เมืองแพร่ดีเซล
ประเภทกิจการ บริการซ่อมรถ
3309901333999
ที่ตั้ง 126/3-4 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ คุณ โทร : 082-0280057
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

23-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

40 บ./ชวโมง
บ /ชั่วโมง

- OT
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างยนต์

2

ชาย

เด็กฝึกงาน
เดกฝกงาน

2

ชาย 18 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

โรงแรมน้ําทอง
ประเภทกิจการ โรงแรม
3030573629
ที่ตั้ง 400/400 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้านโรงแรม

จํานวน เพศ
4

หญิง

ติดต่อ : โทร : 089-8527339
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีความรับผิดชอบ และอดทอน
- เคยทํางานโรงแรมมาก่อน

บริษัท ซึรุ จํากัด
ประเภทกิจการ บริการสินเชื่อ
0548891000344
ที่ตั้ง 300/30 ถ.น้ําทอง-บายพาส ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานจัดการข้อมูล

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง ไม่เกิน 25 ปี

ติดต่อ
โทร : 083-8453641
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ป.ตรี
(บัญชีหรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
ทเกยวของ)

9,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดทํางาน, ปรับเงินเดือน
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.30-17.30 น.
- มประสบการณจะพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุุณศิรินัดดา เชาวุุด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่ตั้ง 246/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ : โทร : 062-9397773
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานทั่วไป

3

ชาย 18 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานตัดด้าย
พนกงานตดดาย

1

หญิง 18 ปปี ขนไป
หญง
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

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

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกููล จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3549900019849
ที่ตั้ง 200 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-660111
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ปวส. ขึ้นไป
(ช่างยนต์)
ป ตรี
ป.ตร

ตามตกลง

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

ช่างยนต์

2

ชาย

23-35 ปี

พนักงานที่ปรึกษาการขาย
พนกงานทปรกษาการขาย

2

ชาย

23 35 ปปี
23-35

ตามตกลง

บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุุก่อสร้าง จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3561003619
ที่ตั้ง 211 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ : โทร : 094-2954164
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานโหลดปูน

1

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานขับรถมิกซ์ปูน

2

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานจัดส่งขาออก
(พนักงานส่งสินค้า)
พนักงานจัดส่งขาออก
(ส่งท่อลม) ประจําสาขาอุตรดิตถ์
พนั
กงานติดรถส่งสินค้า
พนกงานตดรถสงสนคา
(เด็กท้าย)
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานขาย
พนกงานขาย
พนักงานธุรการ
พนักงานบัญชี
แม่บ้าน
คนสวน

2

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

2

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

3

ชาย ไมเกน
ไม่เกิน 35 ปปี

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

5
2
1
1
3
1

ชาย
หญิง
หญง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

ไม่จํากัด
ปวส ขนไป
ปวส.
ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ไม่จาํ กัด
ไมจํ
ไม่จํากัด

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

ไม่เกิน 35 ปี
28 ปปี ขนไป
ขึ้นไป
28 ปี ขึ้นไป
ไม่เกิน 35 ปี
ไม่เกิน 40 ปี
ไมเกิ
28 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการ ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ยินดีต้อนรับคนพิการ
- สนใจสมารถสมัครได้ทางเว็บไซด์
www.tuekleaung.com/th/jobs หรือสํานักงาน
จัจดหางานจงหวดแพร
ดหางานจังหวัดแพร่

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ประดิษฐฐ์แพร่ฟาร์ม
ประเภทกิจการ ปศุสัตว์
ที่ตั้ง 69 ม.3 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ช่างก่อสร้าง (ช่างปูน)

4

แรงงานทั่วไป
แรงงานทวไป

2

พนักงานทั่วไป (ในโรงงานฆ่าสัตว์)

12

อายุ

ชาย 18 ปี ขึ้นไป
หญิง
ชาย 18 ปีป ขนไป
ขึ้นไป
หญิง
ชาย 18 ปี ขึ้นไป
หญิิง

ติดต่อ
โทร : 062-9450342
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

ไม่จํากัด
ไมจากด

315 บาท/วน
บาท/วัน

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

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

บริษัท แพร่กิจเจริญรุุ่งเรือง จํากัด
ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสินค้า
ที่ตั้ง 99 ถ.แพร่-ลอง ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานเสิร์ฟ

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 18 ปี ขึ้นไป
หญิง

ติดต่อ
โทร : 086-3834565
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ลักษณะงาน ชงกาแฟ/เสิร์ฟกาแฟ
- ทํางานที่ร้านกาแฟ 164 Café ประตูชัย
- สวสดการตามตกลง
สวัสดิการตามตกลง
- สนใจเข้าไปติดต่อที่ร้านได้เลย

คุุณบัณฑิต วันชัย
ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารสัตว์
3410101160225
ที่ตั้ง 159 ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถส่งของ

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย ไม่เกิน 45 ปี

ติดต่อ :
โทร : 095-2399966
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

400 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ที่พัก, น้ําไฟฟรี
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- ขบรถยนตได
ขับรถยนต์ได้ ตองมใบขบขรถยนตประเภท
ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
- ขับรถหกล้อส่งของระยะทางแพร่-อุตรดิตถ์
- ทํางานในโรงบดอาหารสัตว์และฟาร์มวัว

คุุณพนิตตา แสงดอก
ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
ที่ตั้ง 20 ถ.พระร่วง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 083-5971719
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

แม่บ้าน

1

หญิง

30-50 ปี

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

- ทํางานสัปดาห์ละ 2 วัน
- ทํางานเวลา 09.00 - 15.00 น.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

1

หญิง

30-50 ปี

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

- กินอยู่กับนายจ้าง
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์

แพร่การปัก
ประเภทกิจการ รับปักผ้าและโลโก้
ที่ตั้ง 18/7 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานตัดผ้า

จํานวน เพศ
1

อายุ

ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ :
โทร : 085-4802889
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ไม่จํากัด

ตามตกลง

- ประกันสังคม
- หยุดวันอาทิตย์ ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด สาขากาดน้ําทอง
ประเภทกิจการ จําหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวโพด 0105511001065
ที่ตั้ง 98 ม.7 ซอย พระยาไชยบูรณ์ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ผู้ช่วยพนักงานประจําแปลง
ทดสอบข้าวโพด
ประจําเขตแพร่ (อ.รองกวาง)
ประจาเขตแพร
(อ ร้องกวาง)

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ คุณชุติมา
โทร : 081-8689318
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

22-40 ปี

ไม่จํากัด

9,300 บาท/เดือน

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

คลินิคทันตแพทย์อดิเรก
ประเภทกิจการ คลินิกทันตกรรม
3540500012857
ที่ตั้ง 230/9 ม.10 ถ.ช่อแฮ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 20 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ คุณ.....-.........
โทร : 089-6352420 ,0864312934
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.3 ขึ้นไป

8,000-9,000บ./ด.

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ปั๊มน้ํามันแพทองเหมืองหิต
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
1494162945
ที่ตั้ง 3/94 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

พนักงาน 7-11 (สาขา แพทอง)
พนักงาน 7-11 (สาขา ป่าแมต)
พนักงาน 7-11
พนกงาน
7 11 (สาขา เดนชย)
เด่นชัย)

2
2
2

พนักงานขาย ร้านนม มิลค์แลนด์
( า้ ม โรงพยาบาล
(ตรงข้
โ
แพร่ค่ ริสิ เตียี น))

1

อายุ

ช/ญ 20 ปี ขึ้นไป
ช/ญ 20 ปี ขึ้นไป
ช/ญ 20 ปปี ขึขนไป
้นไป
ญ

20 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ : โทร : 064-0010919
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม 6 ขนไป
ม.6
ขึ้นไป

315 บาท/วัน
315 บาท/วัน
315 บาท/วน
บาท/วัน

ม.6 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุด 1 วัน/สัหดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ย่งแซ ค้าวัสดุุก่อสร้าง จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
0545554000024
ที่ตั้ง 204/4 ถ.ยันตรกิโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 25 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ คุณ...-...
โทร : 080-5004998
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

315 บ./วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทดลองาน 3 เดือน ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคมให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จํากัด
ประเภทกิจการ โรงสีข้าว
1494402455
ที่ตั้ง 218/2 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ คุณ...-...
โทร : 086-4291355
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

ช่างไฟฟ้า

2

ชาย 25 ปี ขึ้นไป

พนักงานขับรถบรรทกพ่
พนกงานขบรถบรรทุ
กพวง
วง

1

ชาย

ไม่จํากัด
ไมจากด

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

พนักงานขับรถ 10 ล้อ

1

ชาย

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00-17.00
8 00 17 00 น.
น
- มีใบขับขี่เฉพาะประเภท (พนักงานขับรถ)

บริษัท เจ.พี.พี.ทรานสปอร์ต จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายหิน-ทราย
ที่ตั้ง 132 ม.12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ คุณ.....-.........
โทร : 093-1393882, 081-5353642
Line ID : -

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีเบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, อาหารกลางวันให้
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00
8.00-17.00
17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเชื่อม

1

ชาย 20 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

ช่างยนต์
ชางยนต

1

ชาย 20 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด สาขาแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ลอตเต้ 0105531084896
ที่ตั้ง 308/1 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 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 ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) สาขาแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายกระเบื้องเซรามิค
ที่ตั้ง 109 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
Admin

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 25 ปี ขึ้นไป
หญิง

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

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป

ค่าแรงขั้นต่ํา

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น
- ที่พัก
- ประกนสงคม
ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

- มีปี ระสบการณ์พ์ ิจารณาเป็ป็นพิเิ ศษ

บริษัท ฮัก อินน์ แพร่ จํากัด
ประเภทกิจการ โรงแรม
0545561000174
ติดต่อ
ที่ตั้ง 6/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเวียง อ. เมือง จ. แพร่ (ข้างเรือนจําจังหวัดแพร่) โทร : 089-9999707
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
Line ID :

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

หญิง

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20 - 35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ค่าจ้างขั้นต่ํา
315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม (กรณีที่ผ่านการทดลองงานแล้ว 2 เดือน)
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 07.00-16.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- ดูแลความสะอาดห้องพัก และรอบๆ โรงแรม

เบบี้โฮมเนอร์สเซอรี่
ประเภทกิจการ รับเลี้ยงเด็ก
ที่ตั้ง 324 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พี่เลี่ยงเด็ก
(ด่วน)

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 089-7553009
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-45 ปี

ม.6 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สิงห์ สามารถ เทรดดิ้ง จํากัด
ประเภทกิจการ ขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์0545562000062
ที่ตั้ง 1/9 ถ.เหมืองหิต ต.เหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานส่งสินค้า

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

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

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ค่าอาหารกลางวัน วันละ 40 บาท
- ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์, เวลา 8.00-17.00 น.
- ตองมใบขบขรถประเภท
ต้องมีใบขับขี่รถประเภท 2 และสามารถขบรถโฟลคลฟทได
และสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุุก่อสร้าง จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3561003619
ที่ตั้ง 211 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ : โทร : 094-2954164
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานโหลดปูน

1

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานขับรถมิกซ์ปูน

2

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานจัดส่งขาออก
(พนักงานส่งสินค้า)
พนักงานจัดส่งขาออก
(ส่งท่อลม) ประจําสาขาอุตรดิตถ์
พนั
กงานติดรถส่งสินค้า
พนกงานตดรถสงสนคา
(เด็กท้าย)
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานขาย
พนกงานขาย
พนักงานธุรการ
พนักงานบัญชี
แม่บ้าน
แมบาน
คนสวน

2

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

2

ชาย ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

3

ชาย ไมเกน
ไม่เกิน 35 ปปี

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

5
2
1
1
3
1

ชาย
หญิง
หญง
หญิง
หญิง
หญิง
หญง
ชาย

ไม่จํากัด
ปวส ขนไป
ปวส.
ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ไม่จํากัด
ไมจากด
ไม่จํากัด

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

ไม่เกิน 35 ปี
28 ปปี ขนไป
ขึ้นไป
28 ปี ขึ้นไป
ไม่เกิน 35 ปี
ไม่เกิน 40 ปปี
ไมเกน
28 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการ ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ยินดีต้อนรับคนพิการ
- สนใจสมารถสมัครได้ทางเว็บไซด์
www.tuekleaung.com/th/jobs หรือสํานักงาน
จัจดหางานจงหวดแพร
ดหางานจังหวัดแพร่

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ศิริโรจน์ เอนเทอร์โพรซ์
ประเภทกิจการ ค้าส่ง
0543546002046
ที่ตั้ง 154/8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ
โทร : 054-522182
Line ID :

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

ร้าน SUGAR BITES (ร้านกาแฟ ชููก้าร์ ไบทส์)
ประเภทกิจการ ร้านกาแฟ
1659900224836
ที่ตั้ง 43 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ผู้ช่วยบาริสต้า

จํานวน เพศ
1

ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : โทร : 083-2168898
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- เบี้ยขยันให้ทุกเดือน
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, เวลาทํางาน 8.30-17.30

- มความรบผดชอบ,
มีความรับผิดชอบ สุสขภาพดี
ขภาพด ไมมโรคประจาตว
ไม่มีโรคประจําตัว
- นิสัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- เป็นคนสะอาด, มีไหวพริบ, แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถทํํางานแทนทุกตํําแหน่่งในร้
ใ า้ นได้
ไ้
เช่น เสิร์ฟ, ล้างจาน, กวาดถูร้าน, รดน้ําต้นไม้, ล้างห้องน้ํา
- สามารถทํางานวันหยุดได้ รวมถึงวันเทศกาลต่างๆสงกรานต์,
ปีใี หม่
- ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ นููลเดิ้ล จํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
0545551000082
ที่ตั้ง 144 ม.10 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงาน Stock ช่าง

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง ไม่เกิน 35 ปี

ติดต่อ :
โทร : 054-531630, 086-4297271
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

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

คลินิกเวชกรรมเมดแคร์ (บริษัท เมดแคร์ นอร์ทเทอร์น จํากัด)
ประเภทกิจการ ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ที่ตั้ง 4/8 ซอย 1 ถนนเหมืองหิต ในเวียง อ. เมือง จ. แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

จํานวน เพศ
2

ชาย
หญิง

ติดต่อ
โทร : 094-4604155, 054-522234
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

22-35 ปี

ผุ้ช่วยเหลือคนไข้

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, OT
- สามารถทํางานเป็นกะได้

บริษัท แพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์ จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายปูนซีเมนต์
0545535000154
ที่ตั้ง 185 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ :
โทร : 054-622666, 081-0333663
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ ส่งของ

2

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

- สามารถขับรถบรรทุกได้ มีใบขับขี่

ช่างทําแผ่นหลังคาเมทัลชีท
ชางทาแผนหลงคาเมทลชท

2

ชาย 30 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

- ตองมความรู
ต้องมีความร้ด้าานอเลกทรอนกส
นอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วันั /สั
/ ปั ดาห์,์ ทํํางานเวลา 8.00-17.00
8 00 17 00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด พี.เจ.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
ประเภทกิจการ เช่า-จําหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร3540400147050
ที่ตั้ง 91/16 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างเทคนิค

จํานวน เพศ
3

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ คุณ.....-.........
โทร : 081-9938464, 087-5753667
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทดลองาน 3 เดือน ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคม
ชุดทํางานให้
- หยุ
หยดวั
ดวนอาทตย,
นอาทิตย์, ทางานเวลา
ทํางานเวลา 8.00
8.00-17.00
17.00 น.
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ร้านควีนไดมอนด์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องประดับ
ที่ตั้ง 145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย Online (Liveสด)
(เสื้อผ้า)

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 18 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ :
โทร : 086-4327032
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น
- หยุดวันอาทิตย์
- เวลาทางานตามตกลง
เวลาทํางานตามตกลง
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เค เอส คาร์แคร์
ประเภทกิจการ ล้างอัดฉีดรถยนต์
3559900043707
ที่ตั้ง หลังตลาดสดชม ภูมิ่ง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานล้างรถ

จํานวน เพศ
2
1

อายุ

ชาย ไม่เกิน 40 ปี
หญิง

ติดต่อ
โทร : โทร : 054-511838
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

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

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่มอเตอร์
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
3562003205
ที่ตั้ง 180/12-13 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน/ธุรการ

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 054-522987
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-50 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

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

TC Design
g & Construction
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
0545563000171
ที่ตั้ง 102 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 087-6617354
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

วิศวกรสนาม

1

ชาย

23-35 ปี

ป.ตรี
(วิศวกรรมโยธา)

ตามตกลง

ช่างปูน

10

ชาย

20-50 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

- ประกันสังคม, โบนัส, ค่าโทรศัพท์, รถประจําตําแหน่ง
- มีประสบการณ์ทํางานก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรือบ้านจัดสรร
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จะพจารณาเปนพเศษ
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต

กรรมกร

5

ชาย

20-50
20 50 ปี

ไ จ่ ํากััด
ไม่

ตามตกลง

- ประกั
ป นั สัังคม, ประกั
ป นั ชีีวิต

จุุฑามาศเพลส
ประเภทกิจการ โรงแรม
3540300192932
ที่ตั้ง 59/1 ม.12 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน
(ด่วน)

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 28 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ : โทร : 083-3213323
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

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

