
ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

คําปนุ มวิเซยีมคาแฟ พนักงานชงกาแฟ ชาย 325

บาท/วัน
2 20-30 ชงกาแฟ เครื�องดมืทั �งรอ้นและเย็น มี

ประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ
081-0818765528

ฐติพิงศ ์ฟารม์ พนักงานทั�วไป ชาย/

หญงิ
9,750

บ/ด
2 18-37 ม.3 ขึ�นไป ขบัรถยนตไ์ด ้ขยนัอดทน 

รักงานบรกิาร ลักษณะงาน ตัดแตง่ 
สไลด ์เนื�อโคขนุ

085-7635764

นายสาโรจน ์ บญุศักดิ2ดี ผูด้แูลผูส้งูอายุ หญงิ 9,750-11

,000บ/ด
1 20-45  ไมจ่ํากดัการศกึษา ลักษณะงาน 

ดแูลผูป้่วยเพศหญงิ อาย ุ73  ทาน
อาหารปกตไิด ้รา่งกายออนแรงเวลา
ทํางาน 07.0-017.00น.

090-2921474

บจก. รักษาความปลอดภยัชยัภมูกิารด์ รปภ. ประจํา บจก.เสรมิสขุ
 สาขา อบุลฯ

ชาย 10,000 

บ/ด
2 25-60 จบ ป.6 ขึ�นไป สขุภาพแข็งแรง 

ทํางานเป็นกะได ้(3 กะ)

081-2045999 ,090-

3184394

บจม.ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด(์3bb) ชา่งเทคนคิ ชาย 12,000-1

5,000

บ/ด

3 18-35 จบ ปวช. ขึ�นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง 
ขยนั อดทน สามารถทํางานหลัง 
17.00 น. วันเสาร ์- อาทติยแ์ละ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ได ้ลักษณะงาน 

ซอ่ม ตดิตั �ง แกไ้ขเหตขุดัขอ้ง
อนิเตอรเ์น็ตบา้นได ้

045-950018

บมจ.คุม้ภยัโตเกยีวมารนีประกนัภยั(ประเทศไทย) เจา้หนา้ที�การตลาด ชาย 11,000-1

5,000

บ/ด

1 25-35 จบ ป.ตร ีสาขา การตลาด หรอืสาขา
อื�นที�เกี�ยวขอ้ง มปีระสบการณ์ทํางาน
 มนุษยส์มพันธด์ ีบคุลกิภาพด ีชอบ
การบรกิาร ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน
 ขยายงานตัวแทน เจรจาตอ่รอง 
ประสานงานดา้นการตลาดกบัคูค่า้
ตา่งๆ

045-475 935-9 ,095-

4429622
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บรษิัท ครัวนภสัผลติภฑัฑอ์าหาร จํากดั ฝ่ายผลติ ชาย/

หญงิ
325บ/วัน 15 20-40 จบ ป.6 ขึ�นไป ขยนั อดทน ตรงตอ่

เวลา เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.  จ-ส
045-437284 

,0990429786

บรษิัท คอมฟอรม์ (อบุลราชธาน)ี จํากดั พนักงานจัดสง่และจัดเก็บ ชาย 9,750

บ/ด
2 25-35 จบ. ปวส. ขึ�นไป ขบัรถยนตไ์ด ้ใช ้

โปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื�นฐานได ้

ลักษณะงาน ขบัรถสง่สนิคา้ตามใบ
จัดสง่และเก็บเงนิตามใบเสร็จ

045-240661-2 ,081-

7184324

บรษิัท คาราบาวตะวันแดง จํากดั เจา้หนา้ที�จัดกจิกรรม
การตลาด

ชาย /

 หญงิ
13,000 -

 15,000

 บาท

20 18 - 35  ประชาสมัพันธ ์/จัดกจิกรรม แนะนํา
สนิคา้ของคาราบาวใหเ้ป็นที�รูจ้ัก 

ทํางาน จันทร ์-เสาร ์(08.00 น. -18.00

 น.)

02-6366111 / 089-

8293665

บรษิัท จเีอส เซอรว์สิ ซพัพลาย จํากดั พนักงานขาย ชาย 325/วัน 3 25-40  จบ ป.6 ขึ�นไป ขบัรถจักรยานยนตไ์ด ้
มใีบขบัขี� เสนอขายสนิคา้
ทองรปูพรรณใหก้บัลกูคา้ตามหมูบ่า้น
ในพื�นที�จังหวัดอบุลฯ

080-0645275 

,0966320959

บรษิัท เจรญิพัฒนาอาเขต จํากดั (อบุลสแคว)์ กราฟฟิก ชาย 10,000 -

 11,000

 บาท

1 20 - 35  จบ ป.ตร ีสาขาที�เกี�ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 1  มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์รับผดิชอบตอ่หนา้ที�  
ลักษณะงาน ออกแบบป้ายโฆษณา 
โปรโมทรา้นคา้ตา่งๆของโครงการฯ

045314779 , 065-

3951639

เจา้หนา้ที�พัฒนาธรุกจิ ชาย /

 หญงิ
10,000 -

 15,000

 บาท

1 25 - 45  วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตรขีึ�นไป 

สาขาการตลาด หรอืสาขที�เกี�ยวขอ้ง 

วางแผนการตลาด สํารวจตลาดคา้
ปลกี  วเิคราะห ์บรหิารพื�นที�เชา่ สรร
หาผูเ้ชา้ ทําจกจิกรรสง่เสรมิการขาย

045314779 , 065-

3951639
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บรษิัท เจรญิพัฒนาอาเขต จํากดั (อบุลสแคว)์ แมบ่า้น หญงิ 9,750 - 

10,000 

บาท

1 25 - 45  ทําความสะอาดบรเิวณโครงการ 
สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�
คณุพัชราโทร.065-3951639

045-314779

รปภ. ชาย 10,000-1

1,000 

บาท

1 25 - 50  จบ ป.6 ขึ�นไป มปีระสบการณ์ทํางาน
 1  ขยนั ซื�อสตัย ์อดทน ลักษณะงาน
 ทํางานเป็นกะได ้ดแูลพื�นที�ใน
โครงการ ดแูลการจราจร

045314779 , 065-

3951639

บรษิัท ซื�อตรงกอ่สรา้งและพัฒนา จํากดั นักรวีวิ ช/ญ 12,000-1

5,000

บ/ด

1 20-30  จบ ป.ตร ีสาขา นเิทศ อกัษรศาสตร์
หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ 1  ใชโ้ปรแกรมอฟิฟิศ
พื�นฐานในการทํางานได ้ ลักษณะงาน
 เขยีนคอนเทนต ์โฆษณาของบรษิัท

063-7729651

บรษิัท เดอะไพรม์ เรยีลเอสเตท จํากดั เจา้หนา้ที�จัดซื�อ ขาย/

หญงิ
15,000-1

8,000

บ/ด

1 22-40 จบ ปวส. ขึ�นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 3  ลักษณะงาน 

จัดซื�อจัดจา้งและงานเอกสารตา่งที�
เกี�ยวขอ้ง

063-5256296 ,099-

0707903

ดราฟแมน ชาย 15,000-1

8,000

บ/ด

3 20-40 จบ ปวส. ขึ�นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 1-3  ลักษณะงาน
 เขยีนแบดว้ย Auto cad และงานอื�นที�
ไดร้ับมอบหมาย

063-5256296 ,099-

0707903

โฟรแ์มน ชาย/

หญงิ
15,000-1

8,000

บ/ด

5 22-40 จบ ปวส. ขึ�นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 1-3  ลักษณะงาน
 ควบคมุงานกอ่สรา้งใหไ้ดต้าม
มาตรฐานและแผนงาน

063-5256296 ,099-

0707903
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บรษิัท ตั �งเพชรรัตนพ์ัฒนา จํากดั พนักงานการตลาด
ออนไลน์

ช/ญ 12,000-1

8,000

บ/ด

1 20-30  จบ ปวส. ขึ�นไป สาขา การตลาด
หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 1  ลักษณะงาน 

ขายออนไลน ์ทําคอนเทนต ์ถา่ยรปู 

มทีักษะทางการพดู ทําสื�อโฆษณา
ออนไลนแ์ละความชํานาญในการ
พัฒนาสื�อออนไลน์

088-0503109

วศิวกรโยธา ช/ญ 15,000-2

0,000

หรอื
ตามตก
ลงกนั

1 22-35  จบ วศิวกรรมศาสตร ์สาขา โยธา มี
ประสบการณืทํางาน 1  สามารถ
ปรมิาณงานกอ่สรา้ง อา่น เขยีนแบบ
ไดด้ ีตดิตามงาน Master plan ได ้ใช ้
โปรแกรม Auto cad , Sketch up , 

office ได ้เวลาทํางาน 08.30-17.30 น.

088-0503109

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ ์จํากดั ชา่งขดัสี ชาย 10,000

บ/ด
2 21-40 ปวช.ขึ�นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 1  

มคีวามรูด้า้นสรีถยนต ์ตรวจสอบงาน
และดแูลในสว่นของงานขดัสี

045-208888,087-

5353535

ชา่งเตรยีมพื�น ชาย 12,000

บ/ด
5 20-30 จบ ปวช. ขึ�นไป สาขา ชา่งยนต ์มี

ประสบการณ์ทํางาน 1  มคีวามรูด้า้น
เครื�องมอืชา่งเบื�อตน้ ลักษระงาน 

เตรยีมพื�น ตดิกระดาษ โป๊วและ
จัดเก็บเครื�องมอืใหเ้ป็นระเบยีบ

045-208888,087-

5353535
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บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ ์จํากดั ชา่งเทคนคิยานยนต์ ชาย 9,800 

บาท
5 20 - 30 จบ  ปวส. ขึ�นไป สาขาชา่งยนตห์รอื

สาขาที�เกี�ยวขอ้ง   มปีระสบการณ์
ทํางาน 1  ขบัรถยนตไ์ด ้มคีวามรูห้รอื
ประสบการณ์ดา้นชา่งยนต์

045-208888,087-

5353535

ที�ปรกึษาการขาย ช/ญ 15,000 

บาทขึ�น
ไป

5 22 - 35  ปวช. ขึ�นไป  บคุลกิภาพด ี ,มมีนุษย์
สมัพันธด์ ี,รักงานบรกิาร,ขบัขี�รถยนต์
ได ้และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ 
ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้ ออกบธู
จัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

045-208888,087-

5353535

 ปวช. ขึ�นไป  บคุลกิภาพด ี มมีนุษย์
สมัพันธด์ ีรักงานบรกิาร ขบัขี�รถยนต์
ได ้และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ 
ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้ ออกบธู
จัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

045-208888,087-

5353535

ผูบ้รหิารงานบรกิาร(SA.GS) ชาย 10,000 

บาท
2 20 - 35  จบ ปวช. ขึ�นไป ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ี

 มปีระสบการณ์ทํางาน 1  ลักษณะงาน
 รับรถลกูคา้ เสนอใบสั�งซอ่ม คํานวน
คา่ใชจ้า่ย และประสานงานซอ่ม

045-208888,087-

5353535

บรษิัท ทร ูดสิทรบิวิชั�น แอนด ์เซลล ์จํากดั customer management 

and sales

ชาย/

หญงิ
10,000-1

5,000

บ/ด

4 18-30 จบ ม.6 ขึ�นไป รักงานขาย งานบรกิาร
 ออกพื�นที�ได ้ลักษณะงาน แนะนํา
สนิคา้และบรกิารตา่งๆของบรษิัท
ภายในเขตพื�นที�อบุลและตา่งอําเภอ

061-5355665,090-

2636542
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท ท ีควิ เอ็ม อนิชวัสร์ันสโ์บรคเกอร ์จํากดั พนักงานสง่เอกสาร
ประจําพื�นที�

ไมร่ะบุ ตามตก
ลงกนั

3 18-45 จบ ม.3 ขึ�นไป มใีบขบัขี�รถยนตห์รอื
รถจักรยานยนต ์ มโีทรศัพทแ์บบ
สมารท์โฟน มทีักษะทางการสื�อสาร
หรอืการตดิตอ่ประสานงาน ลักษณะ
งาน สง่เอกสารใหก้บัลกูคา้ในพื�นที�ที�
กําหนด เงื�อนไข มภีมูลิําเนาอยูท่ี� อ.

เขมราฐ ,อ.นาจะหลวย ,อ.ทุง่ศรอีดุม
หรอือําเภอใกลเ้คยีง

091-8906260

บรษิัท ท ีแอนด ์บ ีดสีทรบิวิชั�น จํากดั พนักงานขายหน่วยรถเงนิ
สด

ช/ญ 15,000-2

5,000

บ/ด

2 22-40 จบ ม.3 ขึ�นไป ใชค้อมพวิเตอร์
พื�นฐานได ้รักงานขายและขบัรถยนต์
ได ้มปีระสบการทํางานจะพจิารณา
เป็นพเิศษ ลักษณะงาน ขายสนิคา้
ประเภทกระดาษชําระ เซลล๊อกซ ์

เบลล ์ซลิค์

090-9365356

บรษิัท ไทยลอตเต ้จํากดั พนักงานขาย ชาย /

 หญงิ
9,900 - 

20,000 

 บาท

2 20-40   ม.3 ขึ�นไป ขบัรถยนตห์รอื
รถจักรยานยนตไ์ด ้สามารถดแูล
รับผดิชอบรา้นคา้ในพื�นที�ที�
มอบหมายได ้และกระตุน้ยอดขาย 

สง่เสรมิการขาย สรา้งความพงึพอใจ
ใหก้บัลกูคา้  ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น.

086-3202614

บรษิัท ธนพนธ ์การบญัช ีจํากดั พนักงานบญัชี หญงิ 12,000-1

6,000บ.

1 22-33 จบ ปวส. ขึ�นไป สาขา บญัช ีใช ้
โปรแกรมดา้นบญัชใีนการทํางานได ้

มปีระสบกาณ์ทํางาน 1  ขึ�นไป 

ลักษณะงาน คยีข์อ้มลูทางบญัชแีละ
จัดทําเอกสารอื�นๆทางบญัชี

063-3547667
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท ธวัชฟารม์ จํากดั เจา้หนา้ที�เกษตร ชาย 11,500-1

2,000

บ/ด

2 22-40 จบ ป.ตร ีสาขา เกษตรศาสตร ์พชื
สวน พนืไร ่ลักษณะงาน ดแูล 

บํารงุรักษา พัฒนาระบบและควบคมุ
คณุภาพของผลติภณัฑ ์สามารถ
ทํางานตา่งจังหวัดได ้

089-7218752 ,081-

9994988

เจา้หนา้ที�ควบคมุคณุภาพ ชาย/

หญงิ
11,500-1

2,000

บ/ด

2 22-40 จบ ป.ตร ีสาขา จลุชวีะ เทคโนโลยี
อาหารหรอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ลักษณะ
งาน ตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ
ผลติภณัฑน์ม  สามารถทํางาน
ตา่งจังหวัดได ้

089-7218752 ,081-

9994988

บรษิัท บา้นทองคอนกรตี จํากดั เจา้หนา้ที�สนิเชื�อ ชาย/

หญงิ
12,000 

ขึ�นไป
1 20-35 จบ ป.ตร ีนติศิาสตร ์รัฐศาสตร ์หรอื

สาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ขบัรถยนตไ์ด ้มี
ความรูด้า้นกฎหมาย ลักษณะงาน 

ตดิตามสนิเชื�อและประนอมหนี�และ
งานอื�นที�ไดร้ับมอบหมาย

045-841711 ,097-

9855551

ผูจ้ัดการฝ่ายขาย ชาย/

หญงิ
ตาม
ประสบกา
รณ์

1 35-60 จบ ป.ตร ีขึ�นไป มปีระสบการณ์ดา้น
งานขาย 12 ขึ�นไปหรอืเคยทํางานใน
ตําแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายขายมาไมน่อ้ย
กวา่ 5  ลักษณะงาน ดแูลงานฝ่ายขาย
 ดแูลยอดขายและเป้าหมายของ
บรษิัท

045-841711 ,097-

9855551

ผูจ้ัดการโรงงาน ชาย/

หญงิ
ตาม
ประสบกา
รณ์

1 30-60 จบ ป.ตร ีสาขา โยธา มใีบประกอบ
วชิาชพีประเภทสามญั ลักษณะงาน 

ควบคมุการผลติทอ่ เสาเข็ม เสา
ไฟฟ้า พื�นคอนกรตีใหไ้ดต้าม
มาตรฐานการผลติ

045-841711 ,097-

9855551
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท บา้นทองคอนกรตี จํากดั พนักงานขบัรถโมป่นู ชาย 9,750 

ขึ�นไป
3 20-60 ไมจ่ํากดัการศกึษา มใีบขบัขี�ประเภท

 ท.2 ขบัรถสง่ปนูผสมเสร็จตามใบสั�ง
สนิคา้ ประจําสาขา อบุลฯ และอําเภอ
เดช

045-841711 ,097-

9855551

พนักงานขาย ชาย/

หญงิ
9,750 

ขึ�นไป
3 20-40 จบ ปวส. ขึ�นไป ไมจ่ํากดัสาขา ยนิดี

รับนักศกึษาจบใหม ่ขบัรถยนตไ์ด ้

ลักษณะงาน ลงพื�นที�เสนอขาย
ผลติภณัฑข์องบรษิัทในพื�นที�จังหวัด
อบุลและใกลเ้คยีง ทํายอดขายใหไ้ด ้
ตามเป้าหมายที�บรษิัทกําหนด

045-841711 ,097-

9855551

พนักงานทั�วไป(คนงาน
เกษตร)

ชาย 325/วัน 3 18-40 ไมจ่ํากดัการศกึษา รา่งกายแข็งแรง 
ขยนั อดทน ลักษณะงาน ดแูลแปลง
เพราะปลกู ผสมดนิปลกูและงานอื�นๆ
ที�ไดร้ับมอบหมาย

045-841711 ,097-

9855551

โฟรแ์มน ประจําโรงงาน ชย/

หญงิ
10,000 

ขึ�นไป
ตาม
ประสบกา
รณ์

2 20-40 จบ ปวส. โยธาหรอืสาขาอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง มปีระสบการณ์ทํางาน 2  มี
ความรูด้า้นคอนกรตี ลักษณะงาน 

ควบคมุการผลติคอนกรตี เสาเข็ม 

เสาไฟฟ้า พื�นคอนกรตี สาขา แจ
ระแม/บา้นขี�เหล็ก

045-841711 ,097-

9855551

บรษิัท โปรคลกิ จํากดั ชา่งเทคนคิ ชาย 9,750-12

,000บ/ด
2 20-40 จบ ปวช.ขึ�นไป สาขา ไฟฟ้า 

อเิล็กทรอนกิสห์รอืสาขาอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง ขบัรถยนตไ์ด ้ลักษณะงาน
 ตดิตั �งสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตบา้น

045-956399,085-

3051498
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท โปรคลกิ จํากดั พนักงานขบัรถสง่สนิคา้ ชาย 9,750-12

,000บ/ด
2 20-40 จบ ปวช.ขึ�นไป  มใีบขบัขี�รถยนต ์ขบั

รถสง่สนิคา้ตามที�ไดร้ับมอบหมาย
และทํางานเป็นทมีได ้

045-956399,085-

3051498

บรษิัท แพลตตนิั�มกรุ๊ป 2019 จํากดั ผูจ้ัดการทมีขาย ไมร่ะบุ 15,000

ขึ�นไป
หรอื
ตามตก
ลงกนั

5 20-45 จบ ม.6 ขึ�นไป มรีถยนตส์ว่นตัวมาใช ้
ในงานได ้มปีระสบการณ์งานขาย 1-2

 ลักษณะงาน ดแูลทมีขาย ดแูล
ยอดขาย ในเขตพื�นที�อบุลและตา่ง
อําเภอ ประเภทสนิคา้ ตูเ้ตมิเงนิ ตู ้
ขายสนิคา้อตัโนมตั ิตูน้ํ�ามนัหยอด
เหรยีญ เครื�องซกัผา้หยอดเหรยีญ ตู ้
นํ�าหยอดเหรยีญ

063-4945619

พนักงานขาย ไมร่ะบุ 325/วัน
หรอื
ตามตก
ลง

20 20-45 จบ ม.6 ขึ�นไป รักงานขาย งานบรกิาร
 ออกพื�นที�ได ้ลักษณะงาน แนะนํา
สนิคา้และบรกิารตา่งๆของบรษิัท
ภายในเขตพื�นที�อบุลและตา่งอําเภอ 

ประเภทสนิคา้ ตูเ้ตมิเงนิ ตูข้ายสนิคา้
อตัโนมตั ิตูน้ํ�ามนัหยอดเหรยีญ 

เครื�องซกัผา้หยอดเหรยีญ ตูน้ํ�าหยอด
เหรยีญ

063-4945619
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท โพสเซฟี�  กรุ๊ป จํากดั sale area (มอืถอื oppo) ชาย/

หญงิ
12,000-1

5,000

บ/ด

2 22-35 จบ. ป.ตร ีไมจ่ํากดัสาขา ขบัรถยนต์
ได ้ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ื�นฐาน
ได ้มปีระสบการณ์ทํางาน 1-2  หากมี
ทักษะดา้นงานขายจะพจิารณาเป็น
พเิศษ ลักษณะงาน ควบคมุดแูล
พนักงานขาย บรหิารงานขายใหไ้ด ้
ตามเป้าหมายบรษิัท มคีา่นํ�ามนั 

คอมมชิชั�น ประกนัอบุตัเิหตุ

02-0131810 

,0972381048

บรษิัท มจีรงิบรูณะ 2560 Sale ชาย/

หญงิ
9,750

บ/ด
2 22-35 จบ ม.3 ขึ�นไป ใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรพ์ื�นฐานได ้ขบัรถยนตไ์ด ้
 มมีนุษยสมัพันธด์ ีมปีระสบการณ์
ทํางาน 1-2  ลักษณะงาน ขาย
ผลติภณัฑเ์คมเีกี�ยวกบัการซอ่มแซม
บา้นและอาคาร

081-9295995

บรษิัท เมกา้คลูสตลี จํากดั เจา้หนา้ที�ฝ่ายดแูล
โครงการ สาขา อ.

ตระการฯ

ช/ญ 12,000

บ/ด
2 25-45 จบ. ม6 หรอื ปวช. ,ปวส. ใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรพ์ื�นฐานไดด้ ีมี
ประสบการณ์ดา้นงานขาย ลักษณะ
งาน ขายสนิคา้และบรกิารของบรษิัท 

วเิคาราะหแ์ละคํานวณสนิคา้ให ้
เพยีงพอกบัพื�นที�ของลกูคา้

065-2913192

นายชา่งวัดหนา้งาน สาขา
 อบุลฯ

ชาย 9,750 

บาท
1 25 ขึ�นไป  จบ ปวส. ขึ�นไป ขบัรถยนตไ์ด ้มี

ประสบการณ์ทํางานอยา่งนอ้ย 1  

สามารถคํานวณ ถอดแบบหนา้งานได ้ 
 หยดุ 1 วัน/สปัดาห์

0654405994
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท เมกา้คลูสตลี จํากดั ผูจ้ัดการสาขา อ.ตระการ
พชืผล

ช/ญ 15,000

บ/ด
1 30-45 จบ ป.ตร ีวศิวกรรมอตุสาหการ ,การ

บรหิาร หรอืการตลาด มปีระสบการณ์
ดา้นผูจ้ัดการอยา่งนอ้ย 2  บรหิาร
จัดการงานของสาขา กํากบัดแูล
พนักงาน วเิคราะหก์ารตลาด เพิ�ม
ชอ่งทางในการสง่เสรมิการขาย

065-2913192

พนักงานฝ่ายขนสง่ สาขา
 อบุลฯ

ชาย 9,750 

บาท
1 25 - 45  สามารถขบัรถยนต ์และรถ 6 ลอ้ได+้

ใบขบัขี� มปีระสบการณ์งานหลังคา
เหล็ก เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

0654405994

บรษิัท เมโทรทาวนแ์อสเซท จํากดั เจา้หนา้ที�บรกิารลกูคา้ ญ 10,000-1

2,000

บ/ด

1 25-35 จบ. ปวส. ขึ�นไป ไมจ่ํากดัสาขา มี
ทักษะภาษาองักฤษ มปีระสบการณ์
ทํางาน 1-2   ได ้ลักษณะงาน ตอ้นรับ
ลกูคา้ พาลกูคา้เขา้ชมบา้นตัวอยา่ง 
ตดิตอ่ประสานงาน ยื�นสนิเชื�อ

084-262-7735

เจา้หนา้ที�บญัช-ีการเงนิ ญ 10,000-1

2,000

บ/ด

1 25-40 จบ. ปวส. ขึ�นไป สาขา บญัช/ีการเงนิ
 มปีระสบการณ์ทํางาน 1-2  ใช ้
โปรแกรมดา้นบญัชไีด ้ลักษณะงาน 

บนัทกึขอ้มลูสนิคา้ในระบบ expess 

ทําบญัชรีายรับ-รายจา่ยและเบกิจา่ย
เชค็ได ้

084-262-7735

ชา่งกอ่สรา้ง ชาย 350-400

บ/วัน
5 25-55 ไมจ่ํากดัการศกึษา  ลักษณะงาน 

ชา่งกอ่ ฉาบ งานกอ่สรา้งภายใต ้
โครงการ

084-262-7735
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท เมโทรทาวนแ์อสเซท จํากดั ชา่งสอีาคาร ชาย 340-400

บ/ว
3 25-55 ไมจ่ํากดัการศกึษา มปีระสบการณ์ 1-2

  ลักษณะงาน ชา่งทาสปีระจํา
โครงการฯ

084-262-7735

ธรุการออฟฟิศ หญงิ 10,000-1

2,000

บ/ด

1 25-35 จบ ป.ตร ีทกุสาขา ใชโ้ปรแกรม
พื�นฐานงานออฟฟิศไดด้ ีมี
ประสบการณ์ทํางาน 1-2 ลักษณะงาน
 จัดทําเอกสาร จา่ยคา่นํ�า คา่ไฟ 

ตดิตอ่ธนาคารและทํางานอื�นๆที�
มอบหมายได ้

084-262-7735

บรษิัท ยพูารค์ เรสเตอรองท ์แอน เซอรว์สิเซส ผูจ้ัดการทั�วไป (ดแูลธรุกจิ
รา้นอาหาร)

ไมร่ะบุ 20,000-2

5,000

บ/ด

1 30-45 จบ ป.ตร ีสาขาการบรหิารการจัดการ 
หรอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ประสบการณ์
ในสายรา้นอาหาร 5 ขึ�นไป ลักษณะ
งาน 1. วางแผนและควบคมุงานการ
ขาย การตลาด และการควบคมุตน้ทนุ
 ของรา้นอาหารและคอีอสของบรษิัท
 และนําเสนอตอ่ผูบ้งัคับบญัชา 
2. กําหนดมาตรฐานการทํางาน และ 
ตดิตามควบคมุและต

091-0190063

บรษิัท ราชสมีา เอส.ด.ีโอ. จํากดั Pre-sale ช/ญ 9,750

บ/ด
1 18-35 จบ ม.3 ขึ�นไป ใชค้อมพวิเตอร์

เบื�องตน้ได ้มปีระสบการณ์จะ
พจิารณาเป็นพเิศษ ลักษณะงาน 

ออกพบลกูคา้ แนะนําโปโมชั�นใหม่ๆ  
และเสนอขายสนิคา้ตามรา้นคา้ที�
บรษิัทกําหนด

088-7982390 ,092-

7080118
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท ราชสมีา เอส.ด.ีโอ. จํากดั พนักงานขนสง่ (รถ 6 ลอ้) ช 9,750

บ/ด
2 20-40 จบ ม.3 ขึ�นไป มใีบขบัขี� ท.2 ลักษณะ

งาน จัดสนิคา้ขึ�นรถ จัดสง่สนิคา้
ตามที�ไดร้ับมอบหมาย

088-7982390 ,092-

7080118

พนักงานขายเครดติ ชาย/

หญงิ
9,750-11

,000บ/ด
1 18-40 จบ ม.3 ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

พื�นฐานได ้มรีถยนตส์ว่นตัวและ
นํามาใชใ้นงานได ้ลักษะงาน เสนอ
ขายสนิคา้ในเขตพื�นที�ที�รับผดิชอบ 

สวัสดกิาร คา่นํ�ามนั คา่เชา่รถ เบี�ย
เลี�ยงและคา่คอมมชิชั�น

088-7982390 ,092-

7080118

พนักงานคลังสนิคา้ ช 9,750

บ/ด
4 18-40 ไมจ่ํากดัการศกึษา จัดเรยีงสนิคา้ใน

โกดัง จัดสนิคา้ขึ�นรถและตรวจเซค็
สนิคา้คงคลัง

088-7982390 ,092-

7080118

แมบ่า้นสํานักงาน หญงิ 9,750

บ/ด
1 25-40 จบ ม.3 ขึ�นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 

1  ลักษณะงาน ทําความสะอาด
สํานักงานและพื�นที�บรเิวณโดยรอบ 

เวลาทํางาน 08.00-17.00น. จ-ส

088-7982390 ,092-

7080118

บรษิัท โรงพยาบาลเอกชนรม่เกลา้ อบุล จํากดั ชา่งซอ่มบํารงุ ชาย 9,750

บ/ด
1 25 ขึ�นไป ไมจ่ํากดัการศกึษา มทีักษะดา้นงาน

ซอ่มบํารงุอาคาร งานไฟฟ้า งาน
ประปา และงานอื�นที�มอบหมายได ้

ทํางาน จ-ศ เวลา 08.00-16.00น.

045-244659 - 60 ตอ่
 13

ผูช้ว่ยพยาบาล PN,NA ช/ญ 9,750

บ/ด
1 18 ขึ�นไป  จบหลักสตูรผูช้ว่ยพยาบาล NA,PN 

ชว่ยแพทย ์พยาบาล ทําหัตถการ
ทางการแพทย ์ดแูลเครื�องมอืแพทย ์

และบรกิารคนป่วย ทํางานเป็นกะได ้

เวลาทํางาน จ-ศ เวลา 08.00-16.00 น.

045-244659 - 60 ตอ่
 13
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท โรงพยาบาลเอกชนรม่เกลา้ อบุล จํากดั ผูช้ว่ยเหลอืคนไข/้ผูช้ว่ย
พยาบาล

ช/ญ 9,750บ 2 22-30  จบหลักสตูรผูช้ว่ยพยาบาล/

ชว่ยเหลอืคนไข ้มปีระสบการณ์
ทํางานไมน่อ้ยกวา่ 1  ชว่ยแพทย ์

พยาบาล ทําหัตถการทางการแพทย ์

ดแูลเครื�องมอืแพทย ์และบรกิารคน
ป่วย ทํางานเป็นกะได ้เวลาทํางาน 

จศ เวลา 08.00-16.00 น.

045-244658 - 60 ตอ่
 13

พนักงานศนูยเ์ปล ชาย 9,750

บ/ด
2 22 ขึ�นไป จบ ม.3 ขึ�นไป รักงานบรกิาร ลักษณะ

งาน ปฏบิตังิานชว่ยเหลอืในการ
เคลื�อนยา้ยผูป้่วยดว้ยการเข็นและ
เปลนอนจากรถพยาบาลขึ�นตกึและ
จดุบรกิารอื�นๆภายในโรงพยาบาล

045-244659 - 60 ตอ่
 13

แมบ่า้น หญงิ 9,750 

บาท
1 25 - 40  วฒุกิารศกึษา ม.3 ขึ�นไป  มี

ประสบการณ์ทํางาน รักความสะอาด
และงานบรกิาร ทํางานเป็นกะได ้

และทํางานภายในโรงพยาบาลตาม
พื�นที�ๆ กําหนดให ้ เวลาทํางาน 08.00-

 16.00 น. จ-ศ

045-244658 - 60

บรษิัท วริยิะประกนัภยั จํากดั เจา้หนา้ที�สํานักงานและ
บคุคล

ชาย 14,000

บ/ด
1 25-30 จบ ป.ตร ีขึ�นไปไมจ่ํากดัสาขา มี

ประสบการณ์ทํางาน 2  ลักษณะงาน 

ดแูลงานเอกสารสํานักงานและงาน
บคุคล

045-344888 ,094-

9519242

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



ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท ศริมิหาชยัอบุลราชธาน ีจํากดั (โฮมวัน) เจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายใน ไมร่ะบุ 12,000

บ/ดหรื
อตา
มตกลง

1 23-45 จบ ป.ตร ีสาขา บญัช ีประสบการณ์
ทํางาน 2  ขึ�นไป ลักษณะงาน 

ตรวจสอบระบบภายในของบรษิัท 

กระบวนการทํางานใหเ้ป็นไปตาม
กระบวนการที�บรษิัทกําหนดไวไ้ด ้

096-6862281

เจา้หนา้ที�บญัช-ีการเงนิ ไมร่ะบุ 12,000

บ/ดหรื
อตา
มตกลง

3 21-40 จบ ป.ตร ีสาขา บญัช ีมปีระสบการณ์
ทํางาน 1-2 ลักษณะงาน ปิดงบกําไร-
ขาดทนุ ยื�นภาษีประจําเดอืน

096-6862281

ตัวแทนขาย(sale) ไมร่ะบุ 15,000

บ/ดหรื
อตา
มตกลง

5 25-45 จบ ม.6 ขึ�นไป มรีถยนตน์ํามาใชใ้น
งานได ้มปีระสบการณ์ทํางาน 2   

ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้ตาม
รา้นคา้ในพื�นที�ที�กําหนด

096-6862281

พนักงานคลังสนิคา้ ชาย 9,750

บ/ด
10 20-35 จบ ม.3 ขึ�นไป สขุภาพแข็งแรง 

ลักษณะงาน จัดเตรยีมจา่ยสนิคา้ 
บรกิารลกูคา้ ภายในคลังสนิคา้ดแูลส
ต๊อกสนิคา้ และดแูลความสะอาด

096-6862281

หัวหนา้แผนกขาย ไมร่ะบุ 15,000-2

0,000

บ/ด

2 25-45 จบ ม.6 ขึ�นไป มปีระสบการณ์ในงาน
ขาย 2  ขึ�นไป ลักษณะงาน ดแูล
บรหิารงานขาย ดแูลพนักงานขาย 

ดแูลยอดขาย

096-6862281
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท สมยง คารเ์ซน็เตอร ์จํากดั ที�ปรกึษาการขาย ไมร่ะบุ 13,000

ขึ�นไป
9 20-35 จบ ม.3 ขึ�นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 

1  ขบัรถยนตไ์ด ้ใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรพ์ื�นฐานในงานได ้รัก
งานบรกิาร ชอบเรยีนรูง้าน ปิด
ยอดขายได ้เงื�อนไข มบีคุคลคํ�า
ประกนั

081-9768966 ,091-

8264829

บรษิัท สยามนสิสนัอบุลราชธาน ีจํากดั ที�ปรกึษาการขาย ไมร่ะบุ 325บ/

วัน+

คอมมชิชั�
น

3 20-45 จบ ม.3 ขึ�นไป รักงานขายและงาน
บรกิาร ลักษณะงาน เสนอขายรถยนต์
ใหก้บัลกูคา้ ปิดยอดขายใหบ้รรลเุป้า
ที�บรษิัทกําหนด

086-4486836 ,087-

6524473

ผูช้ว่ยผูจ้ัดการฝ่ายศนูย์
ซอ่มสตีัวถัง

ไมร่ะบุ 15,000-2

0,000

บ/ด

1 30 ขึ�นไป จบ ปวส. ขึ�นไป สาขา ชา่งยนต ์มี
ประสบการณ์ทํางาน 2-3 ขึ�นไป 

ลักษณะงาน ดแูลควบคมุการ
ปฏบิตังิานชา่งใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย แนะนําใหค้ําปรกึษา แกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการทํางานและ
ควบคมุการทํางานใหต้รงตามกําหนด

086-4486836 ,087-

6524473

ผูช้ว่ยผูจ้ัดการฝ่ายอะไหล่ ไมร่ะบุ 15,000-2

0,000

บ/ด

1 30 ขึ�นไป จบ ปวส. ขึ�นไป สาขา ชา่งยนต ์มี
ประสบการณ์ทํางาน 2-3 ขึ�นไป 

ลักษณะงาน ดแูลควบคมุการ
ปฏบิตังิานชา่งใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย แนะนําใหค้ําปรกึษา แกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการทํางานและ
ควบคมุการทํางานใหต้รงตามกําหนด

086-4486836 ,087-

6524473
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท สยามนสิสนัอบุลราชธาน ีจํากดั พนักงานประกนัรถยนต์ ไมร่ะบุ 9,750บ 

ขึ�นไป
2 20-35 จบ ปวส. ขึ�นไป ทกุสาขา 

ประสบการณ์ทํางาน 1  ลักษณะงาน 

เสนอขายประกนัภยัใหก้บัลกูคา้ได ้
ตามเป้าที�บรษิัทกําหนด

086-4486836 ,087-

6524473

บรษิัท หทัยวานชิ จํากดั พนักงานขบัรถ ชาย 325บ/ว 5 20 - 35 จบ. ม.3 ขึ�นไป ขบัรถกระจา่ยสนิคา้
ตามรา้นคา้ ตามเขตที�บรษิัท
รับผดิชอบ  สามารถขบัรถยนตไ์ด ้มี
ใบอนุญาตขบัขี�

045-267331,098-

2806089

พนักงานขายหน่วยรถ
(เซลล)์

ชาย 10,000 

บาท
6 20 - 35 จบ. ม.3 ขึ�นไป รักงานบรกิาร เสนอ

ขายสนิคา้ตามรา้นคา้ ตามเขตที�
บรษิัทรับผดิชอบ  สามารถขบัรถยนต์
ได ้มใีบอนุญาตขบัขี�

045-267331,098-

2806089

พนักงานบนัทกึขอ้มลู ไมร่ะบุ 10,000 

บาท/ด
2 20 - 35 จบ  ปวช.ขึ�นไป ใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรพ์ื�นฐานไดด้ ีบนัทกึ
ขอ้มลูสนิคา้ ขอ้มลูลกูคา้และเอกสาร
อื�นๆที�เกี�นยวขอ้ง

045-267331,098-

2806089

บรษิัท อาอูอ๋นิเตอรฟ์ู้ด จํากดั พนักงานขาย/ขนสง่ ชาย 12,000 -

 25,000

 บาท

1 25 - 40  จบ ม.6 ขึ�นไป ขบัรถยนตไ์ด ้สามารถ
เดนิทางตา่งจังหวัดได(้สปัดาหล์ะ 1 

ครั�ง)

 สามารถสง่สนิคา้ตามรายการสั�งซื�อได ้

064-1566266

พนักงานฝ่ายผลติ ชาย /

 หญงิ
10,000 

บาท
2 25 - 45  ผลตินํ�าจิ�มสกุี�ในหอ้งตม้/หอ้งบรรจุ 064-1566266
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท อบุล เวลเนส เซน็เตอร ์จํากดั การตลาด ชาย /

 หญงิ
14,000 -

 15,000

 บาท

2 25 - 40  วฒุ ิปวส.ขึ�นไป สาขาการตลาด หรอื
สาขที�เกี�ยวขอ้ง ออกแบบ และจัด
กจิกรรมสง่เสรมิการตลาด เพื�อเพิ�ม
ยอดขายใหก้บับรษิัทฯ  ออกตดิตอ่
ลกูคา้ ประชาสมัพันธ ์หากมปีระสบ
การจะรับพจิารณาเป็นพเิศษ

045-255700 

,0834194826

พนักงานขายเวชภณัฑ์
ทางการแพทย์

ชาย /

 หญงิ
14,000 -

 15,000

 บาท

2 24 - 40  วฒุ ิปวส.ขึ�นไป มรีถยนตส์ว่นตัว
นํามาใชป้ฎบิตังิานได ้ลักษณะงาน 

ออกพบลกูคา้ เสนอขายสนิคา้ 
ประชาสมัพันธส์นิคา้และบรกิารของ
บรษิัท หากมปีระสบการจะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ มคีา่นํ�ามนั คา่
เสื�อมรถและคา่คอมมชิชั�น

045-255700 ,063-

7516074

พยาบาล(วชิาชพี) ชาย /

 หญงิ
18,000 

บาท ขึ�น
ไป

1 25 - 40  วฒุปิรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์
 ปฏบิตัหินา้ที�ดแูลผูป้่วย ประจําสาขา  

เวลาปฏบิตังิาน จันทร ์- ศกุร ์ 08.00น.

 - 17.00 น.

045-255700 ,083 

4194826

18,000-2

0,000 

บาท ขึ�น
ไป

1 25 - 40  วฒุปิรญิญาตร ีสาขา พยาบาลศาสตร์
 ลักษณะ งานบรกิารผูป้่วยที�เขา้รับ
การรักษา เวลาปฏบิตังิาน จันทร ์- 
ศกุร ์ 08.00น. - 17.00 น.

045-255700 ,063-

7516074
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

บรษิัท เอ็มซซี ีแอพพาเรล จํากดั หัวหนา้บญัช/ีการเงนิ ญ 15,000-1

8,000

บ/ด

1 28-45  จบ ปวส. ขึ�นไป ใชโ้ปรแกรมดา้น
บญัช ีexpess ,Quickbook มี
ประสบการณ์ทํางาน 3-5  ลักษณะงาน
 จัดทําภาษีตา่งๆ กระทบยอด สรปุ
คา่ใชจ้า่ย จัดทําใบสําคัญจา่ย 

เอกสารสง่สรรพกร ประสานงาน 

Sopplirer และงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั
บญัชี

045-210578,063-

3031331

บรษิัท เอสดับบลวิ กรุ๊ป 2019 จํากดั โฟรแ์มน ชาย 12,000

บ/ด
2 25-35  จบ ปวส. ขึ�นไป สาขาที�เกี�ยวขอ้ง ขบั

รถยนตไ์ด ้มปีระสบการณ์ 1  ลักษณะ
งาน ควบคมุงานกอ่สรา้ง มี
ประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

คา่จา้งสามารถตอ่รองไดต้าม
ประสบการณ์ทํางาน

087-6392991

วศิวกรโยธา ชาย 15,000

บ/ด
1 25-35 จบ. ป.ตร ีวศิวกรรมโยธา ขบัรถยนต์

ได ้ใชโ้ปรแกรมที�เกี�ยวขอ้งได ้มี
ประสบการณ์ควบคมุงาน 1   ลักษณะ
งาน ควบคมุงานกอ่สรา้งใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย อตัราคา่จา้งสามารถ
ตอ่รองไดต้ามประสบการณ์

087-6392991

บรษิัท ฮั �วเชงิไทยรับเบอร ์จํากดั พนักงานชปิปิ�ง ช/ญ 10,000-1

5,000

บ/ด

2 23-45  จบ ป.ตร ีสาขา ที�เกี�ยวขอ้ง มทีักษะ
ดา้นภาษา Eng ลักษณะงาน ตดิตอ่
ประสานงานการสง่ออก เอกสารการ
สง่ออก และภาษีอตัราการแลกเปลี�ยน

061-2624787
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

พล.ต.ท.ธเนษฐ สนุทรสขุ คนสวนแมบ่า้น(ประจํา) ช/ญ 10,000 

ขึ�นไป
2 20-50 ไมจ่ํากดัการศกึษา รับคูส่าม-ีภรรยา 

ลักษณะงาน ดแูลสวน ดลูตน้ไม ้ตัด
ตกแตง่กิ�งไม ้และทําความสะอาด
บา้น ทําอาหาร และดแูลสนุัขและแมว
 อาหารที�พักฟรี

086-6687888 ,082-

8762288

รา้น 3 ก วัสดกุอ่สรา้ง พนักงานทั�วไป ชาย 325-400/

วัน
2 20-45 ไมจ่ํากดัการศกึษา รักงานบรกิาร 

ชอบทํางานเป็นทมี ทํางานตามที�
ไดร้ับมอบหมายได ้

064-7603815

โรงแรมวโีฮเทล แมบ่า้นโรงแรม หญงิ 325บ/ว 1 25-50 ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด 

รักงานบรกิาร ลักษณะงาน ทําความ
สะอาดหอ้งพักและงานอื�นๆที�ไดร้ับ
มอบหมายได ้

097-3344480

วทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการนาจะหลวย ครสูอนชา่งไฟฟ้า ชาย 9,750 - 

10,000 

บาท

1 25-30  จบ ป.ตร ีสาขาชา่งไฟฟ้ากําลัง วัน
และเวลาทํางาน 8.00 -17.00 น. 

ตดิตอ่คณุสรุชยั  ราชคม  0935293512

093-5507021

หจก. กจิเจรญิอาณาจักรภณัฑ์ เชค็เกอรค์ลังสนิคา้ ไมร่ะบุ 325/วัน
หรอื
ตามตก
ลง

1 20 ขึ�นไป จบ ม.6  ขึ�นไป รับ-จา่ยสนิคา้ นับส
ต๊อก ตรวจสอบสนิคา้เขา้-ออกระบบ
ใหถ้กูตอ้ง

095-0247099

ธรุการคลังสนิคา้ ไมร่ะบุ 325/วัน
หรอื
ตามตก
ลง

1 20  ขึ�น
ไป

จบ ปวช. ขึ�นไป รับ-จา่ยสนิคา้ 
ตรวจสอบสนิคา้คงคลังและเอกสาร
ใหถ้กูตอ้ง

095-0247099

พนักงานขบัรถจัดสง่ ชาย 11,000 -

 13,000

 บาท

2 22 ขึ�นไป  ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกึษา 

 มใีบอนุญาตขบัขี� ท.2

 ขยนั อดทน พรอ้มเรยีนรูง้าน

095-0247099
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หจก. กจิเจรญิอาณาจักรภณัฑ์ พนักงานบญัชี ชาย /

 หญงิ
9,750 

บาท 

หรอื
ตามตก
ลง

2 20 - 35 จบ ปวส.  ป.ตร ีสาขา บญัช ีการเงนิ 

และสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ลักษณะงาน 

จัดทําเอกสารบญัช ีรายรับ รายจา่ย 

ภาษีซื�อ  ขาย บญัทกึขอ้มลูทางบญัชี
 ตดิตอ่ประสานงานทั �งภายในและ
ภายนอกองคก์ร มทีักษะการใช ้
คอมพวิเตอรด์า้นบญัช ีมี
ประสบการณ์ในการทํางาน 2  พน้
ภาระทางทหาร

095-0247099

พนักงานยกสนิคา้ (เด็กรถ) ชาย 350 

บาท / วัน
5 20 ขึ�นไป  ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกึษา 

 สง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ และบรษิัท 

 ขยนั อดทน พรอ้มเรยีนรูง้าน

095-0247099

หน. คลังสนิคา้ ไมร่ะบุ 10,000

ขึ�นไป
หรอื
ตามตก
ลงกนั

1 25-40 จบ ปวส. ขึ�นไป มปีระสบการทํางาน
อยา่งนอ้ย 2  ใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรพ์ื�นฐานในงานได ้

สามารถควบคมุและดแูลการ
ปฎบิตังิานฝ่ายคลังสนิคา้ การรับ-การ
จา่ยสนิคา้และบรกิารลกูคา้ใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายบรษิัท

095-0247099

หจก. ตน้สเกลแอนดเ์อ็นจเินยีริ�ง ชา่งบรกิาร ชาย 10,000-1

3,000บ.

1 24-35  ปวช. ขึ�นไป สาขา ไฟฟ้า 
อเิล็กทรอนกิส ์ใชโ้ปรแกรมคอมพิ
เตอรพ์ื�นฐานได ้
ลักษณะงาน ตดิตั �ง ซอ่ม เครื�องชั�ง
นํ�าหนัก 

เงื�อนไข ออกพื�นที�ตา่งจังหวัดไได ้

ตดิตอ่สอบถามนายจา้งโดยตรง โทร.
0818789079

081-8789079
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หจก. ตน้สเกลแอนดเ์อ็นจเินยีริ�ง ฝ่ายขาย/ธรุการ หญงิ 9,750-12

,000บ/ด
1 22-35  จบ ปวช. ขึ�นไป สาขา การตลาด 

หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

 ลักษณะงาน ขายสนิคา้และจัดทํา
เอกสารตา่งฯของบรษิัท 

เงื�อนไข มนุษยสมัพันธด์ ีรักงานขาย
งานบรกิาร ใชส้ื�อออนไลนแ์ละ
โปรแกรมงานออฟฟิศได ้

081-8789079

หจก. บา้นแพว้กรุ๊ป แมบ่า้นสํานักงาน หญงิ 325บ/ว 2 25-45 ไมจ่ํากดัการศกึษา รักความสะอาด 

ทํางานตามที�ไดร้ับมอบหมายได ้

ลักษณะงาน ทําความสะอาด
สํานักงานและพื�นที�โดยรอบ

045-425010

หจก.ถาวรยางยนต ์ไทร ์โปรเฟซชลัแนล ชา่งชว่งลา่ง ชาย 9,750-13

,000บ/ด
3 18-28 จบ ปวช.ขึ�นไป สาขา ชา่งยนต ์

เครื�องมอืกล หรอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง 
หากซอ่มเครื�องยนตไ์ดจ้ะพจิารณา
เป็นพเิศษ ลักษณะงาน เปลี�ยนลอ้
รถยนต ์เปลี�ยนถา่ยนํ�ามนัเครื�อง ซอ่ม
ชว่งลา่งและงานอื�นที�ไดร้ับมอบหมาย

045-255222 ,095-

5913888

หจก.ทเีจ คอนสตรัคชั�น แอนด ์ดไีซน์ พนักงานธรุการ/บญัชี หญงิ 9,750-12

,000บ/ด
2 20-45  สามารถทําบญัช ีรายรับรายจา่ยได ้

 สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
พื�นฐานไดด้ี
 ทําบญัชพีื�นฐาน ภาษีขาย ภดง3,

ภดง.53 ได ้
 ทํางานวันจันทร ์ เสาร ์เวลา 08.00 

17.00 น.

045-264995 ,061-

9565592
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หจก.ทเีจ คอนสตรัคชั�น แอนด ์ดไีซน์ สถาปนกิ ชาย 15,000-2

0,000 

บ./ด.

1 20-40  จบ ป.ตร ีสาขาสถาปัตยห์รอืสาขาที�
เกี�ยวขอ้ง เขยีนแบบ, รูจ้ักวางแผน
ควบคมุงานได ้ ใชโ้ปรแกรม Sketch 

up, Auto cad ไดด้ี หากมี
ประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

ทํางานวันจันทร ์ เสาร ์เวลา 08.00 - 

17.00 น.

045-264995,061-

9565592

หจก.เทยีนกวางกระจก พนักงานขาย ชาย/

หญงิ
325บ/ว 2 18-35 จบ ม.3 ขึ�นไป ขบัรถยนตห์รอื

รถจักรยานยนตไ์ด ้ลักษณะงาน 

เสนอขายสนิคา้และบรกิารของบรษิัท
 จัดเก็บและเชค็สต๊อกสนิคา้

045-301944 

,0619456333

หจก.ไทยยนต์ เจา้หนา้ที�การตลาด
ออนไลน์

ชาย/

หญงิ
10,000 

ขึ�นไป
1 22-35 จบ ปวส. สาขา การตลาด คอมพเิตอร์

 หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง สามารถ
ทํางานตัดแตง่รปูภาพลงเฟสบุค๊ ยทูปู
 ลักษณะงาน จัดทําแผนการตลาด 

วเิคราะห ์จัดกจิกรรมและงานมารเ์ก็ต
ติ�งออนไลน์

045-243548,083-

1244842

ชา่งซอ่มรถจักรยานยนต ์

ประจําสาขา
ชาย 325/ว 1 21-40  จบ ม.3 ขึ�นไป มคีวามรูด้า้น

รถจักรยานยนตห์รอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง 
 สามารถซอ่มรถจักรยานตย์นตไ์ด ้
 ชา่งรถจักรยานยนต ์  อ.ทุง่ศรอีดุม  

อ.หว้ยขยงุ อ.วารนิ  อ.โขงเจยีม อ.

พนมไพร

045-243548,083-

1244842
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หจก.ไทยยนต์ ชา่งซอ่มรถจักรยานยนต ์

ประจําสาขา
ชาย 9,750

บ/ด
1 22-45  จบ ม.3 ขึ�นไป มคีวามรูด้า้น

รถจักรยานยนตห์รอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง
 สามารถซอ่มรถจักรยานตย์นตไ์ด ้ 
ชา่งรถจักรยานยนต ์  อ.ทุง่ศรอีดุม  

อ.กนัทรลักษ์ อ.นํ�าเกลี�ยง  จ.

อํานาจเจรญิ

045-243548,083-

1244842

ผูจ้ัดการฝ่ายขาย สาขา 
หนองบวั

ชาย/

หญงิ
10,000 

ขึ�นไป
1 25-60 จบ ป.ตร ีดา้นบรหิารหรอืสาขาอื�นที�

เกี�ยวขอ้ง มปีระสบการณ์ทํางาน 2  

ดแูลยอดขายใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายที�บรษิัทกําหนด ควบคมุ 

ดแูลพนักงาน (หจก.มติรซไูทยยนต ์

แยกหนองบวั)

045-243548,083-

1244842

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป พนักงานขาย ช/ญ 12,000 -

 16,000

 บ./ด.

2 25 - 35 จบม.3  ปวส. ลักษณะงาน ออกไป
กระจายสนิคา้ในพื�นที�ที�รับผดิชอบใน
ตลาดและเขตพื�นที� สามารถออก
ตา่งจังหวัดได ้มรีถยนตท์ี�สามารถใช ้
ไปทํางานได ้มใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

045-425010

พนักงานขายเครดติ ช/ญ 13,600 -

 20,000

 บ./ด.

2 30 - 45 จบม.6 ขึ�นไป ลักษณะงาน ออกไป
กระจายสนิคา้ในพื�นที�ที�ไดร้ับ
มอบหมาย มใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์

มปีระสบการณ์ในการทํางาน 1

045-425010

หจก.บา้นและที�ดนิรวมสนิไทย ชา่งกอ่สรา้งทั�วไป ชาย 350-400

บ/วัน
2 25-45 จบ ป.6 ขึ�นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 

2  สามารถกอ่อฐิ ฉาบปนูทํางานตาม
คําสั�งหัวหนา้งานได ้

045-311728
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หจก.บา้นและที�ดนิรวมสนิไทย พนักงานขาย ชาย/

หญงิ
10,000

บ/ด
2 25-35 จบ ปวส. ขึ�นไป สาขา การตลาด มี

ประสบการณ์ทํางาน 2  สามารถ
นําเสนอขายสนิคา้และบรกิารตา่งๆ
ของบรษิัท จัดกจิกรรมงานสง่เสรมิ
การขายตา่งอําเภอและจังหวัด
ใกลเ้คยีง

045-311728

หจก.ย ูซคัเซส คอมพวิเตอร์ ชา่งเทคนคิ ชาย 9,750 - 

12,000 

บาท

2 21-35  จบ ปวส. ทกุสาขา และมี
ประสบการณ์ทํางานที�เกี�ยวขอ้งกบั
ตําแหน่ง 1  ลักษณะงาน ตดิตั �งเดนิ
สายสญัญาณกลอ้งวงจรปิด 

045-242321 ,086-

3556143

เสมยีน ขายหนา้รา้น ชาย /

 หญงิ
9,750 - 

12,000 

บาท

2 20-25  จบ ปวช. ,ปวส. สาขา คอมธรุกจิหรอื
บญัช ีหรอืมปีระสบการณ์ใชโ้ปรแกรม
 Excel ได ้

 ลักษณะงาน ทําหนา้ที�ขายสนิคา้
หนา้รา้น ตรวจนับสนิคา้ บนัทกึขอ้มลู
และทํางานเป็นทมีได ้ชอบเรยีนรูง้าน
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ

045-242321 ,086-

3556143

หจก.ย.ูบ.ีเอส. เพสทค์อนโทรล พนักงานขบัรถและบรกิาร ชาย 10,000-1

2,000

บ/ด

3 20-50 จบ ม.3 ขึ�นไป ขบัรถยนตไ์ด ้พน้ภาระ
ทหารแลว้  ลักษณะงาน  สามารถขบั
รถบรกิารป้องกนักําจัดแมลงและสตัว์
พาหะ ตามอาคาร บา้นเรอืน โรงแรม 

โรงงาน ในเขตพื�นที�ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ทํางาน จ-ส
 เวลา 08.00-17.00น.

045-953224 ,098-

0970799
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โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หจก.ลํ�าฟ้า โอ เอ แอนด ์สเตชั�นเนอรี� พนักงานขบัรถจัดสง่สนิคา้ ชาย 9,750 - 

11,000 

บ./ด.

1 25 - 45  สง่สนิคา้ตามที�ไดร้ับมอบหมายไป
ตา่งอําเภอได ้
 ตรวจสอบความถกูตอ้งสนิคา้ตามที�
ไดร้ับ 

มอบหมาย

 สามารถขยัรถยนต ์6 ลอ้ได ้และมี
ใบอนุญาตขบัขี�

045-246006 ตอ่ 111

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทลูสเ์รนทัล พนักงานขบัรถแบคโฮเล็ก ชาย 450-500

บ/ว
1 ไมจ่ํากดัการศกึษา มปีระสบการณ์จะ

พจิารณาเป็นพเิศษ
092-6731408

หจก.สนิคา้ซเิมนตไ์ทย (เมอืงวส้ด)ุ Sale ไมร่ะบุ 9,750-15

,000บ/

เดอืน

2 22-35 จบ ปวส. ขึ�นไป วางแผนการขาย 

ออกพบลกูคา้ เพิ�มลกูคา้ใหม ่ดแูล
ลกูคา้เกา่ และทํางานไดต้าม
เป้าหมายบรษิัท

045-208530 ,063-

5153522

พนักงานขาย ไมร่ะบุ 9,750-15

,000บ/

เดอืน

3 22-35 จบ ม.6 ขึ�นไป ตอ้นรับลกูคา้หนา้รา้น 

ใหค้ําปรกึษา เสนอขายสนิคา้ แจง้
โปรโมชั�น ทําขอ้มลูลกูคา้และ
แผนการขายไดต้ามเป้าหมายบรษิัท

045-208530 ,063-

5153522

พนักงานคลังสนิคา้ ชาย 9,750

บ/ด
3 22-35 จบ ม.6 ขึ�นไป ตอ้นรับลกูหนา้

คลังสนิคา้ ตรวจสอบสนิคา้กอ่นสง่
และจัดเรยีงสนิคา้ใหล้กูคา้ไดถ้กูตอ้ง
 ครบถว้น

045-208530 ,063-

5153522

หจก.อารเ์อสท ีเอเชยีแปซฟิิก ชา่งไฟฟ้า(ประสบการณ์) ชาย 350-400

บ/วัน
2 25-35 จบ ปวส.ขึ�นไป มปีระสบการณ์การ

ทํางาน 2   สารมารถซอ่มแซมและ
แกไ้ขระบบไฟฟ้าในอาคารและงาน
อื�นๆที�มอบหมายได ้

045-311728
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หจก.อารเ์อสท ีเอเชยีแปซฟิิก ชา่งส(ีประสบการณ์) ชาย 400-500

บ/ด
2 25-35 จบ ป.6 ขึ�นไป มปีระสบการณ์ทํางาน 

2  สามารถเคาะพน่สอีปุกรณ์
การเกษตรและงานอื�นๆที�มอบหมาย
ได ้

045-311728

หจก.อบุลจมิเซอรว์สิ ชา่งเทคนคิ/ชา่ง
คอมพวิเตอร์

ชาย 9,750

บ/ด
2 20 ขึ�นไป  สามารถซอ่มคอมพวิเตอร ์ปริ�นเตอร ์

เดนิระบบสายแลนได ้ขบัรถยนตไ์ด ้  
เวลาทํางาน 08.30-17.30 หยดุวัน
อาทติย์

045-317697-8 ,081-

8768288

ชา่งเทคนคิ/ชา่ง
คอมพวิเตอร

ชาย 320-400

บ/ว
2 20 ขึ�นไป  สามารถซอ่มคอมพวิเตอร ์ปริ�นเตอร ์

เดนิระบบไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิส)์ได ้

ขบัรถยนตไ์ด ้  เวลาทํางาน 

08.3017.30 หยดุวันอาทติย์

045-317697-8

หา้งหุน้สว่นจํากดั พนิเฟอร ์(1990) คนขบัรถเครน 30 ตัน ชาย 9,750 

บ./ด.

1 23-45  สามารถขบัรถเครน นํ�าหนัก 30 ตัน
ขึ�นได ้  ทํางานจันทร ์ เสาร ์เวลา 
08.00-17.00 น.

045-855309 ,081-

8765946

ชา่งควบคมุงานกอ่สรา้ง ชาย 9,750 

บาท ขึ�น
ไป

2 22 - 50  จบ ปวส.ขึ�นไป สาขา โยธา กอ่สรา้ง 
 ผา่นการคัดเลอืกทหารแลว้ 
 สามารถควบคมุงานหลอ่เสาเข็ม 

สะพานคอนกรตี หลอ่ปนู คาน พื�น
สะพาน ได ้
 คา่จา้งแลว้แตป่ระสบการณ์ในการ
ทํางานสามารถตกลงกนัได ้เดนิทาง
ตา่งจังหวัดได ้

045-855309,081-

8765946
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หา้งหุน้สว่นจํากดั พนิเฟอร ์(1990) พนง.ขบัรถเทรลเลอร์ ชาย 9,750 

บาท ขึ�น
ไป

1 25 - 45  ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกึษา  มใีบขบัขี�  
สามารถขบัรถเทรลเลอร ์สง่คาน
สะพาน เสาเข็ม แผน่พื�นสะพาน 

08.00-17.00 น. เงนิเดอืนสามารถตก
ลงกนัไดต้ามประสบการณ์

045-855309 ,081-

8765946

พนักงานขบัรถ 18 ลอ้ ชาย 9,750 

บาท ขึ�น
ไป

1 23 - 45  ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกึษา  มใีบขบัขี� ท.2

 ขึ�นไป  คา่จา้งพจิารณาตาม
ประสบการณ์

045-855309 ,081-

8765946

วศิวกรโยธา ชาย 15,000 

บาท
1 22 - 60  จบสาขาโยธา,ผา่นการเกณฑท์หาร 

มปีระสบการณ์ควบคมุงานกอ่สรา้ง 

รูจ้ักวางแผนงาน ควบคมุ งาน
กอ่สรา้งสะพาน เสาเข็ม หลอ่คาน 

แผน่พื�นสะพาน คา่จา้งสามารถตกลง
กนัไดต้ามประสบการณ์ เวลาทํางาน 

8.00-17.00 น. เงนิเดอืน + 

ประสบการณ์

045-855309 ,081-

8765946

หา้งหุน้สว่นจํากดั สนัตภิาพออโตส้ปอรต์ พนักงานทั�วไป หญงิ 325/วัน 1 30-50  ไมจ่ํากดีการศกึษา  มใีบขบัขี�รถยนต์
 ลักษณะงาน  ขบัรถรับสง่อะไหล่

045-435230,094-

2747878

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพายกลการ พนักงานขบัรถ ชาย 350 

บาท / วัน
1 25 ขึ�นไป  ขบัรถสง่วัสดกุอ่สรา้งตาม Site งาน

ในอบุล และตา่งจังหวัดได ้ ขยนั 

อดทน พรอ้มเรยีนรูง้าน

083-1000026

พนักงานขบัรถ ท.2 ชาย 350บ/วัน 2 25-60  ไมจ่ํากดัการศกึษา มใีบขบัขี�ประเภท
 2 ขบัรถบรรทกุขนสง่วัสดกุอ่สรา้ง
ตามไซดง์าน ตามโครงการได ้หาก
ขบัเครน รถแบคโฮไดจ้ะพจิารณา
เป็นพเิศษ

083-1000026
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ตาํแหนง่งานวา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี
ขอ้มลูอพัเดท วนัที� 24 มถินุายน 2564 

โดย สํานกังานจดัหางานจงัหวดัอบุลราชธานี

ฝากประวัติ
บรษิทั/นายจา้ง ตาํแหนง่งาน เพศ คา่จา้ง

(บาท)

จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) คณุสมบตั/ิเง ื�อนไข เบอรโ์ทรศพัท์

com pos sex sala number age con tel

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพายกลการ โฟรแ์มน ชาย 12,000 -

 16,000

 บาท

1 25 - 35  วฒุกิารศกึษาปรญิญาตร ีควบคมุ
งานกอ่สรา้งในตา่งจังหวัดได ้ หากมี
ประสบการณ์จะรับพจิารณาเป็นพเิศษ
  ทํางาน 07.00-17.00น.

081-5473604

หา้งหุน้สว่นจํากดั อบุลอนันตพ์านชิ พนักงานทั�วไป ชาย 350-365

บ/ว
5 22-35  จบ ป.6 ขึ�นไป พน้ภาระทางทหาร

แลว้ ลักษณะงาน จัดสนิคา้ตาม
รายการสั�งซื�อจากลกูคา้ ยกลงและ
จัดสง่สิ�นคา้ใหก้บัลกูคา้

045-317465-7

แมบ่า้น หญงิ 335-345

บ/ว
2 20 - 50 จบป.6 ขึ�นไป ลักษณะงาน ทําความ

สะอาด และงานตา่งๆที�ไดร้ับหมอบ
หมาย

045-317465-7

ผลรวมทั �งหมด
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