๆ

26 ท่ีปรึกษาการขาย ช/ญ 10 18ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 305/วนั ค่าคอมมิชชั้น อีซูซุบึงกาฬ จ าหน่ายรถยนต์

27 ช่างยนต์ ช 5 18ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 305/วนั ประกนัสงัคม 339หมู่9

ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

28 พนกังานขาย ช/ญ 5 - ม.6 9,300 เบ้ียเล้ียง+คอมมิชชัน่ บ.ราชสีมา SDO จ ากดั ศูนยก์ระจายส้ินคา้

29 พนกังานขบัรถ ชาย 1 ม.3 ข้ึนไป 9,300 ประกนัสงัคม

โบนสัส้ินปี

30 ช่างประจ าศูนย์ ช 2 - ม.6 ข้ึนไป 9,150 ชุดยนิูฟอร์ม เจียง ฮอนดา้บึงกาฬ

ประกนัสงัคม

31 เชลเทคนิค ชาย 2 - ปวส.ข้ึนไป 9,000/ด ประกนัสงัคม บริษทั อุดร ช.ทวี จ  ากดั ฮีโน่ บึงกาฬ

32 ธุระการอะไหล่ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวส. ชุดยนิูฟอร์ม

33 บญัชี ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวส.

34 ช่าง ช 1 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป

35 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ช 1 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั

36 แม่บา้น ญ 1 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั

37 พนกังานขาย ไม่จ  ากดั 4 - ไม่จ  ากดั 9,150 ประกนัสงัคม จารุวงคโ์มบายแอนด์เซอร์วิส -

ชุดยนิูฟอร์ม

คอมมิชชัน่

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน กนัยายน 2560


