
ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

1 บจก.เวอร์เทก็ซ์ แอพพาเรล หวัหนา้สรรหาและพฒันาบุคคล 1 ช./ญ. 28 -35 ป.ตรี 16,000 1. มีขบัขี,  ขบัรถยนตไ์ด ้ มีประสบการณ์

ต.โนนผึ5ง  อ.วารินชาํราบ 2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

จ.อุบลราชธานี

หวัหนา้ค่าจา้งและเงินเดือน 1 ช./ญ. 28-35 ป.ตรี 16,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

เจา้หนา้ที,บญัชี 1 ช./ญ. 23-35 ป.ตรี บญัชี 12,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

เจา้หนา้ที,แพลนนิ,ง 1 ช./ญ. 23-35 ป.ตรี ว.ศ.บ. 12,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

เจา้หนา้ที, PPC 1 ช./ญ. 23-35 ป.ตรี 12,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

หวัหนา้ IT 1 ช./ญ. 28-35 ป.ตรี คอมฯ 18,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.เวอร์เทก็ซ์ แอพพาเรล เจา้หนา้ที, IT 2 ช./ญ. 23-35 ป.ตรี คอมฯ 10,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

ต.โนนผึ5ง  อ.วารินชาํราบ 2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

จ.อุบลราชธานี

เจา้หนา้ที, ADMIN 1 ช./ญ. 23-35 ปวส.-ป.ตรี 18,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

หวัหนา้แผนก จป.วชิาชีพ 1 ช./ญ. 28-35 ป.ตรี-ป.โท 10,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

เจา้หนา้ที,สถิติและขอ้มูล 1 ช./ญ. 23-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 1. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

2. ประกนัสงัคม  โบนสัประจาํปี  ชุดฟอร์ม

2 บจก.ทีทีซีมอเตอร์อุบลราชธานี พนกังานขาย/Sales 10 ช./ญ. 20-35 ป.ตรี 9,150 + 1. นาํเสนอขายผลิตภณัฑข์องบริษทัต่างๆ

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 2. เงินเบี5ยเลี5ยง คอมมิชชั,น เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

จ.อุบลราชธานี 3. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.ทีทีซีมอเตอร์อุบลราชธานี พนกังานการตลาด/Marketing 1 ช./ญ. 25-35 ป.ตรี 13,000 + 1. วเิคราะห์ประเมิน/วางแผนการตลาด

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 2. เงินเบี5ยเลี5ยง  เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

จ.อุบลราชธานี 3. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี

4. อตัราค่าจา้งสามารถต่อรองไดต้ามประสบการณ์

ผูจ้ดัการอะไหล่ 1 ช./ญ. 30-40 ป.ตรี 15,000 + 1. บริหารจดัการ อะไหล่รถยนต์

2. เงินเบี5ยเลี5ยง  เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

3. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี

4. อตัราค่าจา้งสามารถต่อรองไดต้ามประสบการณ์

พนกังานธุรการอู่สี 1 ญ. 25-35 ป.ตรี 12,000 + 1. งานธุรการอู่สี

2. เงินเบี5ยเลี5ยง  เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

3. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี

4. อตัราค่าจา้งสามารถต่อรองไดต้ามประสบการณ์

พนกังานรับรถ 1 ช./ญ. 25-35 ป.ตรี 12,000 1. ที,ปรึกษางานบริการของศูนยบ์ริการ

2. เงินเบี5ยเลี5ยง  Incentive  เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

3. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.ทีทีซีมอเตอร์อุบลราชธานี ช่างซ่อมบาํรุงอาคารและสถานที, 1 ช. 25-40 ปวช. + 9,150 1. เงินเบี5ยเลี5ยง  เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 2. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี

จ.อุบลราชธานี

พนกังานขบัรถ/ทดสอบรถ 1 ช. 25-35 ปวช. + 9,150 1. เงินเบี5ยเลี5ยง  เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

2. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี

พนกังานลา้งรถ 1 ช. 20-30 ปวช. + 9,150 1. เงินเบี5ยเลี5ยง  เบี5ยขยนั  โบนสัประจาํปี  ประกนัสงัคม

2. ชุดยนูิฟอร์ม  วนัหยดุพกัร้อน  ท่องเที,ยวประจาํปี

3 บจก.หทยัวานิช พนกังานขายหน่วยรถ 6 ช. 22-35 ม.6 + 9,150 1. โบนสั ยนูิฟอร์ม ที,พกั ประกนัอุบตัิเหตุ

ต.หนองกินเพล อ.วารินชาํราบ 2. ประกนัสงัคม ทริปท่องเที,ยว Incentive

จ.อุบลราชธานี

พนกังานขบัรถ 4 ช. 22-35 ปวช. + 9,150 1. โบนสั ยนูิฟอร์ม ที,พกั ประกนัอุบตัิเหตุ

2. ประกนัสงัคม 

ผูช้่วยคนขบัรถ(เด็กรถ) 4 ช. 20-30 ม.3 + 9,150 1. โบนสั ยนูิฟอร์ม  ประกนัอุบตัิเหตุ

2. ประกนัสงัคม 



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.หทยัวานิช แม่บา้น 2 ญ. 20-45 ป.6 + 9,150 1. โบนสั ยนูิฟอร์ม ประกนัอุบตัิเหตุ 

ต.หนองกินเพล อ.วารินชาํราบ 2. ประกนัสงัคม อาหารกลางวนั

จ.อุบลราชธานี

4 บจก.เจริญพฒันาอาเขต กราฟฟิกดีไซน์ 1 ช./ญ. 20 + ปวส. - ป.ตรี 9,150 1. ออกแบบป้ายโฆษณาต่างๆ อพัเดตผงัโครงการ

ต.ในเมือง  อ.เมือง 2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

จ.อุบลราชธานี

พนกังาน IT 1 ช./ญ. 20 + ปวส. - ป.ตรี 9,150 1. ดูแลเวบ็ไซตแ์ละเครื,องมือเกี,ยวกบัไอทีทั5งหมด

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนกังานการตลาด 3 ช./ญ. 22 + ปวส. - ป.ตรี 9,150 1. วางแผนงานประชาสมัพนัธ์โครงการ, หาลูกคา้มาเช่าโครงการ

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนกังานบญัชีลูกหนี5 2 ญ. 23 + ป.ตรี บญัชี 9,150 1. ทาํใบแจง้หนี5 , คืนพื5นที,, ตรวจสอบสถานะลูกหนี5 , อื,นๆ

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนกังานตรวจสอบ 2 ช. 25 + ปวส. - ป.ตรี 9,150 1. ติดตามการชาํระค่าเช่า, ติดตามลูกหนี5คา้งชาํระ

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.เจริญพฒันาอาเขต วศิกรโครงการ 1 ช. 28 + ป.ตรี 18,000 1. รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลก่อสร้างและระบบงานไฟฟ้า

ต.ในเมือง  อ.เมือง 2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

จ.อุบลราชธานี

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช./ญ. 25 + ปวช. - ป.ตรี 9,150 1. ซ่อมแซมและบาํรุงรักษางานไฟฟ้า, ประปา

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

ผูบ้ริหารโครงการ 1 ช./ญ. 28 + ป.ตรี 20,000 1. วางแผนงานดูแลและแกไ้ขปัญหาต่างๆที,เกิดขึ5น 

2. ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้และรายงานผล

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

รปภ. 3 ช./ญ. 25 + ม.3 + 9,150 1. ดูแลความปลอดภยัภายในโครงการทั5งหมด

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

5 หจก.อะไหล่พนัธ์ทิพยอ์ุบล พนกังานขาย 6 ช./ญ. 18-40 ปวช. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี พนกังานขายส่งประมูลงาน 2 ช./ญ. 18-40 ปวช. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนกังานบญัชี 2 ช./ญ. 20-40 ปวส. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

หจก.อะไหล่พนัธ์ทิพยอ์ุบล

ต.ในเมือง  อ.เมือง พนกังานบุคคล 1 ช./ญ. 20-40 ปวส. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.อุบลราชธานี

Web Admin 2 ช./ญ. 20-40 ปวส. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Graphic Design 2 ช./ญ. 18-40 ปวช. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนกังานการตลาด 2 ช./ญ. 20-40 ปวส. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนกังานแคชเชียร์ 2 ช./ญ. 18-40 ปวช. - ป.ตรี 10,000 1. ทาํงานตามเวลาหา้งได ้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 บจก.เซ็นทรัลพฒันา หวัหนา้แผนกจดัซื5อ 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 20,000 1. จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื,นที,เกี,ยวขอ้ง

ต.แจระแม  อ.เมือง 2. รับผิดชอบการประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในองคก์ร เพื,อรวบรวมรายการ -

จ.อุบลราชธานี     จดัซื5อจดัจา้งและติดต่อบริษทัภายนอกในการจดัซื5อ จดัจา้งรวมถึงการจดัเก็บเอกสาร

    รายชื,อบริษทัภายนอกสาํหรับจดัซื5อ จดัจา้งและเอกสารสินคา้ และรายการจดัซื5อ

    จดัจา้งให้เป็นหมวดหมู่ และรวบรวมเอกสารให้บญัชีและการเงินตามระเบียบของ

    บริษทั

3. มีประสบการณ์ดา้นการจดัซื5อ 2-3 ปี มีความรู้ในระบบจดัซื5อ สามารถใชโ้ปรแกรม

    สาํเร็จรูปในระบบจดัซื5อ (Online Purchasing) และระบบ Microsoft word, Excel



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.เซ็นทรัลพฒันา เจา้หนา้ที,-เจา้หนา้ที,อาวสุโส 1 ช. 25-35 ปวช. - ป.ตรี 10,000 - 1. ตรวจสอบสาเหตุ เพื,อทาํการซ่อมแซมบาํรุงรักษาอาคารสถานที,ศูนยก์ารคา้

ต.แจระแม  อ.เมือง แผนกอาคาร 13,500    ให้พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ

จ.อุบลราชธานี 2. ควบคุมดูแลผูร้ับเหมาการตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร ให้ปฏิบตัิงานถูกตอ้ง

    ตามระเบียบของบริษทัและก่อให้ความปลอดภยัในขณะทาํงาน รวมถึงหลงัจาก

    การเปิดใชต้อ้งปลอดภยักบัผูใ้ชบ้ริการดว้ย

3. ปฏิบตัิตามที,ไดม้อบหมายเสร็จตามเวลาที,กาํหนดและถูกตอ้ง

4. มีประสบการณ์ดา้นงานก่อสร้าง อยา่งนอ้ย 2 ปี

5. ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่

7 บจก.ย-ูพาร์ค กุ๊ก 10 ช./ญ. 22-35 ไม่จาํกดั 10,000 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

จ.อุบลราชธานี 3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

ผูช้่วยกุ๊ก 20 ช./ญ. 22-35 ไม่จาํกดั 305/วนั 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

พนกังานเสริฟ 20 ช./ญ. 22-35 ไม่จาํกดั 305/วนั 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.ย-ูพาร์ค พนกังานลา้งจาน/ 6 ช./ญ. 22-35 ไม่จาํกดั 305/วนั 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง ทาํความสะอาด 2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

จ.อุบลราชธานี 3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

มา้เร็ว (บาร์นํ5า) 5 ช./ญ. 22-35 ไม่จาํกดั 305/วนั 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

พนกังานธุรการ/จดัซื5อ 4 ญ. 22-35 ป.ตรี 10,000 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

พนกังานบุคคล/บญัชี 4 ญ. 22-35 ป.ตรี 10,000 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

แคชเชียร์ 6 ญ. 22-35 ไม่จาํกดั 305/วนั 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.ย-ูพาร์ค ผูจ้ดัการร้าน 3 ช./ญ. 22-35 ป.ตรี 15,000 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

จ.อุบลราชธานี 3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

พนกังานนวดแผนไทย 10 ญ. 22-35 ไม่จาํกดั 305/วนั 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

พนกังานการตลาด 4 ช./ญ. 22-35 ป.ตรี 10,000 1. มีประสบการณ์จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความซื,อสตัย,์ ขยนั อดทน, มีความคล่องตวั, มีจิตบริการ, รักในงานบริการ

3. เบี5ยขยนั  ประกนัสงัคม  Incentive  คอมมิชชั,น  อาหาร 1 มื5อ

8 บจก.สยามนิสสัน อุบลราชธานี ที,ปรึกษาการขาย 20 ช./ญ. 20 + ไม่กาํจดัวฒุิ 305/วนั 1. ทาํยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายที,บริษทักาํหนด

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง -สาขาอุบลราชธานี 2. ทาํหนา้ที,พนกังานขาย ไดแ้ก่ การอยูเ่วรหนา้ร้าน การนาํเสนอสินคา้ 

จ.อุบลราชธานี -สาขาวารินชาํราบ     การติดตามลูกคา้มุ่งหวงั

-สาขาอาํนาจเจริญ 3. ติดต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์ในเรื,องการจดัสญัญาเช่าซื5อ

-สาขามุกดาหาร 4. สามารถขบัรถยนตไ์ด ้ มีใบอนุญาตขบัขี,

5. Commisson  Incentive



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.สยามนิสสัน อุบลราชธานี เจา้หนา้ที,ธุรการการตลาด 3 ช./ญ. 22 + ปวส. - ป.ตรี 9,150 1. ปวส. / ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื,นที,เกี,ยวขอ้ง

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง -สาขาอุบลราชธานี 2. ทาํงานดา้นเอกสารฝ่ายการตลาด

จ.อุบลราชธานี 3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจา้หนา้ที,ฝ่ายตรวจสอบ 1 ช./ญ. 22 + ป.ตรี 9,150 1. จบปริญญาตรี หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํงานของฝ่ายต่างๆ

3. ตรวจสอบขั5นตอนการทาํงานของทุกฝ่ายภายในและภายนอกองคก์ร

4. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

เลขานุการทีมงานบริหาร 1 ช. 22 + ปวส. - ป.ตรี 10,000 1. ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา สามารถสื,อสารภาษาองักฤษได้

2. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

3. ตรวจสอบ ควบคุมและดาํเนินการดา้นเอกสาร

4. ติดตามงานจากทีมงานบริหารเพื,อรายงานผูบ้ริหาร และงานอื,นๆที,ไดร้ับมอบหมาย

5. สามรถขบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัขี,

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 ช./ญ. 35 + ป.ตรี 18,000 + 1. จบปริญญาตรี หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

-สาขามุกดาหาร Incentive 2. รับเป้าหมายการเขา้ร่วมกบัผูบ้ริหารประจาํเดือน/ไตรมาส/ปี

3. สรุปยอดขายประจาํเดือน/ไตรมาส/ปี

4. วางแผนทางการขายเพื,อเพิ,มยอดขาย

5. ควบคุมการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของนิสสนั มอเตอร์

6.ถา้ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ขึ5นไปจะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.สยามนิสสัน อุบลราชธานี ผูจ้ดัการทั,วไป 1 ช./ญ. 35 + ป.ตรี 35,000 1. จบปริญญาตรี หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง,บริหารงาน วางแผนงานทั5งระบบ

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 2.งานอื,นๆที,ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้ริหาร

จ.อุบลราชธานี 4. ถา้ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ขึ5นไปจะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ

หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี บญัชี 12,000 1. มีประสบการณ์ดา้นบญัชี 2 ปีขึ5นไป  สามารถปิดงบได้

2. ใชโ้ปรแกรม Express ได ้มีทกัษะผูน้าํและการบริหารจดัการเป็นอยา่งดี

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน  สวสัดิการชุดยนูิฟอร์มฟรี

พอ่ครัว/แม่ครัว 3 ช./ญ. 30 + ไม่จาํกดั 12,000 1. เป็นพอ่ครัว/แม่ครัว ประจาํร้านอาหาร

9 บจก.ลีดเดอร์กรุ๊ป 2007 เจา้หนา้ที,การตลาด 10 ช./ญ. 24-35 ป.ตรี + 18,000 + 1. โบนสั, รางวลั, ประกนัสงัคม มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.ขามใหญ่  อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

เจา้หนา้ที,พฒันาธุรกิจ 10 ช./ญ. 24-35 ป.ตรี + 18,000 + 1. โบนสั, ประกนัสงัคม มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจา้หนา้ที,บริหารการเงิน 10 ช./ญ. 24-35 ป.ตรี + 18,000 + 1. โบนสั, ประกนัสงัคม มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจา้หนา้ที,บริการลูกคา้ 10 ช./ญ. 24-35 ป.ตรี + 18,000 + 1. โบนสั, ประกนัสงัคม มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

10 บจก.วรพงษร์ิเวอร์ พาร์ค พนกังานตอ้นรับ 3 ช./ญ 22 + ป.ตรี 305-350/วนั 1. จบปริญญาตรี หรือประสบการณ์ ,ทาํงานเป็นกะได้

(โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท) (Guest Sevice Agent) 2. ใหก้ารตอ้นรับส่วนหนา้ บริการลูกคา้ที,เขา้มาใหบ้ริการ มาเยี,ยมชม

ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ 3. ติดต่อประสานงานภายในองคก์รและหน่วยงานต่างๆ, รับของ Booking Online

จ.อุบลราชธานี 4. บุคลิกภาพดี, มี Sevice Mine, มีไหวพริบดี, สื,อสารภาษาองักฤษได้

5. มีประสบการณ์ดา้นงานตอ้นรับส่วนหนา้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนกังานเสริฟ (Waiter) 3 ช./ญ. 18 + ม.3 ขึ5นไป 305/วนั 1. ใหบ้ริการเสริฟอาหารและเครื,องดื,ม ทั5งในส่วนของหอ้งอาหาร

     และงานจดัเลี5ยง, งานประชุมสมันา

2. บุคลิกภาพดี, มีความ Sevice Mine, แขง็แรง, ขยนั, อดทน, สามารถทาํงานเป็นกะได้

3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช. 22 + ปวช. + 305-350/วนั 1. ซ่อมบาํรุงดูแลเกี,ยวกบัระบบงานช่างเพื,อให้โรงแรมดาํเนินการบริการลูกคา้ไดด้ี

    งานไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท ์ Internet,  งานระบบแอร์  ระบบเครื,องเสียง

2. มีความรู้ความเขา้ใจระบบงานช่างอาคาร, ช่างซ่อมบาํรุง

3. สามารถทาํงานล่วงเวลาได ้ มีประสบการณ์ดา้นช่างซ่อมบาํรุงภายในโรงงแรม

    จะพิจาณาเป็นพิเศษ

แม่บา้น (Housekeeper) 2 ช./ญ. 20 + ไม่จาํกดั 305/วนั 1. ดูแลความสะอาด เรียบร้อยภายในโรงแรม  หอ้งพกั  หอ้งอาหาร

2. ใชเ้ครื,องมืออุปกรณ์ของแม่บา้นเป็น, ขยนั อดทน, แขง็แรง

3. มีประสบการณ์งานแม่บา้นโรงแรมจะพิจาณาเป็นพิเศษ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.วรพงษร์ิเวอร์ พาร์ค ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้ 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 305-350/วนั 1. ดูแลในส่วนของงานตอ้นรับส่วนหนา้ งานระบบการสร้างบริการที,ดี

(โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท) (Front office Manager) 2. อบรม Traning พนกังาน, ติดต่อประสานงานกบัองคก์รต่างๆ

ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ 3. คอย Support ทีม GSA ในกรณีเกิดปัญหา

จ.อุบลราชธานี 4. บุคลิกภาพดี ภาษาองักฤษดี สื,อสารได ้

5. มีประสบการณ์ดา้นงานโรงแรมอยา่งนอ้ย 5 ปี จะพิจาณาเป็นพิเศษ

พนกังานขาย (Sale) 1 ช./ญ. 30 + ไม่จาํกดั 305-350/วนั 1. ประชาสมัพนัธ์ แนะนาํและปิดการขาย

2. ติดตามลูกคา้, สร้าง Relationship กบัลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่เสมอ

3. บุคลิกภาพดี,  มีประสบการณ์ดา้นงานขายอยา่งนอ้ย 5 ปี,  ขบัรถยนตไ์ด้

ผูจ้ดัการแผนกบุคคล 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 305-350/วนั 1. จดัการและบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลภายในองคก์ร

2. ทาํ Tranning พนกังาน พฒันาบุคคลากรดา้นการบริการที,ดี

3. มีความรู้ดา้นงานบุคคล สื,อสารภาษาองักฤษไดด้ี

4. มีประสบการณ์ดา้นงานบุคคลอยา่งนอ้ย 5 ปี จะไดร้ับการพิจาณาเป็นพิเศษ

11 หจก.เอม็ทู มอเตอร์สปอร์ต ที,ปรึกษาการขายรถจกัรยานยนต์ 6 ช./ญ. 25-35 ปวช. - ป.ตรี 9,150 1. มีความรู้ความสนใจเกี,ยวกบัรถมอเตอร์ไซด ์บิyกไบต ์มีใจรักงานขาย

ต.หนองกินเพล อ.วารินชาํราบ (รถเล็ก+บิyกไบต)์ มีคอมมิชชั,น 2. บุคลิกดี, คล่องแคล่ว, มีใจรักงานบริการ, มีความอดทน, สามารถทาํงานนอกพื5นที,ได้

จ.อุบลราชธานี



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

หจก.เอม็ทู มอเตอร์สปอร์ต ธุรการ-แคชเชียร์  ฝ่ายขาย 2 ญ. 25-35 ปวช. - ป.ตรี 9,150 1. รู้เบื5องตน้เกี,ยวกบัอะไหล่, ประดบัยนตต์่างๆของรถมอเตอร์ไซด์

ต.หนองกินเพล อ.วารินชาํราบ และฝ่ายศูนยบ์ริการ หรือตามตกลง2. รู้ระบบงานเอกสาร มีพื5นฐานภาษาองักฤษ

จ.อุบลราชธานี 3. มีประสบการณ์ดา้นงานศูนยบ์ริการจะพิจาณาเป็นพิเศษ

ช่างศูนยบ์ริการรถมอเตอร์ไซด์ 2 ช. 25-35 ปวช. - ป.ตรี 9,150 1. ตอ้งมีประสบการณ์ตรงเรื,องการซ่อมรถมอเตอร์ไซดห์รือรถยนต์

และรถยนต์ (ช่างยนต)์ หรือตามตกลง2. ถา้มีประสบการณ์เป็นช่างซ่อมศูนยฯ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ที,ปรึกษาการขายรถยนต ์(MG) 5 ช./ญ. 25-35 ปวช. - ป.ตรี 9,150 1. มีความรู้ความสนใจดา้นงานขายรถยนต ์ ขบัรถยนตไ์ด้

มีคอมมิชชั,น 2. บุคลิกดี, มีใจรักงานบริการ, มีความอดทน, สามารถทาํงานนอกพื5นที,ได้

บญัชีทั,วไป + ตรวจสอบบญัชี 2 ญ. 25 + ปวช. - ป.ตรี 9,150 1. มีความรู้ดา้นบญัชี, มีความสามารถดา้นการดูแลระบบเอกสารต่างๆ ทางบญัชี

หรือตามตกลง2. ละเอียดรอบคอบ, มีไหวพริบในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ

ทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์ 2 ญ. 25 + ปวช. - ป.ตรี 9,150 1. สามารถดูแลระบบเอกสารงานทะเบียนต่างๆ  ละเอียดรอบคอบ, ขบัรถยนตไ์ด ้ 

และรถยนต์ หรือตามตกลง

12 หจก.บา้นและที,ดินรวมสินไทย พนกังานขาย+การตลาด 2 ญ. 20-40 ม.3  ขึ5นไป 9,150 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม

ต.แจระแม  อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี ช่างอิเล็กทรอนิค 2 ช. 20-50 ไม่จาํกดั 400/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

หจก.บา้นและที,ดินรวมสินไทย ช่างไฟฟ้า 2 ช. 20-50 ไม่จาํกดั 400/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ต.แจระแม  อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี ช่างเชื,อม 2 ช. 20-50 ไม่จาํกดั 350 +/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ช่างเชื,อมประสบการณ์ 2 ช. 20-50 ไม่จาํกดั 400 +/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์ 5 ปี จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ช่างกลึง 2 ช. 20-50 ไม่จาํกดั 400 +/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ช่างมิลลิ,ง 2 ช. 20-50 ไม่จาํกดั 400 +/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ช่างสี 2 ช. 25-50 ไม่จาํกดั 350 +/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบาํรุง 2 ช. 20-50 ไม่จาํกดั 350 +/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า-อิเล็ก 2 ช. 25-50 ไม่จาํกดั 500 +/วนั 1. มีประกนัสงัคมและแบบฟอร์ม  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

13 บจก.ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ เจา้หนา้ที,ขายประกนัภยัรถยนต์ ช./ญ. 23-35 ปวส. - ป.ตรี 10,000 - 1. กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ, ประกนัสงัคม, เบี5ยขยนั, OT, ค่านํ5 ามนั, ค่าโทรศพัท์

โบรคเกอร์ ประจาํสาขาอุบลฯ ด่วน !!! 5 12,000 2. ของขวญัคลอดบุตร, ชุดยนูิฟอร์ม, เงินกูฉุ้กเฉิน, ตรวจสุขภาพประจาํปี

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประจาํสาขาอาํนาจเจริญ 5 3. เงินช่วยงานแต่ง, เงินช่วยงานศพ, ทุนการศึกษาบุตร, หอ้งพกั

ประจาํสาขายโสธร 5 4. ท่องเที,ยวต่างประเทศ, โบนสั

ประจาํสาขาศรีสะเกษ 5

เจา้หนา้ที,ฝ่ายขาย 10 ช./ญ. 20-40 ม.6 - ป.ตรี 9,150 1. กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ, ประกนัสงัคม, เบี5ยขยนั, OT, ค่าคอมมิชชั,น

ประจาํสาํนกังานใหญ่ (กทม.) 2. ของขวญัคลอดบุตร, ชุดยนูิฟอร์ม, เงินกูฉุ้กเฉิน, ตรวจสุขภาพประจาํปี

3. เงินช่วยงานแต่ง, เงินช่วยงานศพ, ทุนการศึกษาบุตร, หอ้งพกั

4. ท่องเที,ยวต่างประเทศ, โบนสั

เจา้หนา้ที,ธุรการ 2 ช./ญ. 25-40 ปวส. ขึ5นไป 10,000 - 1. กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ, ประกนัสงัคม, เบี5ยขยนั, OT

ประจาํสาํนกังานใหญ่ (กทม.) 11,000 2. ของขวญัคลอดบุตร, ชุดยนูิฟอร์ม, เงินกูฉุ้กเฉิน, ตรวจสุขภาพประจาํปี

3. เงินช่วยงานแต่ง, เงินช่วยงานศพ, ทุนการศึกษาบุตร, หอ้งพกั

4. ท่องเที,ยวต่างประเทศ, โบนสั

เจา้หนา้ที,บญัชี-การเงิน 2 ญ. 23-30 ป.ตรี 10,000 - 1. จบปริญญาตรี สาขาการบญัชี-การเงิน

ประจาํสาํนกังานใหญ่ (กทม.) 12,000 2. กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ, ประกนัสงัคม, เบี5ยขยนั, OT

3. ของขวญัคลอดบุตร, ชุดยนูิฟอร์ม, เงินกูฉุ้กเฉิน, ตรวจสุขภาพประจาํปี

4. เงินช่วยงานแต่ง, เงินช่วยงานศพ, ทุนการศึกษาบุตร, หอ้งพกั

5. ท่องเที,ยวต่างประเทศ, โบนสั



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

14 บริษทั ดูโฮม จาํกดั พนกังานโปรแกรมเมอร์/ 10 ช./ญ. 22-35 ป.ตรี 15,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี พฒันาเวบ็ไซด ์(ด่วน!!!) 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในงานโปรแกรมเมอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน

พนกังาน Planogram Shelf 5 ช./ญ. 22-35 ป.ตรี 15,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขาการจดัการ, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

 (ด่วนมาก!!!) 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในงานออกแบบการจดัเรียงสินคา้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 50,000 1. จบ ป.ตรี สาขาการเงิน, การบญัชี

 (ด่วนมาก!!!) 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน

ผูจ้ดัการฝ่าย IT 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 20,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครือข่าย 

หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง,ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

มีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูจ้ดัการดา้น IT 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั ดูโฮม จาํกดั ผูจ้ดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 30,000 + 1. จบป.ตรี สาขาการจดัการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื,นที,เกี,ยวขอ้ง

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 2. เงินเดือน 30,000 บาทขึ5นไป ตามประสบการณ์

3. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

4. มีประสบการณ์ในงานโลจิสติกส์ อยา่งนอ้ย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

6. บา้นพกัพนกังาน

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 30,000 + 1. จบป.ตรี สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หรือสาขาอื,นที,เกี,ยวขอ้ง

ศูนยก์ระจายสินคา้  สาขารังสิต 2. เงินเดือน 30,000 บาทขึ5นไป ตามประสบการณ์

3. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

4. มีประสบการณ์งานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล อยา่งนอ้ย 5 ปี 

5. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

6. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน

ผูจ้ดัการคลงัสินคา้ 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 15,000 + 1. เงินเดือน 30,000 บาทขึ5นไป ตามประสบการณ์

ศูนยก์ระจายสินคา้  สาขารังสิต ทุกสาขา 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์งานดา้นบริหารคลงัสินคา้ การกระจายสินคา้ อยา่งนอ้ย 5 ปี

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

5. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั ดูโฮม จาํกดั ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 30,000 + 1. จบป.ตรี สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หรือสาขาอื,นที,เกี,ยวขอ้ง

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี สาขาบางนา - ตราด 2. เงินเดือน 30,000 บาทขึ5นไป ตามประสบการณ์

3. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

4. มีประสบการณ์งานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล อยา่งนอ้ย 5 ปี 

5. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

6. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน

ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 30,000 + 1. มีประสบการณ์งานดา้นบริหารคลงัสินคา้ การกระจายสินคา้ อยา่งนอ้ย 5 ปี

สาขาบางนา - ตราด ทุกสาขา 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. เงินเดือน 30,000 บาทขึ5นไป ตามประสบการณ์

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

5. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน

ผูจ้ดัการฝ่าย Loss 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี 30,000 + 1. มีประสบการณ์งานดา้นป้องกนัการศูนยห์าย อยา่งนอ้ย 5 ปี

สาขาบางนา - ตราด ทุกสาขา 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. เงินเดือน 30,000 บาทขึ5นไป ตามประสบการณ์

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

5. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั ดูโฮม จาํกดั พนกังาน Visual Merchandising 5 ช./ญ. 22-35 ป.ตรี 13,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี (ด่วนมาก!!!) 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในงานออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบ Display 

    จะพิจาณาเป็นพิเศษ

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน

พนกังานการตลาด 2 ช./ญ. 25-35 ป.ตรี 12,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในงานการตลาด

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน

พนกังานขาย Back office 2 ช./ญ. 25-35 ป.ตรี 12,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขาการตลาด, การจดัการทั,วไป, สาขาบญัชี หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในงานขาย อยา่งนอ้ย 2 ปี

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั ดูโฮม จาํกดั พนกังานตรวจสอบบทความ 2 ช./ญ. 22-35 ป.ตรี 15,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์ หรือสาขาอื,นที,เกี,ยวขอ้ง

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบทความ เขียนบทความ เขียนข่าว 

    จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เครื,องแบบพนกังาน(ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น,บา้นพกั

พนกังานจดัซื5อ/ผูช้่วยจดัซื5อ 5 ช./ญ. 25-35 ป.ตรี 15,000 + 1. จบ ป.ตรี สาขาการจดัการทั,วไป หรือสาขาอื,นที,เกี,ยวขอ้ง 

2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. มีประสบการณ์ในงานจดัซื5อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน

พนกังานจดัเรียง/พนกังานขาย 20 ช./ญ. 21 + ม.3 10,000 + 1. จดัเรียงสินคา้และแนะนาํเสนอขายสินคา้ 

2. มีประสบการณ์ดา้นงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น

5. บา้นพกัพนกังาน

พนกังานคลงัสินคา้ 20 ช. 21 + ม.3 ขึ5นไป 10,000 1. มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ

2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. ปฏิบตัิงานสาขารังสิต, พระราม 2, บางบวัทอง, เชียงใหม่



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั ดูโฮม จาํกดั พนกังานจดัเรียง/พนกังานขาย 20 ช./ญ. 21 + ม.3 ขึ5นไป 10,000 + 1. มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี คอมมิชชั,น 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. ปฏิบตัิงานสาขารังสิต, พระราม 2, บางบวัทอง, เชียงใหม่มีที,พกัฟรี

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

5. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน

พนกังานตรวจเช็คคลงัสินคา้ 20 ช. 21 + ปวส. + 13,000 + 1. มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ

2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. ปฏิบตัิงานสาขารังสิต, พระราม 2, บางบวัทอง, เชียงใหม่มีที,พกัฟรี

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

5. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน

พนกังานแคชเชียร์/ 30 ช./ญ. 20 + ม.3 ขึ5นไป 10,000 + 1. มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ

ผูช้่วยแคชเชียร์ เบี5ยขยนั 2. ทาํงาน 08.00 - 17.00 น. วนัหยดุประจาํ  1 วนั/สปัดาห์

3. ปฏิบตัิงานสาขารังสิต, พระราม 2, บางบวัทอง, เชียงใหม่มีที,พกัฟรี

4. เครื,องแบบพนกังาน (ตามอายงุาน), เบี5ยเลี5ยงกรณีปฏิบตัิงานต่างสาขา

5. ทุนการศึกษาบุตร, วนัหยดุพกัผอ่น, บา้นพกัพนกังาน



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

15 บริษทั โตโยตา้ดีเยี,ยม จาํกดั พนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ 4 ญ. 19-27 ปวส. - ป.ตรี 9,150 - 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่และสาขาเดชอุดม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13,000 + 2. บุคลิกภาพดี ยิ5มแยม้แจ่มใส มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี รักงานบริการ

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได ้(พิมพส์มัผสัได)้

4. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

5. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา 

6. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน

พนกังาน Call Center 4 ญ. 19-27 ปวส. - ป.ตรี 9,150 - 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่และสาขาเดชอุดม

13,000 + 2. บุคลิกภาพดี  ยิ5มแยม้แจ่มใส  มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  รักงานบริการ

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได ้(พิมพส์มัผสัได)้

4. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

5. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา  

6. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน

พนกังานขาย 30 ช./ญ. 19-30 ม.3 - ป.ตรี 9,150 + 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่, สาขาเดชอุดม, นํ5ายนื, บุณฑริก, ตระการพืชผล, พิบูลฯ

คอมมิชชั,น 2. บุคลิกภาพดี  ยิ5มแยม้แจ่มใส  มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  รักงานบริการ

3. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์

4. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

5. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา 

6. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั โตโยตา้ดีเยี,ยม จาํกดั พนกังานธุรการ 2 ญ. 19-27 ม.6 - ปวส. 9,150 - 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่และสาขาเดชอุดม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13,000 + 2. บุคลิกภาพดี  ยิ5มแยม้แจ่มใส  มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  รักงานบริการ

3. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื5นฐานได ้

4. มีความรู้ดา้นการจดัเก็บเอกสาร และทกัษะการติดต่อประสานงาน

5. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

6. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา 

7. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน

เจา้หนา้ที,ทะเบียน 2 ญ. 19-27 ม.6 - ป.ตรี 9,150 - 1. ประจาํสาขาเดชอุดม

13,000 + 2. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื5นฐานได ้

3. มีความรู้ดา้นการจดัเก็บเอกสาร และทกัษะการติดต่อประสานงาน

4. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์

5. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

6. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา 

7. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน

เจา้หนา้ที,จดัสรรรถยนต์ 2 ช./ญ. 19-27 ม.6 - ป.ตรี 9,150  - 1. ประจาํสาขาเดชอุดม

13,000 + 2. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื5นฐานได ้

3. มีความรู้ดา้นการจดัเก็บเอกสาร และทกัษะการติดต่อประสานงาน

4. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั โตโยตา้ดีเยี,ยม จาํกดั ช่างเทคนิคยานยนต์ 10 ช. 19-27 ปวส. - ป.ตรี 9,150  - 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่, สาขาเดชอุดม, สาขาพิบูลมงัสาหาร

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 15,000 + 2. จบปวส. - ป.ตรี สาขาช่างยนต ์ช่างเทคนิคยานยนต ์หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

3. มีความรู้ดา้นซ่อมบาํรุงรถยนต์

4. มีความตั5งใจ  ขยนั  อดทน  รักงานบริการ

5. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์

6. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

7. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา  

พนกังานอะไหล่ 2 ช. 19-30 ปวส. ขึ5นไป 9,150  - 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่และสาขาเดชอุดม

15,000 + 2. มีความรู้ดา้นอะไหล่รถยนต์

3. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อหนา้ที,ที,ไดร้ับมอบหมาย

4. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์

5. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

6. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา 

7. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน

พนกังานลา้งรถ 5 ช. 19-27 ม.3 ขึ5นไป 9,150 + 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่และสาขาเดชอุดม

2. มีความอดทน  รักความสะอาด  รักงานบริการ  ซื,อสตัยต์่อตนเองและผูอ้ื,น

3. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์

4. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั โตโยตา้ดีเยี,ยม จาํกดั พนกังานบญัชี 4 ช./ญ. 19-30 ปวส. - ป.ตรี 9,500 - 1. ประจาํสาขาเดชอุดม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สาขาบญัชี 13,000 + 2. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

3. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื5นฐานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. บุคลิกภาพดี  ยิ5มแยม้แจ่มใส  มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี

5. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ) ค่าคอมมิชชั,น อาหารกลางวนัฟรี ชุดฟอร์มฟรี

6. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ อบรมสมันา 

7. ท่องเที,ยวต่างประเทศ ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน รางวลัอายงุาน

เจา้หนา้ที,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2 ช.ญ 20-30 ปวส. - ป.ตรี 9,500 - 1. ประจาํสาขาเดชอุดม

13,000 + 2. จบปวส. - ป.ตรี สาขาการจดัการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที,เกี,ยวขอ้ง

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได ้(พิมพส์มัผสัได)้

4. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

5. บุคลิกภาพดี  ยิ5มแยม้แจ่มใส  มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี

6. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

7. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา 

8. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน



ลาํดับ

ที	

ชื	อสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงื	อนไขและสวสัดิการ

                          ตาํแหน่งงานว่าง" วนันัดพบแรงงานย่อย" ครั+งที	6/2560  ร่วมกบั กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื	อคนไทยมีงานทํา

สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
  วนัศุกร์ที	  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษทั โตโยตา้ดีเยี,ยม จาํกดั ติดตั5งประดบัยนต์ 5 ช. 19-30 ม.6 ขึ5นไป 9,150  - 1. ประจาํสาขาเดชอุดม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13,000 + 2. มีความรู้ดา้นระบบไฟฟ้ารถยนตแ์ละระบบยานยนต์

3. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อหนา้ที,ที,ไดร้ับมอบหมาย

4. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์

5. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

6. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา  

7. ท่องเที,ยวต่างประเทศ  ประกนัสงัคมและเงินทุนทดแทน  รางวลัอายงุาน

พนกังานรับรถ 10 ช./ญ. 19-30 ปวส. - ป.ตรี 9,150  - 1. ประจาํสาํนกังานใหญ่, สาขาเดชอุดม, สาขาพิบูลมงัสาหาร

13,000 + 2. บุคลิกภาพดี  ยิ5มแยม้แจ่มใส  มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  รักงานบริการ

3. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื5นฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

4. สามารถขบัขี,รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี,รถยนต์

5. เบี5ยขยนั (ค่าทาํงานวนัหยดุ)  ค่าคอมมิชชั,น  อาหารกลางวนัฟรี  ชุดฟอร์มฟรี

6. กองทุนเสริมบุคลิกภาพ  อบรมสมันา  


