
ประเภทกิจการ   จําหน่ายอาหารสัตว์ ติดต่อ คุณ........-............

ที่ตั้ง   กาดน้ําทอง 2/104 ถ.ภูเก็ต ต.ในเวียง อ.มือง จ.แพร่   โทร : 054-524496

รับสมัครตั้งแต่วันที่   1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขับรถ-ยกของ 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประกันสังคมให้

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิทธาชัยเกษตร



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถจักรยานยนต์ YAMAHA ติดต่อ คุณ...-...

ที่ตั้ง   2/13 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-511442

รับสมัครตั้งแต่วันที่   1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานการตลาด 3 ชาย 20-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 310 บ./ว.  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ให้

หญิง  - หยุดวันอาทิตย์

พนักงานฝ่ายขาย 3 ชาย 20-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 310 บ./ว.  - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

หญิง  - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แพร่เจริญยนต์กรุ๊ป จํากัด



ประเภทกิจการ   ร้านอาหาร 0545556000242 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   234 ม.7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-511182

รับสมัครตั้งแต่วันที่   1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ผู้ช่วยกุ๊ก 3 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 310 บ./ว.  - ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคมให้

หญิง  - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้

พนักงานเสิร์ฟ 3 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 310 บ./ว.  - มีใจรักงานบริการ

หญิง  - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านอาหารร่มไม้ใหญ่



ประเภทกิจการ   สินเชื่อ 3530200182803 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   283/7-8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-620997-8

รับสมัครตั้งแต่วันที่   1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :    -

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานสินเชื่อ/การตลาด 2 ชาย 25-30 ปี ป.ตรี 11,500 บ./ด.  - มีประกันสังคม, คอมมิชชั่น, ค่าน้ํามันรถให้

 - ทํางานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

บริษัท เอส.เอ็น.เอ็น ลิสซิ่ง จํากัด



ประเภทกิจการ   โรงแรม 3030573629 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   400/400 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 089-8527339

รับสมัครตั้งแต่วันที่   2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ผู้จัดการทั่วไป (ผู้ดูแลโรงแรม) 1 ชาย 25-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ทํางานเป็นผู้จัดการธุรกิจโรงแรม 

หญิง    และบริการมาก่อน

 - มีความรับผิดชอบ และวางแผนงานได้ดี

 - มีทักษะการเจรจาต่อรอง กับทุกอย่าง

 - วางแผน และป้องกันปัญหาต่างๆในโรงแรมได้ 

   และแก้ปัญหาเฉพาะได้

พนักงานบัญชี 1 หญิง 25-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์การทํางาน บัญชีในสายโรงแรม 

(บัญชี)    ไม่ต่ํากว่า 2 ปี

 - ขับรถยนต์ได้ทุกชนิด ทั้งเกียร์ออโต้ และกระปุก 

   (Suzuki Carry)

 - ใช้อุปกรณ์สํานักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

ฝ่ายบุคคลของโรงแรม 1 ชาย 25-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง  - วางแผนงาน

 - มีความเป็นผู้นํา

 - สั่งงานและติดตามงานพนักงานได้จนเสร็จให้ถึงเปล่าหมาย

 - มีทักษะการเจรจาต่อรอง

โรงแรมน้ําทอง



ประเภทกิจการ   คลินิคทันตกรรม ติดต่อ คุณบุญทวี

ที่ตั้ง   132/7-8 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 089-8502848

รับสมัครตั้งแต่วันที่   2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง  - ผ่านหลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์

 - ต้องมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์มาก่อน

   จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - ทดลองาน 3 เดือน

 - เวลาทํางานตามตกลง

คลินิคทันตกรรมบ้านหมอหนิง



ประเภทกิจการ   จําหน่ายอุปกรณ์การเรียน 3539900200292 ติดต่อ

ที่ตั้ง   12/6/7 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-627327, 627939

รับสมัครตั้งแต่วันที่   2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขายหน้าร้าน 2 ชาย 25-50 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - ประกันสังคม, OT, เบี้ยขยัน

หญิง  - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.30-19.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านแพร่เพื่อนเรียน



ประเภทกิจการ   จําหน่ายสินค้าอุปโภค 0543558000540 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   111 ม.3 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-531099, 080-1263102

รับสมัครตั้งแต่วันที่   2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :    -

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานส่งของ 2 ชาย 22 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,000 บ./ด.  - ประกันสังคม, คอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน

(หน้าร้าน)  - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

พนักงานขายหน่วยรถ 1 ชาย 22 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,000 บ./ด.  - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 - มีประสบการณ์/ไม่มีประสบการณ์ก็ได้

พนักงานผู้ช่วยขายหน่วยรถ 1 ชาย 22 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,000 บ./ด.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีดีเค ดิสทริบิวเตอร์



ประเภทกิจการ   จําหน่ายเครื่องจักร 3034043340 ติดต่อ

ที่ตั้ง   26/1/2 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-511237

รับสมัครตั้งแต่วันที่   3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานบัญชี 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง  - ประกันสังคม

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ฮาเวสเตอร์ จํากัด



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถยนต์ฟอร์ด 3649800063241 ติดต่อ

ที่ตั้ง   133/4 ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร : 092-2828555

รับสมัครตั้งแต่วันที่   3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างยนต์ 2 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง  - ประกันสังคม

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แกรนด์ไดร์ฟ (ฟอร์ดนครแพร่) จํากัด



ประเภทกิจการ   โรงแรม 0205559013976 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   69 ถ.ราษฏร์ดําเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 095-1341197, 054-511122

รับสมัครตั้งแต่วันที่   3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

คอมมิชชั่นวัน (กุ๊ก) 1 ชาย 30 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามตกลง  - ประกันสังคม, ค่า KPI (ตามยอดสถานประกอบการ), 

หญิง    วันหยุดพิเศษ 13 วัน ทําการ, วันหยุดพักร้อนประจําปี, 

คอมมิชชั่นทู (ผู้ช่วยกุ๊ก) 1 ชาย 30 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามตกลง    ชุดทํางาน, อาหารกลางวัน

หญิง  - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

 - สามารถทํางานเป็นกะได้

ช่างทั่วไป 1 ชาย 30 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามตกลง  - ประกันสังคม, ค่า KPI (ตามยอดสถานประกอบการ), 

   วันหยุดพิเศษ 13 วัน ทําการ, วันหยุดพักร้อนประจําปี, 

   ชุดทํางาน, อาหารกลางวัน

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

 - สามารถทํางานเป็นกะได้

 - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

บริษัท ธาริส อาร์ท โฮเทล จํากัด



ประเภทกิจการ   จําหน่ายอุปกรณ์สํานักงาน 0543560000055 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   274/17 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 063-2358523

รับสมัครตั้งแต่วันที่   3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :    -

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

แม่บ้าน 1 หญิง ไม่เกิน 40 ปี ไม่จํากัด 7,000 บ./ด.  - ประกันสังคม

 - ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพปภาครุภัณฑ์



ประเภทกิจการ   ปั้มน้ํามัน 0545556000480 ติดต่อ

ที่ตั้ง   153/6 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  054-511834, 086-1904422

รับสมัครตั้งแต่วันที่   3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานเติมน้ํามัน 2 ชาย 25 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 310 บ./วัน  - มีประกันสังคมให้

หญิง  - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

 - สามารถทํางานเป็นกะได้

บริษัท ไตรศรีประพรรดิ จํากัด



ประเภทกิจการ   ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 3561002599 ติดต่อ

ที่ตั้ง   239 ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-627096-9

รับสมัครตั้งแต่วันที่   3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบํารุง 3 ชาย 25-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 310 บ./ว.  - มีประสบการณ์การทํางานด้านช่างเชื่อม/ช่างซ๋อมบํารุง

(รายวัน)    กับโรงงานอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 - สามารถทํางานเป็นกะได้

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 5 ชาย 20-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 310 บ./ว.  - มีประสบการณ์การทํางานด้านการประสานงานผลิตในโรงงาน 

(ด่วน) หญิง    จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถทํางานเป็นกะได้

พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต 10 ชาย 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 310 บ./ว.  - ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ 

หญิง  - สามารถทํางานเป็นกะได้

พนักงาน QC 5 ชาย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 310 บ./ว.  - มีประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

หญิง    และงานเอกสารต่างๆ 

 - สามารถทํางานร่วมกับฝ่ายผลิต และ ประสานงานต่างๆได้ดี

 - สามารถทํางานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ชาย 20-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 9,300 บ./ด.  - มีประสบการณ์การทํางานด้านงานบุคคล มาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หญิง  - สามารถคิดคํานวณค่าจ้าง ในระบบ B-Plus ได้

 - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารกับทางราชการ และ 

   งานเกี่ยวกับพนักงานต่างด้าวได้

 - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 - สามารถทํางานนอกเวลาได้ หรือ เคลียร์งานให้เสร็จตามกําหนดเวลาได้

บริษัท ไทยเอเชียไรซ์โปรดักส์ จํากัด



ประเภทกิจการ   โรงเรียนอนุบาล 3220100291077 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   452 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-653237, 088-5471615

รับสมัครตั้งแต่วันที่   4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พี่เลี้ยงเด็ก 1 หญิง 20 ปี ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - ทํางานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00-17.00 น. 

โรงเรียนสานฝันแพร่



ประเภทกิจการ   โรงแรม 3540400447991 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   223 ม.7 ถ.ทาประเสริฐ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 080-6733355

รับสมัครตั้งแต่วันที่   4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานเก็บเงิน 1 หญิง 25 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามตกลง  - ทดลองงาน 2 เดือน

ชาย  - สามารถทํางานเป็นกะได้

วีว่า รีสอร์ท



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต 3540100250084 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   8 ม.4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร : 054-511540

รับสมัครตั้งแต่วันที่   4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานฝ่ายขาย 10 ชาย 25 ปี ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประกันสังคมให้

หญิง  - ทํางานวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

 - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพร่ยนตรการมอเตอร์เซลล์(เชฟโรเลตแพร่)



ประเภทกิจการ   โรงแรม ติดต่อ :   -

ที่ตั้ง   7/9 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร : 054-524800

รับสมัครตั้งแต่วันที่   4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

Waitress (เสิร์ฟ) 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง  - ลักษณะงานบริการลูกค้า, เช็ดโต๊ะ, จัดโต๊ะ, เก็บถ้วยจาน, 

หญิง    ล้างแก้ว, ช็คอุปกรณ์ช้อนส้อม, ขยันอดทน

โรงแรมเฮือนนานา บูติกแพร่



ประเภทกิจการ   ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ ติดต่อ 

ที่ตั้ง   416 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 085-9096789

รับสมัครตั้งแต่วันที่   5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานล้างรถ 1 ชาย 18-35 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประกันสังคมให้

 - หยุดวันพฤหัสบดี

 - ทํางานเวลา 9.00-18.00 น.

ร้านเดอะเบส คาร์วอช 



ประเภทกิจการ   จําหน่ายอุปกรณ์สํานักงาน 0543560000055 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   274/17 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 063-2358523

รับสมัครตั้งแต่วันที่   8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :    -

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างไฟฟ้า 4 ชาย ไม่เกิน 35 ปี ปวส. ขึ้นไป 320 บ./ว.  - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

 - มีใบขับขี่รถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพปภาครุภัณฑ์



ประเภทกิจการ   รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ 0545558000045 ติดต่อ

ที่ตั้ง   4 ม.7 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร : 061-3391285

รับสมัครตั้งแต่วันที่   8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานทั่วไป 16 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 310 บ./ว.  - ประกันสังคม, ที่พัก, OT

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท ศักดาพรอินดัสตรี้ จํากัด



ประเภทกิจการ   จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์0545555000354 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   99 ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-530769, 081-9506329

รับสมัครตั้งแต่วันที่   8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขาย 3 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 310 บ./ว.  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ให้

 - หยุดวันอาทิตย์

 - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สิงห์แพร่พาร์ทเนอร์ จํากัด



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า 3549900019849 ติดต่อ : -

ที่ตั้ง   200 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร : 054-660111

รับสมัครตั้งแต่วันที่   8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานที่ปรึกษาการขาย 2 ชาย 23-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆให้

หญิง  - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับบขี่

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล จํากัด



ประเภทกิจการ   จําหน่ายเครื่องดื่มกาแฟ 3540400127831 ติดต่อ : คุณนิคม ปัญญาใจ

ที่ตั้ง   198/6 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ (ข้างห้างแม็คโครแพร่) โทร : 086-4208214

รับสมัครตั้งแต่วันที่   9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานชงกาแฟ 1 หญิง 20-35 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - อาหารกลางวัน

 - มีประสบการณ์ด้านการชงกาแฟสด

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 9.00-18.30 น.

ภูเล คอฟฟี่



ประเภทกิจการ   รับเหมาทําความสะอาด 0105540067109 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   217 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  094-8874316

รับสมัครตั้งแต่วันที่   10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ชาย 21-45 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง  - ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, โบนัสประจําปี, ประกันชีวิตฟรี, ประกันสังคม

   ชุดทํางาน, และสวัสดิการอื่นๆ ตามบริษัทและกฏหมายกําหนด

 - มีใจรักงานบริการ, ขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน, และมีความรับผิดชอบ

 - พ้นภาระทางทหารแล้ว, ไม่มีคดีอาชญากรรม

 - หากเป็นผู้มีประสบการณ์หรือสามารถเริ่มงานได้ทันที

   รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สาขาแพร่)



ประเภทกิจการ   จําหน่ายอะไหล่รถจักยานยนต์3579900056621 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   2/212-213 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-627900, 086-4208250

รับสมัครตั้งแต่วันที่   10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขาย 2 ชาย 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประกันสังคม, อาหารกลางวันให้

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-18.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 - ตองมีความรู้เรื่องช่างกล และสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์

ร้าน ส.อะไหล่ยนต์



ประเภทกิจการ   จําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   32 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 081-6190951

รับสมัครตั้งแต่วันที่   10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขาย 3 หญิง 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆให้

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

 - เวลาทํางานตามตกลง

ร้านธีระเภสัช



ประเภทกิจการ   โรงแรม 0545560000138 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   322 ม.5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร : 062-4242939 

รับสมัครตั้งแต่วันที่   11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID : denchaicityresort 

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานบัญชี 1 ชาย 25 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 - 12,000 บ./ด.  - สวัสดิการตามโครงสร้างของบริษัท ฯ 

หญิง  - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

แคทเชียร์ร้านอาหาร 1 ชาย 25 ปี ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 - 12,000 บ./ด.  - เวลาทํางานตามตกลง

หญิง

บริษัท  เด่นชัยซิตี้ รีสอร์ท  จํากัด 



ประเภทกิจการ   จําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   32 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 081-6190951

รับสมัครตั้งแต่วันที่   11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานสต๊อก 1 ชาย 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆให้

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

แม่บ้าน 1 ชาย 20-40 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - เวลาทํางานตามตกลง

หญิง

พนักงานบัญชี 1 หญิง 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง

ร้านธีระเภสัช



ประเภทกิจการ   ส่วนราชการ ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 090-9340921, 090-9340912

รับสมัครตั้งแต่วันที่   11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 12 ชาย 18 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 15 บ./แบบสํารวจ 1 ชุด - มีทักษะในการใช้ Tablet เบื้องต้น (มีอุปกรณ์ให้)

หญิง  - จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2562

 - พักอาศัยในพื้นที่ในอําเภอลอง เนื่องจากทํางานในเขตตําบลห้วยอ้อ

   เพราะสะดวกในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย

 - เอกสารการสมัคร 1. สําเนาบัตรประชาชน

                         2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

                         3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่โดยตรง

   นางสาวชลธิชา สุทธนะ     090-9340921

   นางสาวอําพร กาศสมบูรร์  090-9340912

สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่



ประเภทกิจการ   ส่วนราชการ ติดต่อ คุณภาณุพงศ์ สารพันธ์

ที่ตั้ง   ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 084-8049279

รับสมัครตั้งแต่วันที่   11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 14 ชาย 18 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 15 บ./แบบสํารวจ 1 ชุด - มีทักษะในการใช้ Tablet เบื้องต้น (มีอุปกรณ์ให้)

หญิง  - จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2562

 - พักอาศัยในพื้นที่ในอําเภอเด่นชัย เนื่องจากทํางานในเขตตําบลเด่นชัย,

   แม่จั๊วะ, ปงป่าหวายเพราะสะดวกในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย

 - เอกสารการสมัคร 1. สําเนาบัตรประชาชน

                         2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

                         3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่โดยตรง

   นายภาณุพงศ์ สารพันธ์  084-8049279

สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่



ประเภทกิจการ   จําหน่ายเครื่องจักรกลทางการ0545561000158 ติดต่อ :

ที่ตั้ง   234 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 084-3729617

รับสมัครตั้งแต่วันที่   12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

คนสวน (พนักงานทั่วไป) 1 ชาย 30 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 310 บ./ว.  - ประกันสังคม, เงินประจํา, คอมมิชชั่น, โบนัส, โอที

 - ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลาทํางานตามตกลง

พนักงานขาย 3 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 310 บ./ว.  - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

หญิง  - สามารถทํางานล่วงเวลาได้

บริษัท คูโบต้าแท็ก จํากัด



ประเภทกิจการ   จําหน่ายเครื่องประดับ ติดต่อ คุณฮาย

ที่ตั้ง   145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 061-7216464

รับสมัครตั้งแต่วันที่   12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างภาพถ่าย 2 ชาย 23 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,000 บ./ด.  - หยุดวันอาทิตย์ ทํางาน 9.00-18.00 

หญิง  - ใช้งาน Photoshop ได้ 

 - สามารถตัดต่อ VDO ได้

 - มีประสบการ์ณถ่ายภาพพิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านควีนไดมอนด์



ประเภทกิจการ   ส่วนบุคคล 3540100188605 ติดต่อ :

ที่ตั้ง   60 ม.8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 061-4311195

รับสมัครตั้งแต่วันที่   15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

แม่ครัว 1 หญิง 30-45 ปี ไม่จํากัด 10,000 บ./ด.  - กินอยู่กับนายจ้าง

 - ทํางานที่จังหวัดนนทบุรี

 - เลี้ยงเด็กอายุ 1 ขวบเศษ

คุณเมธี วุฒิยาน



ประเภทกิจการ   รับเลี้ยงเด็ก 3540600200744 ติดต่อ

ที่ตั้ง   324 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  089-7553009

รับสมัครตั้งแต่วันที่   15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 หญิง 25-45 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - ทดลองงาน 3 เดือน ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคมให้

(ปฐมวัย)  - ทํางานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00-16.30 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เบบี้โฮมเนอร์สเซอรี่



ประเภทกิจการ   ปั้มน้ํามัน 3562006893 ติดต่อ

ที่ตั้ง   156 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  054-521664

รับสมัครตั้งแต่วันที่   15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานบัญชี/หน้าลาน 1 หญิง 30 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,300 บ./ด.  - ประกันสังคม

 - วันหยุด 4 วัน/เดือน

พนักงานล้างรถ 2 ชาย 30 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,300 บ./ด.  - วันหยุดประจําปี 13 วัน/ปี

 - ชุดทํางาน

แม่ครัว 1 หญิง 30 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,300 บ./ด.  - เบี้ยขยัน

(ทําอาหารได้)  - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

พนักงานเสิร์ฟ 1 หญิง 25 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,300 บ./ด.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส



ประเภทกิจการ   ห้างสรรพสินค้า 3510300079311 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   416 ม.2 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-627777

รับสมัครตั้งแต่วันที่   15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 3 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ให้

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง  - สามารถทํางานเป็นกะได้

บริษัท แสงไทยแพร่ จํากัด (ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า)



ประเภทกิจการ   รับเหมาก่อสร้าง 3561000250 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   255 ม.5 ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร : 054-613336, 084-5550498

รับสมัครตั้งแต่วันที่   18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

วิศวกรโยธา 

(ประจําที่จังหวัดแพร่) 2 ชาย 27 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  - ประกันสังคม

หญิง (วิศวกรรมโยธา)  - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

(ประจําที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 2 ชาย 27 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  - ต้องมีประสบการณ์การทํางาน 1-3 ปี 

หญิง (วิศวกรรมโยธา)  - มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ศักดาพร จํากัด



ประเภทกิจการ   ปั้มน้ํามัน 1494162945 ติดต่อ คุณ...-...

ที่ตั้ง   3/94 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-533000, 081-8837273

รับสมัครตั้งแต่วันที่   18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงาน 7-11 20 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 310 บ./ว.  - ประกันสังคม, ชุดทํางาน, โบนัส, และสวัสดิการอื่นๆ 

หญิง  - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ปั๊มน้ํามันแพทองเหมืองหิต



ประเภทกิจการ   รับเหมาก่อสร้าง  0545551000139 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   269/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  054-521521 ต่อ 36, 37

รับสมัครตั้งแต่วันที่   18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขับรถตัก 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ให้

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

พนักงานขับรถแบ็คโฮ 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 - ประจําโรงโม่ ที่อําเภอร้องกวาง

 - สามารถเริ่มงานได้ทันที

บริษัท แพร่ธํารงวิทย์ จํากัด



ประเภทกิจการ   ติดตั้ง/จําหน่ายเครื่องปรับอากาศ ติดต่อ 

ที่ตั้ง   400/444 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 086-9193773

รับสมัครตั้งแต่วันที่   18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

หัวหน้าช่างไฟฟ้า 3 ชาย 18 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,000-15,000 บ./ด.  - ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส

 - หยุดวันอาทิตย์

หัวหน้าช่างเครื่องปรับอากาศ 3 ชาย 18 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000-18,000 บ./ด.  - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ํากว่า 1 ปี

หัวหน้าช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 3 ชาย 18 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000-12,000 บ./ด.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด CCTV เทคโนโลยีแพร่



ประเภทกิจการ   จําหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร0์543545000546 ติดต่อ

ที่ตั้ง   2/202 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  054-522205

รับสมัครตั้งแต่วันที่   19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

Admin แผนกบริการ สาขาแพร่ 1 ชาย 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 11,000 บ./ด.  - ดูแลและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานบริการทั้งหมด

หญิง  - ควบคุมและประสานกับผู้ที่เกี่ยวของ ตั้งแต่รับเรื่องจนถึงงานเสร็จ

   เรียบร้อย

 - รับเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาการใช้งานของลูกค้า

 - ตอบคําถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์ รวมถึงลูกค้า

   เกี่ยวกับเรื่องงานบริการ

 - จัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกบริการ

 - สื่อสารดี มี Service Mind

 - มีทักษะในการวางแผนการทํางาน

 - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

 - มีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ไอทีในระดับดี

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 9.00-18.00 น.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบส พีซี



ประเภทกิจการ   จําหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร0์543545000546 ติดต่อ

ที่ตั้ง   2/202 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  054-522205

รับสมัครตั้งแต่วันที่   19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

IT Support ประจําสาขากรุงเทพฯ 2 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 20,000 บ./ด.  - ออกพื้นที่ Onsite Service ติดตั้งงาน

(สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)  - แก้ปัญหาของลูกค้าหน้าร้าน

 - รับเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาการใช้งานของลูกค้า

 - ดูแลงานด้าน IT Support เบื้องตันในสํานักงาน

 - ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตามลักษณะปัญหา 

   และความสามารถในการช่วยเหลือ

 - ประสานงานไปยังหน่วยงาน Onsite 

   หรือส่งเรื่องต่อไปยัง Service Desk Engineer 

 - ออกต่างจังหวัดได้

 - มีทักษะด้านการแก้ปัญหา IT ทั่วไป เช่น OH, Hardware, 

   Software Network

 - สื่อสารดี มี Service Mind

 - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 9.00-18.00 น.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบส พีซี



ประเภทกิจการ   รับเลี้ยงเด็ก 3540600200744 ติดต่อ

ที่ตั้ง   324 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  089-7553009

รับสมัครตั้งแต่วันที่   22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พี่เลี้ยงเด็ก 1 หญิง 30-45 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - ทดลองงาน 3 เดือน ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคมให้

 - ทํางานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00-16.30 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เบบี้โฮมเนอร์สเซอรี่



ประเภทกิจการ   ขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอ 0545562000062 ติดต่อ

ที่ตั้ง   1/9 ถ.เหมืองหิต ต.เหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 096-9566653, 088-4694127

รับสมัครตั้งแต่วันที่   22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ชาย 30 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 9,500 บ./ด.  - ประกันสังคม

 - ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์, เวลา 8.00-17.00 น.

พนักงานยกของ 1 ชาย 25 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 300 บ./ว.  - ประกันสังคม, ค่าอาหารกลางวัน วันละ 40 บาท

 - ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์, เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท สิงห์ สามารถ เทรดดิ้ง จํากัด



ประเภทกิจการ   โรงรับจํานํา 0545560000537 ติดต่อ

ที่ตั้ง   299/2 ม.6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร :  054-520826, 054-597175

รับสมัครตั้งแต่วันที่   22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานออกตั๋วจํานําและ 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประกันสังคม เมื่อบรรจุเป็นพนักงานแล้ว

ประเมินสินทรัพย์ หญิง  - มีชุดยูนิฟอร์มให้

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์ และตามที่โรงรับจํานํากําหนด

 - ทางานตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

 - มีความรับผิดชอบต่องานและความละเอียดรอบคอบในการทํางาน

 - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

 - มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันและอดทน

 - สามารถทํางานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

โรงรับจํานําแครี่ มันนี่ 



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า 3549900019849 ติดต่อ : -

ที่ตั้ง   200 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร : 054-660111

รับสมัครตั้งแต่วันที่   22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานที่ปรึกษาการขาย 2 ชาย 23-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆให้

หญิง  - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับบขี่

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล จํากัด



ประเภทกิจการ   คลินิกทันตกรรม 5160600005607 ติดต่อ

ที่ตั้ง   170/44 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  080-5001219 

รับสมัครตั้งแต่วันที่   22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ผู้ช่วยทันตกรรม 1 หญิง 20-35 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - ทํางานวันเสาร์และวันอาทิตย์

 - เวลา 14.00-20.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คลินิกพีดีเด็นทัล



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถยนต์ซูซูกิ 3031449275 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   168 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 081-9806859

รับสมัครตั้งแต่วันที่   23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานการเงิน 1 หญิง 25 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง  - ประกันสังคม

 - ทํางานวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

พนักงานที่ปรึกษาการขาย 2 ชาย 25 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง  - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

หญิง  - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แพร่ยนตรการเซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด (ซูซูกิ)



ประเภทกิจการ   ห้างสรรพสินค้า 3030417145 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   22/2 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-524200

รับสมัครตั้งแต่วันที่   23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานบัญชี 2 หญิง 23 ปี ขึ้นไป ปวส. 370 บ./ว.  - ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยง, OT

(บัญชี)  - หยุดวันอาทิตย์, เวลาทํางานตามตกลง

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สมสวัสดิ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จํากัด



ประเภทกิจการ   ร้านตัดผมชาย 3629900104446 ติดต่อ

ที่ตั้ง   2/109 ถ.ภูเก็ต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 084-4556768, 084-4815959

รับสมัครตั้งแต่วันที่   23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานตัดผมชาย/ช่างฝึกหัด 3 ชาย ไม่เกิน 40 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

หญิง  - มีความมุ่งมั่นและต้องการทํางานจริง, รักงานบริการ

 - ถ้าไม่มีประสบการณ์ทางร้านมีคอร์สสอนให้ฟรี

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้

ไบค์เกอร์ แฮร์ ดีไซค์



ประเภทกิจการ   รับเหมาก่อสร้าง  0545551000139 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   269/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  054-521521 ต่อ 36, 37

รับสมัครตั้งแต่วันที่   23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขับรถ10ล้อ 3 ชาย 28-45 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ให้

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

พนักงานขับรถเทรเลอร์ 2 ชาย 28-45 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 - ปฏิบัติงานโรงโม่หิน ที่อําเภอร้องกวาง สามารถเริ่มงานได้เดือนตุลาคม

 - สามารถเริ่มงานได้ทันที ต้องมีใบขับขี่ ประเภท ท 2 ขึ้นไป

บริษัท แพร่ธํารงวิทย์ จํากัด



ประเภทกิจการ   ติดตั่งสัญญาณอินเทอร์เน็ท 0503553006566 ติดต่อ

ที่ตั้ง   118/5-6 ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 089-4872318, 090-3170679

รับสมัครตั้งแต่วันที่   23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ผู้ช่วยช่างติดตั้ง 2 ชาย 18-35 ปี ไม่จํากัด 9,000 บ./ด.  - ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ชุดฟอร์ม, OT, เบี้ยขยัน,

   โบนัสประจําปี, ปรับเงินเดือนตามผลงาน ทํางานวันหยุด

 - หยุด 1 วัน/ สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.30-18:00 น.

 - สุขภาพแข็งแรง

 - ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 - สามารถขับรถยนต์ / มีใบขับขี่  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถเดินทางมาทํางานที่ เชียงใหม่ ได้  2 อาทิตย์ / เดือน

 - เป็นงานบริการ / ติดตั้งจาน และ Internet ของ True

 - เดินสายอินเตอร์เน็ตเข้าบ้านให้กับลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนาเทค เทเลคอม แอนด์ เคเบิ้ล สาขาแพร่



ประเภทกิจการ   จําหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร0์543545000546 ติดต่อ

ที่ตั้ง   2/202 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  054-522205

รับสมัครตั้งแต่วันที่   24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง  - ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

(สัญญาจ้าง 1 เดือน)  - มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา ขยัน

 - มีที่พัก และอาหารเช้า-กลางวันให้

 - ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หน้างานอยู่ซอยอารีย์)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบส พีซี



ประเภทกิจการ   จําหน่ายเนื้อหมู 3540600349926 ติดต่อ

ที่ตั้ง   29 ม.3 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทร :  086-9158925

รับสมัครตั้งแต่วันที่   24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขาย 1 หญิง 25-45 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - กินอยู่กับนายจ้าง

 - ลักษณะงาน ขายหมู ทําความสะอาดบ้าน

 - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

เขียงหมู กัลยา



ประเภทกิจการ   ส่วนบุคคล 3540100188605 ติดต่อ :

ที่ตั้ง   60 ม.8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 061-4311195

รับสมัครตั้งแต่วันที่   24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก 1 หญิง 30-45 ปี ไม่จํากัด 10,000 บ./ด.  - กินอยู่กับนายจ้าง

 - ทํางานที่จังหวัดนนทบุรี

 - เลี้ยงเด็กอายุ 1 ขวบเศษ

คุณเมธี วุฒิยาน



ประเภทกิจการ   ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน 3562008217 ติดต่อ 

ที่ตั้ง   121/2 ม.3 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 086-4308757

รับสมัครตั้งแต่วันที่   25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

แม่บ้าน 2 หญิง 20-45 ปี ไม่จํากัด ตามตกลง  - มีประกันสังคมให้

(ด่วน)  - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสแอนด์เอสคิทเช่นแวร์



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า 3549900019849 ติดต่อ : -

ที่ตั้ง   200 ม.33 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร : 054-660111

รับสมัครตั้งแต่วันที่   25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างยนต์ 3 ชาย 23-35 ปี ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆให้

 - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับบขี่

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเสษ

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล จํากัด



ประเภทกิจการ   ส่วนราชการ ติดต่อ คุณสันติ ชัยวิรัช คุณนคร สุวรกุล และคุณอรพร แก่นมณี

ที่ตั้ง   ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 086-9201642, 086-7311471, 062-9536914

รับสมัครตั้งแต่วันที่   30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (รวม 20 คน) ชาย 18 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด 15 บ./แบบสํารวจ 1 ชุด - มีทักษะในการใช้ Tablet เบื้องต้น (มีอุปกรณ์ให้)

           (แยกเขต)  หญิง  - จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2562

      - เขตตําบลสูงเม่น  4   - พักอาศัยและต้องทํางานอยู่ในพื้นที่เขตรับสมัครดังกล่าว

      - เขตเทศบาลสูงเม่น  5    เพราะสะดวกในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย

      - เขตตําบลร้องกวาง 3  - เอกสารการสมัคร 1. สําเนาบัตรประชาชน

      - เขตตําบลร้องเข็ม 1                          2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

      - เขตตําบลทุ่งศรี 5                          3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

      - เขตตําบลแม่ยางฮ่อ 2  - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่โดยตรง

 

สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่



ประเภทกิจการ   เช่า-จําหน่ายเครื่องถ่ายเอกสา3540400147050 ติดต่อ คุณ.....-.........

ที่ตั้ง   91/16 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร : 081-9938464, 087-5753667

รับสมัครตั้งแต่วันที่   30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างทั่วไป 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง  - ทดลองาน 3 เดือน ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคม

   ชุดทํางานให้

 - หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

พีเจโอเอเซ็นเตอร์



ประเภทกิจการ   การขนส่งสินค้า  3561002063 ติดต่อ

ที่ตั้ง   99 ม.2 ถ.แพร่-ลอง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร :  081-9506329, 054-530769

รับสมัครตั้งแต่วันที่   30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CS) 1 ชาย 20 ปี ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง  -  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel การใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้

หญิง  - มีใจรักบริการ อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 - หากมีประสบการณ์จะได้พิจารณาพิเศษ

 - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

 - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท เบสท์เอกซ์เพลส จํากัด สาขาแพร่



ประเภทกิจการ   จําหน่ายเครื่องประดับ ติดต่อ 

ที่ตั้ง   145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 088-1588555

รับสมัครตั้งแต่วันที่   31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขาย Online (Liveสด) 10 ชาย 22-35 ปี ไม่จํากัด 12,000-30,000  - บุคลิกภาพดี

(ด่วน) หญิง บ./ด.  - เน้นพูดคล่องเพชร เทรนได้

 - เน้นขาย Onlline (Liveสด) เป็นหลัก

 - เวลาทํางานตามตกลง

ร้านควีนไดมอนด์



ประเภทกิจการ   จําหน่ายรถจักรยานยนต์ YAMAHA ติดต่อ คุณ...-...

ที่ตั้ง   2/13 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 054-511442

รับสมัครตั้งแต่วันที่   31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 3 ชาย 20-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 310 บ./ว.  - มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ให้

หญิง  - หยุดวันอาทิตย์

 - ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

 - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แพร่เจริญยนต์กรุ๊ป จํากัด


