
ตําแหนงงานวางตางจังหวัด
ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

สํานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18 ปี
ขึน้ไป

ไมจ่าํกดั 325 บาท./วนั - โอที 61 บาท/ชม. พรอ้มคา่ทกัษะฝีมอื
- คา่กะกลางคืน 30 บาท/วนั
- โบนสัประจาํปี
- ตรวจสขุภาพฟรี 
- เปิดบญัชธีนาคารและบตัร

ประเภทกจิการ : โรงงานแปรรปูไกป่รงุสกุสง่ออกตา่งประเทศ 

บริษทั คารก์ลิมทีส(์ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํนวน 10 อตัรา 

ตดิตอ่สมคัรงาน : คณุนสัทกรณ ์โทร.089-5374445 /คณุจิราย ุโทร.089-5374446 /คณุหิรญั โทร.061-3856444
/คณุอมัรินทร ์โทร.089-5374448 /คณุชชัวาล โทร.089-5374449/
คณุพรชยั โทร.091-7144184 และ คณุธีรภทัร โทร.061-3900522 

 ที่ตัง้ : 44 ม.5 ถ.โชคชยั-ครบรีุ ต.กระโทก อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา 30190

สแกนกรอกใบสมัครงานออ
นไลน



ที่ ตาํแหนง่ จาํนว
น

คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1.
2.
3.

ครผููส้อน (ไฟฟ้า)
ครผููส้อน (การศึกษาปฐมวยั)
ครผููส้อน (พลศึกษา)

1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ญ

23-40 ปี
ขึน้ไป

ป.ตรี 9,000 -10,000 บาท/เดอืน -

ประเภทกจิการ : โรงเรียนเอกชน
วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย 

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ : วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย  โทร.062-2514022
 ที่ตัง้ : 75หมู ่8 ตาํบล นาจะหลวย อาํเภอ นาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธาน ี34280



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่
จา้ง

เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ
(สาขา)

1. พนกังานจดัเรียงสินคา้ ไมร่ะบุ ไมจ่าํกดั
เพศ

18 ปี ป.6 ขึน้
ไป 

457 บาท/
วนั

- สามารถทาํงานเป็นกะได้
- สขุภาพร่างกายแข็งแรง
- เบ้ียขยนั 1,500 บาท/เดอืน + คา่กะเฉลี่ย 54  บาท/วนั + 

คา่ครองชพี 22 บาท/วนั
- รองเทา้ safety + เสื้อสะทอ้นแสง 
- คปูองสว่นลดตา่งๆ รวมทัง้กจิกรรมสงัสรรคต์า่งๆ

ประเภทกจิการ :ศนูยก์ระจายสินคา้
ศนูยก์ระจายสินคา้ โลตสั บางบวัทอง  

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุเกตแุกว้ โทร.095-950-0835 หรือ คณุวรรณพร โทร.094-898-7555
 ที่ตัง้ : 1518 หมู ่6 ถนน บางบวัทอง - สพุรรณบรีุ ตาํบล ละหาร อาํเภอบางบวัทอง นนทบรีุ 11110

ลกัษณะงาน : เบิกสินคา้ตามรายการสง่ใหโ้ลตสัสาขาตา่งๆทัว่ประเทศ



ประเภทกจิการ : ผลิตและจาํหนา่ยเคร่ืองดืม่

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุยพิุน ฉายาพตัร โทร.082-454-2444
 ที่ตัง้ : 393 ถ.สีลม ต.สีลม อ.บางรกั จ.กรงุเทพฯ 10500

ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. สาวบาวแดง 50 หญิง 18-35 ปี ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตามโครงสรา้งบริษทั

2. ผูช้ว่ยทีม 20 ชาย 18-35 ปี ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตามโครงสรา้งบริษทั

3. มา้เร็ว 15 ชาย 18-35 ปี ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตามโครงสรา้งบริษทั



















































ตําแหนงงานวางคนพิการ
ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

สํานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ



บริษทั เรกซแ์ซม(ประเทศไทย) จาํกดั
ประเภทกจิการ :  ซ้ือ-ขาย ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนกิส์

ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่
จา้ง

เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ
(สาขา)

1. พนกังานคนพิการ 1 ไมจ่าํกดั 18-35 ปี ม.3 ขึน้
ไป 

331 บาท/
วนั

- ใชค้อมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ได้
- พรอ้มเร่ิมงานไดท้นัที
- เดนิทางสะดวก พกัอยูร่ะแวกใกลเ้คียงบริษทัฯ

รายละเอียดงาน : งานพิมพเ์อกสาร งานธรุการทัว่ไป งานอ่ืนๆที่ไดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้งาน

สอบถามเพ่ิมเตมิ : บริษทั เรกซแ์ซม(ประเทศไทย) จาํกดั
 โทร.02-024-8431-3 ตอ่ 119 หรือ 064-302-6151

 ที่ตัง้ :209/5-8 ม.2 ซ.สนุทรวิภาค ต.แพรกษาใหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปาการ 10280

มบีตัรคนพิการประเภทที่ 3 : ความพิการทางการเคลื่อนไหว เชน่ การสญูเสียความสามารถของอวยัวะในการเคลื่อนไหว

** มปีระสบการณส์ายงานอิเลคโทรนคิจะพิจารณาเป็นพิเศษ **



Asa Furniture Co.,Ltd

ประเภทกจิการ : รบัเหมากอ่สรา้ง

ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนว
น

คณุสมบตัิ อตัราคา่
จา้ง

เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ
(สาขา)

1. ธรุการประสานงาน(เป็นผู้
พิการ)

2 ไมจ่าํกดั 25 ปี
ขึน้ไป

ม.3 ขึน้
ไป 

ตาม
โครงสรา้ง

บริษทั

- ประกนัสงัคม
- โบนสัปีละ 2 ครัง้ หรือตามผลประกอบการ
- ปรบัเงนิเดอืนทกุปี
- ทาํงาน 8.00 น.-17.00 น. จนัทร-์เสาร์

รายละเอียดงาน 
 - จดัเก็บเอกสาร 

- พิมพข์อ้มลูลงระบบคอมพิวเตอร์
- ประสานงาน

สอบถามเพ่ิมเตมิ : โทรศพัท ์: 02-320-0458 ตอ่ 203, 096-426-4936 
ที่ตัง้ 313/8 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250

อีเมล : asafurniture_15@trustmail.jobthai.com (อีเมลนีใ้ชส้าํ หรบัการตดิตอ่และสมคัรงาน)

คณุสมบตัผิูส้มคัร : 1.มเีอกสารเป็นผูท้พุพลภาพ 2. สามารถชว่ยเหลือตนเองและดแูลตนเองไดใ้นระดบัด ี
3. สามารถใชง้านคอมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ได ้4. มคีวามขยนั ตัง้ใจทาํ งาน ใฝ่เรียนรู ้



บริษทั เอ อี เทคโนโลยี จาํกดั รบัสมคัรคนพิการ ยืนงานในไลนผ์ลิต
ประเภทกจิการ : ผลิตและจาํหนา่ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานคลงัสินคา้ 1 ไมจ่าํกดั 20-40
ปี

อา่นออก
เขยีนได้

9,000-10,0
00บาท

- กองทนุประกนัสงัคม ,ตรวจสขุภาพประจาํปี
- โบนสั (ตามผลประกอบการ)
- ชดุยนูฟิอรม์ ,กจิกรรมทอ่งเที่ยวประจาปี ,งานเลี้ยง

ประจาํปี
- วนัหยดุพิเศษ
- สว่นลดในการซ้ือสินคา้
- คา่อาหาร และคา่เดนิทาง
- ปฎิบตังิาน จนัทร ์- เสาร ์เวลา 8.00 - 17.00 น.

คณุสมบตั ิ: เป็นผูข้ึน้ทะเบียนผูพิ้การ มบีตัรประจาํตวัผูพิ้การ(พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว) 
 สามารถปฎิบตังิานไดป้กต ิสามารถยืนงานในไลนผ์ลิต ประกอบทีวีได ้มปีระสบการณอ์ยา่งนอ้ย 1 ปี

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุยุย้ โทร. 0870045556
 ที่ตัง้ : 59 หมูท่ี่ 6 ต. คชสิทธ ์อ. หนองแค จ. สระบรีุ 18250. ตาํบลคชสิทธ์ิ อาํเภอหนองแค สระบรีุ 18250


