ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 131 ม.1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตาบลคุ้งตะเภา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-429429
ประเภทกิจการ : จาหน่ายรถยนต์โตโยต้าและศูนย์บริการ ซ่อมบารุงรถยนต์
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

**ทุกตำแหน่งมีประกันสังคม**
เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
ช่างยนต์
ทีป่ รึกษาการขาย
พนักงานขับรถ
แม่บา้ น

ช่างสี
เจ้าหน้าที่อะไหล่
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

1
2
20
1
1
1
1
1

ชาย
ชาย
ชาย/หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

25 - 40 ปี
20-40 ปี
20-35 ปี
25 - 45 ปี
25-45 ปี
20-40 ปี
25 - 35 ปี
25 ขึน้ ไป

ไม่จากัด
ปวช. ขึน้ ไป
ปวช.ขึน้ ไป
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ปวช.ขึน้ ไป
ปวช.+
ปวส. ขึน้ ไป

305 บ./ว. เมื่อบรรจุงานแล้ว สิน้ ปีมีโบนัส**
305 บ./ว. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ /ชุดฟอร์ม/ผลตอบแทนไตรมาส
305 บ./วัน - มนุษย์สมั พันธ์ดี มีทักษะ/ประกันสังคม
305 บ./วัน - มีใบอนุญาตขับขีร่ ถส่วนบุคคล
305 บ./วัน - มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
305 บ./วัน - สามารถทางานล่วงเวลาได้
305 บ./วัน
305 บ./วัน

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 159 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตาบลป่าเซ่า อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-411881
ประเภทกิจการ : ธุรกิจค้ารถยนต์และศูนย์บริการ
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

พนักงำนขำย

5

ช่ำงยนต์

2

พนักงำนรับรถ SA

2

16/2/2561

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

ปวช.ขึ้นไป

305 บ./ว.

- โบนัส/ประกันสังคม

20-30ปี

ปวช.ขึ้นไป

305 บ./ว.

ชำย/หญิง 20-30ปี

ปวช.ขึ้นไป

305 บ./ว.

- โบนัส/ประกันสังคม
- ซ่อมรถยนต์
- โบนัส/ประกันสังคม
- รับรถลูกค้ำชี้แจงรำยละเอียดกำรซ่อม
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

เพศ

อำยุ

ชำย/หญิง 20-30ปี
ชำย

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

2

ชื่อสถานประกอบการ : หจก.ชัชวาลยานยนต์
ที่ตั้ง เลขที่ : 187/2 หมู่ที่ - ถนน บรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : จาหน่าย-ซ่อม รถจักรยานยนต์
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

ฝ่ำยกิจกรรม

2

ชำย

20 - 40 ปี

ม.3+

ช่ำงบริกำร

2

ชำย

20 - 40 ปี

ม.3+

ช่ำงตรวจสภำพรถ (ตรอ.)

2

305 บ./วัน
305 บ./วัน
305 บ./วัน

16/2/2561

ชำย/หญิง 20 - 35 ปี ปวส. ช่ำงยนต์

โทรศัพท์ 055-444559

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- ปรับเงินเดือนรำยปี

- มีประกันสังคม

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

3

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศักดิส
์ ยามลิสซิ่ง จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 49/47 ถ.เจษฎาบดินทร์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-444495 ต่อ 235-238
ประเภทกิจการ : สถาบันการเงิน
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

พ.วิเครำะห์สินเชื่อ

20

ชำย

7/12/2560

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

20-30 ปี ปวส./ปริญญำตรี13,000 บำท/ด. ต้องพ้นภำระทำงทหำรแล้ว มีประกันอุบัติเหตุ ,
ทุกสำขำ
ประกันสังคม ค่ำครองชีพ , ที่พักฟรี, เงินบำเหน็จ
เมือ่ เกษียณ กองทุนสวัสดิกำรต่ำง ๆ โบนัส
กองทุนเลี้ยงชีพ

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

17

อุตรดิตถ์
ชื่อสถานประกอบการ : หจก. ชั้นสุพัฒน์ รุ่งเรือง (คณะบุคคลรักก๋วยเตี๋ยว)
ที่ตั้ง เลขที่ : 22/1 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-411090
ประเภทกิจการ : ผลิตและจาหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยว
ชือ่ ตาแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกบัญชี
พนักงานขายในจังหวัด
พนักงานขายต่างจังหวัด
พนักงานซ่อมบารุง
พนักงานฝ่ายผลิต

จานวน
(อัตรา)
1
1
3
2
2

วุฒกิ ารศึกษา/
อัตรา
เงื่อนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ
สาขาวิชา
ค่าจ้าง
ลักษณะงาน / ประสบการณ์
ชาย/หญิง 25-45 ปี
ป.ตรี
15,000 บ./ด. - มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีพจิ รณาเป็นพิเศษ
สาขาบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ชาย/หญิง 20 - 45 ปี
ม.6+
15,000 บ./ด. - ดูแลเรื่องสวัสดิการณ์
ชาย/หญิง 20 - 45 ปี
ม.6+
15,000 บ./ด. - รับสมัครงาน
ชาย 25-35 ปี ปวส.เครื่องกล 9,000 บ./ด. - ติดต่อประสานงานงานกับหน่วนงานภายนอก
ชาย 18-40 ปี ไม่จากัดวุฒ
325 บ./ว. - มีมนุษย์สมั พันธ์ดี /บุคลิกดี/รอบคอบ
- ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
- ขยัน/อดทน/รอบคอบ/ตั้งใจทางาน
เพศ

อายุ

อุตรดิตถ์
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 145 หมู่ที่ 8 ตาบลป่าเซ่า อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-442127-30
ประเภทกิจการ : จาหน่ายรถยนต์นิสสันและศูนย์บริการ
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

พนักงำนจัดหำอะไหล่ศุนย์สี

1

ชำย

ที่ปรึกษำกำรขำย

7

ลูกค้ำสัมพันธ์

1

กำรเงินสินเชื่อ

1

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

23 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

305 บำท/วัน - สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สำขำ-ช่ำงยนต์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,มีควำมอดทนสูง
ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 305 บำท/วัน - ซื่อสัตย์ ,รักงำนบริกำร
- มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 305 บำท/วัน - คอมมิชชั่น ,ประกันสังคม ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,
ชำย/หญิง 25-40 ปี ปวส. ขึ้นไป

มีชดุ ฟอร์ม
305 บำท/วัน - คอมมิชชั่น ,ประกันสังคม ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,
- ชำย ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว
ทุกตำแหน่ง
ต้องขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แพร่ยนตรการเซลล์แอนด์เซอร์วิส จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 161 หมู่ที่ 1 ตาบลหาดกรวด อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-479982, 083-5169891
ประเภทกิจการ :จาหน่ายรถยนต์ซูซกุ ิและศูนย์บริการซ่อมบารุงรถยนต์
ชื่อตาแหน่งงาน

ช่างเทคนิค
ฝ่ายขาย
เจ้าหน้าทีป่ รึกษาแผนกบริการ

เจ้าหน้าที่อะไหล่
เจ้าหน้าที่ธรุ การ
ลูกค้าสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การศูนย์บริการ

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา/
สาขาวิชา

อัตรา
ค่าจ้าง

4
2
3
2
2
2
1

ชาย
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
หญิง
หญิง
ชาย/หญิง

23-35 ปี
23-40 ปี
23-35 ปี
23-35 ปี
23-35 ปี
23-35 ปี
30-40 ปี

ปวส.ช่างยต์
ม.3 ขึน้ ไป
ปวช.ขึน้ ไป
ปวช.ขึน้ ไป
ปวช.ขึน้ ไป
ปวช.ขึน้ ไป
ปวส.ขึน้ ไป

305 บ./ว.
305 บ./ว.
305 บ./ว.
305 บ./ว.
305 บ./ว.
305 บ./ว.
305 บ./ว.

เงื่อนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ
ลักษณะงาน / ประสบการณ์

- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกีย่ วกับเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เรื่ออะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิกำร (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- มีเงินพิเศษให้ตามนโยบายของบริษัท

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 249/3-4 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : ไฟแนนซ์รถยนต์

โทรศัพท์ 055-411772-4

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท หล่อวัฒนา จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 16/1 หมู่ที่ 4 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทกิจการ : ผลิตและจาหน่ายดินขาว
ชื่อตำแหน่งงำน

ช่ำงยนต์
ช่ำงไฟฟ้ำ
พนักงำนขับรถสิบล้อ
จนท.ควำมปลอดภัยวิชำชีพ

เทคนิคขั้นสูง

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

1
1
1
1

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย/หญิง

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

20 - 55 ปี ปวช. - ปวส.(ช่ำงยนต์)
20-55 ปี ปวช. ขึ้นไป ไฟฟ้ำ
20 - 55 ปี ไม่จำกัด
30 - 45 ปี
ป.ตรี
(จป.เทคนิคขั้นสูง)

53000 โทรศัพท์ 055-448787-8

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

305 บำท/วัน สวัสดิกำร (ทุกตำแหน่ง)
305 บ./ว. - ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงเป็นพิเศษ
305 บ./ว. - มีประกันสังคม,เบีย้ ขยัน,บ้ำนพัก,ประกันชีวติ , โบนัสประจำปี
305 บ./ว.
- มีประสบกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย/ - ผ่ำนกำรอบรม จป.วิชำชีพ ขั้นสูง

ชื่อสถานประกอบการ : ร้าน “กิจมงคล”
ที่ตั้ง เลขที่ : 269/6 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ประเภทกิจการ : จาหน่ายเต้นท์ผ้าใบทุกชนิด

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-441818

ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

ช่ำงเชื่อม

5

ชำย

18-55 ปี

ไม่จำกัด

305 บ./วัน

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์
- อำหำรกลำงวันฟรี
- ประกันสังคม / ทีพ่ กั

พนักงำนขำย

4

ชำย/หญิง

18-55 ปี

ไม่จำกัด

305 บ./วัน

- ถ้ำมีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
- ประกันสังคม

พนักงำนบัญชี
และประสำนงำน

2

หญิง

18 ขึ้นไป

ไม่จำกัด

305 บ./วัน

- ประกันสังคม
- เงินประจำตำแหน่ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 1/36 ถนน สาราญรื่น ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : ค้าขายทองคาแท่ง รูปพรรณ อัญมณี
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

พนักงำนขำย

1

พนักงำนคอมพิวเตอร์

1

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

โทรศัพท์ 055-411991,055-414820

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ชำย/หญิง 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี. 9,150บ.+/เดือน - มีค่ำคอมมิชชั่น
(คอมฯ/บัญชี/กำรตลำด)
- หยุดวันอำทิตย์
ชำย/หญิง 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี. 9,150บ.+/เดือน - ทำงำน 08.00-17.00 น.
(คอมฯ/บัญชี/กำรตลำด)
- มีประกันสังคม
- สำมำรถใช้ MS.OFFICE ได้
- ปรับเงินเดือนขึ้นทุก 3 เดือน

3/11/2560

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

บริษัท เอส โกลด์ จากัด

11

ชื่อสถานประกอบการ : หจก.ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส
ที่ตั้ง เลขที่ : 15/2-3 หมู่ที่ - ถนน เจษฎาบดินทร์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : จาหน่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร-อุปกรณ์สานักงาน
ชื่อตำแหน่งงำน

พนักงำนขำย
(ตำมหน่วยงำน)

17/1/2561

จำนวน
(อัตรำ)

2

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

โทรศัพท์ 055-830762

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

12,000 บ./ด. - มีประกันสังคม
- สำมำรถทำงำนล่วงเวลำได้
- ตรงต่อเวลำ ขยัน อดทน
- ขำยตำมหน่วยงำนรำชกำร
- เน้นคนที่มปี ระสบกำรณ์
- ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
- ค่ำคอมมัชชั่น
- รักในงำนบริกำร
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

12

ชื่อสถานประกอบการ : เหมยกวางบีทาเก้นอุตรดิตถ์
ที่ตั้ง เลขที่ : 652 ถนน สาราญรื่น ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทกิจการ : ศูนย์นมเปรี้ยว บีทาเก้น
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

พนักงำนขำย

10

เพศ

อำยุ

ชำย/หญิง 20 ปี ขึ้นไป

53000 โทรศัพท์ 085-7255922

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

ไม่จำกัด

400/วัน

11/1/2561

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- ประกันอุบัติเหตุ /ประกันชีวติ /ทุนกำรศึกษำ
- โบนัส 2 ครั้ง/ปี
- ชิงทุนกำรศึกษำบุตร
- หยุดวันอำทิตย์
- ส่งนมตำมร้ำนค้ำและบ้ำนลูกค้ำ
- ทำงำนในพื้นที่อำเภอ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

เหมยกวาง

50

ชื่อสถานประกอบการ : หจก.ชาบูอินดี้ อุตรดิตถ์
ที่ตั้ง เลขที่ : TT การ์เด้น ถนนเจษฎาบดินทร์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ชื่อตำแหน่งงำน

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ

จำนวน
(อัตรำ)

1

เพศ

อำยุ

โทรศัพท์ 055-049206

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ชาย/หญิง 25 ปีขนึ้ ไป ปวส.ขึน้ ไป

12,000 บ./ว. - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิ้นฐานได้
สวัสดิการอืน่ ๆ สอบถามทางบริษัท

ชาบูอินดี้ฯ

ชื่อสถานประกอบการ : หจก.เคพีอาร์ ดิสติบิวเตอร์
ที่ตั้ง เลขที่ : 131/1 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : ศูนย์จัดจาหน่ายไอศกรีมวอลล์

โทรศัพท์ 055-441325

ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

พนักงำนขำย
พนักงำนขับรถ
พนักงำนส่งของ
พนักงำนขำย (รถสำมล้อ)

2
5
5
2

ชำย
ชำย/หญิง
ชำย/หญิง
ชำย/หญิง

20-35
20-35
20-35 ปี
25 ปี+

ไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิ
ม.3

305 บ./ว.
305 บ./ว.
305 บ./ว.
305 บ./ว.

17/1/2561

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- มีเบีย้ ขยัน,ประกันสังคม/ค่ำคอมมิชชั่น
- มีใบขับขี่

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

56

ชื่อสถานประกอบการ :ส.ทวีโชคการค้า (นันทวัฒน์นมเปรี้ยว)
ที่ตั้ง เลขที่ : 87/1 หมู่ที่ 3 ตาบลคุ้งตะเภา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-448102,081-8875162
ประเภทกิจการ : ค้าส่งน้าดื่ม
ชื่อตำแหน่งงำน

พนักงำนยกสินค้ำ

5/10/2560

จำนวน
(อัตรำ)

1

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

ชำย 20 ปี ขนึ้ ไป ป.6 ขึน้ ไป

Smart Job

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

สวัสดิกำร/เงือ่ นไข
305 บ./ว. - ประกันสังคม
- ทดลอง 2 เดือน

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

75

ชื่อสถานประกอบการ :หจก.โอเค.ท็อปอัพ
ที่ตั้ง เลขที่ : 600/4 ตลาดท่าเสา ถนนสาราญรื่น ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-043434 ,086-9366079

ประเภทกิจการ : ซื้อขายสินค้าและบริการ

5-9-2560

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงเฮงทุ่งยัง้
ที่ตั้ง เลขที่ : 181/5 ถ.ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-407574
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง (ใกล้กับ โรงเรียนเซนต์แมรี่)
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

ช่ำงเชื่อม,ช่ำงก่อสร้ำง

2

ชำย

20 - 60 ปี

ไม่จำกัด

320 บ./ว.

17/1/2561

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- มีที่พัก, ประกันสังคม
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

เชียงเฮงทุ่งยั้ง

117

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วีเอ็มดี ออโตเซลส์ จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 33 หมู่ 5 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-817553-43
ประเภทกิจการ : จาหน่ายรถยนต์ มาสด้า
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

พนักงำนขำย

10

แม่บ้ำน

1

12/2/2561

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
หญิง

25 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัด

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

305 บ./วัน

- ชุดฟอร์ม / - เบี้ยขยัน / -ค่ำคอมมิชชั่นกำรขำย
- มีใบขับขี่
- เน้นมีประสบกำรณ์
- ประกันสังคม

305 บ./วัน

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

19

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แปซิฟิค ริม ริซ กรุ๊ป จากัด โดยนายศุภฤกษ์ ชมชาญ
ที่ตั้ง เลขที่ : ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตาบลน้าริด อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 093-5147502
ประเภทกิจการ : ก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างศาลอุตรดิตถ์ 14 บัลลังค์)

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็นเตอร์ แอพพาย ซิสเต็ม จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 16/1 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-479778
ประเภทกิจการ : โทรคมนาคม
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ทุกตำแหน่ง
ช่ำงไฟฟ้ำ

2

ชำย/หญิง 20-25 ปี

ปวส.-ป.ตรี

10,000 บ./ด. - ที่พัก

ช่ำงอิเล็กทรอนิคส์

2

ชำย/หญิง 20-25 ปี

ปวส.-ป.ตรี

ช่ำงก่อสร้ำง

2

ชำย/หญิง 20-25 ปี

ปวส.-ป.ตรี

- ประกันชีวติ
10,000 บ./ด. - โบว์นัสประจำปี
- เที่ยวประจำปี
10,000 บ./ด. - ประกันสังคม

ช่ำงเชื่อม

2

ชำย/หญิง 20-25 ปี

ปวส.-ป.ตรี

10,000 บ./ด.

พนักงำนบัญชี

1

ชำย/หญิง 24-40 ปี

ป.ตรี - ป.โท 18,000-23,000 บ/ด

21/12/2560

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

เอ็นเตอร์ แอพพาย ซิสเต็ม จากัด

148

ชื่อสถานประกอบการ : อารีย์ ออยล์ 2555
ที่ตั้ง เลขที่ : 296/1 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : ขาย-ส่ง น้ามันเชื้อเพลิง

โทรศัพท์ 087-8496677

ชื่อสถานประกอบการ : วี ดี โอ ซาวด์
ที่ตั้ง เลขที่ : 13/8 ซอย 4 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียง ฯลฯ
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

พนักงำนบัญชี

1

หญิง

25-35 ปี

ป.ตรี
สำขำบัญชี

305 บ./ว.

โทรศัพท์ 089-6441625

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- มีประสบกำรณ์กำรทำงด้ำนงำนบัญชี
- มีประกันสังคม
- ผ่ำนทดลองงำนปรับเงินเดือนขึ้นให้
- เวลำทำงำน 08.00-18.00 น.
- มี OT ให้ตั้งแต่ เวลำ 17.00-18.00 น.
- หยุดวันอำทิตย์
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

18/1/2561

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

153

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัด เรณูฟาร์ม
ที่ตั้ง เลขที่ : 151/2 หมู่ที่ 1 ตาบลป่าคาย อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
ประเภทกิจการ : เลี้ยงไก่เนื้อ

โทรศัพท์ 081-9716645

เรณูฟาร์ม ใกล้กลับ
สภ. ทองแสนขัน

แสงเทียนค้าไม้

ชื่อสถานประกอบการ :แสงเทียนค้าไม้
ที่ตั้ง เลขที่ : 21 หมู่ที่ 8 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : การเลื่อยไม้ ไสไม้
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

อำยุ

(อัตรำ)

โทรศัพท์ 062-5237229,093-1369769

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

พนักงำนทั่วไป

2

ชำย

20-50 ปี

ไม่จำกัด

ทุกตำแหน่ง
305 + บำท/วัน - ประกันสังคม/OT

พนักงำนขับรถเครน

1

ชำย

20-50 ปี

ไม่จำกัด

306 + บำท/วัน - ต้องมีใบขับขี่ยำนพำหนะ (ประเภท 2)

8/1/2561

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

แสงเทียนค้าไม้

165

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 2/80 ถ.พาดวารี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : จาหน่ายเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์การเกษตร

โทรศัพท์ 055-441333

ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

พนักงานส่งของ
(แบกปุ๋ย)

2

ชาย

20 - 40 ปี

ไม่จากัด

305 บ./ว.

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- มีการปรับเงินเดือนรายปี
- ประกันสังคม
- โบนัสประจาปี
- สามารถขับรถได้ / มีใบขับขี่

ชื่อสถานประกอบการ : รุ่งเรืองการเกษตรและพลังงานทดแทน
ที่ตั้ง เลขที่ : 329 ม.8 ตาบลวังกะพี้ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 087-8404880
ประเภทกิจการ : ฟาร์มไก่และสุกร
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

คนงำนฟำร์มทั่วไป

3

18/10/2560

เพศ

อำยุ

ชำย/หญิง 25 ปีขึ้นไป

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

ไม่จำกัด

305 บำท/วัน

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- มีที่พักให้ ค่ำน้ำ ค่ำไฟ ฟรี
- เวลำทำงำน 08:00 - 17:00 น.
- คู่สำมีภรรยำ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

170

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 442 ถนนรามคาแหง แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 085-4885439, 086-3638617
ประเภทกิจการ : จาหน่ายเครื่องสาอาง
ชือ่ ตาแหน่งงาน

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา/
สาขาวิชา

อัตรา
ค่าจ้าง

ผูจ้ ดั การเขต

3

หญิง

22-40 ปี

ม.6 ขึน้ ไป

9,300 บ./ด.

(ประจาอุตรดิตถ์)

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ
ลักษณะงาน / ประสบการณ์

- มีรถยนต์สว่ นตัว+ใบขับขี่
- ประกันสังคม
- ประกันกลุม่
- ประกันชีวติ
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- ค่าโทรศัพท์ +ค่าน้ามัน
- โบนัสประจาปี

หจก.เกษมรุ่งเรืองทรัพย์
ชื่อสถานประกอบการ : หจก.เกษมรุ่งเรืองทรัพย์
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ซอยแสงเทียน ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 093-1399497
ประเภทกิจการ : รับเหมาบริการจ้างเหมาแรงงาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี เอ็น เพื่อนการเกษตร
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี เอ็น เพื่อนการเกษตร
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 127/4 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 088-2904492
ประเภทกิจการ : ส่งเสริมการเกษตร (ปลูกปาล์ม กาแฟ มะขาม)

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท จักรวาล42 จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 201/2 หมู่ที่ 11 ตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 055-494955
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาทิตย์ คอนกรีต จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตาบลป่าคาย อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 091-9964653
ประเภทกิจการ : คอนกรีตผสมเสร็จ
ชื่อตาแหน่งงาน

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา/
สาขาวิชา

อัตรา
ค่าจ้าง

พนักงานขับรถเครน

1

ชาย

25-50 ปี

ม.3-ป.ตรี

305 บ./ว.

พนักงานขับรถโม่ปนู

5

ชาย

25-50 ปี

ม.3-ป.ตรี

305 บ./ว.

18/1/2561

เงื่อนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ
ลักษณะงาน / ประสบการณ์
- ประกันสังคม
- ขับรถยนต์ได้,มอเตอร์ไซต์ได้/มีใบขับขี่
- ใช้โปรแกรมเขียนแบบเบือ่ งต้นได้
- ร่าเริง,เรียนรูง้ านได้เร็ว,อัธยาศัยดี
- วันทางาน จันทร์-เสาร์
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

32

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.อี.เอส
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 7/4 ซอย14 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 088-2904550
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อุ่นใจโปรเจ็ค จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 236 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 095-3949456
ประเภทกิจการ : ธุรกิจบริการ
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

อำยุ

(อัตรำ)

พนักงานการตลาด

1

ชาย/หญิง 22-35 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ม.6.-ป.ตรี 305 บ./ว. - ประกันสังคม /ขึน้ เงินเดือนรายปี/โบนัส
- มีที่พกั
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
- ใช้โปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้
- บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะทางการติดต่อสือ่ สาร
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- รักงานบริการ

นายธนวัฒน์ เพรชดา
ชื่อสถานประกอบการ : นายธนวัฒน์ เพรชดา
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 11/5 หมู่ที่ 3 ตาบลน้าไผ่ อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 098-9463723
ประเภทกิจการ : เดินสายไฟเบอร์ออฟติก
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

คนงานเดินสาย

3

ชาย

ไฟเบอร์ออฟติก

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

18-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

305 บ./ว. - ขยัน
- มีที่พกั
- โบนัสประจาปี
- มีความอดทน
- ทางานวัน จันทร์-เสาร์
- ทางานที่จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน

บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จากัด
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ตาบลดงคู่ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 055-672678,0934901433
ประเภทกิจการ : ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์คุ้มครองและโรงงานฟอกหนัง
ชือ่ ตาแหน่งงาน

จานวน
(อัตรา)

แม่บา้ น

1

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา/

อัตรา

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ

สาขาวิชา

ค่าจ้าง

ลักษณะงาน / ประสบการณ์

หญิง 20 ปีขนึ้ ไป ไม่จากัดวุฒิ

305 บ./ว. - ประกันสังคม / โบนัสประจาปี
- รถรับส่งฟรี
- อาหารกลางวันฟรี

พนักงานโรงงาน

10

ชาย/หญิง 20 ปีขนึ้ ไป ไม่จากัดวุฒิ

305 บ./ว.

พนักงานธุรการ

1

ชาย/หญิง 20-45 ปี ปวส.ขึ้นไป

305 บ./ว. - สามารถใช้โปรแกรมสานักงานได้
- ดูแลงานเอกสารของบริษัททั้งในและต่างประเทศ
- รถรับส่งฟรี
- อาหารกลางวันฟรี

หจก.ริชมอนต์ เทเลคอม
ชื่อสถานประกอบการ : หจก. ริชมอนต์ เทเลคอม
ที่ตั้ง เลขที่ : 2/6 ถนนพาดวารี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-9723522
ประเภทกิจการ : จาหน่ายโทรศัพท์มือถือและติดตั้งสายสัญญาณ

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ยันม่าร์ อุตรดิตถ์ จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 36,38,40,42,44 ถนนย่านศิลาอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : จาหน่ายรถแทรกเตอร์ยันม่าร์
ชื่อตำแหน่งงำน

พนักงำนขำย
ช่ำงซ่อม

จำนวน
(อัตรำ)

10
2

เพศ

อำยุ

ชำย-หญิง 18 - 50
ชำย 18 - 60

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ปวช +

310 บ./ว.
310 บ./ว.

- ค่ำคอมมิซชั่นรำยบุคคล/รวม
- มีโบนัส
- ประกันสังคม
- ซือ่ สัตย์ มีควำมรักองค์กร ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษทั

(มีประสบกำรณ์จะรับพิจำรณำเป็นพิเศษ)
18/1/2561

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

193

บริษัท โคลสต์ - ไซเคิล บรีดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โคลสต์ - ไซเคิล บรีดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 42 บ้านทองแสนขัน หมู่ที่ 6 ตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทร. 097-9187090
ประเภทกิจการ : เพาะพันธุ์สัตว์งูเหลือม - หลาม
ชื่อตำแหน่งงำน

คนสวน
คนดูแลงู
พนักงำนธุรกำร
5/1/2561

จำนวน
(อัตรำ)

1
1
1

เพศ

อำยุ

ชำย 35 - 40
ชำย/หญิง 25 - 40
หญิง 25 - 35

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ปวช./ปวส.

305 บ./ด. - มีกำรขึ้นเงินเดือนรำยปี
305 บ./ด. - ประกันสังคม
9,150 บ./ด.
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์
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ชื่อสถานประกอบการ : พี. เอส. เซอร์วิส
ที่ตั้ง เลขที่ : 146/1 ถนนอินในมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : ซ่อม - จาหน่ายเครื่องใช้สานักงาน
ชื่อตำแหน่งงำน

ช่ำงคอมพิวเตอร์

จำนวน
(อัตรำ)

2

เพศ

อำยุ

โทร. 055-414814 , 081-5965266

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

25 - 30 ชำย/หญิง ปวช. - ป.ตรี

350 บ./ว.

- มีกำรขึ้นเงินเดือนรำยปี
- ประกันสังคม
** ลักษณะงำนทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ***
ผู้ช่วยแพทย์ ทำทริทเม้นต์ ทำหน้ำให้ผู้มำรับบริกำร

11/1/2561

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์
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ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บ่อทองศิลา จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 25/2 หมู่ที่ 11 ตาบลบ่อทอง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 055-418184
ประเภทกิจการ : โรงโม่หิน
ชือ่ ตาแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ

จานวน
(อัตรา)

1

เพศ

อายุ

ชาย/หญิง 22 - 45 ปี

วุฒกิ ารศึกษา/

อัตรา

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ

สาขาวิชา

ค่าจ้าง

ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ป.ตรี
สาขาความปลอดภัย

- มีทพี่ ัก
- มีการปรับขึน้ เงินเดือนรายปี
- ประกันสังคม

ชื่อสถานประกอบการ :ร้านวรันณ์ธร
ที่ตั้ง เลขที่ : 282/17 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 084-8038208
ประเภทกิจการ : จาหน่ายวัตถุมงคล
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

แม่บ้ำน

1

หญิง

25-50ปี

ไม่จำกัด

306 บ./ด.

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

- ทดลองงำน 1 เดือน

- มีกำรขึ้นเงินเดือนรำยปี
- โบนัส

9/1/2561

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์
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บริษัท โกรท วินสัน จากัด
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โกรท วินสัน จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 18/73 ม.1 ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-9969823
ประเภทกิจการ : ตรวจสอบงานเชื่อมอุตสาหกรรมและงานซ่อมบารุง
ชือ่ ตาแหน่งงาน

ช่างประกอบ
ช่างเชือ่ ม

จานวน
(อัตรา)

2
1

เพศ

ชาย
ชาย

อายุ

วุฒิการศึกษา/

อัตรา

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ

สาขาวิชา

ค่าจ้าง

ลักษณะงาน / ประสบการณ์

20 - 25 ปี ม.3 / ปวช. +
ปวส.
20 - 25 ปี

320 บ./ว.
400. บ./ว.

- มีทพี่ ัก
- มีการปรับขึน้ เงินเดือนรายปี
- ประกันสังคม

ชื่อสถานประกอบการ : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว
ที่ตั้ง เลขที่ : 146/117 หมู่บ้านพิณธนา ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 089-7051790
ประเภทกิจการ : ให้บริการด้านจิตเวช
ชื่อตำแหน่งงำน

พี่เลีย้ งเด็กทารก
อายุ 6 เดือน

จำนวน
(อัตรำ)

1

เพศ

อำยุ

หญิง

30 - 50 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ม.6

15,000 บ./ด. ** วันทำงำน ** - จันทร์ - เสาร์ - (กลางวัน)
- 08.00 น. - 21.00 น.

** สักษณะงำน ** - ป้อนนม,อาบน้า,งานบ้านเล็กน้อย

พี่เลีย้ งเด็กทารก
อายุ 2.5 ปี

1

หญิง

30 - 50 ปี

ม.6

15,000 บ./ด. เสริมสร้างพัฒนาตามทีร่ ับมอบหมาย
** บุคลิกภาพ ** - ใจเย็น พูดจำไพเรำะ เป็นมิตร
มีจิตใจชอบบริการ ซือ่ สัตย์
** สวัสดิกำร ** - มีการขึน้ เงินเดือนรายปี

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สุธีเครื่องดื่ม จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 80/13 ถนนสุขเกษม ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-417589,055417768
ประเภทกิจการ : จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จากัด (ฟรายเดย์,โรงแรม)
ที่ตั้ง เลขที่ : 172 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-832775-9
ประเภทกิจการ : โรงแรมและห้างสรรพสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจากัดบุญบันดาลการค้า
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัดบุญบันดาลการค้า
ที่ตั้ง เลขที่ : 144/1-144/4 หมู่ที่ 1 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-407458
ประเภทกิจการ : จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

นายเนตร เพิ่มขึ้น
ชื่อสถานประกอบการ : นายเนตร เพิ่มขึ้น
ที่ตั้ง เลขที่ : 151/1 หมู่ที่1 ตาบลป่าคาย อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0871995524
ประเภทกิจการ : รับซื้อพืชไร่

นางบังอร เสาวภา
ชื่อสถานประกอบการ : นางบังอร เสาวภา
ที่ตั้ง เลขที่ : 74 ถนนสมานมิตร ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 093-1619735,0902841825
ประเภทกิจการ : ตัดเย็บเสื้อผ้า
ชือ่ ตาแหน่งงาน

จานวน
(อัตรา)

ช่างเย็บผ้า

2

เพศ

อายุ

ชาย/หญิง 18 ปีขนึ้ ไป

วุฒกิ ารศึกษา/
สาขาวิชา
ไม่จากัด

อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ
ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ขึน้ อยู่กบั ชิน้ งาน - ตัดเย็บผ้ารายได้ขนึ้ อยู่กบั ชิน้ งาน

ชื่อสถานประกอบการ : ประกันชีวิต AIA (นายสัมฤทธิ์ ชัยวรรณ) บริษัท AIA จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 171/8-9 บรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์. 055-832676
ประเภทกิจการ : ประกันชีวิต AIA
ชื่อตำแหน่งงำน

ตัวแทน มีรำยได้รับรอง
17/1/2561

จำนวน
(อัตรำ)

20

เพศ

อำยุ

ชำย/หญิง 20 - 40 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ป.ตรี

10,000 บ./ด. - โบนัส
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์
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ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจ.เจ.พี คอนกรีต จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 149 หมู่ที่ 8 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตาบลป่าเซ่า อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง
ชื่อตำแหน่งงำน

พนักงานขับรถเครน

จำนวน
(อัตรำ)

1

เพศ

อำยุ

ชาย

25-40 ปี

โทรศัพท์ 055-443131

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ป.6 ขึน้ ไป

430 บ./ว.

- ผ่านการเกณฑ์ทหานแล้ว
- มีใบอนุญาตขับขีป่ ระเภท 2
- มีเบี้ยเลีย้ งให้ 300 บ./ว.
- พิเศษอีก 5% ของค่าบริการรถเครน / OT
- ทางาน จันทร์ - เสาร์
- เงินเดือนขึน้ รายปี
- โบนัส/ประกันสังคม

นางจิราภรณ์ อรรฐิตินัย
ชื่อสถานประกอบการ : นางจิราภรณ์ อรรฐิตน
ิ ัย
ที่ตั้ง เลขที่ : 6/7 ซอย12(ถนนบรมอาสน์) ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 091-5437572
ประเภทกิจการ : บุคคลธรรมดา
ชื่อตำแหน่งงำน

พนักงาน
ดูแลผู้สูงอายุ

จำนวน
(อัตรำ)

1

เพศ

อำยุ

หญิง

20-50 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ/

อัตรำ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ

สำขำวิชำ

ค่ำจ้ำง

ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ไม่จากัด

9,150 บ./ด. - มีทพี่ ัก
- อาหาร 3 มื้อ
- ดูแลผู้สูงอายุ 83 ปี ที่ จ.ชลบุรี

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศสรัล แมชชีนเนอรี่ อแนด์ทรานสปอร์ต
ที่ตั้ง เลขที่ : 1 หมู่ที่ 1 ถนนพิษณุโลก-เด่นนชัย ตาบลคุ้งตะเภา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0555-448837, 055-429234

ประเภทกิจการ : งานโลหะ-ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก
ชือ่ ตาแหน่งงาน

พนักงานขับรถ
บรรทุก 10 ล้อ

จานวน
(อัตรา)

1

เพศ

อายุ

ชาย

20-50 ปี

วุฒิการศึกษา/

อัตรา

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ

สาขาวิชา

ค่าจ้าง

ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ไม่จากัดวุฒิ

12000 บ./ด. - วันทางาน จันทร์ - เสาร์
- มีใบขับขีป่ ระเภท 3
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประกันสังคม
- สุภาพเรียบร้อย/อดทน/ขยัน/มาประมาท

ชื่อสถานประกอบการ :ห.จ.ก.อุตรดิตถ์จันทร์พานิช
ที่ตั้ง เลขที่ : 51/1 ถนนพาดวารี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-411593,086-7899265
ประเภทกิจการ : รับซื้อพืชไร่
ชือ่ ตาแหน่งงาน

พนักงานขับรถ 10 ล้อ

จานวน
(อัตรา)

1

เพศ

อายุ

ชาย

25-50 ปี

วุฒิการศึกษา/

อัตรา

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ

สาขาวิชา

ค่าจ้าง

ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ไม่จากัด

305 บ./ว.

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 หรือ 3
- ขับรถสิบล้อได้
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

นางศุภาภรณ์ ดีรัสมี
ชื่อสถานประกอบการ : นางศุภาภรณ์ ดีรัสมี
ที่ตั้ง เลขที่ : 1194/1 ถนนสาราญรื่น ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 093-1973838
ประเภทกิจการ : บุคคลธรรมดา
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

แม่บ้าน

1

หญิง

30-50 ปี

ไม่จากัด

305 บ./ว.

เงือ่ นไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์
- ทาความสะอาดดูแลบ้าน
- หยุดอาทิตย์ละ2 วัน

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ ปิโตรเลียม (สาขาลับแล)
ที่ตั้ง เลขที่ : 156/3 หมู่ที่11 ตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 096-9502340,0640010919
ประเภทกิจการ : สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง (ปั้มน้ามัน ป.ต.ท.)
วุฒิกำรศึกษำ/
สำขำวิชำ
ชาย/หญิง 20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
305 บ./ว.

พนักงานเติมน้ามัน

จำนวน
(อัตรำ)
8

พนักงานเซเว่น

5

ชาย/หญิง 20 ปีขนึ้ ไป

ม.6 ขึน้ ไป

305 บ./ว.

พนักงานทาความสะอาด

2

ชาย/หญิง 20-50 ปี

ไม่จากัด

305 บ./ว.

ชื่อตำแหน่งงำน

เพศ

อำยุ

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์
เริ่มทำงำน เดือน เมษำยน 2561
สวัดิกำรทุกตำแหน่ง
- ที่พกั บริษัท/โบนัส/ประกันสังคม
- มีใจรักในงานบริการ
- ซือ้ สัตย์ อดทน ขยัน
รำยละเอียดเฉพำะตำแหน่งสอบถำมที่ บริษทั

ชื่อสถานประกอบการ :บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 11 ถ.เจษฎาบดินทร์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-416678
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง
ชื่อตำแหน่งงำน

จำนวน
(อัตรำ)

เพศ

อำยุ

พนักงำนขับรถ
พนักงำนจัดซื้อ
พนักงำนธุรกำร
พนักงำนบัญชี

3
5
5
5

ชำย/หญิง
ชำย/หญิง
ชำย/หญิง
ชำย/หญิง

20-35ปี
20-35ปี
20-35ปี
20-35ปี

5/1/2561

วุฒกิ ำรศึกษำ/
สำขำวิชำ

ไม่จำกัด
ปวส./ป.ตรี ทุกสำขำ
ปวส./ป.ตรี ทุกสำขำ
ปวส./ป.ตรี ทุกสำขำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอืน่ ๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

9,150 บ./ด. - มีประกันสังคม
9,150 บ./ด. - มีโบนัส
9,150 บ./ด.
9,150 บ./ด.

โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์

5

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 145/1 หมู่ที่ 1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทกิจการ : จาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ วัสดุก่อสร้าง
ชือ่ ตาแหน่งงาน

จานวน
(อัตรา)

พนักงานขับรถมิกซ์

20

พนักงานฝ่ายผลิต

20

ช่างไฟฟ้า ,คลังสินค้า

20

พนักงานขาย

5

โทรศัพท์ 055-448727-9 ,081-8899775

วุฒิการศึกษา/

อัตรา

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ

สาขาวิชา

ค่าจ้าง

ลักษณะงาน / ประสบการณ์

18-50 ปี

ม.3 ขึน้ ไป

305 บ./ว.

ชาย/หญิง 18-50 ปี

ไม่จากัด

305 บ./ว.

18-45 ปี

ไม่จากัด

305 บ./ว.

ชาย/หญิง 20-28 ปี

ม.6 ขึน้ ไป

305 บ./ว.

เพศ

อายุ

ชาย

ชาย

- ขับรถส่งปูนคอนกรีต ตามลูกค่าสัง่
- มีใบขับขีป่ ระเภท 2
- ผลิตเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นเสาร์ไฟฟ้า
- ช่างไฟฟ้า ซ่อมบารุงภายในโรงงาน
- คลังสินค้า สามารถทางานหนัก และยกของได้
- ออกหาลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้าได้
ทุกตาแหน่ง
- ที่พกั บริษัท / เงินเดือนขึน้ รายปี
- โบนัสประจาปี / ประกันสังคม

ชื่อสถานประกอบการ :บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 100/1-4 หมู่4 ถนนสิงหวัฒน์ ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 083-0446175
ประเภทกิจการ :บริการโทรคมนาคม
ชือ่ ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ

อายุ

(อัตรา)

พนักงานขาย (PC)

2

พนักงานขายประจาพื้นที่
(Area Owner)
(ท่าอิฐ,ท่าเสา)

3

พนักงานขายและบริการ
ประจาทรูชอ้ ปอุตรดิตถ์

4

วุฒิการศึกษา/

อัตรา

เงือ่ นไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ ๆ

สาขาวิชา

ค่าจ้าง

ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ชาย/หญิง ไม่เกิน 35ปี ปวส.ขึน้ ไป 14,500+ค่าคอม - เชียร์ขายเบอร์รายเดือนประจาร้านตัวแทน
และออกอีเว้นท์ใจเขต จ.อุตรดิตถ์ มีรถยนต์สามารถ
นามาใช้ในการทางานได้ (มีค่าน้ามันให้ )
ชาย/หญิง ไม่เกิน 35ปี ม.6/ปวช. 13,000+ค่าคอม - ลักษณะงานบริหารยอดขายและสรรหาลูกค้าใหม่
มีประสบการณ์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใจรักในงานขายบริการ
สามารถทางานออกพื้นที่ได้
ชาย/หญิง ไม่เกิน 30ปี

ป.ตรี
ทุกสาขา

12,000 +

บริษัท ทรู มูฟ จากัด

- ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาบริการหลังการขายต่างๆ
และเสนอขายสินค้ากลุม่ ทรู บุคลิกภาพดี
มีใจรักงานขาย และบริการ

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โปร รีแลกซ์ อินเตอร์เทรด จากัด
ที่ตั้ง เลขที่ : 49 ถนนสุขเกษม ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-411837
ประเภทกิจการ : จาหน่ายเครื่องนอน

พนักงานบัญชี

จำนวน
(อัตรำ)
2

พนักงานขาย

2

พนักงานธุรการ

2

ชื่อตำแหน่งงำน

เพศ

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ/
อัตรำ
เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ
สำขำวิชำ
ค่ำจ้ำง
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์
หญิง 26-40 ปี ปวส ขึน้ ไป 315-500 บ./ว. - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สาขาบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ชาย/หญิง 26-35 ปี ปวส ขึน้ ไป 315-500 บ./ว. - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกดี / รักในงานขาย / พูดเก่ง
ชาย/หญิง 26-35 ปี ปวส ขึน้ ไป 315-500 บ./ว. - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกดี / รักในงานขาย / พูดเก่ง

นางสาวชนม์ณภัทร์ ธิปอุดมรัชต์
ชื่อสถานประกอบการ : นางสาวชนม์ณภัทร์ ธิปอุดมรัชต์
ที่ตั้ง เลขที่ : เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 4 ตาบลป่าเซ่า อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 090-3165462
ประเภทกิจการ : บุคคลธรรมดา
ชื่อตำแหน่งงำน
ผูด้ ูแลผูป้ ่วย

จำนวน
(อัตรำ)
1

เพศ
หญิง

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ/
สำขำวิชำ
30 ปีขนึ้ ไป ไม่จากัด

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
305 บ./ว.

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจากัด ลานนาเซ็นเคอร์มาร์ท
ที่ตั้ง เลขที่ : 2/25 ถนนเจริญธรรม ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0814737374 (ตรงข้ามวัดคลองโพธิ์)
ประเภทกิจการ : จาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งร้านทุกประเภท
เพศ

พนักงานขับรถส่งของ

จำนวน
(อัตรำ)
2

พนักงานขายหน้าร้าน

2

ชื่อตำแหน่งงำน

อำยุ

ชาย

วุฒิกำรศึกษำ/
สำขำวิชำ
20-35 ปี ปวช.ขึน้ ไป

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
310 บ./ว.

ชาย

20-35 ปี

310 บ./ว.

ปวช.ขึน้ ไป

เงื่อนไข - สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ
ลักษณะงำน / ประสบกำรณ์
- สามารถเดินทางออกต่างจัวหวัดชัว่ คราวได้
- OT / คอมมิสชัน
- ประกันสังคม
- OT / คอมมิสชัน
- ประกันสังคม
- ขายสินค้าหน้าร้าน

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จากัด (คูโบต้าอุตรดิตถ์)
ที่ตั้ง เลขที่ : 241/1 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-494999
ประเภทกิจการ : จาหน่าย และให้บริการซ่อมบารุง แทรกเตอร์คูโบต้า

