คุุณศิรินัดดา เชาวุุด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่ตั้ง 246/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 062-9397773
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานทั่วไป

5

ชาย

18 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

แม่บ้าน
(สามารถทํางานอาหารได้)
พนักงานขาย
(ไลฟ์สด)
ช่างเย็บผ้า
(จักรอุตสาหกรรม)

2

หญิง

18 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

1

หญิง

18 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

2

ชาย
หญิง

18 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วินัยการช่าง2014
ประเภทกิจการ บริการซ่อมรถยนต์
0543557000261
ที่ตั้ง 208 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รัรบสมครตงแตวนท
บสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
เป็นต้นไป
ตําแหน่งงานว่าง
จํานวน เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ช่างเคาะรถยนต์
(เคาะตัวั ถังั รถยนต์์)
ช่างโป้สีรถยนต์
(โป้ขัดสีรถยนต์)
ช่างปร
งประกอบรถยนต์
กอบรถยนต์
(ประกอบตัวถัง/ช่วงล่างรถยนต์)
เด็กฝึกงาน
(ฝึกงานเคาะ โป,
(ฝกงานเคาะ,
โป้ ขดส,
ขัดสี ประกอบ)
พนักงานบัญชี-คอมพิวเตอร์
(จัดทําบัญชี/เอกสารในสํานักงาน)
ช่างยนต์
ชางยนต
(ซ่อมเครื่องยนต์/ช่วงล่าง)
ช่างขัดยา
แม่บ้าน
แมบาน

ค่าจ้าง

2

ชาย

25-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

3

ชาย

25-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

2

ชาย
ช

25-45
25 45 ปี

ไ จ่ ํากัดั
ไม่

ตามตกลง

5

18-25 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

2

ชาย
หญิง
หญง
หญิง

20-25 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

2

ชาย

25-45 ปปี

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

2
1

ชาย
หญิง
หญง

25-45 ปี
25-45
25 45 ปีป

ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง
ตามตกลง

ติดต่อ :
โทร : 061-5239988
Line ID :
เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุดวันั อาทิติ ย์์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
กงานบัญชี-คแมพิวเตอร์ ต้องทาบญชี
งทําบัญชีได้
- พนั
พนกงานบญชี
ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office เป็น

แพร่การปัก
ประเภทกิจการ รับปักผ้าและโลโก้
ที่ตั้ง 18/7 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 085-4802889
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุดวันอาทิตย์ ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านพัฒน์พงศ์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
ที่ตั้ง 213 ม.7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 085-2515425, 080-1225355
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

18-45 ปี

ไม่จํากัด

315-350 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทํางานวันจันทร์ - วันศุกร์
- เวลาทํางานตามตกลง
- แบกปุ
แบกป๋ย 50 กโลกรม
กิโลกรัม

ร้านธนููทองซักแห้ง
ประเภทกิจการ รับซัก อบ รีด
ที่ตั้ง 1/13-14 ซอย 1 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานซัก รีด

จํานวน เพศ
2

ชาย
หญิง

ติดต่อ
โทร : 089-2655567, 087-9909586
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 7.30-17.00 น.
- มประสบกาณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบกาณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด สาขาแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
0107551000029
ที่ตั้ง 158 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
รปภ.

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 092-2477521, 088-5497711
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

35 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุุก่อสร้าง จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3561003619
ที่ตั้ง 211 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 094-2954164
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เจ้าหน้าที่บัญชี

3

หญิง

ไม่เกิน 35 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ธรการ
เจาหนาทธุ
รการ

3

หญิง
หญง

ไม่เกิน 35 ปปี
ไมเกน

ปวช ขนไป
ปวช.
ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
-

สวัสดิการ ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
หยุด 1 วัน/สัปดาห์ , ทํางานเวลา 08.00-17.00 น.
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มประสบการณจะพจารณาเปนพเศษ
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
www.tuekleaung.com/th/jobs

บริษัท ปัญญ
ญญาการเกษตร จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุการเกษตร
0545560000715
ที่ตั้ง 44/53 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-524474, 081-4723867
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานขนส่งสินค้า

2

ชาย

25 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

300-350 บาท/วัน

พนักงานบัญชี

1

หญิง

23-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

325 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 7.30-17.00 น.
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน ขบรถสงสนคา
ขับรถส่งสินค้า ยกสนคา
ยกสินค้า
(ปุ๋ยน้ําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม)
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุ
หยดวั
ดวนอาทตย,
นอาทิตย์ ทางานเวลา
ทํางานเวลา 7.30-17.00
7 30 17 00 น.
น
- ลักษณะงาน ขายสินค้า จัดทําบัญชีบริษัท
ตรวจนับสินค้า

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่สุวรรณสตีล
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 320/1 ม.5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานส่งของ

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 064-0026825
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้โลตัส สาขาแพร่)
ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า
0105536092641
ที่ตั้ง 55/4 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ. เมือง จ. แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

พนักงานขายสินค้า

1

พนักงานจัดเรียงสินค้า
แผนกอาหารสด

2

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ติดต่อ : โทร : 054-621536
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-35 ปี

ปวช.ขึ้นไป

350บาท/วัน

25-35ปี

ม.3ขึ้นไป

350บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสุขภาพ AIA
กองสํารองเลี้ยงชีพ, โบนัส,
Allowance 2,500 บาท
- สามารถทํางานเป็นกะได้

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกููล จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3549900019849
ที่ตั้ง 200 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างยนต์

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ : โทร : 054-660111
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

23-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป
(ช่างยนต์)

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับบขี่
- หยุ
หยดวั
ดวนอาทตย,
นอาทิตย์ ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด สาขาแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ลอตเต้
0105531084896
ที่ตั้ง 308/1 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย
(ประจําจังหวัดแพร่)

จํานวน เพศ
2

ชาย
หญิง

ติดต่อ
โทร : 083-0962047
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

22-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

9,700 บาท/เดือน
(+เบี้ยเลี้ยง)

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, คอมมิชชั่น, โบนัสประจําปี
ตรวจสุขภาพประจําปี, เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ
- หยุ
หยดวั
ดวนอาทตย,
นอาทิตย์ ทางานเวลา
ทํางานเวลา 08.00-17.00
08 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สมาร์ทไอเดียดิจิตอลเอเจนซี่กรุุ๊ป จํากัด
ประเภทกิจการ ทําเว็บไซต์
0105559163880
ที่ตั้ง 107 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขายทางโทรศัพท์

จํานวน เพศ
4

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 080-5971446
Line ID : @smartidea

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

25 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

ตามตกลง

- ใจรักงานขาย
- เป็นคนคิดบวก
- มความถนดดานการสอสาร
มีความถนัดด้านการสื่อสาร และบริ
และบรการ
การ
- มีความมุ่งมั้น

บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ประเภทกิจการ โรงบรรจุก๊าซ
ที่ตั้ง 47 หมู่ 6 ตําบลร้องเข็ม อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ผู้แทนฝ่ายขาย

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง

ติดต่อ : คุณแพรวนภา
โทร : 061-4324903
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสิทธิ์ยกเว้น
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวร้ายแรง
- สามารถขบรถยนตได
สามารถขับรถยนต์ได้ รถกระบะ ไปต่
ไปตางอาเภอได
างอําเภอได้
- มีใบขับขี่
- มีความตั้งใจ มุ่งมัน ทุ่มเทในงานที่มอบหมายได้
- รกในอาชพ
รักในอาชีพ งานดานการตลาด
งานด้านการตลาด
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เหมาจ่ายรายเดือน
- ค่าคอมมิชชั่น (กรณีเกินเป้าที่บริษัทตั้งไว้)

บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ประเภทกิจการ โรงบรรจุก๊าซ
ที่ตั้ง 47 หมู่ 6 ตําบลร้องเข็ม อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงาน LPG MAN
(ประจําในเมือง)

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง

ติดต่อ : คุณแพรวนภา
โทร : 061-4324903
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสิทธิ์ยกเว้น
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวร้ายแรง
- สามารถขบรถยนตได
สามารถขับรถยนต์ได้ รถกระบะ ไปต่
ไปตางอาเภอได
างอําเภอได้
- มีใบขับขี่
- มีความตั้งใจ มุ่งมัน ทุ่มเทในงานที่มอบหมายได้
- ประกนสงคม,
ประกันสังคม ประกน
ประกัน PA,
PA อุอปกรณ์
ปกรณควมปลอดภย
ควมปลอดภัย
ส่วนบุคคล (รองเท้าเซฟตี้, ที่คาดรัดตัว)

ร้าน ต.เจริญกิจ
ประเภทกิจการ จําหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์
ที่ตั้ง 266 ม.9 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานส่งของ

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-597212, 087-5077969
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทํางานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป้นพิเศษ

ธนโชติการช่าง
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้ง 191 ม.10 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 089-2238462, 093-1836629
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทดลองงาน 3 เดือน ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคม
- หยุดวันอาทิตย์ มีอาหารกลางวันให้
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น

ช่างปูน

5

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

กรรมกร

5

ชาย

20 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

ช่างเหล็ก

5

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

บริษัท Smart idea group
g p จํากัด
ประเภทกิจการ ทําเว็บไซต์
0105559163880
ที่ตั้ง 107 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน/ดูแลผู้สูงอายุ

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ :
โทร : 091-0689823
Line ID : @smartidea

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-60 ปี

ไม่จํากัด

350 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, เบี้ยขยันเดือน ละ 500 บาท
- วันและเวลาทํางานตามตกลง
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน ทาความสะอาดบาน,
ทําความสะอาดบ้าน ดูดแลผ้
แลผูสูงงอาย
อายุ
เปลี่ยนผ้าอ้อม, ป้อนข้าว

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) สาขาแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายกระเบื้องเซรามิค
ที่ตั้ง 109 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-530447 , 081-8830234
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

320 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, คอมมิชชั่น
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.30 น.
- สุสขภาพแข็
ขภาพแขงแรง,
งแรง สามารถทางานหนกได
สามารถทํางานหนักได้

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด วงศ์ประเสริฐแพร่ก่อสร้าง
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
05435260000153
ที่ตั้ง 232 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานบัญชี

จํานวน เพศ
1

หญิง

อายุ
25-45 ปี

วุฒิการศึกษา
ปวส. ขึ้นไป
(บัญชี, การจัดการ, คอมฯ)

ติดต่อ
โทร : 089-5568546
Line ID :

ค่าจ้าง
12,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน ทางานดานเอกสาร
ทํางานด้านเอกสาร และงานดานบญช
และงานด้านบัญชี

คุุณศิรินัดดา เชาวุุด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่ตั้ง 246/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานธุรการ

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 062-9397773
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

18 ปี ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้าน ส.อะไหล่ยนต์
ประเภทกิจการ จําหน่ายอะไหล่รถจักยานยนต์
ที่ตั้ง 2/212-213 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ
โทร : 054-627900, 086-4208250
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- กินอยู่กับนายจ้าง
- ทํางานที่อําเภอสูงเม่น
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เอสแอนด์เอสคิทเช่นแวร์
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
ที่ตั้ง 121/2 ม.3 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 086-4308757
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานทั่วไป

5

ชาย

18 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

แม่บ้าน
แมบาน

2

หญิง
หญง

18 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ทีดีเค ดิสทริบิวเตอร์
ประเภทกิจการ จําหน่ายสินค้าอุปโภค
0543558000540
ที่ตั้ง 111 ม.3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

พนักงานยกของ

3

พนักงานขนส่งสินค้า
พนกงานขนสงสนคา

3

ชาย
หญิง
ชาย

ติดต่อ : โทร : 054-531099, 080-1263102
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-40 ปี

ไม่จํากัด

320 บาท/วัน

21-35 ปปี

ม 3 ขนไป
ม.3
ขึ้นไป

320 บาท/วน
บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, คอมมิชชั่น, Incentive
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่วรรณารัตน์
ประเภทกิจการ จําหน่ายนมเปรี้ยวดัชมิล
0543557000694
ที่ตั้ง 637 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ตําแหน่งงานว่าง
จํานวน เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
พนักงานขาย

2

ชาย
หญิง

18-55 ปี

ไม่จํากัด

ค่าจ้าง
ตามตกลง
บาท/เดือน

ติดต่อ
โทร : 065-4399468, 054-060379
Line ID :
เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- หยุดวันอาทิตย์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00
8.00-17.00
17.00 น.
- ลักษณะงาน จําหน่ายนมเปรี้ยวดัชมิล

โรงแรมน้ําทอง
ประเภทกิจการ โรงแรม
3030573629
ที่ตั้ง 400/400 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานต้อนรับชาย
กะบ่ายและดึก

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ : โทร : 089-8527339
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-40 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประสบการณ์
- ทํางานเป็นกะได้ กะบ่ายและกะดึก
- มความรบผดชอบ
มีความรับผิดชอบ และรกงานบรการแขกในโรงแรม
และรักงานบริการแขกในโรงแรม

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่สุวรรณสตีล
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 320/1 ม.5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 064-0026825
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานบัญชี

1

หญิง

20 ปี ขึ้นไป

ปวช. บัญชี

ตามตกลง

พนักงานคลังสินค้า
พนกงานคลงสนคา

1

ชาย

20 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาแพร่
ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า
ที่ตั้ง 204 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-062602 ต่อ 104-105
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานประจําแผนกผัก-ผลไม้

2

ชาย

22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานประจําแผนกเนื้อสัตว์
พนกงานประจาแผนกเนอสตว

2

ชาย

22-35 ปปี

ปวส ขนไป
ปวส.
ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง

2

ชาย

22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานจัดเรียงสินค้าอุปโภค

2

ชาย

22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สามารถทํางานเป็นกะได้
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากมประสบการณโดยตรงจะพจารณาเปนพเศษ
หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แพร่การ์เม้นท์ จํากัด
ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้า
1100400207629
ที่ตั้ง 241 ม.4 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานรีดผ้า

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ :
โทร : 065-2645197
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

วิสาหกิจแก่งเสือเต้น
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายสุรากลั่นชุมชน
ที่ตั้ง 138 ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
5

ชาย
หญิง

ติดต่อ
โทร : 086-1948282
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

21-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

315-350 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ที่พัก
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน ผลตและจาหนายสุ
ผลิตและจําหน่ายสรากลั
รากลน่น

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด
ประเภทกิจการ ขนส่ง
ที่ตั้ง 1/83 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานยกสินค้า

จํานวน เพศ
3

ชาย

ติดต่อ
โทร : 093-1301643, 082-3946822
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

23-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

325-365 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยขยัน, ลาพักร้อน
- ทํางานวันอังคาร-วันอาทิตย์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 05.00-14.00
05 00-14 00 น.
น
- ลักษณะงาน ยกสินค้า

บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จํากัด
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
0545541000080
ที่ตั้ง 138 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 081-1757874
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-50 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

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

บริษัท งี่เส็งจักรกล จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่ตั้ง 156/4-8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างซ๋อมเครื่องยนต์

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 054-511550, 054-522813
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.30 น.
- ซอมเครองยนต
ซ่อมเครื่องยนต์ เครองตดหญา
เครื่องตัดหญ้า ปมนา
ปั้มน้ํา ตองมความรู
ต้องมีความร้
เรื่องไฟฟ้า
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท รักษาความปลอดภัยสุุรชาติ จํากัด
ประเภทกิจการ บริการรักษาความปลอดภัย
ที่ตั้ง 400/194-195 ม.2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานบัญชี

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 081-7642073
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 ปี ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด สุุราวิทยานันท์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ตั้ง 3/53-56 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : โทร : 063-2061009
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- พนกงานขายตองมประสบการณการทางานอยางนอย
พนักงานขายต้องมีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปปี
- ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- พนกงานขบรถตองมประสบการณการทางานอยางนอย
พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 11

พนักงานขายประจําหน่วยรถ

2

ชาย
หญิง

23-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

310-350 บาท/วัน

พนักงานขับรถยนต์

1

ชาย

23-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

310-350 บาท/วัน

ร้าน ต.เจริญกิจ
ประเภทกิจการ จําหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์
ที่ตั้ง 266 ม.9 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 054-597212, 087-5077969
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานส่งของ

2

ชาย

25-45 ปี

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ชางซอมรถจกรยานยนต

2

ชาย

25-45 ปปี

ไม่จํากัด
ไมจากด

315 บาท/วน
บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, OT, เบี้ยขยัน
- ทํางานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป้นพิเศษ

บริษัท แพร่มิตรประสาน จํากัด สาขาร้องกวาง
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
ที่ตั้ง 57 ม.6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 054-511798
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานขาย

2

หญิง

25 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

ช่างซ๋อมรถจักรยานยนต์
ชางซอมรถจกรยานยนต

1

ชาย

35 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

315 บาท/วน
บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดทํางาน, คอมมิชชั่น
- ทํางานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป้นพิเศษ

คุุณอรรถฤทธิ
ฤ ์ ศรีสมฤทธิ
ฤ ์ (ร้านร้องกวางพาณิชย์)
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์
ที่ตั้ง 193 ม.9 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-648238, 0816199351
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-45 ปี

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- โบนัสสิ้นปี, ชุดทํางาน,
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- มทกษะชางไฟฟา/มทกษะชางนอคดาวเฟอรนเจอร
มีทักษะช่างไฟฟ้า/มีทักษะช่างน๊อคดาวเฟอร์นิเจอร์

บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ประเภทกิจการ โรงบรรจุก๊าซ
ที่ตั้ง 47 หมู่ 6 ตําบลร้องเข็ม อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานอัดบรรจุ & โลจิสติกส์

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ : คุณแพรวนภา
โทร : 061-4324903
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

320 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ประกัน PA, เข้างานเวลา 7.30 น.
อุปกรณ์ส่วนบุคลของความปลอดภัย )
(รองเท้าเซฟตี้/ที่คาดรัดตัว
(รองเทาเซฟต/ทคาดรดตว
- สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัว,
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- มรถจกรยานยนตเปนของตวเอง
มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง มใบขบข
มีใบขับขี่
- มีความตั้งใจมุ่งมั่น อดทน
ให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณ
ษณะงาน
งาน สตาร์ช/อุ
/อ่่น/เซ็ดเครือ่ งรถยนต์
- นําแก็สที่บรรจุแล้วขึ้นรถกระบะ
ที่จะเตรียมส่งภายในเวลา 8.00 น. และงานอื่นๆ
ทีไี่ ด้้รับมอบหมาย

บริษัท อนเตอรโมบายทอปเซอรวส
บรษท
อินเตอร์โมบายท๊อปเซอร์วิส จากด
จํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตสื่อโฆษณา, อีเว้นท์, ออกาไนเซอร์
ที่ต้งั 99/9 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
กราฟฟิคดีไซต์

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง
หญง

ติดต่อ :
โทร : 054-620751 , 088-2584171
Line ID :

อายุุ

วุุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

21 ปี ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

10,000
บาท/เดือน ขึขนไป
บาท/เดอน
้นไป
+OT1.5+คอมมิชชั่น

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคม, โบนัส
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน ถายวดโอ
ถ่ายวีดีโอ ตดตอวดโอ
ตัดต่อวีดีโอ
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีวันหยุดประจําปี 13 วัน
- ทางานวนจนทร-วนเสาร
ทํางานวันจันทร์ วันเสาร์ หยุ
หยดวั
ดวนอาทตย
นอาทิตย์
- เวลาทํางาน 8.30-17.30 น.
- ทดลองงาน 3 เดือน

บริษัท คููโบต้าแท็ก จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษต0545561000158
ที่ตั้ง 234 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ :
โทร : 084-3729617
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการ อื่นๆ
- มีวันหยุดให้ 1 วัน/สัปดาห์ (วันอาทิตย์)
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00
8.00-17.00
17.00 น.
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
เช่น Microsoft office Word , Excel , Powerpoint
- มใจรกงานบรการ
มีใจรักงานบริการ
- สามารถทํางานในสภาวะความกดดันได้
- .มีประสบการณ์จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
- สามารถทํ
สามารถทางานลวงเวลาและทางานนอกสถานทได
างานล่วงเวลาและทํางานนอกสถานที่ได้

ช่างบริการ

3

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานขาย (เซลล)
พนกงานขาย
(เซลล์)

3

25 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานขนส่ง

2

ชาย
หญิง
ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

บริษัท เฟื่องเจริญยนต์ จํากัด
ประเภทกิจการ บริการตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์
ที่ตั้ง 96/1 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ
โทร : 054-521691, 054-624055
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน, โบนัสประจําปี, -มีห้องพักให้ ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคมให้
ชุชดยนิ
ดยูนฟอรม
ฟอร์ม
- มีความรับผิดชอบ,ขยัน,อดทน,ตรงต่อเวลา

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด โชคขจรคอนกรีต
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 135 ม.6 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถโม้ปูน

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 081-9607757
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- เวลาทางานตามตกลง
เวลาทํางานตามตกลง
- ต้องมีใบขับขี่รถ ท 2 ขึ้นไป

โรงแรมเรือนแสน 3
ประเภทกิจการ โรงแรม
ที่ตั้ง 98 ม.13 ต.น้ําชํา อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างทั่วไป

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 081-8846262
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

350 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, มีที่พักให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คุุณสุุพัตร์ ชมพิทักษ์เดชา
ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
3540300058144
ที่ตั้ง 131 ม.13 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
คนสวน

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 086-9118119
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-60 ปี

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- พักในสวน น้ํา ไฟฟรี
- ดูแลความเรียบร้อยเครื่องตัดหญ้า
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน ตดหญาในสวน
ตัดหญ้าในสวน เก็
เกบพชสวนในสวน
บพืชสวนในสวน
ลดน้ําต้นไม้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ร้านควีนไดมอนด์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องประดับ
ที่ตั้ง 145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างภาพ/แอดมิน

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 088-2515200
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

18-30 ปี

ไม่จํากัด

9,000-15,000
บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- ใชงาน
ใช้งาน Photoshop ได
ได้ ถายภาพ
ถ่ายภาพ แต่
แตงภาพ
งภาพ
- ทํากราฟฟิค ช่วยไลฟ์สด ตอบคําถามลูกค้า
- มีประสบการณ์ถ่ายภาพพิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เชียงแสงลําปาง สาขาแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถบรรทุก HINO
ที่ตั้ง 143/2 ม.2 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ
โทร : 081-9509994
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกููล จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3549900019849
ที่ตั้ง 200 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-660111
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานที่ปรึกษาการขาย

1

ชาย

23-35 ปี

ป.ตรี

ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ธรการ/ตลาด
เจาหนาทธุ
รการ/ตลาด

1

ชาย
หญิง

23-35 ปปี

ป ตรี
ป.ตร

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับบขี่
- หยุ
หยดวั
ดวนอาทตย,
นอาทิตย์ ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท พิชนันท์ จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายน้ําพริกออนไลน์
0545562000216
ที่ตั้ง 81 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานแพ็กกิ้ง

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 087-6883007
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

30 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์
- เวลา 8.30-17.30
8 30-17 30 น.
น

บริษัท เอ็นทีสกูู๊ตเตอร์ จํากัด (เวสป้าแพร่)
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
ที่ตั้ง 401/2, 4, 5 ม.2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

พนักงานธุรการขาย

1

พนักงานขาย
พนกงานขาย

1

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ติดต่อ : โทร : 094-7254958
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

22-40 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

22-40 ปปี

ปวส ขนไป
ปวส.
ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ให้
- หยุดวันอาทิตย์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- ทํางานที่ร้านเวสป้าแพร่

บริษัท แพร่ธนวรรธน์ จํากัด
ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสินค้า
ที่ตั้ง 36/10 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง

ติดต่อ คุณสุภารัตน์ เอกคุณ โทร : 092-3542442
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่เกิน 35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

9,450 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- ทํางานที่สาขาลําปาง

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด นิจทวรรณวัสดุุก่อสร้าง
ประเภทกิจการ จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 303 ม.3 ต.แม่คํามี อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถ/ส่งของ/ยกของ

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 089-4351335
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

18-50 ปี

ไม่จํากัด

350-400 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส

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

เบบี้โฮมเนอร์สเซอรี่
ประเภทกิจการ รับเลี้ยงเด็ก
ที่ตั้ง 324 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ครูปฐมวัย
(ด่วน)

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 089-7553009
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ป.ตรี/อนุปริญญา
(ปฐมวัย)

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จํากัด
ประเภทกิจการ โรงสีข้าว
0545548000077
ที่ตั้ง 218/2 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 054-622420
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

กรรมกร

6

ชาย

18 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

ช่างไฟฟ้า
ชางไฟฟา

2

ชาย

25 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

330 บาท/วน
บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น

เค เอส คาร์แคร์
ประเภทกิจการ ล้างอัดฉีดรถยนต์
3559900043707
ที่ตั้ง หลังตลาดสดชม ภูมิ่ง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานล้างรถ

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : โทร : 054-511838
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดทํางาน
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น

ร้าน ช.การยาง
ประเภทกิจการ บริการเปลี่ยนยางรถยนต์
ที่ตั้ง 212/1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างช่วงล่าง

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-511717
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ศิริโรจน์ เอนเทอร์โพรซ์
ประเภทกิจการ ค้าส่ง
0543546002046
ที่ตั้ง 154/8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 054-522182
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

แม่บ้าน

1

หญิง

30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

คนสวน

1

ชาย

30 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กินอยู่กับนายจ้าง
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- ตําแหน่ง แม่บ้านและคนสวนถ้าเป็นคู่สามีภรรยา
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท งี่เส็งจักรกล จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่ตั้ง 156/4-8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ :
โทร : 054-511550, 054-522813
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่เกิน 45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.30 น.
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ

แพร่การปัก
ประเภทกิจการ รับปักผ้าและโลโก้
ที่ตั้ง 18/7 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานกราฟฟิคดีไซน์
(ออกแบบเสื้อผ้า)

จํานวน เพศ
5

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 085-4802889
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุดวันอาทิตย์ ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- พนักงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ต้องใช้ Ai , Photoshop ได้

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ร่มบุญ
ุ ปิโตเลียมแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายก๊าชหุงต้ม
ที่ตั้ง 142/2 ถ.แพร่-ลอง ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 089-5599555
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- อยู
อย่ในเขตตํ
นเขตตาบลปาแมต
าบลป่าแมต จะพจารณาเปนพเศษ
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงเรียนสานฝันแพร่
ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาล
3220100291077
ที่ตั้ง 452 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ครูปฐมวัย

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ
โทร : 054-653237, 088-5471615
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

23 ปี ขึ้นไป

ป.ตรี
(ปฐมวัย)

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- มีอาหารกลางวันให้
- ทํางานวันจันทร์-วันศุุกร์
- ทํางานเวลา 07.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่ทิพย์รัช
ประเภทกิจการ ร้านขายของชํา
ที่ตั้ง 68-70 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานส่งของ/จัดของ

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ คุณกุ้ง
โทร : 091-8536496
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, OT, ประกันอุบัติเหตุ
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, 8.30-17.30 น.
- จดของ
จัดของ ส่สงของ
งของ
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ซููเลียน นคร แพร่ เอเยนซี่
ประเภทกิจการ ขายตรง
0543549000168
ที่ตั้ง 320/5-6 ม.7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน/แคชเชียร์

จํานวน เพศ
2

หญิง

ติดต่อ : โทร : 054-521909, 086-4475608
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่เกิน 27 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทดลองงาน 3 เดือน
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลาตามตกลง
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน แคชเชยร,
แคชเชียร์ เชคสตอก,
เช็คสต๊อก สงสนคา
ส่งสินค้า
- มีความละเอียด รอบคอบ ขยันซื่อสัตย์ในการทํางาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทํางานล่วงเวลาได้
- ทางานทสานกงานทเชยงใหม
ทํางานที่สํานักงานที่เชียงใหม่

บริษัท แพร่ธํารงวิทย์ จํากัด
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้ง 269/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 054-521521 ต่อ 36, 37
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานขับรถบดล้อยาง

1

ชาย

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานขับรถเกรด
พนกงานขบรถเกรด

1

ชาย

25 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

พนักงานขับรถน้ํา

1

ชาย

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

ช่างสํารวจ

2

ชาย

ไม่เกิน 35 ปี

ตามตกลง

เจ้าหน้าทีเ่ ซฟตี้

2

ชาย

ไม่เกิน 35 ปี

ปวช. ขึ้นไป
(ช่างสํารวจ)
ปวช ขึน้ ไป
ปวช.

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร / ที่พักอาสัย
- สามารถทางานลวงเวลาได
สามารถทํางานล่วงเวลาได้
- สถานที่ปฏิบัติงาน อําเภอร้องกวาง
- ขยัน อดทน มีวินัย ในการทํางาน

บริษัท เอสดีพีไอ อินดัสตรี้ จํากัด
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้ง 4 ม.7 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถโม่ปูน
(ต้องมีใบขับขี่ ท 2)
พนักงานขับรถแบคโฮ
พนกงานขบรถแบคโฮ
(ต้องมีใบขับขี่ ท 2)

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 081-0227865
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

2

ชาย

25-50 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

1

ชาย

25-50 ปปี

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, บ้านพัก, อาหารกลางวัน
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณ
มีประสบการณ์ 1-2 ปปี

เบบี้โฮมเนอร์สเซอรี่
ประเภทกิจการ รับเลี้ยงเด็ก
ที่ตั้ง 324 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พี่เลี้ยงเด็ก
(ด่วน)

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 089-7553009
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป
(ปฐมวัย)

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เอสแอนด์เอสคิทเช่นแวร์
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
ที่ตั้ง 121/2 ม.3 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานบัญชี/คอมพิวเตอร์
(ด่วน)

จํานวน เพศ
2

ชาย
หญิง

ติดต่อ : โทร : 086-4308757
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 ปี ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์
ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์)
ที่ตั้ง 199/72 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พี่เลี้ยงเด็ก

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ
โทร : 098-0145564
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

35 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

12,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- กินอยู่กับนายจ้าง
- ทํางานที่ แม่สอด จังหวัดตาก

บริษัท กรุุงไทยธุรุ กิจบริการ จํากัด (สาขาแพร่)
ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาด
0105540067109
ที่ตั้ง 217 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานรักษาความสะอาด
(ด่วน)

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ
โทร : 094-8874316
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

22-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน,
โบนัสประจําปี, ชุดทํางาน และสวัสดิการอื่นๆ ให้
- ลกษณะงาน
ลักษณะงาน ดูดแลความสะอาดและบริ
แลความสะอาดและบรการลู
การลกค้
กคาา
ประจําธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีแพร่
- ปฎิบัติงานตามวันและเวลาทําการของธนาคาร

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
3562006893
ที่ตั้ง 156 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 054-521664
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

35-45 ปี

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ชุดทํางาน
- หยุดวันอาทิตย์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- ลักษณะงาน ทําความสะอาด
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่ยนตรการมอเตอร์เซลล์ (เชฟโรเลตแพร่)
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต
ที่ตั้ง 8 ม.4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน
(ด่วน)

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ :
โทร : 054-511540
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทํางานวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00-17 00 น.
น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านควีนไดมอนด์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องประดับ
ที่ตั้ง 145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างภาพ

จํานวน เพศ
2

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 088-1588555
Line ID : 0864327032

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

9,000-15,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ลักษณะงาน เป็นแอดมิน, ช่างภาพ
และ ตัดต่อวีดีโอ
- แอทมนชวย
แอทมินช่วย Live สด ใช้
ใชงาน
งาน Photoshop
ถ่ายภาพ แต่งภาพ ตัดต่อวีดีโ
- ทํางานสัปดาร์ละ 6 วัน มีเวลาที่ยืดหยุ่นได้
- ประกนสงคม,
ประกันสังคม เงนโบนสตามผลงาน,
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าทํางาน ล่วงเวลา
- เวลาทํางาน : ภาคเช้า 10.00 -19.00 น.
ภาคบ่าย 13.00-23.00
13 00 23 00 น.
น

ร้านควีนไดมอนด์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องประดับ
ที่ตั้ง 145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
Sale Live สดขายเพชร ออนไลน

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 088-1588555
Line ID : 0864327032

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

11,000-150,000
บาท/เดือน
((ขึ้นอยูู่กับความสามารถ))

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- คุณสมบัติเพิ่มเติม กล้าแสดงออก พูดเก่ง ชัดเจน
บุคลิกดี มีมุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนง่าย มีวุฒิภาวะ
ควบคุุมอารมณ์ได้ดี อดทนต่อแรงกดดันได้
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีประสบการณ์
ด้านการขาย
- ทางานสปดารละ
ทํางานสัปดาร์ละ 6 วน
วัน มเวลาทยดหยุ
มีเวลาที่ยืดหย่นได
ได้
- หยุดวันอาทิตย์ ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง
- สถานที่ทํางาน ร้านควีนไดม่อนด์

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาแพร่
ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า
ที่ตั้ง 204 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-062602 ต่อ 104-105
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1

หญิง

23-30 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานจัดเรียงสินค้าแผนกหม-ไก่
พนกงานจดเรยงสนคาแผนกหมู
-ไก

1

ชาย

22-35 ปปี

ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สามารถทํางานเป็นกะได้
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากมประสบการณโดยตรงจะพจารณาเปนพเศษ
หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอส.เอ็น.เอ็น ลิสซิ่ง จํากัด
ประเภทกิจการ สินเชื่อ
ที่ตั้ง 283/7-8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานสินเชื่อ/การตลาด

จํานวน เพศ
3

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 054-620997-8
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-30 ปี

ป.ตรี

11,500 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคม, คอมมิชชั่น, ค่าน้ํามันรถให้
- ทํางานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุุก่อสร้าง จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3561003619
ที่ตั้ง 211 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 094-2954164
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวช. ขึ้นไป
(บัญชี)
ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

เจ้าหน้าที่บัญชี

3

หญิง

ไม่เกิน 35 ปี

พนักงานขับรถ 6 ลอ
พนกงานขบรถ
ล้อ

3

ชาย

25 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
-

สวัสดิการ ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มประสบการณจะพจารณาเปนพเศษ
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
www.tuekleaung.com/th/jobs

บริษัท ลิสซิ่งทรัพสยาม จํากัด
ประเภทกิจการ สินเชื่อ
ที่ตั้ง 135-135/1 ม.8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-506588-9
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

21 ปี ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

9,000-11,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท บี.พี.15 จํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตขี้เลื่อยอัดแท่ง
ที่ตั้ง 15/15 ม.6 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 063-8945491, 054-069629
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ช่างซ่อมบํารุง

3

ชาย

20-40 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานฝ่ายผลิต
พนกงานฝายผลต

2

ชาย

20 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สิงห์ สามารถ เทรดดิ้ง จํากัด
ประเภทกิจการ ขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 0545562000062
ที่ตั้ง 1/9 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 096-9566653, 088-4694127
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

30 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยง
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ชนธัญรุ่งุ เรือง จํากัด
ประเภทกิจการ โรงน้ําแข็ง
ที่ตั้ง 189 ม.5 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 083-1952565
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 - 45 ปี

ไม่จํากัด

10,000 - 13,000
บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทํางาน จันทร์ - เสาร์
- เวลาทํางาน 06.00-14.00 น.
- ประกนสงคม
ประกันสังคม
- ที่พัก
- ลักษณะงานที่ทํา
ขับรถส่งน้ําแข็ง (มใบอนุ
ขบรถสงนาแขง
(มีใบอนญาตขั
ญาตขบขรถยนต)
บขี่รถยนต์)
- ทดลองงาน 3 เดือน

ร้าน นีละสตีล
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3100600449002
ที่ตั้ง 121 ม.5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 085-1117987
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

30 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

320 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท คููโบต้าแท็ก จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษต0545561000158
ที่ตั้ง 234 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ :
โทร : 084-3729617
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ตามตกลง

- ประกันสังคมและสวัสดิการ อื่นๆ
- มีวันหยุดให้ 1 วัน/สัปดาห์ (วันอาทิตย์)
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00
8.00-17.00
17.00 น.
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
เช่น Microsoft office Word , Excel , Powerpoint
- มใจรกงานบรการ
มีใจรักงานบริการ
- สามารถทํางานในสภาวะความกดดันได้
- .มีประสบการณ์จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
- สามารถทํ
สามารถทางานลวงเวลาและทางานนอกสถานทได
างานล่วงเวลาและทํางานนอกสถานที่ได้

ช่างบริการ

3

ชาย

20-35 ปี

พนักงานขาย (เซลล)
พนกงานขาย
(เซลล์)

3

25-40 ปปี

พนักงานขนส่ง

3

ชาย
หญิง
ชาย

ปวส. ขึ้นไป
(ช่างยนต์)
ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

20-40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานบัญชี

2

ชาย
หญิง

20-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป
(บัญชี)

ตามตกลง

ตามตกลง

แพร่การปัก
ประเภทกิจการ รับปักผ้าและโลโก้
ที่ตั้ง 18/7 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟฟิค
พนักงานทั่วไป
พนกงานทวไป

จํานวน เพศ
1
1

ชาย
หญิง
ชาย

ติดต่อ :
โทร : 085-4802889
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

30 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุดวันอาทิตย์ ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- พนักงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ต้อง ใช้ Ai , Photoshop ได้

ร้านควีนไดมอนด์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องประดับ
ที่ตั้ง 145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงาน Live สด

จํานวน เพศ
5

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 082-4946256
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-30 ปี

ไม่จํากัด

9,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- บุคลิกภาพดี
- เน้นพูดคล่องเพชร เทรนได้
- เวลาทางานตามตกลง
เวลาทํางานตามตกลง
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

