
ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

Sun Smile โฮมสเตย์ โรงแรม แมบ่า้น 1 340 บ/ว หญงิ ไมจ่ํากัด 25 ปี
ขึ&นไป

ไมจ่ํากัดวฒุ ิลักษณะงาน ดแูลโฮมส
เตย ์มบีา้นพักให ้คา่อาหารวันละ 100 

บาท เงนิพเิศษ (คา่ทําความสะอา
กหอ้งพัก ตามตกลง) ทํางาน วันจันทร-์
วันเสาร์

090-2832595

กนกรัตนว์ัสดกุอ่สรา้ง ขายวัดกุอ่สรา้ง พนักงานยก
ของ

2 350/400 

บ/ว
ชาย ไมจ่ํากัด 30-50 ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา ลักษณะงาน 

ยกของหรอืขนสง่สนิคา้ จัดเรยีงสนิคา้ 
ตรวจเช็คสนิคา้ ตดิรถออกไปสง่สนิคา้
ขา้งนอก

093-5151495

กลุม่บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล จําหน่ายรถยนต์   CR.ประจํา 1 11,550 บ/ด หญงิ ปวส. ขึ&นไป 18-30 จบ ปวส.ขึ&นไป สามารถใชค้อมพวิเตอร์ 0854799819กลุม่บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล จําหน่ายรถยนต์   CR.ประจํา
สาขาอบุล

1 11,550 บ/ด หญงิ ปวส. ขึ&นไป 18-30 จบ ปวส.ขึ&นไป สามารถใชค้อมพวิเตอร์
 โปรแกรม Excle ไดเ้ป็นอยา่งด ีใช ้

PivotTable ไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถ 

Filter&Sort ขอ้มลูและรายงานผลได ้ 

มคีวามชื5นชอบ มคีวามสามารถ
ทางดา้น Social Media สามารถ
นําเสนอเนื&อหาผา่นภาพและวดิโีอ ได ้
เป็นอยา่งดี

0854799819

เจา้หนา้ที5
การเงนิ 

ประจําสาขาวา
รนิชําราบ

1 11,500 บ/ด หญงิ ปวส.ขึ&นไป 18-30 จบ ปวส.ขึ&นไป สาขาการเงนิการบัญช ี

ลักษณะงาน รับเงนิและเบกิจา่ยเงนิ  

นําฝากและเก็บรักษาเงนิ จัดทํารายงาน
เงนิคงเหลอืประจําวัน มคีวาม
รับผดิชอบตอ่หนา้ที5ที5ไดร้ับมอบหมาย 

รา่เรงิ แจม่ใส เป็นมติร ทนตอ่ภาวะแรง
กดดัน มใีจรักงานบรกิาร

0854799819

นางชารสิา ทองลอื บา้นสว่นบคุคล แมบ่า้นและ
ดแูลเด็กประจํา

1 10,200 บ/ด หญงิ ม.3 ขึ&นไป 35-50 จบ ม.3 ขึ&นไป ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบขบัขี5 
ลักษณะงาน ทําความสะอาดบา้น ขบั
รถรับสง่เด็กไปโรงเรยีน ซกัเสอืผา้ 
ทําอาหารได ้

098-

6709722 

,080-

7277761
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

นางสุาุวมณันญา ชตุพิัชรโชติ บา้นสว่นบคุคล แมบ่า้น 1 6,500-7,000

 บ/ด
หญงิ ไมจ่ํากัด 18-60 ไมจ่ํากัดวฒุ ิ มคีวามสะอาด ขยัน 

ซื5อสตัย ์ลักษณะงาน ทํางานบา้น ซกั
ผา้ รดีผา้ ทํากับขา้ว พักอาศัยอยูก่ับ
บา้นนายจา้ง

626694462

บ.หทัยวานชิ จํากัด ตัวแทนจําหน่าย
สนิคา้อปุโภค 

บรโิภค

พนักงานขบัรถ 5 10,000-15,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ม.3 ขึ&นไป 20-35 จบ ม.3 ขึ&นไป ลักษณะงาน ไปเสนอ
ขายสนิคา้ตามรา้นคา้ตา่งๆ ในเขตที5
บรษิัทใหร้ับผดิชอบ

098-2806089

พนักงานขบัรถ
 (ผูช้ว่ยเซลล)์

4 10,000-15,0

00 บ/ด
ชาย ม.3 ขึ&นไป 20-35 จบ ม.3 ขึ&นไป ลักษณะงาน ขบัรถให ้

เซลล ์พาเซลลไ์ปขายสนิคา้ตาม
รา้นคา้ตา่งๆ ที5บรษิัทกําหนด

098-2806089

รา้นคา้ตา่งๆ ที5บรษิัทกําหนด
บรษิัท กฎหมายยกุตว์วิัฒน ์จํากัด บรษิัทกฏหมาย

เกี5ยวกับงานฟ้อง
คดี

เจา้หนา้ที5
เรง่รัดหนี&
ภาคสนาม

1 16,000 บ/ด ชาย ม.6 ขึ&นไป 22-30 จบ ม.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร 
สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้มี
รถยนตส์ว่นตัวและมใีบอนุญาตขบัขี5 
ไมต่ดิเครดติ และไมม่ปีระวัติ
อาชญากรรม ลักษณะงาน ตรวจสอบ 

ตดิตามและสบืหาขอ้มลูที5อยู ่พรอ้มนัด
ชําระหนี& ไมจ่ําเป็นตอ้งมปีระสบการณ ์

พรอ้มเรยีนรูง้าน สามารถเดนิทางออก

02-

7291837/090

-9738604

บรษิัท เกยีรตสิรุนนท ์บิ<กไบค ์

จํากัด
จําหน่าย
รถจักรยานยนต ์

บิ<กไบค์

พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย

1 340 บ/ว ชาย ไมจ่ํากัด 20-45 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถจักรยานยนต ์ 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ 

ลักษณะงาน ดแูลสถานที5รักษาความ
ปลอดภัยบรเิวณบรษิัท สามารถทํางาน
เป็นกะได ้

082-3732525

บรษิัท ครัวนภัสผลติภัณฑอ์าหาร
 จํากัด

ผลติและจําหน่าย
 สนิคา้อปุโภค
บรโิภคทั&งในและ
ตา่งประเทศ

คนสวน 1 340 บ/ว ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 18-45 ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา พน้ภาระทาง
ทหาร ลักษณะงาน ดแูลงานสวน ตัด
แตง่กิ5ง เก็บกวาดใบไม ้ทําความ
สะอาดบรเิวณโดยรอบบรษิัท ใหเ้ป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย

045-437284 

,099-

0429486
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ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

เซลลโ์ปรเจค
โครงการ/
เซลลว์ศิวะ

2 15,000 บ/ด ชาย ปวช. 23-45 จบ ปวช. สาขากอ่สรา้ง,โยธา พน้ภาระ
ทางทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

ประสบการณใ์นการทํางาน 1-2 ปี 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน นําเสนอขายสนิคา้ กาว
ยาแนวยี5หอ้บอสตกิ

045-437284 

,099-

0429486

พนักงานบคุคล 1 15,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ป.ตรี 25-40 จบ ป.ตร ีทกุสาขา พน้ภาระทางทหาร 
มใีบอนุญาตขบัขี5 ประสบการณใ์นการ
ทํางาน 3 ปีขึ&นไป สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

045-437284 

,099-

0429486

คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

งาน HRM  ประกอบดว้ยงานตั &งแตร่ับ
คนเขา้ทํางาน การจา่ยคา่จา้งเงนิเดอืน 

 สวัสดกิาร ฐานขอ้มลูพนักงาน

บรษิัท คูโูบตา้เจรญิชยั จํากัด จําหน่ายรถ
แทรกเตอร์

เจา้หนา้ที5
อะไหล่

1 10,200 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวส. 21 ปี
ขึ&นไป

จบ ปวส. พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการณ์
ในการทํางาน 1 ปีขึ&นไป สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ทําหนา้ที5สั5งซื&ออะไหล ่ขายชิ&นสว่น
อะไหลใ่หแ้กล่กูคา้

086-4600809

ที5ปรกึษาการ
ขาย

2 10,200 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 25 ปี
ขึ&นไป

จบ ปวส.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการณ์
ในการทํางาน 1 ปีขึ&นไป สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

เสนอขายรถแทรกเตอร ์และรถเกี5ยว
ขา้ว ตดิตามลกูคา้หลังการขาย

086-4600809
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ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์

จํากัด
จําหน่ายเครื5องดื5ม เจา้หนา้ที5ขาย

แคชแวน
2 12,500-40,0

00 บ/ด
ชาย ปวส.ขึ&นไป 20-35 จบ ปวส.ขึ&นไปทกุสาขา สามารถใช ้

คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ขายสนิคา้ประเภทเครื5องดื5มใหก้ับ
รา้นคา้ปลกี จัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

065-5090791

พนักงานขบั
รถแคชแวน

1 10,200-25,0

00 บ/ด
ชาย ม.3 ขึ&นไป 20-40 จบ ม.3 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี

ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ขบัรถสง่สนิคา้ และจัดเรยีงสนิคา้ ตรวจ
เชคสภาพเครื5องยนตอ์ยูต่ลอดเวลา

065-5090791

เชคสภาพเครื5องยนตอ์ยูต่ลอดเวลา
กอ่นออกงาน

บรษิัท ตั &งใจ คอรป์อเรชั5น จํากัด จัดซื&อจัดจา้ง
ภาครัฐ-เอกชน

พนักงาน
การเงนิ

1 11,000-13,0

00 บ/ด
หญงิ ปวส.ขึ&นไป 28-35 จบ ปวส.ขึ&นไป มใีบอนุญาตขบัขี5 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ประสบการณใ์นการทํางาน 2 ปีขึ&นไป 

ลักษณะงาน ตรวจสอบการเดนิบัญช ี

ควบคมุเอกสารบัญชภีายใน และ
จัดทําทะเบยีนคมุสนิทรัพย์

062-6728424

พนักงานจัดซื&อ 2 12,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 24 ปี
ขึ&นไป

จบ ปวส.ขึ&นไป มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์รถจักรยายนยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

สรรหาเปรยีบเทยีบราคา และตอ่รอง
ราคา ตรวจสอบเอกสารใบสั5งสนิคา้ 
ใบกํากับภาษี จัดซื&อครภุัณฑต์ามที5
กําหนด

062-6728424

พนักงานธรุการ
 (ฝ่ายประมลู)

1 12,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 24 ปี
ขึ&นไป

จบ ปวส.ขึ&นไป มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์รถจักรยายนยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ทําเอกสารยื5นประมลู เตรยีมเอกสารใน
การยื5นประมลู

062-6728424
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บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท ตั &งเพชรรัตนพ์ัฒนา จํากัด อสงัหารมิทรัพย์ พนักงานบัญชี 1 12,000-20,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตรี 22-35 จบ ป.ตร ีสาขาการบัญช ีพน้ภาระทาง
ทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน ทําบัญช ีอา่นเอกสาร
ราชการ และอา่นกฎหมายเขา้ใจ ทํา
เอกสารราชการ จัดทําเอกสาร สนง. 

ตดิตอ่ประสานหน่วยงานราชการ ดแูล
ทะเบยีนและระบบเอกสารตา่งๆ ใช ้
เครื5องมอื สนง.ได

064-

5979498,093

,4252646

สถาปนกิ 1 15,000-20,0 ไม่ ป.ตรี 23-35 จบ ป.ตร ีสาขา สถาปัตย ์พน้ภาระทาง 064-สถาปนกิ 1 15,000-20,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตรี 23-35 จบ ป.ตร ีสาขา สถาปัตย ์พน้ภาระทาง
ทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

รถจักรยานยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ ลักษณะงาน  

ออกแบบบา้น เขยีนแบบบา้น เพื5อ
นําเสนอลกูคา้ , ออกแบบตาม 

Perspective และ video  Presentation ,

 ออกแบบภมูสิถาปัตย ์จัดเตรยีมผัง
โครงการ , ดแูล

064-

5979498,093

,4252646

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ ์จํากัด จําหน่ายรถยนต์
และศนูยบ์รกิาร
รถยนต์

คอลโทรลเลอร์ 2 10,200 บ/ด ชาย ปวช.ขึ&นไป 25-35 จบ ปวช.ขึ&นไป สาขาวชิาชา่งยนต ์พน้
ภาระทางทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์มปีระสบการณใ์นการทํางาน 1 

ปี สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน บรหิารจัดการ ควบคมุ
งานซอ่ม

045-

208889/087-

5353535

ชา่งขดัสี 2 10,200 บ/ด ชาย ปวช.ขึ&นไป 21-40 จบ ปวช ขึ&นไป สาขาวชิาชา่งยนต ์พน้
ภาระทางทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์มปีระสบการณใ์นการทํางาน 1 

ปี ลักษณะงาน มคีวามรูเ้รื5องสรีถยนต ์

ตรวจสอบงานที5ไดร้ับ ดแูลในสว่นงาน
ขดัสี

045-

208889/087-

5353535

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที5 109 หมูท่ี5 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.081-7900337 ,045-206227 ตอ่ 15



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

ที5ปรกึษาการ
ขาย

5 15,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวช.ขึ&นไป 22-35 จบ ปวช.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการณ์
ในการทํางาน  1 ปี สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

มุง่หาลกูคา้ เสนอขาย ตดิตามลกูคา้
หลังการขาย ออกบธูจัดกจิกรรม
สง่เสรมิการขาย

045-

208889/087-

5353535

ผูบ้รหิารงาน
บรกิาร (SA.GS)

2 10,200 บ/ด ชาย ปวช.ขึ&นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการใน
การทํางาน  1 ปี สามารถใช ้

045-

208889/087-

5353535การทํางาน  1 ปี สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

รับรถลกูคา้เขา้ซอ่ม เสนอใบสั5งซอ่ม 

คํานวณคา่ใชจ้า่ย ประสานงานซอ่ม

5353535

พนักงานสโตร์ 2 10,200 บ/ด ชาย ปวช.ขึ&นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการณ์
ในการทํางาน 1 ปี สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ ลักษณะงาน 

จัดสตอ๊กวัสดสุ ิ&นเปลอืง นับสต็อก ตัด
จา่ยวัสด ุสั5งของเขา้คลังวัสด ุคยีข์อ้มลู
ลงระบบ งานอื5นๆตามที5ไดร้ับมอบหมาย

045-

208889/087-

5353535

พนักงาน
อะไหล่

2 10,200 บ/ด ชาย ปวช.ขึ&นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการณ์
ในการทํางาน 1 ปี สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

รับอะไหลต่รวจเช็คสต็อกขายอะไหล่

045-

208889/087-

5353535
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท โตโยตา้ดเียี5ยม จํากัด จําหน่ายรถยนต์
โตโยตา้

Graphic Design 1 340 บ/ว ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 22-30 จบ ปวส.ขึ&นไป สามารถออกแบบงาน 

Graphic ไดด้ ีมคีวามคดิรเิริ5มสรา้งสรรค์
 กลา้คดิ กลา้ทํา  หากมคีวามสามารถ
ในการตัดตอ่วดีโีอจะพจิารณาเป็นพเิศษ

045-

313999/089-

6363636

เจา้หนา้ที5 call 

center

1 340 บ/ว หญงิ ปวส. ขึ&นไป 22-30 จบ ปวส.ขึ&นไป ทกุสาขาวชิา 
บคุลกิภาพด ียิ&มแยม้แจม่ใส มมีนุษย์
สมัพันธ ์สามารถใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี

045-

313999/089-

6363636

ชา่งถอด 1 340 บ/ว ชาย ไมจ่ํากัด 22-30 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี 045-ชา่งถอด
ประกอบ

1 340 บ/ว ชาย ไมจ่ํากัด 22-30 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี
ประสบการณด์า้นชา่งถอดประกอบ

045-

313999/089-

6363636

ชา่งเทคนคิ
ยานยนต์

2 340 บ/ว ชาย ปวส. ขึ&นไป 22-30 จบ ปวส.ขึ&นไป สาขาเทคนคิยานยนต ์

ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบอนุญาตขบัขี5 พน้
ภาระทางทหาร ประจําสํานักงานใหญ,่

สาขาตระการฯ

045-

313999/089-

6363636

ผูบ้รหิารงาน
บรกิาร (SA)

1 340 บ/ว ชาย ปวส.ขึ&นไป 22-30 จบ ปวส.ขึ&นไป ทกุสาขาวชิา ขบั
รถยนตไ์ดม้ใีบอนุญาตขบัขี5 พน้ภาระ
ทางทหาร บคุลกิด ีรักงานบรกิาร

045-

313999/089-

6363636

พนักงานขาย 10 340 บ/ว ไม่
จํากัด

ม.3 ขึ&นไป 22-30 จบ ม.3 ขึ&นไป ทกุสาขาวชิา ขบัรถยนต์
ไดม้ใีบอนุญาตขบัขี5 บคุลกิภาพด ีรัก
งานบรกิาร ประจําสํานักงานใหญ ่,

สาขาพบิลูฯ,สาขาตระการฯ,สาขานํ&ายนื

045-

313999/089-

6363636

พนักงาน
บรกิารลกูคา้ 
(Free Bar)

1 340 บ/ว หญงิ ปวช.ขึ&นไป 22-30 จบ ปวช.ขึ&นไป ทกุสาขาวชิา 
บคุลกิภาพด ียิ&มแยม้แจม่ใส มมีนุษย์
สมัพันธ ์รักงานบรกิาร

045-

313999/089-

6363636

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที5 109 หมูท่ี5 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.081-7900337 ,045-206227 ตอ่ 15



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

พนักงานบัญชี
และการเงนิ

2 340 บ/ว หญงิ ปวส.ขึ&นไป 22-30 จบ ปวส.ขึ&นไป สาขาบัญชแีละการเงนิ
 บคุลกิภาพด ียิ&มแยม้แจม่ใส มมีนุษย์
สมัพันธ ์สามารถใชค้อมพวิเตอร์
พื&นฐานได ้

045-

313999/089-

6363636

พนักงาน
อะไหล่

2 340 บ/ว ชาย ปวส.ขึ&นไป 22-30 จบ ปวส.ขึ&นไป ทกุสาขาวชิา สามารถ
ขบัรถยนตไ์ด ้มใีบอนุญาตขบัขี5 พน้
ภาระทางทหาร บคุลกิด ีรักงานบรกิาร

045-

313999/089-

6363636

บรษิัท ท ีแอเรยี จํากัด ศนูยบ์รกิารรถยนต์ พนักงานคาร์
แคร์

1 10,200-11,0

00 บ/ด
ชาย ไมจ่ํากัด 20-35 ไมจ่ํากัดวฒุ ิมปีระสบการณใ์นการ

ทํางาน ลักษณะงาน ลา้ง ดดูฝุ่ น ขดั
096-1239878

แคร์ 00 บ/ด ทํางาน ลักษณะงาน ลา้ง ดดูฝุ่ น ขดั
เคลอืบสรีถ และตรวจสอบความ
สะอาดของรถกอ่นสง่มอบลกูคา้

บรษิัท ทนุทองมาวนิ จํากัด  โรงรับจํานํามันนี5
โอเค

พนักงานบัญชี 2 11,000-15,0

00 บ/ด
หญงิ ป.ตรี 22-30 จบ ป.ตร ีสาขาการบัญช ีสามารถใช ้

คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

จัดทํา ตรวจสอบบัญช ีบันทกึบัญช ี 

และงานอื5นๆตามที5ไดร้ับมอบหมาย

045-261900

การบรหิารของโรง
รับจํานํา

Software 

Engineer 

2 15,000-22,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตร ีขึ&นไป 22-30 จบ ป.ตร ีขึ&นไป สาขา IT Computer 

Science พน้ภาระทางทหาร สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้มทีักษะดา้น
ภาษาอังกฤษเป็นอยา่งด ีลักษณะงาน 

ออกแบบและสรา้งระบบใหแ้กบ่รษิัท , 

แกไ้ขปัญหาดา้นระบบที5เกดิขึ&น

045-261900
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท เบทาโกรเกษตร
อตุสาหกรรม จํากัด

ปศุสุตัวค์รบวงจร หัวหนา้
คลังสนิคา้

1 15,000-20,0

00 บ/ด
ชาย ป.ตรี 21-35 จบ ป.ตร ีพน้ภาระทางทหาร 

ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปีขึ&นไป 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน เช็คสนิคา้ตรวจนับสตอ้ค
สนิคา้ของบรษิัท ทํารายงาน สรปุ
รายงาน ทํางานกะกลางคนื

081-5492445

บรษิัท พแีอลทเีอส เทรนนิ5ง 

แอนด ์คอนซลัแทนต ์จํากัด
ฝึกอบรม ให ้
คําปรกึษาบรหิาร
จัดการและ

เจา้หนา้ที5
บรหิารงาน
ทั5วไป

1 11,000-15,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตรี 22-35 จบ ป.ตร ีทกุสาขา พน้ภาระทางทหาร 
มใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้มคีวามซื5อสตัย์

096-

8289619,083

-4944695จัดการและ
เทคนคิการ
ปฏบิัตงิานฯ

ทั5วไป คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้มคีวามซื5อสตัย์
 ขยัน อดทน และสูง้าน ลักษณะงาน 

ทํางานเกี5ยวกับงานเอกสาร 
ประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ และ
งานอื5นๆตามที5ไดร้ับมอบหมาย 

สามารถทํางานนอกสถานที5หรอื
ทํางานตา่งจังหวัดไ

-4944695

พนักงาน
สํารวจขอ้มลู
ภาคสนาม

2 11,000-15,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 22-35 จบ ปวส.ขึ&นไป สาขาภมูศิาสตร์
สารสนเทศ ชา่งสํารวจ ชา่งโยธา ชา่ง
กอ่สรา้ง มปีระสบการณใ์นการทํางาน 1

 ปีขึ&นไป สามารถใชค้อมพวิเตอร์
พื&นฐานได ้(หากใช ้QGIS ACRMAP 

LTAXGIS หรอืเขยีนโปรแกรมได ้จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ) ลักษณะงาน เดนิ
สํารวจขอ้มลูภาคสนาม และงานอื5นๆ
ตามที5

096-

8289619,083

-4944695
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท เมกา้คลูสตลี จํากัด โรงงานผลติ
หลังคาเหล็ก

เจา้หนา้ที5ฝ่5 าย
ดแูลโครงการ 
(ฝ่ายขาย OSR)

2 10,000-20,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 24-40 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการณ์
ดา้นการขาย เกี5ยวกับวัสดกุอ่สรา้ง จะ
พจิารณาเป็นพเิศษ ลักษณะงาน  เสนอ
ราคา แนะนํา ใหบ้รกิารและขายสนิคา้ 
สามารถคดิวเิคราะห ์คํานวนเบื&องตน้ได ้

083-9659468

พนักงานฝ่าย
ขาย

4 10,000-12,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ม.6 ขึ&นไป 23 ปี
ขึ&นไป

จบ ม.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี55รถยนต ์มปีระสบการณ์
ดา้นการขาย หลังคา วัสดกุอ่สรา้ง จะ

083-9659468

ดา้นการขาย หลังคา วัสดกุอ่สรา้ง จะ
พจิารณาเป็นพเิศษ สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

เสนอราคา แนะนํา ขายสนิคา้ บรกิาร
ลกูคา้  ทําใบเสนอราคา ทํายอดขายให ้
เป็นไปตามเป้าที5กําหนด ประสานงาน 

ลงพ
พนักงานฝ่าย
จัดซื&อ

1 12,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 24 ปี
ขึ&นไป

จบ ปวส.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์ประสบการณ์
การทํางานดา้นคลังสนิคา้ และจัดซื&อ 

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี ลักษณะงาน วัตถดุบิ
ผลติภัณฑ ์ระบบการจัดเก็บ ผังการ
จัดเก็บในคลังสนิคา้ ขั &นตอนการจัดซื&อ
ของบรษิัท ขอ้มลูผูข้าย แผนการผลติ

083-9659468
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

พนักงานฝ่าย
ผลติ

2 10,200 บ/ด ชาย ไมจ่ํากัด 25 ปี
ขึ&นไป

ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร 
สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้มี
ประสบการณผ์ลติหลังคาเหล็กเมทัล
ชที ลักษณะงาน ผลติหลังคา สามารถ
ดแูลเครื5องจักรในโรงงานใหพ้รอ้มใช ้
งาน สามารถผลติหลังคาเหล็ก และ
สว่นอื5นๆที5เกี5ยวขอ้ง

083-9659468

บรษิัท ยงสวัสดิAอนิเตอรก์รุป๊ จํากัด โรงพมิพ์ พนักงานทั5วไป 4 340 บ/ว ชาย ม.3 ขึ&นไป 20-30 จบ ม.3 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร 
ลักษณะงาน เป็นผูช้ว่ยประจํา

081-2666843

ลักษณะงาน เป็นผูช้ว่ยประจํา
เครื5องจักร และงานอื5นๆตามที5ไดร้ับ
มอบหมาย

หัวหนา้แผนก
บัญช-ีการเงนิ

1 20,000-30,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตรี 35-45 จบ ป.ตร ีขึ&นไป สาขาการบัญช ี

ประสบการณใ์นการทํางาน 5 ปี 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้มี
ทักษะดา้นภาษาอังกฤษเป็นอยา่งด ี

ลักษณะงาน ตรวจสอบระบบงานบัญชี
 -การเงนิที5ระบบ รับผดิชอบงานภาษี 

ประสานงานกับผูต้รวจบัญช ีจัดทํางบ
การเงนิตา่งๆ

081-2666843

บรษิัท ราชสมีา เอส.ด.ีโอ. จํากัด จําหน่ายสนิคา้
อปุโภคบรโิภค

เจา้หนา้ที5ฝ่าย
บคุคล HR

1 10,200-11,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตร ีขึ&นไป 25-40 จบ ป.ตร ีขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์ประสบการณ์
ในการทํางาน 1 ปี สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

สรรหาพนักงาน ตดิตอ่ประสานงานทั&ง
ในและนอกองคก์ร จัดทําเอกสาร 
บันทกึขอ้มลูพนักงาน จัดทําเงนิเดอืน

092-7080118
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท ราชสมีา เอส.ด.ีโอ. จํากัด จําหน่ายสนิคา้
อปุโภคบรโิภค

เจา้หนา้ที5 
Admin

1 10,200 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 18-35 จบ ปวส. พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 มปีระสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน จัดทําเอกสาร ตดิตอ่
ประสานงานกับเซลล ์เช็คสตอ๊กสนิคา้
 บันทกึขอ้มลูลงระบบ

092-7080118

เจา้หนา้ที5ฝ่าย
บัญชี

1 10,200 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 25-40 จบ ปวส.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์

092-7080118

บัญชี จํากัด ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน ตรวจสอบเอกสาร ทํา
บัญชรีายรับ-รายจา่ย

เจา้หนา้ที5ฝ่าย
บคุคล HR

1 11,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ป.ตร ีขึ&นไป 25-40 จบ ป.ตร ีขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน มคีวามรูเ้บื&องตน้ดา้น
กฎหมายแรงงาน สรรหาพนักงาน 

ตดิตอ่ประสานงานทั&งในและนอก
องคก์ร จัดทําเอกสาร บันทกึขอ้มลู
พนักงาน จัดทําเ

092-7080118
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท เรอืงชยัแทรกเตอร ์จํากัด ขายรถแทรกเตอร์ พนักงานขาย 3 350 บ/ว ชาย ม.6 ขึ&นไป 25-40 จบ ม.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ขายรถแทรกเตอร ์ใหค้ําแนะนํา
เกี5ยวกับผลติภัณฑใ์หก้ับลกูคา้ 
ออกบธูจัดกจิกรรมนอกสถานที5ภายใน
จังหวัดอบุลราชธาน ีและงานอื5นๆ
ตามที5ไดร้ับมอบหมาย

089-7175414

บรษิัท สมยง คารเ์ซ็นเตอร ์จํากัด จําหน่ายรถยนต์
มอืสอง

เจา้หนา้ที5
บคุคล

1 ตามตกลง ไม่
จํากัด

ป.ตรี 22-35 จบ ป.ตร ีสาขาบรหิารทรัพยากรมนุษย์
 พน้ภาระทางทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5

081-

9768966 มอืสอง บคุคล จํากัด  พน้ภาระทางทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์รถจักรยานยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ทํางานธรุการ งานฝ่ายบคุคล

9768966 

,091-

8264829

ที5ปรกึษาการ
ขาย

3 ตามตกลง ไม่
จํากัด

ม.6 ขึ&นไป 21-35 จบ ม.6 ขึ&นไป  มปีระสบการณใ์นการ
ทํางาน 1 ปี ขบัรถยนตไ์ดม้ใีบอนุญาต
ขบัขี5 สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้
 รักงานบรกิาร ชอบเรยีนรูง้าน ลักษณะ
งาน แนะนําใหค้ําปรกึษาเสนอขาย
รถยนตแ์กล่กูคา้

081-

9768966 

,091-

8264829

บรษิัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด
 (มหาชน) สาขาเดชอดุม

จําหน่ายวัสดุ
กอ่สรา้งและ
อปุกรณต์กแตง่บา้น

พนักงานขาย 6 10,200 บ/ด ไม่
จํากัด

ม.3 ขึ&นไป 21-35 จบ ม.3 ขึ&นไป ลักษณะงาน แนะนํา
สนิคา้ใหก้ับลกูคา้ ดแูลสต็อก จัดเก็บ
สนิคา้ใหเ้ป็นระเบยีบ

063-0230333
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท สยามนสิสนัอบุลราชธาน ี

จํากัด
จําหน่ายรถยนต์ ชา่งศนูยบ์รกิาร

 (สาขาวารนิฯ)

1 10,200 บ/ด ชาย ปวช.-ปวส. 20-35 จบ ปวช.-ปวส. สาขาชา่งยนต ์ลักษณะ
งาน ตรวจเช็คตามลสิรายการเปลี5ยน
ถา่ยอะไหล ่ซอ่มรถยนตล์กูคา้ที5เขา้มา
ใชบ้รกิาร มทีักษะเรื5องชา่งยนต ์

สามารถเปลี5ยนถา่ยอะไหลร่ถยนต ์มี
ความละเอยีดรอบคอบ ตรงตอ่เวลา 
ซื5อสตัย์

086-

4486836 

,087-

6524473

ที5ปรกึษาการ
ขาย (สาขา

5 340 บ/ว ไม่
จํากัด

ปวช.ขึ&นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ&นไป มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์ลักษณะงาน เสนอขายรถยนต ์

086-

4486836 ขาย (สาขา
อบุลฯ,วารนิฯ)

จํากัด รถยนต ์ลักษณะงาน เสนอขายรถยนต ์

ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย รูเ้รื5องเกี5ยวกับ
รถยนตเ์บื&องตน้

4486836 

,087-

6524473

ที5ปรกึษาการ
ขายรถมอืสอง

5 340 บ/ว ไม่
จํากัด

ปวช.ขึ&นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ&นไป มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์ลักษณะงาน เสนอขายรถยนต์
มอืสอง ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย รูเ้รื5อง
เกี5ยวกับรถยนตเ์บื&องตน้

086-

4486836 

,087-

6524473

บรษิัท สนิทรัพยก์า้วหนา้คอร์
ปอเรชั5น จํากัด

โรมแรม/

หา้งสรรพสนิคา้
Bell boy 2 340 บ/ว ชาย ไมจ่ํากัด 20-40 ไมจ่ํากัดวฒุ ิมใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

ทํางานเป็นกะได ้ลักษณะงาน ชว่ยยก
กระเป๋าสมัภาระใหก้ับลกูคา้ ขบัรถไป
รับ-ไปสง่ ลกูคา้ที5สนามบนิ

081-9660373

Delivery 2 340 บ/ว ชาย ไมจ่ํากัด 20-40 ไมจ่ํากัดวฒุ ิมใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

รถจักรยานยนต ์ทํางานเป็นกะได ้

ลักษณะงาน ขบัรถสง่สนิคา้ในตัวเมอืง 

เช็คออเดอรท์ี5จะนําสง่

081-9660373

Trainer 1 11,000 บ/ด ชาย ปวส. 20-35 จบ ปวส.ขึ&นไป ลักษณะงาน ให ้
คําแนะนําดา้นการออกกําลังกาย สอน
การใชเ้ครื5องหรอือปุกรณอ์อกกําลัง
กายอยา่งถกูวธิี

081-9660373
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ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

ชา่งซอ่มบํารงุ 5 10,500 บ/ด ชาย ปวส. 20-50 จบ ปวส. สาขาชา่งไฟฟ้า หรอืสาขา
อื5นที5เกี5ยวขอ้ง ทํางานเป็นกะได ้

ลักษณะงาน ซอ่มบํารงุสว่นตา่งๆ 

หอ้งพัก ลฟิต ์บันไดเลื5อน และงาน
อื5นๆตามที5ไดร้ับมอบหมาย

081-9660373

เซลลข์ายพื&นที5 2 10,500-11,5

00 บ/ด
หญงิ ปวส.ขึ&นไป 20-40 จบ ปวส.ขึ&นไป สาขา การตลาด หรอื

สาขาอื5นที5เกี5ยวขอ้ง มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนตร์ถจักรยานยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

เจรจานําเสนอขายพื&นที5 หาขอ้มลูและ

081-9660373

เจรจานําเสนอขายพื&นที5 หาขอ้มลูและ
ฐานขอ้มลูลกูคา้ใหม ่ออกพบลกูคา้

พนักงานจัดซื&อ
 Super

2 10,500-11,5

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 25-40 จบ ปวส.ขึ&นไป มใีบอนุญาตขบัขี5
รถยนต ์รถจักรยานยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ ลักษณะงาน 

ออกตลาดจัดซื&อสนิคา้เพื5อจําหน่าย 

วางแผนการซื&อสนิคา้ ตรวจสอบราคา
สนิคา้ ทํางานเป็นกะได ้

081-9660373

พนักงานเสริฟ์
หอ้งอาหาร

3 340 บ/ว ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 25-40 ไมจ่ํากัดวฒุ ิลักษณะงาน แนะนํา
เมนูอาหารใหแ้กล่กูคา้ จดคําสั5งซื&อ
อาหารในใบสั5งซื&อ ตรวจสอบความถกู
ตอ้งของรายการอาหารที5ลกูคา้สั5ง
ถกูตอ้งและครบถว้น ดแูลลกูคา้ระหวา่ง
รับประทานอาหาร

081-9660373
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

พนักงาน
อาหารสด

2 340 บ/ว ชาย ไมจ่ํากัด 20-40 ไมจ่ํากัดวฒุ ิสามารถทํางานเป็นกะได ้

ลักษณะงาน ปฎบิัตงิานประจําแผนก
อาหารสด เตมิสนิคา้ ดแูลสนิคา้ 
จัดเก็บสนิคา้ ตรวจสอบป้ายราคา 
บรกิารลกูคา้ที5เขา้มาใชบ้รกิาร

081-9660373

แมบ่า้นโรงแรม 4 340 บ/ว หญงิ ไมจ่ํากัด 25-40 ไมจ่ํากัดวฒุ ิลักษณะงาน ปัดกวาดเช็ด
ถภูายในโรงแรม เช็ดทําความสะอาด
โตะ๊ เกา้อี& ทําความสะอาดหอ้งนํ&า

081-9660373

บรษิัท สริ ิโปร จํากัด สาขา ศนูยก์ระจาย ผูช้ว่ย 1 10,000-17,0 ชาย ป.6 ขึ&นไป 22-40 จบ ป.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร 097-0860762บรษิัท สริ ิโปร จํากัด สาขา
อบุลราชธานี

ศนูยก์ระจาย
สนิคา้อปุโภคและ
บรโิภค

ผูช้ว่ย
พนักงานขาย
หน่วยรถ

1 10,000-17,0

00 บ/ด
ชาย ป.6 ขึ&นไป 22-40 จบ ป.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร 

สามารถขบัรถ 6 ลอ้ได ้ลัษณะงาน 

ทํางานเป็นทรปิ 24 วัน/เดอืน หยดุ 4-5 

วัน/เดอืน ออกตลาดขายสนิคา้ตาม
รา้นคา้ตา่งจังหวัด

097-0860762

บรษิัท อาอูอ๋นิเตอรฟ์ู้ด จํากัด ผลติและจําหน่วย
นํ&าจิ&มสกุี&

พนักงานขาย 2 12,000-25,0

00 บ/ด
ชาย ม.6 ขึ&นไป 25-40 จบ ม.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี

ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มปีระสบการณ์
ในการทํางานจะพจิารณาเป็นพเิศษ 

ลักษณะงาน ขายสนิคา้และสง่สนิคา้

093-4948585

พนักงานฝ่าย
ผลติ

2 10,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ม.6 ขึ&นไป 25-45 จบ ม.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร 
ลักษณะงาน ผลตินํ&าจิ&มสกุี&

093-4948585

บรษิัท อบุล ด.ีซ.ี จํากัด ศนูยก์ระจายสนิคา้ ขนสง่/ขบัรถ 3 9,750-10,00

0 บ/ด
ชาย ม.3 ขึ&นไป 22-40 จบ ม.3 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร ขบั

รถยนต/์ รถ 6 ลอ้ได ้และมใีบอนุญาต
ขบัขี5รถยนตป์ระเภท ท.2/บ.2 จะ
พจิารณาเป็นพเิศษ ลักษณะงาน ขบัรถ
ขนสง่สนิคา้ตาม Order

045-312438 

,0932422366
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ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

ผูช้ว่ย
พนักงานขาย/

ขบัรถ

3 9,750-10,00

0 บ/ด
ไม่
จํากัด

ม.6 ขึ&นไป 21-40 จบ ม.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุุญาตขบัขี5 สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ผูช้ว่ยพนักงานขายหน่วยรถ ขบัรถสง่
ของลกูคา้ตามบลิ เก็บเงนิตามบลิ 

รับผดิชอบ Stock บนรถ สามารถ
เดนิทางและนอนพักตา่งจังหวัดได ้

045-312438 

,0932422366

พนักงานขาย
หน่วยรถ

2 9,750-10,00

0 บ/ด
ไม่
จํากัด

ปวส. ขึ&นไป 21-40 ปวส.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์สามารถใช ้

045-312438 

,0932422366หน่วยรถ 0 บ/ด จํากัด ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

นําเสนอสนิคา้ผลติภัณฑข์องบรษิัท 

ขบัรถยนตข์นสง่สนิคา้ กระจา่ยสนิคา้
ในพื&นที5จังหวัดอบุลและพื&นที5ใกลเ้คยีง
 สามารถเดนิทางและนอนพัก
ตา่งจังหวัดได ้

,0932422366

บรษิัท อบุลนําสวา่ง จํากัด จําหน่าย
ถา่นไฟฉายและ
หลอดไฟพานา
โซนคิ

พนักงานขาย 3 12,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ปวช.ขึ&นไป 24-45 จบ ปวช.ขึ&นไป มปีระสบการณด์า้นการ
ขายจะพจิารณาเป็นพเิศษ ขบัรถยนต์
ไดม้ใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์มคีวาม
รับผดิชอบ ซื5อสตัยต์อ่องคก์ร ลักษณะ
งาน เสนอขายสนิคา้แบรนด ์พานาโซ
นคิ สามารถออกตา่งจังหวัดได ้

045-

355234,061-

6919454
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท อบุลพยาธแิลบ จํากัด สถานพยาบาล
แบบไมร่ับผูป้่วย
คา้งคนื

ผูช้ว่ย
หอ้งปฏบิัตกิาร

1 10,000-12,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 23-35 จบ ปวส.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร 
สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานไดด้ ี

ลักษณะงาน จัดเตรยีมอปุกรณ ์

ตรวจสอบความเป็นระเบยีบของ
อปุกรณ ์และเครื5องมอืแพทยใ์น
หอ้งปฏบิัตกิาร จัดเตรยีมเอกสาร
แบบฟอรม์เครื5องใชส้ํานักงานใหพ้รอ้ม
สําหรับการปฏบิัตงิาน

061-9488880

พนักงานแจง้
หนี&และเรยีก

1 10,000-12,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตรี 23-35 จบ ป.ตร ีสาขาดา้นการเงนิ,บัญช ีหรอื
คอมพวิเตอรท์กุสาขา พน้ภาระทาง

061-9488880

หนี&และเรยีก
เก็บ (การเงนิ)

00 บ/ด จํากัด คอมพวิเตอรท์กุสาขา พน้ภาระทาง
ทหาร สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐาน
ได ้ลักษณะงาน รวบรวมขอ้มลู และ
เอกสารที5เกี5ยวขอ้งกับการแจง้หนี& ลง
รายละเอยีดสรปุยอดขายทกุชนดิการ
สง่ตรวจ ตรวจสอบเอกสาร จัดทําใบ
แจง้หนี& และสง่ใบแจง้หนี&

พนักงาน
บันทกึขอ้มลู

1 10,000-12,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ป.ตรี 23-35 จบ ป.ตร ีทกุสาขา พน้ภาระทางทหาร 
สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน บันทกึขอ้มลูทะเบยีน
คนไข ้ตรวจรับสิ5งสง่ตรวจและ
ลงทะเบยีนสิ5งสง่ตรวจ จัดทําใบนําสง่
ไสลดใ์หพ้ยาธแิพทย ์สง่โปรแกรมลง
ผล จัดทําใบนําสง่และใบรายงานผล
การตรวจวเิคราะหใ์หก้ับสถานพยาบาล
และคลนิคิ

061-9488880
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

บรษิัท เอนวิ เอสเตท จํากัด อสงัหารมิทรัพย์ เจา้หนา้ที5บัญชี 1 12,000-14,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 25-35 จบ ปวส.ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ตรวจสอบเอกสาร ทําบัญชรีายรับ-

รายจา่ย ของบรษิัท จา่ยเช็คผูร้ับเหมา 
ออกบลินํ&ามัน

091-0190489

ชา่งทั5วไป 3 340-400 

บ/ว
ชาย ไมจ่ํากัด 23-40 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี

ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์ประสบการณ์
ในการทํางาน 1 ปี สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

091-0190489

คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ชา่งซอ่มบํารงุ อาคาร บา้น ประจํา
โครงการ

บรษิัท เอส พ ีออโตพ้ารท์ จํากัด ผลติสนิคา้ผา้
แบรกรถยนตท์กุ
ชนดิ

พนักงานทั5วไป 1 9,000 บ/ด ชาย ม.3 ขึ&นไป 20-35 จบ ม.3 ขึ&นไป มใีบอนุญาตขบัขี5
รถจักรยานยนต ์ขยัน อดทน ตั &งใจ
ทํางาน ไมเ่กี5ยวขอ้งกับยาเสพตดิหรอื
สิ5งผดิกฏหมาย ลักษณะงาน ขายสนิคา้
 เปลี5ยนแบตเตอรร์ี5 สง่ของ และงาน
อื5นๆที5ไดร้ับมอบหมาย

087-4331841

รา้น สหชาตวิัสดุ จําหน่ายวัสดุ
อปุกรณแ์ละ
เครื5องมอืเครื5องใช ้
ในการกอ่สรา้ง

พนักงานขบัรถ
เครน (เฮี<ยบ)

1 12,000 บ/ด ชาย ไมจ่ํากัด 25-40 ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา  มใีบอนุญาต
ขบัขี5 ท.2 มใีบเซอรใ์ชเ้ครนใชเ้ฮี<ยบ มี
ประสบการณจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ มี
ใจรักในงานบรกิาร ลักษณะงาน มี
หนา้ที5รับผดิชอบ ขบัรถเครน(เฮี<ยบ) 

สง่สนิคา้ ดแูลบํารงุรักษารถได ้

(วา่ง)

โรงแรม บที ูอบุลราชธานี โรงแรม หอ้งชดุ แมบ่า้นโรงแรม 1 10,200 บ/ด หญงิ ม.3 ขึ&นไป 25-45 จบ ม.3 ขึ&นไป ลักษณะงาน ทําความ
สะอาดหอ้งพัก ปเูตยีง ดแูลความ
เรยีบรอ้ยกอ่นรับรองลกูคา้

045-950909

 ตอ่ 

103,082-

7874554
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

สนง.พลังงานจังหวัดอบุลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ เจา้หนา้ที5พัสดุ 1 10,000-12,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ปวส. 20-30 จบ ปวส. สาขาการบัญช ีมี
ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน ทํางานธรุการ จัดซื&อ การ
เบกิจา่ย การเก็บรักษา การทําบัญชี
ทะเบยีนพัสดุ

045-855304-

5/096-

7649222

หจก.จริภัทร เกา้เจรญิทรัพย์ ทปีรกึษาดา้นการ
ขาย

เจา้หนา้ที5
ธรุการ

1 9,000-10,00

0 บ/ด
ชาย ป.ตรี 25 ปี

ขึ&นไป
จบ ป.ตร ีทกุสาขา สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้มคีวามละเอยีด
 รอบคอบ ประสานไดด้ ีลักษณะงาน 

ทําหนา้ที5ในการลงทะเบยีนรับ-สง่ เดนิ

063-5256231

ทําหนา้ที5ในการลงทะเบยีนรับ-สง่ เดนิ
เอกสาร จัดเก็บเอกสารดา้นงานธรุการ

หจก.โตโยตา้อบุลราชธาน ีผู ้
จําหน่ายโตโยตา้

จําหน่ายและ
ใหบ้รกิารรถยนต์
โตโยตา้

พนักงานขาย 3 6,450 บ/ด ไม่
จํากัด

ม.3 ขึ&นไป 22-40 จบ ม.3 ขึ&นไป สามารถขบัรถยนตห์รอื
รถจักยานยนตไ์ด ้มใีบอนุญาตขบัขี5 
ลักษณะงาน ทํางานเกี5ยวกับการเสนอ
ขาย แนะนํารถยนต ์และออกบธูจัด
กจิกรรมตา่งๆตามที5กําหนด

045-262222 

,088-

3787779

พนักงานชา่ง
ขดัสี

1 9,900-11,55

0 บ/ด
ชาย ม.3 ขึ&นไป 22-35 จบ ม.3 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี

ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 มปีระสบการณง์านชา่งจะพจิารณา
เป็นพเิศษ ลักษณะงาน ตรวจสอบพื&น
ผวิชิ&นงาน ขดัเคลอืบสรีถยนต ์ทํา
ความสะอาดภายในรถยนตก์อ่นสง่มอบ

045-262222 

,088-

3787779

หจก.นธิทิรัพยส์นิ ขายแบตเตอรี5 พนักงานขบัรถ 1 380-400 

บ/ว
ชาย ไมจ่ํากัด 25-45 ไมจ่ํากัดวฒุ ิมใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

และใบอนุญาตขบัขี5ประเภท ท2 

ลักษณะงาน ขบัรถสง่สนิคา้ใหก้ับ
ลกูคา้ในเขตจังหวัดอบุลราชธาน ีและ
จังหวัดใกลเ้คยีง

086-4600765
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

พนักงานยก
ของ

1 345-360 

บ/ว
ชาย ไมจ่ํากัด 25-45 ไมจ่ํากัดวฒุ ิมใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

ลักษณะงาน ยกสนิคา้เพื5อที5จะนําไปสง่
ใหแ้กล่กูคา้ ไปกับรถสง่สนิคา้ในเขต
จังหวัดอบุลราชธาน ีและจังหวัด
ใกลเ้คยีง

086-4600765

หจก.ย ูซคัเซส คอมพวิเตอร์ จําหน่ายกลอ้ง
วงจรปิด

ชา่งตดิตั &งระบบ 1 10,200-15,0

00 บ/ด
ชาย ปวส. 21-35 จบ ปวส. พน้ภาระทางทหาร มี

ใบอนุญาตขบัขี5รถจักรยานยนต ์

ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน ตดิตั &งเดนิสายสญัญาณ
แกไ้ขปัญหาได ้หรอืเรยีนรู ้ปฏบิัตงิาน

045-242321 

,086-

3556143

แกไ้ขปัญหาได ้หรอืเรยีนรู ้ปฏบิัตงิาน
ใหม่ๆ

พนักงานทั5วไป 2 10,200-11,0

00 บ/ด
ชาย ไมจ่ํากัด 20-30 ไมจ่ํากัดวฒุ ิมใีบอนุญาตขบัขี5

รถจักรยานยนต ์ลักษณะงาน สามารถ
รว่มงานและสื5อสารเป็นทมีได ้ทํางาน
ทั5วไปที5ไดร้ับมอบหมาย

045-242321 

,086-

3556143

พนักงานบัญชี
และขายหนา้
รา้น

1 10,200-13,0

00 บ/ด
ไม่
จํากัด

ปวช.ขึ&นไป 20-25 จบ ปวช.ขึ&นไป สาขา คอมพวิเตอร์
ธรุกจิ,บัญช ีพน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถจักรยานยนต ์

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน สามารถใชง้าน
คอมพวิเตอรไ์ด ้สามารถทํางานรว่มกับ
คนอื5น และทํางานเป็นทมีได ้ชอบ
เรยีนรูง้านใหม่ๆ อยูเ่สมอ

045-242321 

,086-

3556143

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทลูสเ์รนทัล ใหเ้ชา้อปุกรณ์
กอ่สรา้ง

คนงานทั5วไป 2 400 บ/ว ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 25-45  ไมจ่ํากัดการศกึษา มปีระสบการณจ์ะ
พจิารณาเป็นพเิศษ
 ลักษณะงาน  ยกแบบหรอือปุกรณ์
กอ่สรา้ง ขึ&น - ลง จากรถ
มคีวามขยัน สูง้าน มคีวามละเอยีด
รอบคอบ
 เวลา 08.00-17.00น. หยดุวันอาทติย์

092-6731408
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

หจก.ส.ศวิะพรหม การกอ่สรา้ง
อาคารที5ไมใ่ชท่ี5
พักอาศัย

พนักงาน
ธรุการทั5วไป

1 10,000-12,0

00 บ/ด
หญงิ ปวส.ขึ&นไป 23-35 จบ ปวส.ขึ&นไป สาขา การบัญช ี

การตลาด คอมพวิเตอร ์พน้ภาระทาง
ทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์

ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปีขึ&นไป 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน งานเอกสารทั5วไป ทํา
เอกสารบัญชรีายรับ-รายจา่ย และงาน
อื5นๆตามที5ไดร้ับมอบหมาย

082-0299168

หจก.สนิคา้ซเิมนตไ์ทย จําหน่ายวัสดแุละ
อปุกรณก์อ่สรา้ง

ผูจ้ัดการ
คลังสนิคา้

1 25,000-30,0

00 บ/ด
ชาย ป.ตรี 35-45 จบ ป.ตร ีสาขาโลจสิตกิส ์พน้ภาระ

ทางทหาร มปีระสบการณใ์นการทํางาน
045-208530 

,063-อปุกรณก์อ่สรา้ง คลังสนิคา้ 00 บ/ด ทางทหาร มปีระสบการณใ์นการทํางาน
 5 ปี สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้
 บรกิารจัดการงานคลังไดเ้ป็นอยา่งด ี

ลักษณะงาน วางแผนบรหิารจัดการ
คลังสนิคา้ ใหเ้ป็นไปตามแผนการผลติ
และสง่ออก วางแผนและจัดการ
ทรัพยากรของทมีงานอยา่งเหมาะสม

,063-

5153522

พนักงาน
คลังสนิคา้

5 340 บ/ว ชาย ม.3 ขึ&นไป 21-35 จบ ม.3 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร 
สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

สามารถขบัรถโฟลค์ลฟิทไ์ดจ้ะ
พจิารณาเป็นพเิศษ ลักษณะงาน จัด
วางสนิคา้ใหเ้ป็นระเบยีบ และหมวดหมู่
 จา่ยสนิคา้ใหถ้กูตอ้งตามปรมิาณที5
ลกูคา้ตอ้งการ

045-208530 

,063-

5153522
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี

ขอ้มลูอพัเดท วนัที�  15 ธนัวาคม 2565

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

หจก.สรุยิาขนสง่อบุล รับเหมากอ่สรา้ง พนักงาน
ธรุการ/บัญชี

3 10,000-12,5

00 บ/ด
หญงิ ปวส.ขึ&นไป 21-28 จบ ปวส.ขึ&นไป สามารถใช ้

คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ตดิตอ่ประสานงานกับหนา้งานไซตง์าน
 ตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการ พมิพเ์อกสารตดิตอ่กับ
หน่วยงานราชการ และงานอื5นๆตามที5
ไดร้ับมอบหมาย

045-

956241,086-

4788404

วศิวกรโยธา 1 20,000 บ/ด ชาย ป.ตรี 25-35 จบ. ป.ตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา มี
หนังสอืรับรอง (กว.) สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

045-

956241,086-

4788404คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ควบคมุการทํางานใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานทางวศิวกรรม 

 วางแผน จัดระบบงานใหห้นา้งาน 

ควบคมุการกอ่สรา้งแตล่ะไซดง์านที5
รับผดิชอบ

4788404

หัวหนา้แผนก
บัญชี

1 20,000 บ/ด ไม่
จํากัด

ป.ตรี 35-45 จบ ป.ตร ี มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจดา้น
มาตรฐานการบัญช ีและการใชง้าน
โปรแกรม Express เป็นอยา่งด ีลักษณะ
งาน บรหิาร ควบคมุ ดแูลการทํางาน
ของแผนกบัญช ีตรวจสอบ บรหิาร 
และยนืยันรายการบันทกึบัญชใีห ้
ถกูตอ้งเป็นไปตามหลักการบัญช ีและ
สรรพากร และงานอื5นๆตามที5ไดร้ับ
มอบหมาย

045-

956241,086-

4788404
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

หจก.อบุลจมิเซอรว์สิ จําหน่ายเครื5องใช ้
สํานักงาน,วัสดุ
สํานักงาน

ชา่ง
คอมพวิเตอร์

2 10,200 บ/ด ชาย ปวส.ขึ&นไป 25-40 จบ ปวส.ขึ&นไป สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

ซอ่มเครื5องคอมพวิเตอร ์เครื5องปริ&น
เตอร ์และซอ่มนอกสถานที5ภายใน
จังหวัดอบุลราชธานี

045-317697

พนักงานบัญชี
,ธรุการ

1 10,200 บ/ด หญงิ ปวช.ขึ&นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ&นไป สามารถใช ้
คอมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้ลักษณะงาน 

จัดทําเอกสารการบัญช ีจัดซื&อ เขยีนบลิ
 ออกใบเสร็จ

045-317697

หา้งหุน้สว่นจํากัด กลุรวี ผลติวัสดอุปุกรณ์ พนักงานฝ่าย 4 340 บ/ว ชาย ม.3ขึ&นไป 21-35 จบ ม.3 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี 063-5153522หา้งหุน้สว่นจํากัด กลุรวี ผลติวัสดอุปุกรณ์
กอ่สรา้ง

พนักงานฝ่าย
ผลติ

4 340 บ/ว ชาย ม.3ขึ&นไป 21-35 จบ ม.3 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ความกระตอืรอืรน้ และใสใ่จในการ
ทํางาน ลักษณะงาน ผลติสําหรับทํา
ตะแกรงเหล็กไวรเ์มช และทําการ
ควบคมุเครื5องจักร

063-5153522

หา้งหุน้สว่นจํากัด บ.บรูพา รับเหมากอ่สรา้ง ชา่งปนู 1 650 บ/ด ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 20-70 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน ทํางานกอ่สรา้งตาม
สถานที5ปฏบิัตงิาน ในจังหวัด
อบุลราชธาน ีมทีี5พักให ้

082-9235105

ชา่งเหล็ก 1 650 บ/ด ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 20-70 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน ทํางานกอ่สรา้งตาม
สถานที5ปฏบิัตงิาน ในจังหวัด
อบุลราชธาน ีมทีี5พักให ้

082-9235105
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

พนักงานทั5วไป 1 450 บ/ด ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 20-70 ไมจ่ํากัดวฒุ ิพน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน ทํางานเอกสารตา่งๆ และ
งานอื5นๆตามที5ไดร้ับมอบหมาย

082-9235105

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็มเคเอ็ม พรี
เมี5ยม แบรนด์

ผลตินํ&าดื5มบรสิทุธิA
และนํ&าแรบ่รรจขุวด

พนักงานฝ่าย
ผลติ

1 340 บ/ว ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 20-35 ไมจ่ํากัดวมุกิารศกึษา ลักษณะงาน 

ผลตินํ&าดื5มแบบถัง,แบบลัง ลา้งทํา
ความสะอาดถัง มคีวามอดทน,มคีวาม
รับผดิชอบ,สามารถอยูร่ว่มกับผูอ้ื5นได ้

045-245656

รับผดิชอบ,สามารถอยูร่ว่มกับผูอ้ื5นได ้

อบุลสแควร ์(บจก.เจรญิพัฒนา
เขต)

อสงัหารมิทรัพย์ เจา้หนา้ที5
การตลาด

1 ตามตกลง ไม่
จํากัด

ปวส.ขึ&นไป 23-45 จบ ปวส.ขึ&นไป สาขาการตลาด , 

บรหิารธรุกจิ หรอืสาขาอื5นที5เกี5ยวขอ้ง 

พน้ภาระทางทหาร มใีบอนุญาตขบัขี5 
ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

สามารถใชค้อมพวิเตอรพ์ื&นฐานได ้

ลักษณะงาน วางแผนการตลาด ทํา
กจิกรรมเพื5อสง่เสรมิการขาย ทําสื5อ
โฆษณาประชาสมัพันธ์

045-

314799/065-

3951639

ชา่งไฟฟ้า 2 ตามตกลง ชาย ปวช.ขึ&นไป 23-40 จบ ปวช.ขึ&นไป สาขาไฟฟ้ากําลัง หรอื
สาขาที5เกี5ยวขอ้ง พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี 

ลักษณะงาน สามารถตดิตั &งและ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าได ้และงานอื5นๆ
ตามที5ไดร้ับมอบหมาย

045-

314799/065-

3951639
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธาน ี
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ

บรษิทั/นายจา้ง ประเภทกจิการ ตาํแหนง่งาน จํานวน
(อตัรา)

คา่จา้ง เพศ การศกึษา อาย(ุปี) เง ื�อนไข โทรศพัท์

พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย

2 400 บ/ว ชาย ป.6 ขึ&นไป 20-50 จบ ป.6 ขึ&นไป พน้ภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขบัขี5รถยนต ์รถจักรยานยนต์
 ประสบการณใ์นการทํางาน 1 ปี  

ลักษณะงาน ดแูลพื&นที5ในโครงการ 
ดแูลการจราจร สามารถทํางานเป็นกะได ้

045-

314799/065-

3951639

แมบ่า้น 1 350 บ/ว หญงิ ป.6 ขึ&นไป 25-40 จบ ป.6 ขึ&นไป ประสบการในการทํางาน
 1 ปี ลักษณะงาน ทําความสะอาด ปัด
กวาดพื&นตามอาคาร ลา้งหอ้งนํ&าตาม
อาคาร และงานอื5นๆตามที5ไดร้ับ

045-

314799/065-

3951639

อาคาร และงานอื5นๆตามที5ไดร้ับ
มอบหมาย

(วา่ง)
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