
ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ ์จํากดั ที�ปรกึษาการขาย ช/ญ 22 - 35 ปี 5 15,000 บาทขึ*นไป  ปวช. ขึ*นไป  บคุลกิภาพด ี มมีนุษยส์มัพันธด์ ีรักงาน
บรกิาร มุง่หาลกูคา้ ตดิตามหลังการขาย ออกบธูจัด
กจิกรรมสง่เสรมิการขาย ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ลักษณะ
งาน เสนอขายสนิคา้ ออกบธูจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

045-208888,087-

5353535

ผูบ้รหิารงาน
บรกิาร(SA.GS)

ช 20 - 35 ปี 2 10,000 บาท  จบ ปวช. ขึ*นไป ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ ีขบัรถยนตไ์ดม้ี
ใบขบัขี� มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี ขยนัอดทน ทํางานกบั
แรงกดดันไดด้ ีลักษณะงาน รับรถลกูคา้เขา้ซอ่ม เสนอ
ใบสั�งซอ่ม คํานวนคา่ใชจ้า่ย และประสานงานซอ่ม

045-208888,087-

5353535

พนักงานอะไหล่ ช 20-35 2 9,750บ/ด จบ ปวช. ขึ*นไป ทกุสาขา มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี ขบั
รถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ขยนั อดทนกบัแรงกดดันไดด้ ีรักงาน
บรกิาร ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื*นฐานได ้ลักษณะงาน 

รับ-จา่ยอะไหล ่ตรวจเซค็สต๊อค

045-208888,087-

5353535

คอลโทรลเลอร์ ช 25-35ปี 2 10,000บ/ด ขึ*นไป ปวช.ขึ*นไป สาขา ชา่งยนต ์มคีวามรูด้า้นอะไหลร่ถยนต ์

ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ทํางานภายใตส้ภาวะแรงกดดันไดด้ี
  มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน บรหิาร จัดการ 
ควบคมุงานซอ่ม

045-208888,087-

5353535

บรษิัท ท ีแอนด ์บ ีดสีทริ
บวิชั�น จํากดั

พนักงานขาย
หน่วยรถเงนิสด

ไม่
จํากดั

22-40 2 15,000-25,000บ/ด จบ ม.3 ขึ*นไป รักงานขาย ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ลักษณะ
งาน เสนอขายสนิคา้ กระจายสนิคา้ อปุโภคและบรโิภคแบ
รนด ์BJC เชน่ กระดาษเบลลี� ซลิค ์เซลล็อกซ ์ภายในพื*นที�
จังหวัดอบุลฯ ศรสีะเกษ อํานาจเจรญิ ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น.

090-9365356

บรษิัท ไทยลอตเต ้จํากดั พนักงานขาย ไม่
จํากดั

20-40 1 9,900-20,000บ/ด ม.3 ขึ*นไป ขบัรถยนตห์รอืรถจักรยานยนตไ์ด ้สามารถดแูล
รับผดิชอบรา้นคา้ในพื*นที�ที�มอบหมายได ้และกระตุน้
ยอดขาย สง่เสรมิการขาย สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้

086-3202614

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 เมกา้คลูสตลี จํากดั ผูจ้ัดการสาขา อ.

ตระการพชืผล
ไม่
จํากดั

30 - 45 1 15,000 บาท  บรหิารจัดการงานของบรษิัทฯ ณ สาขาอําเภอตระการ
พชืผล  กํากบัดแูลงานปฏบิตังิาน ของพนักงาน วเิคราะห์
การตลาด เพื�อหาชอ่งทางในการสง่เสรมิการขาย

0654405994

เจา้หนา้ที�ฝ่าย
ดแูลโครงการ 
OSR

ไม่
จํากดั

25 - 45 2 12,000 บาท  วฒุ ิม.6 ขึ*นไป   แนะนํา เสนอขายใหก้บัลกูคา้เบื*องตน้ 

ตดิตามการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้และทํายอดขายได ้
ตามเป้าหมายที�บรษิํทกําหนด

0654405994

หัวหนา้งานบญัชี ญ 25-45 1 15,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา บญัช/ีการเงนิ มปีระสบการณ์ทํางานบญัชี
อยา่งนอ้ย 1 ปี ใชโ้ปรแกรมดา้นบญัชไีดด้ ีลักษณะงาน 

ควบคมุและตรวจสอบการจัดทําบญัช ีจัดทํางบการเงนิ 

งบดลุ งบกําไรขาดทนุและรายงานบญัชตีา่งๆ ตดิตอ่ได ้
ผา่น ID line : 065-2913192

065-2913192

บรษิัท ราชสมีา เอส.ด.ีโอ. 

จํากดั
พนักงาน
คลังสนิคา้

ช 18-40 5 9,750บ/ด ป.6 ขึ*นไป จัดเรยีงสนิคา้ในโกดัง จัดสนิคา้ขึ*นรถและตรวจ
เซค็สนิคา้คงคลัง ทํางาน จ-ส เวลา 08.00-17.00น.

092-7080118 ,096-

2184728

พนักงานขาย 

pre-sales

ไม่
จํากดั

18-40 3 9,750 ขึ*นไป จบ ม.3 ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื*นฐานได ้ขบั
รถจักรยานยนตม์ใีบขบัขี�และนํามาใชใ้นงานได ้ลักษะงาน 

เสนอขายสนิคา้ในเขตพื*นที�ที�รับผดิชอบ สวัสดกิาร คา่
นํ*ามนั เบี*ยเลี*ยงและคา่คอมมชิชั�น ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น.

092-7080118 ,096-

2184728

Admin ไม่
จํากดั

21-35 2 9,750-10,000บ/ด จบ ปวส. ขึ*นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศไดด้ ีมคีวามละเอยีด
รอบครอบ ลักษณะงาน ตดิตอ่ประสานงานกบั Sales ออก
บลิสง่สนิคา้ เชค็สต็อก ทํางาน จ-ส เวลา 08.00-17.00น.

092-7080118 ,096-

2184728

หัวหนา้คลังสนิคา้ ไม่
จํากดั

30-45 1 12,000บ/ด จบ ปวส. ขึ*นไป มปีระสบการณ์ทํางานดา้นคลังสนิคา้ 1-3 

ปี ลักษณะงาน บรหิารจัดการงานคลังสนิคา้ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ ควบคมุสต็อกสนิคา้ กํากบัดแูล
พนักงานในสว่นที�รับผดิชอบ

092-7080118 ,096-

2184728
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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

ผูช้ว่ยพยาบาล 

PN,NA

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

ทําหัตถการทางการแพทย ์ดแูลเครื�องมอืแพทย ์และ
บรกิารคนป่วย ทํางานเป็นกะได ้เวลาทํางาน จ-ศ เวลา 
08.00-16.00 น.

045-244659 - 60 

ตอ่ 13

แมบ่า้น ญ 25 - 40 1 9,750 บาท  วฒุกิารศกึษา ม.3 ขึ*นไป  มปีระสบการณ์ทํางาน รักความ
สะอาดและงานบรกิาร ทํางานเป็นกะได ้และทํางาน
ภายในโรงพยาบาลตามพื*นที�ๆ กําหนดให ้ เวลาทํางาน 

08.00- 16.00 น. จ-ศ

045-244658 - 60

พนักงาน IT ไม่
จํากดั

25-35ปี 1 10,000บ/ด จบ ปวส.ขึ*นไป สาขา คอมพวิเตอร ์มคีวามรูเ้รื�อง
ฐานขอ้มลู เครอืขา่ยและอปุกรณ์ทางคอมพเิตอร ์ 
ลักษณะงาน  ดแูลเว็บไซต ์ฐานขอ้มลู และอปุกรณ์
คอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี

045-244660 ตอ่ 13

ผูช้ว่ยเภสชักร ญ 25-35 1 9,750บ/ด  จบ ม.6 หรอืหลักสตูรผูช้ว่ยพยาบาล NA,PN ชว่ยเภสชักร
จา่ยยา ดแูลคลังยาและงานอื�นที�ไดร้ับมอบหมาย เวลา
ทํางาน จ-ศ เวลา 08.00-16.00 น.

045-244659 - 60 

ตอ่ 13

บรษิัท สยามนสิสนั
อบุลราชธาน ีจํากดั

ที�ปรกึษาการขาย
 รถมอืสอง

ไม่
จํากดั

20-45 2 325บ/วัน+

คอมมชิชั�น
จบ ม.3 ขึ*นไป รักงานขายและงานบรกิาร ลักษณะงาน 

เสนอขายรถยนตใ์หก้บัลกูคา้ ปิดยอดขายใหบ้รรลเุป้าที�
บรษิัทกําหนด

086-4486836 ,087-

6524473

ธรุการฝ่ายอะไหล่ ช 20-35 1 10,200บ/ด จบ ปวช. - ปวส. สาขา สาขาที�เกี�ยวขอ้ง ใชค้อมพวิเตอร์
ไดด้ ีมปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลักษณะงาน จัดซื*อวัสดุ
ส ิ*นเปลอืง ออกใบสั�งซื*อ/ใบสง่ซอ่ม ควบคมุการจา่ยวัสดุ
สนิเปลื*องและสรปุยอดคงเหลอื

086-4486836 ,087-

6524473

บรษิัท หทัยวานชิ จํากดั พนักงานขบัรถ ช 20 - 35 10 10,000-15,000บ/ด จบ. ม.3 ขึ*นไป ขบัรถกระจา่ยสนิคา้ตามรา้นคา้ ตามเขตที�
บรษิัทรับผดิชอบ  สามารถขบัรถยนตไ์ด ้มใีบอนุญาตขบัขี�

045-267331,098-

2806089
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท หทัยวานชิ จํากดั พนักงานขาย
หน่วยรถ(เซลล)์

ช 20 - 35 4 10,000-20,000บ/ด จบ. ม.3 ขึ*นไป รักงานบรกิาร เสนอขายสนิคา้ตามรา้นคา้ 
ตามเขตที�บรษิัทรับผดิชอบ  สามารถขบัรถยนตไ์ด ้มี
ใบอนุญาตขบัขี�

045-267331,098-

2806089

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 ลักษณะงาน 

จัดทําภาษีตา่งๆ กระทบยอด สรปุคา่ใชจ้า่ย จัดทํา
ใบสําคัญจา่ย เอกสารสง่สรรพกร ประสานงาน Sopplirer 

และงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชี

045-210578,063-

3031331

พนักงานทํา
เงนิเดอืน

ญ 23-35 1 10,000-18,000บ/ด  จบ ปวส. ขึ*นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศไดด้ ีมปีระสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน จัดทําบญัชเีงนิเดอืนพนักงาน 

จา่ยประกนัสงัคม ทําภาษีที�เกี�ยวขอ้งและงานอื�นๆที�
มอบหมาย

045-210578,063-

3031331

บรษิัท เอสดับบลวิ กรุ๊ป 2019

 จํากดั
โฟรแ์มน ช 25-35 2 12,000บ/ด  จบ ปวส. ขึ*นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง ขบัรถยนตไ์ด ้มี

ประสบการณ์ 1 ปี ลักษณะงาน ควบคมุงานกอ่สรา้ง มี
ประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ คา่จา้งสามารถตอ่รอง
ไดต้ามประสบการณ์ทํางาน

087-6392991

หจก. กจิเจรญิอาณาจักรภณัฑ์ พนักงานขบัรถ
จัดสง่

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 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 *ง
ภายในและภายนอกองคก์ร มทีักษะการใชค้อมพวิเตอร์
ดา้นบญัช ีมปีระสบการณ์ในการทํางาน 2 ปี พน้ภาระทาง
ทหาร

099-3563591

แมบ่า้น ญ 25 ปี ขึ*น
ไป

2 325บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด มรีะเบยีบวนิัยในการ
ทํางานทํางานตามที�มอบหมายได ้

099-3563591
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก. กจิเจรญิอาณาจักรภณัฑ์ พนักงานขาย ORS ช / ญ 20 ขึ*นไป 1 9,750 บาท /หรอื
ตามตกลง

 จบ ม.6 ขึ*นไป ใชโ้ปรแกรม office ได ้ เสนอขายและ
แนะนําสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดแ้ละปิดงานขายไดต้ามเป้าที�
บรษิัทกําหนด

099-3563591

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. บา้นแพว้กรุ๊ป แมบ่า้นสํานักงาน ญ 25-45 2 325-350บ/ว ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด ทํางานตามที�ไดร้ับ
มอบหมายได ้ลักษณะงาน ทําความสะอาดสํานักงานและ
พื*นที�โดยรอบ

045-425010

หจก.ทเีจ คอนสตรัคชั�น แอนด์
 ดไีซน์

พนักงานธรุการ/
บญัชี

ญ 20-45 2 9,750-12,000บ/ด  สามารถทําบญัช ีรายรับรายจา่ยได ้ สามารถใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรพ์ื*นฐานไดด้ี  ทําบญัชพีื*นฐาน ภาษีขาย ภดง
3,ภดง.53 ได ้  ทํางานวันจันทร ์ เสาร ์เวลา 08.00 17.00 น.

061-9565592 ,062-

4285916

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป พนักงานขบัรถ
สง่สนิคา้

ช 30-45 3 325-400บ/วัน จบ ม.3-ปวส. มใีบขบัขี�ประภท ท.2 ลักษณะงาน ขบัรถสง่
สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ตามระยะเวลาที�กําหนด

045-425010,081-

2025004

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

บ./ด.

จบ ม.3 - ปวส. ลักษณะงาน ออกไปกระจายสนิคา้ในพื*นที�
ที�รับผดิชอบในตลาดและเขตพื*นที�ตา่งจังหวัดได ้มี
รถยนตท์ี�สามารถใชไ้ปทํางานได ้มใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

045-425010,081-

2025004

พนักงานขาย
เครดติ

ช/ญ 30 - 45 2 13,600 - 20,000 

บ./ด.

จบม.6 ขึ*นไป ลักษณะงาน ออกไปกระจายสนิคา้ในพื*นที�ที�
ไดร้ับมอบหมาย พื*นที�ตา่งจังหวัด(อสีานตอนลา่ง) มี
ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์มปีระสบการณ์ในการทํางาน 1 ปี

045-425010,081-

2025004

หจก.ย ูซคัเซส คอมพวิเตอร์ เสมยีน ขายหนา้
รา้น

ช / ญ 20-25 ปี 2 9,750 - 12,000 บาท จบ ปวช. ,ปวส.  สาขา คอมธรุกจิหรอืบญัช ีหรอืมี
ประสบการณ์ใชโ้ปรแกรม Excel ได ้ลักษณะงาน ทํา
หนา้ที�ขายสนิคา้หนา้รา้น ตรวจนับสนิคา้ บนัทกึขอ้มลู
และทํางานเป็นทมีได ้ชอบเรยีนรูง้านใหม่ๆ อยูเ่สมอ

045-242321 ,086-

3556143
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.ย ูซคัเซส คอมพวิเตอร์ ชา่งตดิตั *งระบบ ช 21-35 ปี 2 9,750 - 12,000บ/ด จบ ปวส. ขึ*นไปหรอืมปีระสบการณ์ดา้นตดิตั *งกลอ้งวงจร
ปิด ลักษณะงาน ตดิตั *งกลอ้งวงจรปิด สายสญัญาณ 

แกไ้ขปัญหาหนา้งานได ้และชอบเรยีนรูง้านใหม่ๆ อยูเ่สมอ

045-242321 ,086-

3556143

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพาย
กลการ

พนักงานขบัรถ 

ท.2

ช 25-60 2 350บ/วัน  ไมจ่ํากดัการศกึษา มใีบขบัขี�ประเภท 2 ขบัรถบรรทกุ
ขนสง่วัสดกุอ่สรา้งตามไซดง์าน ตามโครงการได ้หากขบั
เครน รถแบคโฮไดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ

083-1000026

หา้งหุน้สว่นจํากดั อบุลอนันต์
พานชิ

พนักงานขาย ญ 20-35 10 340-350บ/ว จบ ม.3 ขึ*นไป รักงานบรกิาร ลักษณะงาน ขายสนิคา้หนา้
รา้น จัดรยีงสนิคา้ ดแูลและแนะนําสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้

045-317465-7

พนักงานทั�วไป ช 22-35 5 350-365บ/ว  จบ ป.6 ขึ*นไป พน้ภาระทางทหารแลว้ ลักษณะงาน จัด
สนิคา้ตามรายการสั�งซื*อจากลกูคา้ ยกลงและจัดสง่สิ*นคา้
ใหก้บัลกูคา้

045-317465-7

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

ลักษณะงาน คยีข์อ้มลูสนิคา้เขา้ระบบ
045-317465-7

พนักงานขาย
ออฟฟิศ

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

ลักษณะงาน เปิดบลิขายสนิคา้ รับออเดอรจ์ากลกูคา้
045-317465-7

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์ พนักงานตอ้นรับ
สว่นหนา้

ญ 20-35 2 10,000-11,000บ/ด  จบ ปวส. ขึ*นไป สาขา ทอ่งเที�ยว การโรงแรมหรอืสาขา
อื�นที�เกี�ยวขอ้ง  อาหารฟร ี, ทํางานเป็นกะได ้, มวีันหยดุ
นักขตัฤกษ ,สื�อสารภาษาองักฤษไดด้ ี, มเีงนิพเิศษ

045-312841,087-

4562700

พนักงานเสรฟิ 1 

ตําแหน่ง (Past 

time)

ญ 18-35 1 325บ/วัน จบ ม.6 ขึ*นไป มใีจรักงานบรกิาร ทํางานเป็นกะได ้

ลักษณะงาน ดแูลใหค้ําแนะนํา บรกิารอาหารและ
เครื�องดื�มใหก้บัลกูคา้ หากมปีระสบการณ์ชงกาแฟสดหรอื
เครื�องดื�มไดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ  **สมคัรพรอ้ม
สมัภาษณ์ทันท*ี*

045-312841,087-

4562700

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



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.สรุยิาขนสง่อบุล วศิวกรโยธา ช. 25-35 1 20,000 บาทขึ*นไป จบ. ป.ตร ีวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา มหีนังสอืรับรอง (กว.) มี
ประสบการณ์อยา่งนอ้ย 3 ปี  วางแผน ตดิตาม ควบคมุ 

บรหิาร การกอ่สรา้งแตล่ะไซดง์านที�รับผดิชอบ  มรีถยนต์
สว่นตัว (มคีา่เสื�อม-นํ*ามนัให)้ สามารถใชโ้ปรแกรม 

Microsoft office และโปรแกรม Autocad ได ้

045-281296 ,084-

4306257

เซอรเ์วย/์โฟรแ์มน ช. 25-35 1 12,000 บ./ด. ปวช. - ปวส. สาขา โยธา กอ่สรา้ง ลักษณะงาน ควบคมุ 

กํากบัดแูล หนา้งานกอ่สรา้งที�รับผดิชอบ  มรีถยนตส์ว่นตัว 
(มคีา่เสื�อม+นํ*ามนัให)้ สามารถพักและอยูป่ระจําตามไซด์
งานตา่งๆได ้ ประกนัสงัคม/การขึ*นเงนิเดอืนรายปี

045-281296 , 086-

4788404

หัวหนา้บญัชี ไม่
จํากดั

30-40 1 25,000บ/ด จบ ป.ตร ีขึ*นไปสาขา บญัช ีมคีวามรูแ้ละเขา้ใจดา้น
มาตรฐานการบญัชเีป็นอยา่งด ีมใีบรับรองวชิาชพีและขึ*น
ทะเบยีนเป็นผูจ้ัดทําบญัช ีลักษณะงาน บรหิาร ควบคมุ 

ดแูลงานแผนกบญัช ีปิดงบการเงนิ ดแูลดา้นภาษี จัดทํา
ขอ้มลูและตดิตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

045-281296 , 086-

4788404

บรษิัท อคัรา คอรป์อเรชั�น 

จํากดั
ชา่งปนู งาน
โครงสรา้ง ไซต์
งาน จ.

อํานาจเจรญิ

ไม่
จํากดั

30-50 30 350-450บ/ว ไมจ่ํากดัการศกึษา มทีักษะดา้นงานโครงสรา้ง งานปนู 

งานเหล็ก และงานอื�นๆที�มอบหมายได ้
094-7459989

บรษิัท มงคล คารเ์ซน็เตอร ์
จํากดั

ผูจ้ัดการฝ่ายขาย ไม่
จํากดั

30-39 1 30,0000-40,000บ/ด ป.ตร ีมปีระสบการณ์ดา้นงานขาย 2 ปี ขึ*นไป ลักษณะงาน 

บรหิารงานขาย สรา้งทมีขาย แกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้
และดแูลยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายบรษิัท

045-315999,063-

6920000
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท มงคล คารเ์ซน็เตอร ์
จํากดั

พนักงานขบัรถ ช 28-45 1 400-480บ/ว ไมจ่ํากดัการศกึษา มใีบขบัขี�ประเภท ท.2  ประสบการณื
ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน ขบัรถสง่ลกูคา้  สง่ซอ่ม ตดิตอ่
ตรวจสภาพที�สํานักงานขนสง่ และดแูลความสะอาดรถ
กอ่นสง่มอบใหล้กูคา้

045-315999,063-

6920000

คนสวน ช 30-45 1 350-385บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ดแูลตน้ไม ้ตัดแตง่กิ�งไมแ้ละทําความ
สะอาดบอ่ปลาและพื*นที�ภายในบรษิัทและงานอื�นที�
มอบหมาย

045-315999,061-

3615008

กราฟิก ไม่
จํากดั

25-35 2 400-480บ/ว ป.ตร ีสาขาที�เกี�ยวขอ้ง มคีวามรูด้า้นโปรแกรมกราฟิก การ
ออกแบบสื�อโฆษณา การตลาด ลักษณะงาน ออกแบบสื�อ
โฆษณา ทําคอนเทนต ์ตัดตอ่วดีโีอ รวีวิสนิคา้ผา่นสื�ออน
ไลนต์า่งๆ

045-315999,063-

6920000

ฝ่ายบคุคล ไม่
จํากดั

28-40 2 20,000-30,000บ/ด ป.ตร ีสาขาที�เกี�ยวขอ้ง มคีวามรูด้า้นบรหิารงานบคุคล 

ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน สรรหาพนักงานใหม่
 ฝึกอบรม ตรวจสอบการทํางานและดแูลสวัสดกิารให ้
พนักงานในบรษิัท

045-315999,063-

6920000

บจก.เจรญิใจด ีเทรดดิ*ง 1988 พนักงานขาย
ออนไลน์

ไม่
จํากดั

25-35 1 10,000-15,000บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป ขายสนิคา้ออนไลน ์ตอบแซท ไลฟ์สด  

หากมคีวามสามารถดา้นกราฟิกจะพจิารณาเป็นพเิศษ
045-246018,084-

6712323

บรษิัท ทแีอเรยี จํากดั ฝ่ายบคุคล ไม่
จํากดั

25-35 1 12,000-15,000บ/ด จบ ป.ตร ีทกุสาขา มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี มคีวามรู ้
ดา้นภาษาองักฤษ ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการ
ทํางานไดเ้ป็นอยา่งด ีลักษณะงาน สรรหาวา่จา้ง จัดทํา
เงนิเดอืน ยื�นประกนัสงัคม จัดทําการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน

096-1239878 ,062-

6419546

บรษิัท ซอฟแวรก์ารบญัชี
(อบุลราชธาน)ี จํากดั

พนักงานบญัชี ไม่
จํากดั

18-28 1 10,000-12,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขาบญัชแีละมคีวามหยดืหยุน่ในเวลาทํางาน 

ลักษณะงาน บนัทกึขอ้มลูทางดา้นบญัชี
045-314733
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท ครัวนภสัผลติภณัฑ์
อาหาร จํากดั

เจา้หนา้ที�
การตลาด

ไม่
จํากดั

23-35 1 12,000-14,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา การตลาด มคีวามคลอ่งตัวในการทํางาน 

ขยนั พรอ้มเรยีนรูง้านตลอดเวลา ลักษณะงาน วางแผน
และพัฒนากลยทุธท์างการตลาด จัดกจิกรรมตา่งๆเพื�อให ้
บรรลเุป้าหมายการขายตามแผนงานของบรษิัท ทํางาน 

จ-ส เวลา 087.00-17.00น.

045-437284 ,099-

0429486

เจา้หนา้ที�บญัช-ี

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

โปรแกรมดา้นบญัชไีด ้ลักษณะงาน จัดทํางบตน้ทนุ แอก
สารงานดา้นบญัช ี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 ใชโ้ปรแกรมดา้น
การออกแบบสื�อโฆษณา ป้ายผลติภณัฑ ์กราฟิกตา่งๆได ้

045-437284 ,099-

0429486

เจา้หนา้ที�บญัชี
(ปิดงบ)

ญ 23-40 1 14,000-15,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา บญัช ีมปีระสบการณ์ทํางาน 1ปี ขึ*นไป ใช ้
โปรแกรมดา้นบญัช ีโปรแกรม SAP ได ้ลักษณะงาน ออก
ใบเสร็จ ตรวจเอกสาร สรปุภาษีหัก ณ ที�จา่ย 

ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีซื*อ-ขายสง่ สนง.บญัช ีตรวจ 

statement และปิดงบภายใน ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น.

045-437284 ,099-

0429486

เจา้หนา้ที�วจิัย
และพัฒนา
ผลติภณัฑ์

ไม่
จํากดั

23-35 1 12,000-15,000บ/ด จบ ป.ตร ีวสาขา food science มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน ศกึษาและวจิัยพัฒนาผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายที�บรษิัทกําหนด หากมปีระสบการณ์ดา้น 

QC/RD จะไดร้ับพจิารณาเป็นพเิศษ ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น.

045-437284 ,099-

0429486
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

โรงแรม ลายทอง พนักงานขาย ญ 25-45ปี 1 10,000-12,000บ/ด ปวส. ขึ*นไป สาขา การตลาดหรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง มี
มนุษยสมัพันธด์ ีรักงานบรกิาร สื�อสานภาษาองักฤษได ้

ลักษณะงาน ตดิตอ่ลกูคา้ทั *งภาครัฐและเอกชน จัดโป
รโมทเพื�อเสนอขายหอ้งพักหอ้งประชมุสมันาและบรกิาร
ตา่งๆของบรษิัท

045-24442 ,089-

9464747

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

045-24442 ,089-

9464747

พนักงานตอ้นรับ
สว่นหนา้

ญ 23-40ปี 1 10,000-12,000บ/ด ปวส. ขึ*นไป สาขา การโรงแรมหรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง มี
มนุษยสมัพันธด์ ีรักงานบรกิาร สื�อสานภาษาองักฤษได ้

ลักษณะงาน ตอ้นรับลกูคา้ รับจองหอ้งพัก ดแูลลกูคา้และ
ทํางานเป็นกะได ้

045-24442 ,089-

9464747

คนสวน ไม่
จํากดั

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

045-24442 ,089-

9464747

ชา่งไฟฟ้า ช 20-50 1 10,000-12,000บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป สาขา ชา่งไฟฟ้า มใีบประกอบวชิาชพี 

หรอืมปีระสบการณ์ดา้นงานไฟฟ้าในโรงแรม  ลักษณะงาน
 ซอ่ม บํารงุ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื�องปรับอากาศในอาคาร

045-24442 ,089-

9464747

 (อบุลสแคว)์ บรษิัท เจรญิ
พัฒนาอาเขต จํากดั

แมบ่า้น ญ 25 - 45 ปี 1 9,750 - 10,000 บาท  ทําความสะอาดบรเิวณโครงการ สอบถามรายละเอยีด
เพิ�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�ใน
โครงการ ดแูลการจราจร

045314779 , 065-

3951639

ลกูคา้สมัพันธ์ ไม่
จํากดั

25-40 1 9,750-10,000บ/ด จบ ปวส. ขึ*นไป ทกุสาขา ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ใช ้
โปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื*นฐานไดด้ ีลักษณะงาน รับเรื�อง
รอ้งเรยีนจากลกูคา้และทํางานอื�นๆที�ทางบรษิัทมอบหมาย

045314779 , 065-

3951639
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

 (อบุลสแคว)์ บรษิัท เจรญิ
พัฒนาอาเขต จํากดั

พนักงานทํา
ความสะอาด

ช 25-40 1 9,750-10,000บ/ด จบ ป.6 ขึ*นไป ขยนั อดทน ตรงตอ่เวลา ลักษณะงาน เก็บ
ขยะ คัดแยกขยะ ลา้งคลองนํ*าและงานอื�นๆที�ไดร้ับ
มอบหมายภายในโครงการ

045314779 , 065-

3951639

บรษิัท ปทมุดไีซน ์ดเีวลลอป
(อบุลราชธาน)ี จํากดั

หัวหนา้โครงการ
(โฟรแ์มน)

ไม่
จํากดั

25-40 1 15,000บ/ด จบ ปวส. ขึ*นไป สาขา โยธา กอ่สรา้ง มปีระสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน ตรวจสอบ กํากบัดแูลงาน
กอ่สรา้ง สั�งซื*อวัสดเุขา้หนา้งาน วางแผนและเรง่รัดการ
ดําเนนิงานใหไ้ดต้ามงานแผนกอ่สรา้ง

045-314747 ,094-

3918688

สถาปนกิฝ่ายขาย ไม่
จํากดั

25-40 1 15,000บ/ด จบ ป.ตร ีมคีวามรูด้า้นการออกแบบ 3D งานกอ่สรา้ง 
ลักษณะงาน ตอ้นรับลกูคา้ ใหค้ําปรกึษาในงานกอ่สรา้ง 
แกแ้บบกอ่สรา้ง เสนอโครงการและปิดยอดขาย

045-314747 ,094-

3918688

บรษิัท สขุสมบรูณ์การบญัช ี

จํากดั
พนักงานบญัชี ไม่

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

 ลักษณะงาน ทําเอกสารดา้นบญัช ีเบกิ-จา่ย รายรับ
รายจา่ยและงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

097-2494070 ,087-

3594829

นายวสิทิธิ@ ผาตเิวทย์ ทนายความฝึกหัด ไม่
จํากดั

20-30 1 325/วัน จบ ป.ตร ีนติศิาสตร ์ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน จัดเตรยีม
เอกสารทางกฎหมาย ชว่ยเหลอืงานทนายความ และงาน
ที�ไดร้ับมอบหมาย

,0817188706

บรษิัท อบุลพันธุท์อง จํากดั admin page ไม่
จํากดั

21-35 1 9,750บ/หรอืตาม
ตกลงกนั

จบ ปวส.ขึ*นไป สาขา คอมพวิเตอร ์บรหิาร การตลาด ขบั
รถยนตไ์ด ้สื�อสารภาษาองักฤษ/ภาษาจนีได ้ลักษณะงาน
 ดแูลเฟสบุค๊ ตอบคอมเมน้ท ์อพัเดทขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ 

หากมปีระสบการณ์การขายออนไลนจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-475555 ,086-

4551214

โรงแรมเดอะบลสิอบุล (บรษิัท
 เอส.บ.ีอ.ี จํากดั)

แมบ่า้น ญ 30-45 1 325บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทําความสะอาดหอ้ง ถพูื*น ปเูตยีง ซกั
ผา้และงานอื�นๆที�มอบหมาย

045-281919 ,093-

5671388
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.อบุลคอมพวิเตอร ์แอนด ์

เทเลคอมเซอรว์สิ
พนักงานขาย ไม่

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

ไดด้ ีมคีวามรูด้า้น IT ดา้นอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ลักษณะ
งาน ตอ้นรับลกูคา้ แนะนําสนิคา้ ปิดการขายและออกพบ
ลกูคา้ หากมปีระสบการณ์งานขายจะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-240835 ,081-

5938999

พนักงานขาย
ออนไลน์

ไม่
จํากดั

20-35 3 10,000-16,000บ/ด จบ ปวส.ขึ*นไป ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรด์า้นงานกราฟิก 

ขายสนิคา้ออนไลน ์ตอบแซท อพัดทสนิคา้ผา่นสื�อ
โซเซยีลมเีดยี หากมปีระสบการณ์งานขายใน shopee 

lazada จะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-240835 ,081-

5938999

ทรปิเปอร ์โฮเทล แมบ่า้น ไม่
จํากดั

20-50ปี 2 325บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทําความสะอาดหอ้ง ถพูื*น ปเูตยีง ซกั
ผา้และงานอื�นๆที�มอบหมาย

045-953113

หจก.ชยัเฟอรน์เิจอรอ์บุล พนักงานขบัรถ ช 22-40ปี 1 325บ/วัน เชา้ 7.30น. เปิดประตโูรงงาน ดแูลรถยนตบ์รษิัทและรถ
ผูบ้รหิาร ตรวจนับอปุกรณ์สต็อกที�ขาดและไปสง่อปุกรณ์
ใหช้า่งที�หนา้ไซดง์านตอ้งออกไปทํางานขา้งนอกแลว้แต่
ความจําเป็น 17.00น.ปิดประตโูรงงานออฟฟิศ

080-9982665,094-

7896529

แมบ่า้นประจํา ญ 30-50 1 325บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา มรีะเบยีบวนิัย รักความสะอาด รักสตัว ์
ลักษณะงาน ทําความสะอาดบา้น ซกัเสื*อผา้ ดแูลสตัวเ์ลี*ยง

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 ปู
เตยีง 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 ีมคีวาม
รับผดิชอบในหนา้ที� กระตอืรอืรน้ ลักษระงาน ดแูลดา้นงาน
เอกสารใหก้บัผูบ้รหิารและกรรมการบรษิัท ตดิตอ่
ประสานงานทั *งภายในและภายนอกองคก์รและงานอื�นๆที�
ไดร้ับมอบหมาย

061-6926969

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



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หา้งหุน้สว่นจํากดั จริภทัร เกา้
เจรญิทรัพย์

พนักงานธรุการ ไม่
จํากดั

22-30 1 9,000-10,000บ/ด จบ ปวส.ขึ*นไป ใชโ้ปรแกรมออฟฟิศไดด้ ีมคีวามรอบครอบ
 ลักษณะงาน ตรวจสอบเอกสารกอ่นสง่ใหล้กูคา้ บนัทกึ
ขอ้มลูและงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

061-6926969

ทวชียั แมนชั�น รปภ. ช 35-47 1 9,000-11,000บ/ด ม.3 ขึ*นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี ไมส่บูบหุร ีไมต่ดิ
เหลา้ ลักษณะงาน ดแูลความเรยีบรอ้ย ความปลอดภยั
และอํานวยความสะดวกใหก้บัผูอ้ยูอ่าศัย เวลาทํางาน 

20.00-07.00น.

061-7891452

พนักงานดแูล
หอ้งพัก

ไม่
จํากดั

30-45 2 9,000-12,000บ/ด จบ ม.6 - ปวส. ทกุสาขา มภีมูลิําเนาอยูท่ี� อ.วารนิฯ 

สามารถเดนิทางมาทํางานดว้ยตนเองได ้พรอ้มเรยีนรูง้าน
อยูเ่สมอ ไมส่บูบหุร ีไมต่ดิเหลา้ ลักษณะงาน รับชําระคา่
เชา่ ตดิตามหนี*คา้งจา่ย ดแูลความเรยีบรอ้ยภายในหอ้งพัก
 หากสามารถดแูลสขุภณัฑ ์ในหอ้งนํ*า หลอดไฟ ปลัBกไฟ 

ปร

061-7891452

บรษิัท เทเลมารท์คอมมู
นเิคชั�น จํากดั

พนักงานขายซมิ/

เน็ตบา้น
ไม่
จํากดั

18-40 20 ตามตกลงกนั จบ ม.3 ขึ*นไป มทีักษะดา้นการใชส้มารท์โฟน การ
ตดิตอ่สื�อสาร การขาย ลักษณะงาน ขายซมิโทรศัพท/์

อนิเตอรเ์น็ตบา้นทรใูนแหลง่ชมุชน ตลาดนัดภายในพื*นที�
จังหวัดอบุลราชธานี

081-9991194 ,064-

9946564

กลุม่บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล ที�ปรกึษาการขาย
รถเล็ก

ไม่
จํากดั

18-30 10 325บ/วัน จบ ปวช.ขึ*นไปทกุสาขา ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบอนุญาตขบัขี�
รถยนต ์ มใีจรักงานบรกิาร ลักษณะงาน แนะนําแจง้
เงื�อนไขใหก้บัลกูคา้เกี�ยวกบัผลติภณัฑร์ถยนต ์ปิด
ยอดขายไดต้ามเป้าหมายบรษิัท ประจําสาขา อบุล,วารนิ.

เดช.ตระการ,อํานาจ,มกุดาหาร,ยโสธร,เลงินกทา

'0854799819
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

กลุม่บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล ที�ปรกึษาการขาย
 ประจําสาขา 
อบุลฯ(ญ) ,วารนิฯ
(ญ)

ไม่
จํากดั

18-30 20 325บ/วัน จบ ปวช.ขึ*นไปทกุสาขา มใีจรักงานบรกิาร ขบัรถยนตไ์ด ้มี
ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์มทีัศนคตดิ ีมคีวมรับผดิชอบ  

ลักษณะงาน แนะนําเงื�อนไข แนะนําผลติภณัฑ ์ให ้
คําปรกึษาลายละเอยีดเกี�ยวกบัตัวรถยนต ์ใหล้กูคา้ที�สนใจ
 ออกบธูนอกสถานที�และอกีหลายสาขา

085-4799819

พนักงานธรุการ/
การเงนิ ประจํา
สาขาเดชอดุม

ไม่
จํากดั

18-30 1 11,550บ/ด บญัช,ีคอมพวิเตอรห์รอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ทํางานเอกสาร 
คยีข์อ้มลูลกูคา้ เขา้รับบรกิาร ทํางานอื�นๆตามที�ไดร้ับ
มอบหมาย มคีวามรูด้า้นคอมพวิเตอร ์มใีจรักงานบรกิาร 
บคุคลกิด ียิ*มแยม้แจม่ใส ขยนั อดทน

085-4799819

ที�ปรกึษางาน
บรกิาร(SA) สาขา
วารนิชําราบ

หญงิ 18-30 1 11,550บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป สาขาคอมพวิเตอรห์รอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง มี
ความรูด้า้นคอมพวิเตอร ์อนทน ขยนั มคีวามรับผดิชอบ 

ยิ*มแยม้แจม่ใส มใีจรักงานบรกิาร ลักษณะงาน แนะนํา 
และใหค้ําปรกึษาลกูคา้ กอ่นเขา้รับบรกิารที�ศนูยบ์รกิาร

085-4799819

การเงนิ/ธรุการ หญงิ 18-30 1 11,550บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง ใชค้อมพวิเตอร ์
โปรแกรมดา้นการเงนิไดด้ ีลักษณะงาน ทํางานการเงนิ 

รับลกูคา้ แนะนําและใหบ้รกิาร ทํางานอื�นๆตามที�ไดร้ับ
มอบหมาย

085-4799819

พนักงานการเงนิ
 สาขา วารนิฯ

หญงิ 18-30 1 11,550บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป บญัช ีการเงนิ หรอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ใช ้
คอมพวิเตอรไ์ดด้ ีมคีวามอดทน ขยนั ยิ*มแยม้แจม่ใส  

ลักษณะงาน ทํางานเกี�ยวกบับญัชทีั�วไป และงานอื�นๆที�
ไดร้ับมอบหมาย

085-4799819

(วา่ง) (วา่ง) (วา่ง) (วา่ง) (วา่ง) (วา่ง) (วา่ง) (วา่ง)
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.สนิคา้ซเิมนตไ์ทย (เมอืง
วัสด)ุ

หัวหนา้จัดสง่ ช 35-45 1 12,000บ/ด จบ ปวส. ขึ*นไป โลจสิตกิส ์มทีักษณะทางการสื�อสารที�ด ี

กลา้คดิ กลา้ทํา มคีวามเป็นผผูน้ํา มปีระสบการณ์ทํางาน 3

 ปี ลักษณะงาน สามารถตดิตอ่ประสานงานกบัแผนกตา่งๆ
หรอืผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งไดด้ ีจัดการในการสง่สนิคา้และ
คํานวณนํ*าหนักรถกอ่นสง่ลกูคา้ได ้

045-208530 ,063-

5153522

คลังสนิคา้ ช 21-35 7 9,750บ/ด จบ ม.3 ขึ*นไป ขยนั อดทน ทํางานหนักได ้มปีระสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน รับ-จา่ยสนิคา้ จัดเก็บสนิคา้ให ้
เป็นระเบยีบ ตรวจสอบจํานวนและจัดเก็บใหเ้ป็นหมวดหมู ่
จา่ยสนิคา้ใหถ้กูตอ้งตามปรมิาณลกูคา้ตอ้งการ

045-208530 ,063-

5153522

ผูจ้ัดการ
คลังสนิคา้

ช 35-45 1 25,000-30,000บ/ด จบ ป.ตร ีสาขา โลจสิตกิส ์มปีระสบการณืทํางานอยา่ง
นอ้ย 5 ปี ลักษระงาน 1.บรหิารจัดการคลังสนิคา้ใหเ้ป็นไป
ตามแผนการผลติและสง่ออก 2.วางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรของทมีงานอยา่งเหมาะสม

045-208530 ,063-

5153522

เจา้หนา้ที�
ตรวจสอบคณุภาพ

ช 21-35 1 9,750บ/ด จบ ปวช. ขึ*นไป สาขา อตุสาหกรรม กอ่สรา้ง โยธา มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ลักษณะงาน ควบคมุและ
ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑไ์วเมท

045-208530 ,063-

5153522

เจา้หนา้ที�
ออกแบบ

ช 21-35 1 10,000บ/ด จบ ปวช.กอ่สรา้ง มทีักษณะทางการสื�อสารที�ด ีมี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ลักษระงาน ออกแบบและ
ควบคมุการกอ่สรา้งอาคารสถานที�ทั *งภายในและภายนอก
บรษิัทตรวจสอบวัสดใุนคลังใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 
ประสานงานและตดิตามการทํางานของผูร้ับเหมาและ
ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง

045-208530 ,063-

5153522
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก.อบุลวบิลูย์ พนักงานขาย ช 22-32 2 10,000บ/ด จบ ม.6 ขึ*นไป ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ใชค้อมพวิเตอร์
พื*นฐานได ้รักงานบรกิารงานขาย ลักษณะงาน ออกพบ
ลกูคา้ตา่งจังหวัดอสีานตอนลา่ง เสนอขายสนิคา้ มเีบี*ย
เลี*ยง 2,000บ. คา่คอมมชิชั�น ยนิดรีับนักศกึษาจบใหมแ่ต่
หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

081-7537152

หจก.โตโยตา้อบุลราชธานี พนักงานลกูคา้
สมัพันธ์

ไม่
จํากดั

22-35 1 11,800บ/ด จบ ปวส.ขึ*นไป มทีักษะการสื�อสารดชีดัเจน สภุาพ มนุษย
สมัพันธด์ ีอธัยาศรัยด ี ใชค้อมพวิเตอร ์Word Excel 

Powerpoint   รักงานบรกิารสามารถทํางานภายใตแ้รง
กดดันไดด้ ี ลักษณะงาน รับเรื�องรอ้งเรยีนจากลกูคา้และ
งานอื�นๆ ตามที�ไดร้ับมอบหมาย ทํางานวันจันทร ์– วันเสาร์
  ห

045-262222 ,088-

3787779

พนักงาน call 

center

ไม่
จํากดั

22-35 1 11,800บ/ด จบ ปวส.ขึ*นไป มทีักษะการสื�อสารดชีดัเจน สภุาพ มนุษย
สมัพันธด์ ีอธัยาศรัยด ี ใชค้อมพวิเตอร ์Word Excel 

Powerpoint   รักงานบรกิารสามารถทํางานภายใตแ้รง
กดดันไดด้ ี ลักษณะงาน ตดิตามลกูคา้หลังการขายและ
งานอื�นๆ ตามที�ไดร้ับมอบหมาย ทํางานวันจันทร ์– วันเสาร์
  หยดุวั

045-262222 ,088-

3787779

พนักงานแมบ่า้น ญ 22-40 1 9,750บ/ด ไมจ่ํากดัการศกึษา ขบัรถจักรยานยนตไ์ด ้ทําความสะอาด
โชวร์มู ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยโชวร์มูและศนูยบ์รกิาร 
งานอื�นๆ ตามที�ไดร้ับมอบหมาย

045-262222 ,088-

3787779

บรษิัท แสงศริอิบุลเคมเีกษตร
 จํากดั

พนักงานขาย/

จัดสนิคา้
ไม่
จํากดั

20-35 2 350-400/วัน จบ ม.6 ขึ*นไป ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ ีมคีวามคลอ่งตัวใน
การทํางานสงู ลักษณะงาน ขายสนิคา้หนา้รา้น คยีข์อ้มลู
สนิคา้ ออกบลิและจัดสนิคา้ตามรายการสั�งซื*อไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง

081-9995576
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท ออลมารเ์ก็ตติ*ง จํากดั พนักงานขาย
หน่วยรถ(ดว่น) 

เริ�มงาน 15ก.ย.

2565

ช 22-35 18 10,200บ/ด จบ ม.3 ขึ*นไป มทีักษะดา้นการพดู การใชส้มารท์โฟน 

การตดิตอ่สื�อสารและการนําเสนอสนิคา้และการบรกิาร  
ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้ในเครอืยไูนเต็ด ฟดูส ์ใน
พื*นที�จังหวัดอบุลฯ อํานาจฯ ศรสีะเกษ มเีบี*ยเลี*ยง คา่
คอมมชิชั�น เบี*ยขยนั

091-2654051

รา้น ธนวัฒนย์นตรกจิ พนักงานเสมยีน ญ 22-40 1 10,000บ/ด จบ ปวส. ขึ*นไป สาขา การตลาด บญัชหีรอืคอมธรุกจิ ขบั
รถจักรยานยนตห์รอืรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน ขายหนา้รา้น 

บนัทกึขอ้มลูลกูคา้ ตดิตอ่สํานักงานขนสง่ ธนาคารและ
งานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-262256

บรษิัท ยพูารค์ จํากดั ชา่งซอ่มบํารงุ ชาย 25-40 2 10,000-12,000บ/ด จบ ปวส.ขึ*นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลักษณะงาน 

งานซอ่มบํารุง่ระบบไฟฟ้า ประปา เครื�องปรับอากาศและ
งานซอ่มแซมระบบสขุาภบิาลอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-317001,091-

0190063

ผูจ้ัดการฝ่ายขาย ไม่
จํากดั

30-38 1 25,000บ.ขึ*นไป จบ ป.ตร ีสาขาการตลาด การบรหิาร มปีระสบการณ์ทํางาน
 3-5 ปี ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน บรหิารงานขาย งาน
การตลาด ควบคมุกํากบัดแูลพนักงานในฝ่ายและทํา
ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายบรษิัท

045-317001,091-

0190063

พนักงานบญัชี ไม่
จํากดั

22-37 2 10,000-15,000บ/ด ปวส.ขึ*นไป สาขาบญัช ี ประสบการณ์ทํางาน 1-2 ปี ใช ้
โปรแกรมดา้นบญัชไีดด้ ีขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน  รับ
ชําระคา่เชา่หนา้เคานเ์ตอร ์ปิดงบรายรับ-รายจา่ย
ประจําวันและงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-317001,091-

0190063

คนงานทั�วไป ช 22-52 2 325-340บ/ว ไมจ่ํากดัการศกึษา ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ลักษณะงาน 

ดแูลตน้ไม ้รดนํ*าตน้ไม ้ตัดตกแตง่กิ�งไม ่ชว่ยงานตกแตง่
สถานที�และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

045-317001,091-

0190063

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



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท ยพูารค์ จํากดั ธรุการบคุคล ไม่
จํากดั

22-35 1 10,000-15,000บ/ด ปวส.ขึ*นไป ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี� ใชโ้ปรแกรม Excel 

word powerpoint เป็นอยา่งดมีปีระสบการณ์ทํางาน 1-2 ปี
 ลักษณะงาน สรรหาพนักงาน จัดทําขอ้มลูพนักงาน 

เงนิเดอืน สวัสดกิารตา่งๆ และงานธรุการตา่งในบรษิัท

045-317001,091-

0190063

หัวหนา้ฝ่าย
บญัช/ีการเงนิ

ไม่
จํากดั

30-38 2 18,000บ.ขึ*นไป จบ.ปตร ีสาขา บญัช ีใชโ้ปรแกรมดา้นบญัชไีดเ้ป็นอยา่งดี
 มปีระสบการณ์ทํางาน 3-5 ปี ลักษณะงาน ปิดงบ ทําบญัชี
รายรับ-รายจา่ย ภาษีตา่งๆสง่สรรพกรและงานอื�นๆที�ไดร้ับ
มอบหมาย

045-317001,091-

0190063

ผูจ้ัดการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ

ไม่
จํากดั

35-40 1 30,000บ. ขึ*นไป ป.ตร ีสาขา บญัช ีมปีระสบการณ์ทํางาน 5 ปี ขึ*นไป 

บรหิารจัดการควบคมุกระบวนการทางการเงนิและบญัช ี

จัดทํารายงานทางการเงนิตา่งๆ เชน่ งบดลุ งบกําไร
ขาดทนุ รวมถงึรายงานที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มทั *งใหค้ําแนะนํา
ที�เป็นประโยชน ์เพื�อนําเสนอฝ่ายบรหิารตอ่ไป 

5.ประสานงานกบัหน่วยงาน

045-317001,091-

0190063

บรษิัท  อสีานคอนกรตี (1991) 

 จํากดั
คนสวน ไม่

จํากดั
25-55 1 330-350บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน ดแูลการ

จัดสวน ภมูทิัศน ์ตัดแตง่สวนหยอ่ม ใสปุ่๋ ยตน้ไม ้จัดเก็บ 

รักษาอปุกรณ์และทําความสะอาดบรเิวณสวนโดยรอบ

093-3194555

พนักงานขบัรถ
มกิช์

ช 26-55 3 ตามตกลงกนั จบ ป.6 ขึ*นไป มใีบขบัขี�ประเภท ท.2 ขึ*นไป ลักษณะงาน 

ขบัรถขนสง่คอนกรตี ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
 มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเสน้ทางและกฎจราจรเป็นอยา่งด ี

บํารงุรักษา/ทําความสะอาดรถบรรทกุและโมใ่หอ้ยู่
ในสภาพเรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้าน

093-3194555
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท  อสีานคอนกรตี (1991) 

 จํากดั
บรหิารโลจสิตกิส์ ไม่

จํากดั
26-55 1 ตามตกลงกนั จบ ป.ตร ีสาขา โลจสิตกิส ์มปีระสบการณืทํางานอยา่ง

นอ้ย1-2 ปี ลักษระงาน วางแผนควบคมุการจัดเตรยีม
สนิคา้และรถขนสง่สนิคา้ ตัดสนิใจแกไ้ขปัญหาในการ
จัดสง่ ตดิตามสอบถามผลการจัดสง่ สรปุรายงานผลการ
จัดสง่ ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง งานอื�นๆ 

ตามที�ไดร้ับมอบหมาย

093-3194555

เจา้หนา้ที�ธรุการ
นติกิรรม

ไม่
จํากดั

25-45 1 ตามตกลงกนั จบ ป.ตร ีสาขา นติศิาสตรห์รอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 1-2 ปี รา่งและตรวจสอบสญัญา 
ขอ้ตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบรษิัท ให ้
คําแนะนําดา้นกฎหมายเพื�อประกอบการตัดสนิใจทางการ
บรหิารตดิตอ่หน่วยงานราชการเพื�อทํานติกิรรมหรอืแจง้
ความสถานตีํารวจ งานอื�นๆที�ไดร้ั

093-3194555

หัวหนา้โรงงาน
คอนกรตี

ไม่
จํากดั

30-55 1 ตามตกลงกนั จบ ป.ตร ีอตุสาหการ  มปีระสบการณ์การทํางานดา้น
บรหิารแพลน้ทค์อนกรตีหรอืหัวหนา้โรงงานงานคอนกรตี
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ควบคมุดแูลการผลติสนิคา้ในโรงงานให ้
เป็นไปตาม มาตรฐาน ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆให ้
ดําเนนิงานไป
ในทศิทางเดยีวกนั พัฒนาปรับปรงุกระบวนการผลติ 

วธิกีารผลติ

093-3194555

หัวหนา้แผนก
บญัชี

ไม่
จํากดั

30-55 1 ตามตกลงกนั จบ ป.ตร ีสาขา บญัช ีมปีระสบการณ์ทํางาน 3 ปี ควบคมุ
และตรวจสอบการจัดทําบญัชใีหเ้ป็นไปตามระบบงานที�
วางไว ้ดแูลการปิดบญัชขีองบรษิัทใหถ้กูตอ้ง ทําหนา้ที
จัดทํางบการเงนิ งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงาน
บญัชตีา่ง ๆ นําเสนอผูบ้งัคับบญัชาจัดทํารายการภาษี
อากรที�เกี�ยวขอ้งตรวจ

093-3194555
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที�    27 กนัยายน 2565 

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

หจก. ส.ศวิะพรหม ธรุการบญัชี ไม่
จํากดั

25-45 2 10,000-12,000บ/ด จบ. ปวช.ขึ*นไป สาขา บญัช ีคอมธรุกจิ บรหิารธรุกจิ หรอื
ผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบญัช ีใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
เกี�ยวกบังานบญัชไีด ้ลักษณะงาน ตดิตอ่/ประสานงาน/

ดแูลลกูคา้ รับชําระเงนิ ออกใบกํากบัภาษีและงานอื�นๆที�
มอบหมายได ้

082-7550495,082-

0299168

3bb (บจม.ทรปิเปิลท ีบรอด
แบนด)์

เจา้หนา้ที�
การตลาด

ไม่
จํากดั

18-30 6 10,000-11,000บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป ทกุสาขา รักงานบรกิาร ทํางานเป็นทมี มี
ทักษะดา้นการตดิตอ่สื�อสาร การประสานงาน  ลักษณะงาน
 ออกบธูจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขายอเิตอรเ์น็ตบา้น 3bb 

ใหค้ําแนะนํา และโปรโมชั�นตา่งๆ ทํางาน จ-ศ เวลา 
08.00-17.00น.

045-950018

ชา่งเทคนคิ ช 18-30 1 12,000-15,000บ/ด จบ. ปวช.ขึ*นไป สาขา ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิสห์รอืผูม้ ี
ประสบการณ์ดา้นงานตดิตั *งอนิเตอรเ์น็ตบา้น สามารถ
ทํางานนอกเวลาไดแ้ละทํางานในวันหยดุได ้ลักษณะงาน
 ตดิตั *งสายสญัญาณ อปุกรณ์เชื�อมตอ่และแกไ้ขปัญหา
สญัญาณอเิตอรเ์น็ตใหแ้กล่กูคา้ได ้ทํางาน จ-ศ เวลา 
08.00-17.00น.

045-950018

เจา้หนา้ที�ธรุการ-
การเงนิ

ญ 18-30 1 10,000-11,000บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป สาขา บญัช ีคอมธรุกจิ บรหิารธรุกจิหรอืผู ้
มปีระสบการณ์ดา้นงานบญัช ีการเงนิ ขบัรถยนตไ์ด ้

ลักษณะงาน งานการเงนิ งบประมาณ งานพัสด ุงาน
เอกสารและการประสานงานทั�วไป ทํางาน จ-ศ เวลา 
08.00-17.00น.

045-950018

เจา้หนา้ที�บรกิาร
ลกูคา้

ญ 18-30 1 10,000-11,000บ/ด จบ ปวส.ขึ*นไป ทกุสาขา ใชโ้ปรแกรม office ไดด้ ีมใีจรัก
งานบรกิาร service mind  มคีวามหยดืหยุน่ในเวลาทํางาน 

 มมีนุษยสมัพันธด์ ี ลักษณะงาน รับชําระเงนิคา่
อนิเตอรเ์น็ต แนะนําโปรโมชั�นใหม่ๆ ใหก้บัลกูคา้ ทํางาน 

จ-ศ เวลา 08.00-17.00น.

045-950018
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท วนิ เพาเวอร ์ซพัพลาย
 นอรท์อสีท ์จํากดั

ชา่งเทคนคิ ช 25-40 2 12,000 ขึ*นไป จบ ปวช.สาขา ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิสห์รอืมปีระสบการณ์
ดา้นตดิตั *งอปุกรณ์ไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส ์ขบัรถยนตไ์ด ้

ลักษณะงาน ตดิตั *งและดแูลเครื�องจา่ยนํ*ายาอปุกรณ์ซกั
ผา้แบบอตัโนมตั ิเครื�องอบ-รดี ในโรงแรมพื*นที�จังหวัด
อบุลและจังหวัดใกลเ้คยีงได ้

082-3775561

ธรุการบญัชี ญ 25-35 1 10,000-12,000บ/ด จบ. ปวช.ขึ*นไป สาขา บญัช ีคอมธรุกจิ บรหิารธรุกจิ หรอื
ผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบญัช ีใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์าง
บญัชไีด ้Express  ลักษณะงาน ทําบญัชรีายรับ-รายจา่ย
รายวัน บญัชซีื*อขาย ดแูลสต็อกสนิคา้ รายงานผูบ้รหิาร
และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบหมาย

082-3775561

ฝ่ายการตลาด
และการขาย

ไม่
จํากดั

25-40 1 10,000-20,000บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป ทกุสาขา มปีระการณ์ดา้นการขาย 1-2 ปี มี
ใบขบัขี�รถยนตแ์ละมรีถยนตส์ว่นตว้นํามาใชใ้นงานได ้

ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรษิัทใน
พื*นที�จังหวัดอบุลฯ บรุรีัมย ์พัทยาและพษิณุโลก มคีา่นํ*ามนั
 เบี*ยเลี*ยง คา่เสื�อมรถ คา่ที�พักและคอมมชิชั�น

082-3775561

รา้น บวัชมพู พนักงานขาย/

แคชเชยีร์
ไม่
จํากดั

25-35 4 340-400บ/ว จบ ม.6 -ปวส. ทกุสาขา ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ด ้ใช ้
เครื�องแคชเชยีรไ์ด ้ขบัรถยนตห์รอืรถจักรยนตไ์ด ้ลักษณะ
งาน จัดเรยีงสนิคา้ นับเชค็สต็อก ขายสนิคา้และเก็บเงนิ 

ทํางานเป็นกะได ้เวลา 06.00-14.00น. ,14.00-22.00น.

091-2226642

รา้น เปปเปอรส์(ประเทศไทย)

 จํากดั
พนักงานครัว ญ 20-50 4 40-45บ/ชม. ไมจ่ํากดัการศกึษา สามารถใชง้านผไลน ์อเีมลลไ์ด ้มี

ประสบการณ์ดา้นการทําอาหารจะพจิารณาเป็นพเิศษ 

ลักษณะงาน จัดเตรยีมอปุกรณ์ วัสถดุบิ สําหรับงานครัว
และทําความสะอาด จัดเก็บอปุกรณ์หลังใชง้านทกุครั *ง

090-6182424
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

โรงแรม ย ูโฮเทล พนักงานตอ้นรับ ชาย 20-35 1 340บ/ว จบ ปวส.ที�เกี�ยวขอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื*นฐานได ้

บคุลกิภาพด ีมปีระสบการณ์ มใีจรักงานบรกิาร สามารถ
ทํางานเป็นกะได ้ลักษณะงาน  ตอ้นรับลกูคา้  รับจอง
หอ้งพัก  ออกใบเสร็จและใบกํากบัใหล้กูคา้

094-2808111

หา้งทองไทยเจรญิ แมบ่า้น ญ 25-50 2 350บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปี มรีะเบยีบ
วนิัย รักความสะอาด  ลักษณะงาน ทําความสะอาด ซกั-รดี
เสื*อผา้ ทําอาหารและงานอื�นๆที�มอบหมายได ้

045-243743 ,081-

5474946

บรษิัท สากลแอรไ์ฮเทคเซน็
เตอร์

พนักงาน
คลังสนิคา้

ช 25-35 2 400-450บ/วัน จบ ปวช - ปวส. สาขา ไฟฟ้า ,อเิล็กทรอนกิส ์ ลักษณะงาน
 จัดหาอะไหลใ่หท้มีงานชา่ง เชค็สต๊อกและงานอื�นๆที�
ไดร้ับมอบหมาย

045-241683 ,081-

5470741

ชา่งแอร(์มี
ประสบการณ์)

ช 25-35 3 450-500บ/วัน จบ ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้า/อเิล็กทรอนกิส ์มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปีขึ*นไป ลักษณะงาน ตดิตั *ง ซอ่ม
บํารงุ เครื�องปรับอากาศทกุชนดิไดต้ามมาตรฐานและ
ระยะเวลาที�กําหนด

045-241683 ,081-

5470741

ผูช้ว่ยชา่ง ช 25-35 2 350-400บ/วัน จบ ม.3 ขยนั อดทน พรอ้มเรยีนรูง้าน ลักษณะงาน เป็น
ลกูมอืชา่งชว่ยตดิตั *งเครื�องปรับอากาศ ตรวจซอ่ม แกไ้ข
และงานอื�นๆที�ไดร้ับมอบได ้

045-241683 ,081-

5470741

พนักงานเขยีน
แบบ

ช 20-45 1 500-550บ/วัน จบ ปวส. สาขา ไฟฟ้า อเิล็กฯ  มปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี 

ใชโ้ปรแกรม Auto cad ได ้ขบัรถยนตไ์ด ้มปีระสบการณ์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ ลักษณะงาน เขยีนแบบไฟฟ้า 
ออกแบบการตดิตั *งเครื�องปรับอากาศ

045-241683 ,081-

5470741

บรษิัท เอกชยั เดชอดุม จํากดั ธรุการสาขา ไม่
จํากดั

20-35 1 325บ/ว - 10,000

บ/ด
จบสาขาบญัชหีรอืบรหิารธรุกจิ,ทํางานบญัช ีงานเอกสาร
ทั�วไป,ใชค้อมพวิเตอร ์ms word,มปีระกนัสงัคม,หยดุวัน
อาทติย์

045-429428,095-

6639896
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

บรษิัท อบุลนําสวา่ง จํากดั เสมยีน/ธรุการ
บญัชี

ญ 22-35 3 10,200บ/ด จบ ปวช.ขึ*นไป สาขา บญัช ีคอมธรุกจิ บรหิารธรุกจิ ใช ้
โปรแกรม Express และโปรแกรม word Excel powerpoint 

ไดเ้ป็นอยา่งด ีลักษณะงาน คยีข์อ้มลูซื*อ-ขาย ทํางาน
เอกสารดา้นบญัชตีามที�ไดร้ับมอบหมายอื�นๆ วันทํางาน 

จ-ส หยดุวันอาทติย์

064-0966351 ,061-

6919454

โครงการ THE RIVER (บจก.เอ
นวิ เอสเตท)

เจา้หนา้ที�
การตลาด

ญ 25-35 1 11,000-12,000บ/ด จบ ปวส.ทกุสาขา มคีวามรูด้า้นคอมพเิตอรเ์ป็นอยา่งด ีมี
ประสบการณ์ดา้นงานกาตลาด ลักษณะงาน จัดทํา
เอกสารประชาสมัพันธ ์ สื�อโฆษณาผา่นโซเชยีล  ป้าย 

ออกบธูจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย ทํางาน จ-ศ วันเสาร์
ครึ�งวัน

091-0190489 ,080-

4356590

วศิวกรโยธา ไม่
จํากดั

25-45 1 20,000-30,000บ/ด จบ วศิวกรรมโยธา มปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี ทํางานนอก
สถานที�ได ้ขบัรถยนตไ์ด ้ ลักษณะงาน คํานวณงาน 

วางแผนและควบคมุการกอ่สรา้งใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ที�บรษิัทกําหนด ทํางาน จ-ศ วันเสารค์รึ�งวัน

091-0190489 ,080-

4356590

คนสวน ช 25-45 3 325-340บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทํางานกลางแจง้ได ้ยกของหนักได ้

ลักษณะงาน ดแูลตน้ไม ้ปรับตกแตง่ภมูทิัศน ์ทําความ
สะอาดถนนบรเิวณโครงการใหส้ะอาดสายงามอยูเ่สมอ 

ทํางาน จ-ส.

091-0190489 ,080-

4356590

สถาปัตย์ ช 25-45 2 15,000-25,000บ/ด จบ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ขบัรถยนตไ์ด ้มปีระสบการณ์ 1 ปี
 มคีวามรูค้วามสามารถดา้นการออกแบบ ลักษณะงาน 

ออกแบบบา้นและสิ�งปลกูสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
บรษิัท ทํางาน จ-ศ วันเสารค์รึ�งวัน

091-0190489 ,080-

4356590
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โดย สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี
ฝากประวัติ

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

คา้งจา้ง(บาท) เงื�อนไขการรบัสมคัร/ลกัษณะงาน เบอรโ์ทรศพัท์

โครงการ THE RIVER (บจก.เอ
นวิ เอสเตท)

ฝ่ายขาย/สนิเชื�อ ไม่
จํากดั

25-45 2 10,000-12,000บ/ด จบ ม.3 ขึ*นไป หรอืมปีระสบการณ์งานขายบา้น อสงัหา
ตา่งๆ อยา่งนอ้ย 1 ปี ใชโ้ปรแกรมคอพวิเตอรพ์ื*นฐานใน
งานได ้ลักษณะงาน ตดิตอ่ลกูคา้ แนะนําบา้นพาชมบา้น
ตัวอยา่ง จัดทําสนิเชื�อและอํานวยความสะดวกดา้นอื�นๆ
ใหก้บัลกูคา้ที�มาซื*อบา้น ทํางาน จ-ส.

091-0190489 ,080-

4356590

ผูช้ว่ยโฟรแ์มน ช 22-45 2 325-340บ/วัน ไมจ่ํากดัการศกึษา ทํางานนอกสถานที�ได ้มทีักษะดา้น
งานกอ่สรา้งจะพจิารณาเป็นพเิศษ ลักษณะงาน ชว่ยงาน
โฟรแ์มนตามที�ไดร้ับมอบหมาย ทํางาน จ-ส.

091-0190489 ,080-

4356590

หจก. จแีอนดจ์ ีเอ็นจเินยีริ�ง 
เซอรว์สิ

คนขบัรถสง่สนิคา้ ช 20-45 1 350/วัน จบ ม.3 ขึ*นไป มใีบขบัขี�รถยนต ์ลักษณะงาน ขบัรถสง่วัสดุ
กอ่สรา้งตามไซตง์าน ทําความสะอาดวัสดอุปุกรณ์และ
เก็บใหเ้รยีบรอ้ย

083-9381040

หจก.เลี�ยงเฮงเทรดดิ*ง พนักงานขาย
สนิคา้หนา้รา้น

ช 20-35 1 400บ/ว จบ ม.6  ขึ*นไป ขบัรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตไ์ด ้ 

อธัยาศัยด ี ลักษณะงาน ขายสนิคา้หนา้รา้น จดคําสั�งซื*อ
ของลกูคา้และบญัทกึรายการสนิคา้และขบัรถสง่สนิคา้ได ้

089-9933619

ผลรวมทั *งหมด
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