
ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บจม.ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์
(3bb)

เจา้หนา้ที�จัดเก็บรายได ้
(ผูพ้กิาร)

ไม่
จํากดั

18-35 1 10,000-11,000บ/ด จบ ม.3 ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศได ้เป็นผูพ้กิาร
ประเภท 3 มทีักษระทางการสื�อสาร ลักษณะงาน 

ออกใบแจง้หนี+  รับโทรศัพทแ์ละทํางานในวันหยดุ
ได ้

045-950018

บรษิัท ซื�อตรงกอ่สรา้งและ
พัฒนา จํากดั

เจา้หนา้ที�กราฟิก ญ 20-40 2 12,000-15,000บ/ด  จบ ป.ตร ีสาขา คอมพวิเตอรก์ราฟิก หรอืสาขาอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง มปีระสบการณ์ทํางาน ใชโ้ปรแกรมดา้น
ตัดตอ่รปูภาพ ตัดตอ่วดีโีอในการทํางานได ้เป็น
อยา่งด ีลักษณะงาน เขยีนคอนเทนต ์ออกแบบสื�อ
โฆษณา ประชาสมัพันธผ์า่นเว็บไซต ์เฟสบุค๊ ติ8กต
อกของบรษิัท

063-7729651

ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร ญ 20-40 2 12,000-15,000บ/ด จบ ป.ตร ีทกุสาขา มปีระสบการณ์ทํางาน ใช ้
โปรแกรม office ในการทํางานไดเ้ป็นอยา่งด ี

บคุลกิด ีขบัรถยนตไ์ด ้มทีักษะในการตดิตอ่สื�อสาร
และประสานงาน  มคีวามรับผดิชอบตอ่หนา้ที� 
ลักษณะงาน จัดตารางงาน ประสานงานกบัลกูคา้ 

เตรยีมเอกสารและขอ้มลูใหผู้บ้รหิารในแตล่ะวันได ้

063-7729651

บรษิัท เดอะไพรม์ เรยีล
เอสเตท จํากดั

ดราฟแมน ช 20-60 3 15,000-18,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง มปีระสบการณ์
ทํางาน 1-3 ปี ลักษณะงาน เขยีนแบดว้ย Auto cad 

และงานอื�นที�ไดร้ับมอบหมาย

063-5256296 

,099-0707903

โฟรแ์มน ช/ญ 22-60 5 15,000-18,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง มปีระสบการณ์
ทํางาน 1-3 ปี ลักษณะงาน ควบคมุงานกอ่สรา้งให ้
ไดต้ามมาตรฐานและแผนงาน

063-5256296 

,099-0707903

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที� 109 หมูท่ี� 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.081-7900337 ,045-206227 ตอ่ 15
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท เดอะไพรม์ เรยีล
เอสเตท จํากดั

สถาปนกิ ไม่
จํากดั

20-60 2 16,000-25,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขาที�เกี�ยวขอ้ง มคีวามรูด้า้นการ
ออกแบบ เขยีนแบบ งานสรา้งบา้น ดว้ยโปรแกรม 

layout BIMx Revit มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็น
พเิศษ

063-5256296 

,099-0707903

บญัช/ีการเงนิ หญงิ 20-60 1 15,000-18,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ใชโ้ปรแกรมดา้นบญัช ี

การเงนิ ลักษณะงาน รับ-จา่ยเงนิ นําสง่เงนิ ออกบลิ
และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

063-5256296 

,099-0707903

ชา่งปนู ชา่งกระเบื+อง 

ชา่งไฟฟ้า ชา่งส ี

คนงานทั�วไป

ชาย 20-45 30 350-500บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทํางานตามที�มอบหมายและ
ทํางานตามคําสั�งผูค้วบคมุงานไดเ้ป็นอยา่งดี

063-5256296 

,099-0707903

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ ์จํากดั ที�ปรกึษาการขาย ช/ญ 22 - 35 ปี 5 15,000 บาทขึ+นไป  ปวช. ขึ+นไป  บคุลกิภาพด ี มมีนุษยส์มัพันธด์ ีรัก
งานบรกิาร มุง่หาลกูคา้ ตดิตามหลังการขาย 

ออกบธูจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย ขบัรถยนตไ์ดม้ี
ใบขบัขี� ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้ ออกบธูจัด
กจิกรรมสง่เสรมิการขาย

045-

208888,087-

5353535

ผูบ้รหิารงานบรกิาร
(SA.GS)

ช 20 - 35 ปี 2 10,000 บาท  จบ ปวช. ขึ+นไป ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ ีขบัรถยนตไ์ด ้
มใีบขบัขี� มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี ขยนัอดทน 

ทํางานกบัแรงกดดันไดด้ ีลักษณะงาน รับรถลกูคา้ 

เสนอใบสั�งซอ่ม คํานวนคา่ใชจ้า่ย และประสานงาน
ซอ่ม

045-

208888,087-

5353535
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ ์จํากดั แคชเชยีร์ ญ 25-30ปี 2 10,000บ/ด ขึ+นไป จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา การบญัช ีการเงนิ/การ
ธนาคาร มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี ใชค้อมพวิเตอร์
พื+นฐานไดด้ ีขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ลักษระงาน 

ออกใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีใหก้บัลกูคา้ที�นํารถเขา้
มาซอ่มสําหรับลกูคา้เงนิสดและดแูลลกูคา้เครดติ 

นําสง่เอกสารใหแ้ผนกบญัชี

045-

208888,087-

5353535

พนักงานอะไหล่ ช 20-35 2 9,750บ/ด จบ ปวช. ขึ+นไป ทกุสาขา มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี
 ขยนั อดทนกบัแรงกดดันไดด้ ีรักงานบรกิาร ใช ้
โปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื+นฐานได ้ลักษณะงาน รับ-

จา่ยอะไหล ่ตรวจเซค็สต๊อค

045-

208888,087-

5353535

คอลโทรลเลอร์ ช 25-35ปี 2 10,000บ/ด ขึ+นไป ปวช.ขึ+นไป สาขา ชา่งยนต ์มคีวามรูด้า้นอะไหล่
รถยนต ์ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ทํางานภายใต ้
สภาวะแรงกดดันไดด้ ี มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน บรหิาร จัดการ ควบคมุงานซอ่ม

045-

208888,087-

5353535

ผูบ้รหิารงานบรกิาร
ศนูยบ์รกิารตัวถังและสี
(SA)

ช 20-35 2 11,000บ/ด จบ ปวช.ขึ+นไป สาขา ชา่งยนต ์ขบัรถยนตไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ใชโ้ปรแกรมพื+นฐาน
คอมพวิเตอรไ์ด ้ขยนัอดทนกบัแรงกดดันไดด้ ีรัก
งานบรกิาร ลักษณะงาน รับรถลกูคา้เขา้ซอ่ม เสนอ
ใบสง่ซอ่ม คํานวณคา่ใชจ้า่ย ประสานงานซอ่ม งาน
ประกนัภยั

045-

208888,087-

5353535

บรษิัท ไทยลอตเต ้จํากดั พนักงานขาย ไม่
จํากดั

20-40 ปี 1 9,900-20,000บ/ด ม.3 ขึ+นไป ขบัรถยนตห์รอืรถจักรยานยนตไ์ด ้

สามารถดแูลรับผดิชอบรา้นคา้ในพื+นที�ที�มอบหมาย
ได ้และกระตุน้ยอดขาย สง่เสรมิการขาย สรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้

086-3202614
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท เมกา้คลูสตลี จํากดั ผูจ้ัดการสาขา อ.

ตระการพชืผล
ไม่
จํากดั

30 - 45 ปี 1 15,000 บาท  บรหิารจัดการงานของบรษิัทฯ ณ สาขาอําเภอ
ตระการพชืผล  กํากบัดแูลงานปฏบิตังิาน ของ
พนักงาน วเิคราะหก์ารตลาด เพื�อหาชอ่งทางใน
การสง่เสรมิการขาย

0654405994

เจา้หนา้ที�ฝ่ายดแูล
โครงการ OSR

ไม่
จํากดั

25 - 45 ปี 2 12,000 บาท  วฒุ ิม.6 ขึ+นไป   แนะนํา เสนอขายใหก้บัลกูคา้
เบื+องตน้ ตดิตามการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้และ
ทํายอดขายไดต้ามเป้าหมายที�บรษิํทกําหนด

0654405994

บรษิัท เมโทรทาวนแ์อสเซท 

จํากดั
ธรุการโครงการ ญ 25-35 1 9,750บ/ด จบ ปวส.ขึ+นไป ทกุสาขา ใชโ้ปรแกรมพื+นฐานงาน

ออฟฟิศไดด้ ีมปีระสบการณ์ทํางาน 1-2ปี ลักษณะ
งาน จัดทําเอกสาร สง่งวดงานของผูร้ับเหมาให ้
บญัช ีดแูลรับผดิชอบการทํางานของคนงานในไซต์
งาน ตดิตอ่ประสานงานและงานอื�นๆที�มอบหมาย

084-262-7735

บรษิัท ราชสมีา เอส.ด.ีโอ. 

จํากดั
พนักงานคลังสนิคา้ ช 18-40 4 9,750บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา จัดเรยีงสนิคา้ในโกดัง จัดสนิคา้

ขึ+นรถและตรวจเซค็สนิคา้คงคลัง
088-7982390 

,092-7080118

ผูช้ว่ยคนขบั(คลังสนิคา้) ช 20-40ปี 3 9,750บ/ด ม.3 ขึ+นไป ออกสง่สนิคา้ จัดเรยีงสนิคา้ในโกดัง จัด
สนิคา้ขึ+นรถและตรวจเซค็สนิคา้คงคลัง

088-7982390 

,092-7080118

พนักงานขาย pre-sales ไม่
จํากดั

18-40 3 9,750 ขึ+นไป จบ ม.3 ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื+นฐานได ้มี
รถยนตส์ว่นตัวและนํามาใชใ้นงานได ้ลักษะงาน 

เสนอขายสนิคา้ในเขตพื+นที�ที�รับผดิชอบ สวัสดกิาร
 คา่นํ+ามนั คา่เชา่รถ เบี+ยเลี+ยงและคา่คอมมชิชั�น

088-7982390 

,092-7080118

Admin ไม่
จํากดั

21-35 2 9,750-10,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศไดด้ ีมคีวาม
ละเอยีดรอบครอบ ลักษณะงาน ตดิตอ่ประสานงาน
กบั Sales ออกบลิสง่สนิคา้ เชค็สต็อก

088-7982390 

,092-7080118
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท โรงพยาบาลเอกชนรม่
เกลา้ อบุล จํากดั

ชา่งซอ่มบํารงุ ช 25ปี ขึ+นไป 1 9,750บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา มทีักษะดา้นงานซอ่มบํารงุ
อาคาร งานไฟฟ้า งานประปา และงานอื�นที�
มอบหมายได ้ทํางาน จ-ศ เวลา 08.00-16.00น.

045-244659 - 

60 ตอ่ 13

ผูช้ว่ยพยาบาล PN,NA ช/ญ 18ปี ขึ+นไป 1 9,750บ/ด  จบหลักสตูรผูช้ว่ยพยาบาล NA,PN ชว่ยแพทย ์

พยาบาล ทําหัตถการทางการแพทย ์ดแูลเครื�องมอื
แพทย ์และบรกิารคนป่วย ทํางานเป็นกะได ้เวลา
ทํางาน จ-ศ เวลา 08.00-16.00 น.

045-244659 - 

60 ตอ่ 13

พนักงานขบัรถ ช 25ปี ขึ+นไป 1 9,750บ/ด จบ ม.3 ขึ+นไป มใีบอนุญาตขบัรถยนต ์มี
ประสบการณ์ทํางานอยา่งนอ้ย 1 ปี ลักษณะงาน ขบั
รถรับ-สง่ ผูป้่วย เจา้หนา้ที�และทํางานอื�นๆที�ไดร้ับ
มอบหมายได ้

045-244659 - 

60 ตอ่ 13

เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธ์ ญ 20ปีขึ+นไป 1 9,750บ/ด จบ ม.6 ขึ+นไป บคุลกิด ีรักงานบรกิาร ชโ็ปรแกรม
พื+นฐานคอมพวิเตอรไ์ด ้ลักษณะงาน อํานวยความ
สะดวกตอ่ลกูคา้ ตดิตอ่ประสานงานและงานอื�นๆที�
ไดร้ับมอบหมาย ทํางาน จ-ศ เวลา 08.00-16.00น.

045-244659 - 

60 ตอ่ 13

บรษิัท วริยิะประกนัภยั จํากดั เจา้หนา้ที�สํานักงานและ
บคุคล

ช 25-35 1 14,000บ/ด จบ ป.ตร ีขึ+นไปไมจ่ํากดัสาขา มปีระสบการณ์ทํางาน
 2 ปี ลักษณะงาน ดแูลงานเอกสารสํานักงานและ
งานบคุคล ทํางาน จ-ศ เวลา 08.30-17.00น.

045-344888

พนักงานทําความสะอาด หญงิ 30-45 1 10,000บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบ ลักษณะงาน ดแูลคาวมสะอาดภายใน
ออฟฟิศ ลา้งหอ้งนํ+าและงานอื�นที�ไดร้ับมอบหมาย 

ทํางาน จ-ส เวลา 08.30-17.00น.

045-344888
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท หทัยวานชิ จํากดั พนักงานขบัรถ ช 20 - 35 ปี 10 10,000-15,000บ/ด จบ. ม.3 ขึ+นไป ขบัรถกระจา่ยสนิคา้ตามรา้นคา้ ตาม
เขตที�บรษิัทรับผดิชอบ  สามารถขบัรถยนตไ์ด ้มี
ใบอนุญาตขบัขี�

045-

267331,098-

2806089

พนักงานขายหน่วยรถ
(เซลล)์

ช 20 - 35 ปี 4 10,000-20,000บ/ด จบ. ม.3 ขึ+นไป รักงานบรกิาร เสนอขายสนิคา้ตาม
รา้นคา้ ตามเขตที�บรษิัทรับผดิชอบ  สามารถขบั
รถยนตไ์ด ้มใีบอนุญาตขบัขี�

045-

267331,098-

2806089

บรษิัท อาอูอ๋นิเตอรฟ์ู้ด จํากดั พนักงานขาย ไม่
จํากดั

25-40 2 15,000-35,000บ/ด จบ ป.ตร ี ทกุสาขา มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน เสนอขายสิ+นคา้ประเภทนํ+าจิ+มสกุี+ตาม
รา้นคา้หา้งรา้นในพื+นที�จังหวัดอบุลและจังหวัดใก ้
ลเคยีง

064-1566266

พนักงานขาย/ขนสง่ ช 25 - 35 ปี 1 11,000 - 13,000 

บาท
 จบ ม.6 ขึ+นไป มทีักษะในการตดิตอ่ประสานงาน 

ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� สามารถเดนิทางตา่งจังหวัด
ได(้สปัดาหล์ะ 1 ครั+ง) สามารถสง่สนิคา้ตามรายการ
สั�งซื+อได ้มคีวามชํานาญในเสน้ทาง

064-1566266

บรษิัท เอ็มซซี ีแอพพาเรล 

จํากดั
หัวหนา้บญัช/ีการเงนิ ญ 28-45 1 12,000-25,000บ/ด  จบ ปวส. ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมดา้นบญัช ีexpess ,

Quickbook มปีระสบการณ์ทํางาน 3-5 ปี ลักษณะ
งาน จัดทําภาษีตา่งๆ กระทบยอด สรปุคา่ใชจ้า่ย 

จัดทําใบสําคัญจา่ย เอกสารสง่สรรพกร ประสานงาน
 Sopplirer และงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชี

045-

210578,063-

3031331

พนักงานทําเงนิเดอืน ญ 23-35ปี 1 10,000-18,000บ/ด  จบ ปวส. ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศไดด้ ีมี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน จัดทําบญัชี
เงนิเดอืนพนักงาน จา่ยประกนัสงัคม ทําภาษีที�
เกี�ยวขอ้งและงานอื�นๆที�มอบหมาย

045-

210578,063-

3031331
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท ฮั +วเชงิไทยรับเบอร ์
จํากดั

พนักงานบญัชี ไม่
จํากดั

23-45 1 10,000-13,000บ/ด จบ. ปวช.ขึ+นไป สาขา บญัชหีรอืผูม้รประสบการณ์
ดา้นบญัช ีใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์กี�ยวกบังาน
บญัชไีด ้ลักษณะงาน ตดิตอ่ประสานงานกบัฝ่าย
ขาย ยื�นภาษี ทําบญัชรีายรับ-รายจา่ยและงานอื�นๆ
ที�มอบหมายได ้

061-2624787

หจก. กจิเจรญิอาณาจักรภณัฑ์ พนักงานขบัรถจัดสง่ ช 22 ปีขึ+นไป 1 11,000 - 13,000 

บาท
 ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกึษา  มใีบอนุญาตขบัขี� ท.2 ขบัรถ
 6 ลอ้ 10 ลอ้  ขยนั อดทน พรอ้มเรยีนรูง้าน

099-3563591

พนักงานบญัชี ช / ญ 20 - 35 ปี 2 9,750 บาท หรอื
ตามตกลง

จบ ปวส.  ป.ตร ีสาขา บญัช ีการเงนิ และสาขาที�
เกี�ยวขอ้ง ลักษณะงาน จัดทําเอกสารบญัช ีรายรับ 

รายจา่ย ภาษีซื+อ  ขาย บญัทกึขอ้มลูทางบญัช ี

ตดิตอ่ประสานงานทั +งภายในและภายนอกองคก์ร 
มทีักษะการใชค้อมพวิเตอรด์า้นบญัช ีมี
ประสบการณ์ในการทํางาน 2 ปี พน้ภาระทางทหาร

099-3563591

แมบ่า้น ญ 25 ปี ขึ+น
ไป

2 325บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด มรีะเบยีบวนิัย
ในการทํางานทํางานตามที�มอบหมายได ้

099-3563591

พนักงานขาย ORS ช / ญ 20 ขึ+นไป 1 9,750 บาท /หรอื
ตามตกลง

 จบ ม.6 ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรม office ได ้ เสนอขาย
และแนะนําสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดแ้ละปิดงานขายได ้
ตามเป้าที�บรษิัทกําหนด

099-3563591
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก. กจิเจรญิอาณาจักรภณัฑ์ คลังสนิคา้ ช 20 ปีขึ+นไป 1 9,750 บาท หรอื
ตามตกลง

 จบ ม.3 ขึ+นไป ขบัรถโฟคลฟิท ์ใชโ้ปรแกรม office 

ได ้ ลักษณะ จัดเรยีงสนิคา้ รับ-จา่ยสนิคา้
099-3563591

หจก.ทเีจ คอนสตรัคชั�น แอนด์
 ดไีซน์

โฟรแ์มน ชาย 22-40 2 12,000-15,000บ/ด จบ ปวส.ขึ+นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง ใชโ้ปรแกรม sket 

up ,Auto cad ได ้ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน อา่น
แบบ เขยีนแบบ ควบคมุไซตง์านใหแ้ลว้เสร็จตาม
แผนงาน

045-

264995,061-

9565592

วศิวกรโยธา ชาย 22-40 1 15,000-18,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขาที�เกี�ยวขอ้ง สามารถขบัรถยนตไ์ด ้

ใชโ้ปรแกรม sketch up ,auto cad ลักษณะงาน 

เขยีนแบบ อา่นแบบ วางแผนงานกอ่สรา้ง ควบคมุ
งานกอ่สรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�กําหนดได ้

045-

264995,061-

9565592

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป พนักงานขาย ช/ญ 30 - 45 2 12,000 - 16,000 

บ./ด.

จบ ม.6 ขึ+นไป ลักษณะงาน ออกไปกระจายสนิคา้
ในพื+นที�ที�รับผดิชอบในตลาดและเขตพื+นที�
ตา่งจังหวัดได ้มรีถยนตท์ี�สามารถใชไ้ปทํางานได ้มี
ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

045-

425010,081-

2025004

พนักงานขายเครดติ ช/ญ 30 - 45 2 13,600 - 20,000 

บ./ด.

จบม.6 ขึ+นไป ลักษณะงาน ออกไปกระจายสนิคา้ใน
พื+นที�ที�ไดร้ับมอบหมาย พื+นที�ตา่งจังหวัด(อสีาน
ตอนลา่ง) มใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์มปีระสบการณ์
ในการทํางาน 1 ปี

045-

425010,081-

2025004

พนักงานบญัชี หญงิ 25-35 1 325-400บ/ว จบ ปวช - ปวส. สาขา บญัชหีรอืคอมธรุกจิ ลักษณะ
งาน วางบลิลกูหนี+ ตัดรับชําระหนี+ อนุมตัสินิเชื�อ 

ตดิตามหนี+และตรวจสอบคําขอสนิเชื�อจากลกูคา้

045-

425010,081-

2025004
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.บา้นและที�ดนิรวมสนิไทย พนักงานขาย ช/ญ 25-35 2 10,000-15,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา การตลาด มปีระสบการณ์
ทํางาน 2 ปี สามารถนําเสนอขายสนิคา้และบรกิาร
ตา่งๆของบรษิัท จัดกจิกรรมงานสง่เสรมิการขาย
ตา่งอําเภอและจังหวัดใกลเ้คยีง

045-311728

หจก.ลํ+าฟ้า โอ เอ แอนด ์

สเตชั�นเนอรี�
พนักงานจัดสง่ ช 25-40ปี 2 9,750-11,000บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ลักษณะ

งาน ขบัรถยนตส์ง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ในพื+นที�บรกิาร
ได ้

045-246006 

ตอ่ 111 ,

065-1238666

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทลูสเ์รนทัล คนงานทั�วไป ชาย 20-50 2 400บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา รา่งกายแข็งแรง ขยนั อดทน 

ลักษณะงาน บรกิารยกแบบงานกอ่สรา้งงานใหก้บั
ลกูคา้และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

092-

6731408,089-

5171511

หจก.อารเ์อสท ีเอเชยีแปซฟิิก ชา่งสี ช 25-45 2 400-500บ/วัน จบ ป.6 ขึ+นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี สามารถ
เคาะพน่สอีปุกรณ์การเกษตรและงานอื�นๆที�
มอบหมายได ้

045-311728

ชา่งยนต์ ชาย 25-40 2 400-500บ/วัน จบ ปวช.-ปวส. ชา่งยนต ์มปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี
 มคีวามรูด้า้นเครื�องยนต ์ลักษณะงาน ตรวจสอบ 

ซอ่ม แกไ้ขเครื�องยนตแ์ละทํางานอื�นๆที�มอบหมาย
ได ้

045-311728

ชา่งมลิลิ�ง ชาย 25-35 2 350-400บ/วัน จบ ป.6 ขึ+นไป ขบัรถยนตห์รอืจักรยานยนตไ์ด ้มี
ประสบการณ์การทํางาน 2 ปี สามารถใชเ้ครื�องมิ
ลลิ�งทํางานตามแบบที�กําหนดได ้

045-311728

ชา่งไฟฟ้า ชาย 25-35 2 350-400บ/วัน จบ. ปวส. ขึ+นไป สาขา ไฟฟ้า มปีระสบการณ์ทํางาน
 2 ปี ขบัรถยนตห์รอืจักรยานยนตไ์ด ้สามารถ
วางแผน ตรวจสอบ ซอ่มแกไ้ขระบบไฟฟ้าใน
อาคารและเลอืกใชอ้ปุกรณ์ใหเ้หมาะสมกบังาน

045-311728
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.อารเ์อสท ีเอเชยีแปซฟิิก ชา่งเชื�อม ชาย 25-35 2 400-500บ/วัน จบ ป.6 - ปวส. ขบัรถยนตห์รอืจักรยานยนตไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลักษณะงาน เชื�อมงานดว้ย
 O2,ไฟฟ้า ตามแบบหรอืช ิ+นงานที�กําหนดได ้

045-311728

ชา่งกลงึ ชาย 350-400 2 350-400บ/วัน จบ ป.6 - ปวส. ขบัรถยนตห์รอืจักรยานยนตไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลักษณะงาน กลงึงานตาม
แบบและใชเ้ครื�องกลงึไดเ้ป็นอยา่งดี

045-311728

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพาย
กลการ

พนักงานขบัรถ ท.2 ช 25-60 2 350บ/วัน  ไมจ่ํากดัการศกึษา มใีบขบัขี�ประเภท 2 ขบั
รถบรรทกุขนสง่วัสดกุอ่สรา้งตามไซดง์าน ตาม
โครงการได ้หากขบัเครน รถแบคโฮไดจ้ะพจิารณา
เป็นพเิศษ

083-1000026

หา้งหุน้สว่นจํากดั อบุลอนันต์
พานชิ

พนักงานขาย ญ 20-35 10 340-350บ/ว จบ ม.3 ขึ+นไป รักงานบรกิาร ลักษณะงาน ขาย
สนิคา้หนา้รา้น จัดรยีงสนิคา้ ดแูลและแนะนําสนิคา้
ใหแ้กล่กูคา้

045-317465-7

พนักงานทั�วไป ช 22-35 5 350-365บ/ว  จบ ป.6 ขึ+นไป พน้ภาระทางทหารแลว้ ลักษณะงาน
 จัดสนิคา้ตามรายการสั�งซื+อจากลกูคา้ ยกลงและ
จัดสง่สิ+นคา้ใหก้บัลกูคา้

045-317465-7

พนักงานคยีข์อ้มลู ญ 20-30 2 340-356บ/ว จบ ปวช. ขึ+นไป ทกุสาขา ใชโ้ปรแกรม express ได ้

ลักษณะงาน คยีข์อ้มลูสนิคา้เขา้ระบบ
045-317465-7

พนักงานขายออฟฟิศ ญ 20-30 3 350-360บ/ว จบ ปวช. ขึ+นไป ทกุสาขา ใชโ้ปรแกรม express ได ้

ลักษณะงาน เปิดบลิขายสนิคา้ รับออเดอรจ์ากลกูคา้
045-317465-7
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์ พนักงานตอ้นรับสว่นหนา้ ญ 20-35 2 10,000-11,000บ/ด  จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา ทอ่งเที�ยว การโรงแรมหรอื
สาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  อาหารฟร ี, ทํางานเป็นกะได ้,

 มวีันหยดุนักขตัฤกษ ,สื�อสารภาษาองักฤษไดด้ ี, มี
เงนิพเิศษ , หากมปีระสบการจะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-

312841,087-

4562700

บรษิัท อคัรา คอรป์อเรชั�น 

จํากดั
ชา่งปนู งานโครงสรา้ง 

ไซตง์าน จ.อํานาจเจรญิ
ไม่
จํากดั

30-50 30 350-450บ/ว ไมจ่ํากดัการศกึษา มทีักษะดา้นงานโครงสรา้ง งาน
ปนู งานเหล็ก และงานอื�นๆที�มอบหมายได ้

094-7459989

บรษิัท แสงออกหัว จํากดั ธรุการและผูช้ว่ยสอน ญ 22-35ปี 1 10,000-15,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี สามารถ
เรยีนรูง้านใหม่ๆ ไดด้ ีใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ดด้ี
 มทีักษะดา้นสื�อทางโชเซยีล ประสานงานกบัลกูคา้
 ทํากจิกรรมรว่มดับเด็ก 3-14 ขวบ

095-

7822585,088-

5959516

หจก. โตโยตา้อบุลราชธานี หัวหนา้พนักงานบญัชี ไม่
จํากดั

25-35ปี 1 14,200-14,500บ/ด จบ ป.ตร ีสาขาบญัช ีมปีระสบการณ์งานบญัชอียา่ง
นอ้ย 3 ปี ลักษณะงาน บรหิารจัดการระบบบญัช ี

วางแผนควบคมุการจัดการบญัช ีตรวจสอบและ
รวบรวมขอ้มลูทางบญัช ีควบคมุการทํางาน
พนักงานฝ่ายบญัช ีการเงนิในเรื�องจัดทํารายงาน
การเงนิ บญัช ีปิดบญัชรีายเดอืน วางบลิ และหนา้ที�
อื�นที

045-262222 

,088-3787779

จป.วชิาชพี ไม่
จํากดั

25-35ปี 1 11,500บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา อาชวีอนามยั มปีระสบการณ์อยา่ง
นอ้ย 1 ปี ลักษณะงาน ตรวจสอบและเสนอแนะให ้
นายจา้งปฏบิตักิารตามกฎหมายเกี�ยวกบัความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานและปฏบิตังิานอื�นตามที�มอบหมายได ้

045-262222 

,088-3787779
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท มงคล คารเ์ซน็เตอร ์
จํากดั

พนักงานบญัชี ไม่
จํากดั

25-38ปี 1 450-500บ/วัน จบ ปวส.ขึ+นไป สาขาบญัช ีขบัรถยนตไ์ด ้ใช ้
โปรแกรมดา้นบญัชไีดเ้ป็นอยา่งด ีลักษณะงาน รับ
ชําระเงนิ บนัทกึขอ้มลูดา้นบญัชใีนระบบ Express 

และงานอื�นที�มอบหมายได ้

045-

315999,061-

3615008

แมบ่า้น ญ 25-50ปี 1 350-400บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด ทําความ
สะอาดพื+นที�ที�มอบหมายได ้

045-

315999,061-

3615008

คนงานทั�วไป ช 25-50ปี 1 350-400บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทํางานตามที�ไดร้ับมอบหมายได ้ 045-

315999,061-

3615008

ธรุการบญัชี ไม่
จํากดั

23-38ปี 1 400บ/ว จบ ปวช.ขึ+นไปสาขาบญัชหีรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน บนัทกึเอกสารดา้นบญัชี
และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-

315999,061-

3615008

ชา่ง ช 25-45ปี 1 350-400บ/วัน ปวช.ขึ+นไป มคีวามรูด้า้นรถยนต ์เครื�องยนต ์

สามารถประเมนิ ซอ่ม ดแูลความเรยีบรอ้ยกอ่นสง่
มอบรถใหแ้กล่กูคา้

045-

315999,061-

3615008

คนสวน ช 25-50ปี 1 385บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ดแูลตน้ไมแ้ละทําความสะอาด
พื+นที�ภายในบรษิัทและงานอื�นที�มอบหมายได ้

045-

315999,061-

3615008

บรษิัท อบุล ด.ีซ.ี จํากดั พนักงานขายหน่วยรถ
เงนิสด

ไม่
จํากดั

22-40ปี 2 10,000บ/ด ปวส.ขึ+นป  เสนอขายสนิคา้หน่วยรถเงนิสดในพื+นที�
จังหวัดอบุลและพื+นที�ใกลเ้คยีง **มบีคุคลคํ+าประกนั

045-312438 

,0932422366

ผูช้ว่ยพนักงานขาย
หน่วยรถ

ไม่
จํากดั

22-40ปี 2 9,750บ/ด ปวช.ขึ+นป ขบัรถยนตข์นสง่สนิคา้ กระจา่ยสนิคา้ใน
พื+นที�จังหวัดอบุลและพื+นที�ใกลเ้คยีง **มบีคุคลคํ+า
ประกนั

045-312438 

,0932422366
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.เอส.เอ็ม.เอส.คอนซลั
แตนท์

พนักงานเรง่รัดหนี+ ช 25-45ปี 1 10,000บ/ด จบ ปวช. ขึ+นไปทกุสาขา ตดิตอ่ประสานงานกบั
ลกูคา้ ตดิตามหนี+และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-244641 

,089-7170932

ธรุการบญัชี ไม่
จํากดั

25-45ปี 1 10,000บ/ด จบ ปวช. ขึ+นไปทกุสาขา ออกบลิ ใบเสร็จ ตดิตอ่
ประสานงานกบัลกูคา้และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-244641 

,089-7170932

บจก.เจรญิใจด ีเทรดดิ+ง 1988 พนักงานขบัรถ 6 ลอ้ ช 20-35ปี 2 10,000บ/ด ขึ+นไป จบ ม.3 ขึ+นไป รถยนต ์6 ลอ้มใีบขบัขี�ประเภท 2 ขึ+น
ไป สง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ตามที�มอบหมายได ้

045-

246018,084-

6712323

พนักงานทั�วไป(ยกของ) ช 18-30ปี 1 325บ/วัน ขึ+นไป จบ ม.3 ขึ+นไป ยกสนิคา้ ประกอบสนิคา้ สง่สนิคา้
ใหก้บัลกูคา้ตามที�มอบหมายได ้

045-

246018,084-

6712323

พนักงานขายออนไลน์ ไม่
จํากดั

25-35ปี 1 10,000-15,000บ/ด จบ ปวช.ขึ+นไป ขายสนิคา้ออนไลน ์ตอบแซท ไลฟ์
สด  หากมคีวามสามารถดา้นกราฟิกจะพจิารณา
เป็นพเิศษ

045-

246018,084-

6712323

บรษิัท เกยีรตสิรุนนท์
อบุลราชธาน ีจํากดั

พนักงานขาย(บิ8กไบค)์ ไม่
จํากดั

20-35ปี 2 325บ/วัน จบ ปวช. ขึ+นไป ขบัรถยนต/์รถจักยานยนตไ์ด ้ใช ้
โปรแกรม office ได ้ชื�นชอบความเร็วและ
รถจักรยานยนต ์มทีักษะภาษาองักฤษจะพจิารณา
เป็นพเิศษ ลักษณะงาน เสนอขายรถจักรยานยนต์
บิ8กไบค ์แนะนําโปรโมชั�น ปิดการขายไดต้าม
เป้าหมายที�บรษิัทกําหนด

045-246115 

,098-2656623
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท ทแีอเรยี จํากดั เจา้หนา้ที�การตลาด
ออนไลน์

ไม่
จํากดั

25-45ปี 1 10,000-15,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา การตลาดหรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

มปีระสบการณ์ทํางาน ขบัรถยนต/์จักรยานยนตไ์ด ้

ลักษณะงาน วางแผนการตลาด ทําโปรโมชั�นใหก้บั
รา้น ทําคอนเทนต ์หากมทีักษะดา้นงานกราฟิกจะ
พจิารณาเป็นพเิศษ

096-1239878 

,062-6419546

รา้นวัยรุน่อนิเดยี แมค่รัว ญ 35-45 1 9,000-10,000บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา ปรงุอาหารตามสั�ง จัดเตรยีมวัสดุ
 อปุกรณ์ เพื�อประกอบอาหารในแตล่ะวันและดแูล
ความสะอาดอปุกรณ์เครอืง่มอืภายในครัว

097-2966240 

,082-5873599

นางรุง่นภา คาเนจา แมบ่า้น ญ 35-50 1 9,000-10,000บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด ทํางานบา้น ซกั
รดีเสื+อผา้และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

097-2966240 

,082-5873599

นางรนิทรน์ฐา วงศว์ัตถาภรณ์ แมบ่า้น ญ 30-45ปี 1 9,000-10,000บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด มคีวาม
รับผดิชอบตอ่หนา้ที� ลักษณะงาน ทําความสะอาด
ภายในบา้น ลา้งหอ้งนํ+าและงานอื�นๆที�ไดร้ับมอย
หมาย ชว่งเวลาทํางาน วันจันทร ์พธุ ศกุร ์เสารแ์ละ
อาทติย ์เวลา 08.00-16.30 น.

085-4997119

บรษิัท มั�นคงด ี2018 จํากดั เจา้หนา้ที�ธรุการ ไม่
จํากดั

20-35 2 9,750-12,000บ/ด จบ ป.ตร ีทกุสาขา บคุลกิภากด ีอธัยาศัยด ีพรอ้ม
เรยีนรูง้าน มใีจรักงานบรกิาร ใชโ้ปรแกรม office ใน
การทํางานได ้ลักษณะงาน บนัทกึขอ้มลู ดแูลและ
ตรวจสอบกรมธรรมก์อ่นสง่ใหก้บัลกูคา้

045-955489
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท มั�นคงด ี2018 จํากดั เลขานุการ ญ 20-35 1 12,000-18,000บ/ด จบ. ป.ตร ีทกุสาขา บคุลกิด ีอธัยาศัยด ีการสื�อสาร
ชดัเจน มทีักษะดา้นโปรแกรม office  ขบัรถยนตไ์ด ้
 มปีระสบการณ์ในการทํางาน ลักษณะงาน ดแูล
และจัดทําเอกสารของผูบ้รหิาร การนัดหมาย การ
ประชมุ ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ และ
งานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-955489

ที�ปรกึษาการขาย ไม่
จํากดั

20-35 10 9,750-15,000บ/ด จบ ปวช. ขึ+นไปทกุสาขา บคุลกิภาพด ีอธัยาศัยด ี

ขยนั พรอ้มเรยีนรูง้าน มใีจรักงานบรกิารดา้นงาน
ขาย ลักษณะงาน ใหค้ําปรกึษาการขายประกนัภยั
รถยนต ์ประกนัภยัสนิคา้ ประกนัอคัคภียั  อื�นๆ

045-955489

บรษิัท ยพุาซลิเวอรแ์ฮนด ์

จํากดั
พนักงานบญัชี ไม่

จํากดั
23-30 1 9,000-12,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา บญัช/ีการเงนิ ใชโ้ปรแกรม

ดา้นบญัชไีด ้ ลักษณะงาน ทําบญัชรีายรับ-รายจา่ย
 ตดิตอ่ประสานงาน จัดทําเอกสารเกี�ยวกบัผลติ 

บนัทกึขอ้มลูการผลติเครื�องประดับ และงานอื�นที�
ไดร้ับมอบหมาย

086-4697135

บรษิัท สงิหอ์สิาน พัฒนา
(1998) จํากดั

ลา่มไทย-กมัพชูา ไม่
จํากดั

24-35 1 15,000-20,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา อกัษรศาสตร ์ศลิปศาตรห์รอืสาขา
อื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืมปีระสบการณ์ สามารถสื�อสาร
ภาษากมัพชูา ทั +งการพดู อา่น เขยีน แปลเป็น ไทย-

 องักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ีลักษณะงาน ตดิตอ่
ประสานงาน แปลเอกสารสญัญาตา่งๆ

095-4783573

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที� 109 หมูท่ี� 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.081-7900337 ,045-206227 ตอ่ 15



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท ตั +งใจ คอรป์อเรชั�น 

จํากดั
พนักงานจัดซื+อ ไม่

จํากดั
25-35 2 12,000-15,000บ/ด จบ ม.6 ขึ+นไป ใชโ้ชเชยีลมเีดยี โปรแกรม office ได ้

เป็นอยา่งด ีลักษณะงาน จัดซื+อวัสดอุปุกรณ์ตามที�
บรษิัทกําหนดไดถ้กูตอ้งและสามารถเจรจาตอ่รอง
ราคากบัคูค่า้ไดด้ ีหากมปีระสบการณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ

083-7962287

พนักงานการตลาด ไม่
จํากดั

25-40 2 12,000-15,000บ/ด จบ ม.6 ขึ+นไป บคุลกิดนี่าเชื�อถอื สามารถเดนิทาง
ตา่งจังหวัดได ้หากนํารถมาใชใ้นงานจะพจิารณา
เป็นพเิศษ ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้และบรกิาร
ของบรษิัทตามหน่วยงานราชการและสถานศกึษา
ในเขตพื+นที�อบุลและภาคอสีาน

083-7962287

บรษิัท ซอฟแวรก์ารบญัชี
(อบุลราชธาน)ี จํากดั

พนักงานบญัชี ไม่
จํากดั

18-28 1 10,000-12,000บ/ด จบ ปวช. ขึ+นไป สาขาบญัชแีละมคีวามหยดืหยุน่ใน
เวลาทํางาน ลักษณะงาน บนัทกึขอ้มลูทางดา้นบญัชี

045-314733

บรษิัท เอกชยั เดชอดุม จํากดั ธรุการ ไม่
จํากดั

20-35 1 325บ/ว จบ ปวส. ขึ+นไป วสาขาบญัชหีรอืคอมธรุกจิ 

ลักษณะงาน รับชําระเงนิ ทํารายรับ-รายจา่ย
ประจําวันและงานดา้นอื�นๆเกี�ยวกบับญัชี

094-4685955

สเต๊กบา้นอนัดา ผูจ้ัดการสาขา สาขา วา
รนิฯ

ไม่
จํากดั

22-40 1 15,000บ/ด จบ ม.6 ขึ+นไปทํางานเป็นกะได ้มปีระสบการณ์
ทํางาน 1 ปีขึ+นไป ลักษณะงาน บรหิารจัดการสาขา 

ควบคมุพนักงาน ควบคมุการจัดซื+อวัตถดุบิ ดแูล
งานบรกิาร วเิคาระหส์ภาพการตลาดและจําหน่าย
สนิคา้และบรกิารใหไ้ดต้ามเป้าหมายที�กําหนด

082-5915016
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

สเต๊กบา้นอนัดา ผูช้ว่ยงานครัว ไม่
จํากดั

20-35 5 10,000บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา ทํางานเป็นกะได ้ลักษณะงาน 

จัดเตรยีมวัตถดุบิที�ใชป้ระกอบอาหารใหพ้รอ้ม
บรกิารอยูเ่สมอ **สาขา ชยากรู 40 ,ปั+มนํ+ามนั
กองบนิ21และวารนิฯ

082-5915016

โรงเรยีนสอนขบัรถ ดดี ีไดรฟ์
วิ�ง อบุล

ครสูอนขบัรถ หญงิ 20-45 1 9,000-12,000บ/ด จบ ม.6 ขึ+นไป เพศหญงิ มใีบขบัขี�รถยนตอ์ยา่งนอ้ย
 3 ปี ขบัรถยนตไ์ดท้ั +งเกยีรก์ระปกุและเกยีรอ์อโต ้

สามารถสอนขบัรถใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้
อยา่งถกูตอ้งตามกฏหมายจราจร

090-2842888

บรษิัท ครัวนภสัผลติภณัฑ์
อาหาร จํากดั

เจา้หนา้ที�บญัช-ีการเงนิ ญ 22-35 ปี 1 12,000บ/ด ปวส. ขึ+นไป สาขา บญัช ีมปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี 

ใชโ้ปรแกรมดา้นบญัชไีด ้ลักษณะงาน จัดทํางบ
ตน้ทนุ แอกสารงานดา้นบญัช ีออกใบกํากบัภาษี 

สรปุภาษีหัก ณ ที�จา่ย ปิดงบบญัชี

045-437284 

,099-0429486

กราฟิก ช/ญ 21-35 ปี 1 12,000บ/ด ปวช. ขึ+นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 1ปี ใชโ้ปรแกรม
ดา้นการออกแบบสื�อโฆษณา ป้ายผลติภณัฑ ์

กราฟิกตา่งๆได ้

045-437284 

,099-0429486

โรงแรม ลายทอง พนักงานขาย ญ 25-45ปี 1 10,000-12,000บ/ด ปวส. ขึ+นไป สาขา การตลาดหรอืสาขาอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง มมีนุษยสมัพันธด์ ีรักงานบรกิาร สื�อสาน
ภาษาองักฤษได ้ลักษณะงาน ตดิตอ่ลกูคา้ทั +ง
ภาครัฐและเอกชน จัดโปรโมทเพื�อเสนอขาย
หอ้งพักหอ้งประชมุสมันาและบรกิารตา่งๆของบรษิัท

045-24442 

,089-9464747

แมบ่า้น ญ 25-45ปี 1 9,000-10,000บ/ด จบ ม.3 ขึ+นไป ทําความสะอาดหอ้งพัก ผา้ปเูตยีง 

ลา้งหอ้งนํ+า
045-24442 

,089-9464747
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

โรงแรม ลายทอง พนักงานตอ้นรับสว่นหนา้ ญ 23-40ปี 1 10,000-12,000บ/ด ปวส. ขึ+นไป สาขา การโรงแรมหรอืสาขาอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง มมีนุษยสมัพันธด์ ีรักงานบรกิาร สื�อสาน
ภาษาองักฤษได ้ลักษณะงาน ตอ้นรับลกูคา้ รับ
จองหอ้งพัก ดแูลลกูคา้และทํางานเป็นกะได ้

045-24442 

,089-9464747

คนสวน ไม่
จํากดั

30-50ปี 1 9,000-10,000บ/ด ป.6 ขึ+นไป ทําสวน ตัดแตง่กิ�งไม ้ปลกูตน้ไม ้เก็บ
กวาดใบไม ้รดนํ+าตน้ไม ้

045-24442 

,089-9464747

ชา่งไฟฟ้า ช 20-50 1 10,000-12,000บ/ด จบ ปวช.ขึ+นไป สาขา ชา่งไฟฟ้า มใีบประกอบ
วชิาชพี หรอืมปีระสบการณ์ดา้นงานไฟฟ้าใน
โรงแรม  ลักษณะงาน ซอ่ม บํารงุ ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื�องปรับอากาศในอาคาร

045-24442 

,089-9464747

 (อบุลสแคว)์ บรษิัท เจรญิ
พัฒนาอาเขต จํากดั

แมบ่า้น ญ 25 - 45 ปี 1 9,750 - 10,000 บาท  ทําความสะอาดบรเิวณโครงการ สอบถาม
รายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�คณุพัชราโทร.

065-3951639

045314779 , 

065-3951639

รปภ. ช 25 - 50  ปี 1 10,000-11,000 บาท  จบ ป.6 ขึ+นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี ขยนั 

ซื�อสตัย ์อดทน ลักษณะงาน ทํางานเป็นกะได ้

ดแูลพื+นที�ในโครงการ ดแูลการจราจร

045314779 , 

065-3951639

ลกูคา้สมัพันธ์ ไม่
จํากดั

25-40 1 9,750-10,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป ทกุสาขา ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี 

ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื+นฐานไดด้ ีลักษณะงาน 

รับเรื�องรอ้งเรยีนจากลกูคา้และทํางานอื�นๆที�ทาง
บรษิัทมอบหมาย

045314779 , 

065-3951639
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�   26 สงิหาคม  2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

 (อบุลสแคว)์ บรษิัท เจรญิ
พัฒนาอาเขต จํากดั

พนักงานทําความสะอาด ช 25-40 1 9,750-10,000บ/ด จบ ป.6 ขึ+นไป ขยนั อดทน ตรงตอ่เวลา ลักษณะ
งาน เก็บขยะ คัดแยกขยะ ลา้งคลองนํ+าและงาน
อื�นๆที�ไดร้ับมอบหมายภายในโครงการ

045314779 , 

065-3951639

บรษิัท ปทมุดไีซน ์ดเีวลลอป
(อบุลราชธาน)ี จํากดั

หัวหนา้โครงการ(โฟร์
แมน)

ไม่
จํากดั

25-40ปี 1 15,000บ/ด จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา โยธา กอ่สรา้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน ตรวจสอบ 

กํากบัดแูลงานกอ่สรา้ง สั�งซื+อวัสดเุขา้หนา้งาน 

วางแผนและเรง่รัดการดําเนนิงานใหไ้ดต้ามงาน
แผนกอ่สรา้ง

045-314747 

,094-3918688

สถาปนกิฝ่ายขาย ไม่
จํากดั

25-40ปี 1 15,000บ/ด จบ ป.ตร ีมคีวามรูด้า้นการออกแบบ 3D งานกอ่สรา้ง
 ลักษณะงาน ตอ้นรับลกูคา้ ใหค้ําปรกึษาในงาน
กอ่สรา้ง แกแ้บบกอ่สรา้ง เสนอโครงการและปิด
ยอดขาย

045-314747 

,094-3918688

บรษิัท สขุสมบรูณ์การบญัช ี

จํากดั
พนักงานบญัชี ไม่

จํากดั
22-35ปี 3 12,000-18,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา บญัช ีใชโ้ปรแกรมดา้นบญัชไีดเ้ป็น

อยา่งด ีลักษณะงาน ทําเอกสารดา้นบญัช ีเบกิ-จา่ย
 รายรับรายจา่ยและงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

097-2494070 

,087-3594829

นายวสิทิธิC ผาตเิวทย์ ทนายความฝึกหัด ไม่
จํากดั

20-30ปี 1 325/วัน จบ ป.ตร ีนติศิาสตร ์ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน 

จัดเตรยีมเอกสารทางกฎหมาย ชว่ยเหลอืงาน
ทนายความ และงานที�ไดร้ับมอบหมาย

,0817188706

หจก.โตโยตา้อบุลราชธานี ชา่งยนต์ ช 22-35 1 11,000บ/ด จบ ปวส.ชา่งยนต ์งานซอ่มบํารงุเครื�องยนต ์ งาน
เปลี�ยนอปุกรณ์เครื�องยนต ์ การตรวจเชค็เครื�องยนต์
 งานที�ไดร้ับมอบหมาย ทํางานวันจันทร ์-วันเสาร ์ 
หยดุวันอาทติย ์  เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น.

088-3787779
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท อบุลพันธุท์อง จํากดั admin page ไม่
จํากดั

21-35 1 9,750บ/ดหรอืตาม
ตกลงกนั

จบ ปวส.ขึ+นไป สาขา คอมพวิเตอร ์บรหิาร 
การตลาด ขบัรถยนตไ์ด ้สื�อสารภาษาองักฤษ/

ภาษาจนีได ้ลักษณะงาน ดแูลเฟสบุค๊ ตอบคอม
เมน้ท ์อพัเดทขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ หากมี
ประสบการณ์การขายออนไลนจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-475555 

,086-4551214

โรงแรมเดอะบลสิอบุล (บรษิัท
 เอส.บ.ีอ.ี จํากดั)

แมบ่า้น ญ 30-45 1 325บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทําความสะอาดหอ้ง ถพูื+น ปู
เตยีง ซกัผา้และงานอื�นๆที�มอบหมาย

045-281919 

,093-5671388

นางสดุาพร บญุยงั แมบ่า้นทําความสะอาด ญ 30-40 1 300บ/วัน ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกึษา ที�พัก อาหารฟร ีทําความ
สะอาดบา้น ซกัผา้ รดีผา้  มภีมูลิําเนาในพื+นที�
ใกลเ้คยีงจะพจิารณาเป็นพเิศษ  (เขา้ซอยขา้งชอ่ง 

7 ส)ี

080-0760216

หจก.อบุลคอมพวิเตอร ์แอนด ์

เทเลคอมเซอรว์สิ
พนักงานขาย ไม่

จํากดั
22-40 2 10,000-20,000บ/ด จบ ปวส.ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรด์า้นงาน

ออฟฟิศไดด้ ีมคีวามรูด้า้น IT ดา้นอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์ลักษณะงาน ตอ้นรับลกูคา้ แนะนํา
สนิคา้ ปิดการขายและออกพบลกูคา้ หากมี
ประสบการณ์งานขายจะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-240835 

,081-5938999

พนักงานขายออนไลน์ ไม่
จํากดั

20-35 3 10,000-16,000บ/ด จบ ปวส.ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรด์า้นงาน
กราฟิก ขายสนิคา้ออนไลน ์ตอบแซท อพัดทสนิคา้
ผา่นสื�อโซเซยีลมเีดยี หากมปีระสบการณ์งานขาย
ใน shopee lazada จะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-240835 

,081-5938999

ทรปิเปอร ์โฮเทล แมบ่า้น ไม่
จํากดั

20-50ปี 2 325บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทําความสะอาดหอ้ง ถพูื+น ปู
เตยีง ซกัผา้และงานอื�นๆที�มอบหมาย

045-953113
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

นายจา้ง/สถานประกอบการ ตาํแหนง่งาน เพศ อาย(ุปี) จํานวน
(อตัรา)

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.ชยัเฟอรน์เิจอรอ์บุล พนักงานขบัรถ ช 22-40ปี 1 325บ/วัน เชา้ 7.30น. เปิดประตโูรงงาน ดแูลรถยนตบ์รษิัท
และรถผูบ้รหิาร ตรวจนับอปุกรณ์สต็อกที�ขาดและ
ไปสง่อปุกรณ์ใหช้า่งที�หนา้ไซดง์านตอ้งออกไป
ทํางานขา้งนอกแลว้แตค่วามจําเป็น 17.00น.ปิด
ประตโูรงงานออฟฟิศ

080-

9982665,094-

7896529

โรงแรม บ2ี โฮเทล แมบ่า้นโรงแรม ญ 20-35 ปี 1 9,750-10,000บ/ด จบ ม.3 ขึ+นไป ลักษณะงาน ทําความสะอาดหอ้งพัก
 ปเูตยีง ดแูลความเรยีบรอ้ยกอ่นรับรองลกูคา้

045-950909 

ตอ่ 103

หา้งหุน้สว่นจํากดั จริภทัร เกา้
เจรญิทรัพย์

เลขานุการ ไม่
จํากดั

22-35 1 9,000-12,000บ/ด จบ ปวส.ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศไดเ้ป็นอยา่งด ี

มคีวามรับผดิชอบในหนา้ที� กระตอืรอืรน้ ลักษระงาน
 ดแูลดา้นงานเอกสารใหก้บัผูบ้รหิารและกรรมการ
บรษิัท ตดิตอ่ประสานงานทั +งภายในและภายนอก
องคก์รและงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

061-6926969

พนักงานธรุการ ไม่
จํากดั

22-30 1 9,000-10,000บ/ด จบ ปวส.ขึ+นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศไดด้ ีมคีวาม
รอบครอบ ลักษณะงาน ตรวจสอบเอกสารกอ่นสง่
ใหล้กูคา้ บนัทกึขอ้มลูและงานอื�นๆที�ไดร้ับ
มอบหมาย

061-6926969

ผลรวมทั +งหมด
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