
ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

1 ผู้ช่วยสัตวแ์พทย์ 2 ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

2 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

3 พนักงานขาย 3 ช/ญ 18-50 308 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

4 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ไทยพทุธ

5 พนักงานทั่วไป (รายวนั) 20 ช 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น จ ากัด

6 ช่างไฟฟา้ 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น จ ากัด

7 พนักงานขาย 9 ญ 25-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทั เจ.เอส ปตัตานี -ค่าคอมมิชชั่น

มี
ประสบการณ์
ด้านการขาย
จะพจิารณา
พเิศษ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

8 พนักงานบญัชี 1 ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน(2002) 
จ ากัด

ไทยพทุธ

9 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 20-45 308 ป.6-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน(2002) 
จ ากัด

1.พนักงาน
ขับรถยนต์ 
2. มีใบขับขี่
ประเภท 2

10
พนักงานงานขายประจ า
ร้าน

10 ช/ญ 20-40 50000 ม.6-ป.ตรี
บริษทั เดอร์ม่า เมดดิค     
ประเทศไทย จ ากัด

มี
ประสบการณ์
 5 ป ีท ายอด
ใหไ้ด้ 2500 
หลอด/เดือน

11 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-40 10000 ม.6-ป.ตรี
บริษทั เดอร์ม่า เมดดิค    
ประเทศไทย จ ากัด

มี
ประสบการณ์
 1 ป ีท ายอด
ใหไ้ด้ 1000 
หลอด/เดือน

12 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ไทยเทค รับเบอร์      
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

13 ช่างเชื่อม 2 ช 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ไทยเทค รับเบอร์      
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

มี
ประสบการณ์
 จะ
พจิารณา
พเิศษ

14 พนักงานส่วนพซีีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 308 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

15 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 4 ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

16 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 1 ญ 25-45 10000 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

มี
ประสบการณ์

17 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

18
ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์ 
(หม้อไอน้ า)

3 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

19
พนักงานซ่อมบ ารุงไลน์
ผลิต

5 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

20 ผู้ควบคุมเคร่ืองปดิผนึกฝา 3 ช/ญ 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

21 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

22
พนักงานขับรถยก (fork 
lift)

5 ช 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

23 แรงงานด้านการผลิต 50 ช/ญ 48-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด

24 ช่างยนต์ 1 ช 20-28 308 ปวส.-ป.ตรี บริษทั พนิิตมอเตอร์ 2555 จ ากัด

25 พนักงานขาย 1 ช 22-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทั พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด
1. ค่าคอมฯ 
2. มีบา้นพกั
ให ้น้ ามันรถ

1.พนักงาน
ขายเขต
ยะลา         
  2. มี
ประสบการณ์
ด้านการขาย

26 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 6 ญ 25-40 12000 ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

ประกันชีวติ

1. โสด       
2. ท างาน
จันทร์ - 
เสาร์         
3. ผ่าน
เกณฑ์ทหาร

27 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-40 9240 ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

1. ค่าจ้าง 
9,000 -
12,000 บาท/
เดือน         
 2. ประกัน
ชีวติ

1. โสด       
2. ท างาน
จันทร์ - 
เสาร์         
3. ผ่าน
เกณฑ์ทหาร

28 แคชเชียร์ 4 ญ 25-40 9420 ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

ประกันชีวติ
1. โสด       
2. ท างาน
จันทร์ - เสาร์

29 แม่บา้น (ส านักงาน) 2 ญ 30-45 9420 ม.3-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

ประกันชีวติ
1. โสด       
2. ท างาน
จันทร์ - เสาร์



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

30 พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 25-40 308 ม.6-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

31 คิวซ๊ 1 ช 24-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทัปตัตานีคอนกรีต จ ากัด
สามารถขับ
รถยนต์ได้

32 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทัปตัตานีคอนกรีต จ ากัด
มีใบขับขี่
ประเภท 2

33 เลขานุการ 1 ญ 25-40 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานีปลาปน่ (1988) 
จ ากัด

โสด

34 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษทัปตัตานีปลาปน่ (1988) 
จ ากัด

สามารถ พดู
 อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษ
 ได้

35 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟลุ 15 ช/ญ 20-40 17000 ปวส.-ป.ตรี บริษทัเมืองไทยประกันชีวติ

36 ช่างสี 3 ช 25-45 308 ปวช.-ป.ตรี ปตัตานีเจริญการช่าง

37 ช่างเชื่อม 5 ช 25-45 308 ปวช.-ป.ตรี ปตัตานีเจริญการช่าง

มี
ประสบการณ์
 พจิารณา
เปน็พเิศษ



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

38 พนักงานส่งสินค้า 2 ช 23-40 308 ม.6-ป.ตรี ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค

1. มีใบขับขี่
รถยนต์      
 2. เวลา
ท างาน 
07.40 - 
17.00 น.

39 ช่างไฟฟา้ 2 ช 18-35 308 ปวช.-ปวส. ร้านบงัหมัดไฟฟา้ มีเบี้ยขยัน

 1. มี
ประสบการณ์
 พจิารณา
เปน็พเิศษ   
 2. วลา
ท างาน 
08.00-17.00
 น.

40 ช่างกระจกอลูมิเนียม 1 ช 20-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านบงัหมัดไฟฟา้
มี
ประสบการณ์

41 ช่างวอลเปเปอร์ 1 ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี ร้านปตัตานีผ้าม่าน

42
พนักงานขายสินค้า (ขาย
เหล็ก)

2 ช/ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ

43 พนักงานนวดสปา 5 ญ 18-35 11000 ม.3-ป.ตรี ร้านวสีปาจากุซซี โบนัส
เวลาท างาน 
09.30 - 
22.00 น.

44 ช่างปกัจักรคอมฯ 1 ญ 20-45 308 ปวช.-ป.ตรี ร้านเส้ือแชมป์

1.ช่างปกั
จักรคอมฯ  
 2. ใช้
คอมพวิเตอร์
ได้



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

45 พนักงานบญัชี 1 ญ 21-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

46 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

47 พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) 2 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

48 แม่บา้น (โรงแรม) 3 ญ 18-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

49 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

50 พนักงานขาย 3 ช/ญ 28-40 308 ป.6-ป.ตรี ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย

1. มีประกัน
อุบติัเหตุ    
2.มีรถสามล้อ
ให้

สามารถขับ
รถโชเล่ได้

51
ตัวแทนประกันชีวติและ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

30 ญ 25-45 10000 ป.ตรี
ส านักงาน คุณลลิดา กล้ิงเล็ก 
(AIA)

 -ค่าจ้าง      
 10,000-    
25,000      
ต่อเดือน

52 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

53 พนักงานบญัชี 3 ญ 25-35 308 ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

54 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

55 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

56 พนักงานทั่วไป 3 ช 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

57 ที่ปรึกษาการเงิน 20 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปตัตานี (1991) 
โดย นางสิริวรรณ นิลรัตน์

1.โบนัสราย
ไตรมาสและ
รายป ี         
  2. ค่า
รักษาพยาบาล
 3. ทอ่งเที่ยว
ต่างประเทศ

58 หวัหน้าโครงการ 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

59 วศิวกรโยธา(ก่อสร้าง) 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง ต้องการด่วน



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

60 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง ต้องการด่วน

61 ช่างเชื่อม 2 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

62 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 308 ม.3-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

63
พนักงานขับเกรด(เกล่ีย
ดิน)

2 ช 25-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

64 พนักงานขับรถตัก 1 ช 25-45 308 ป.6-ปวส. หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

65 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปตัตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่ได้

66 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปตัตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่ได้

67 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-30 308 ป.ตรี หจก.ปตัตานี ไอที



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

68 ธรุการ 1 ญ 18-30 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.ปตัตานี ไอที

69 เจ้าหน้าที่สินไหมรถ 1 ช/ญ 18-30 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานี ไอที

1.เจ้าหน้าที่
ทวงหนี้      
 2. ขับ
รถยนต์ได้ 
อยู่กะได้ 
พจิารณา
เปน็พเิศษ. 
3.ออกพื้นที่
ในจังหวดั
ปตัตานี

70 หวัหน้าจัดการ 1 ช 25-45 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

มีความ
รับผิดชอบ
งาน/ส่ือสาร
เข้าใจง่าย

71 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

มี
ประสบการณ์
 พจิราณา
เปน็พเิศษ

72 คนสวน 2 ช 20-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

มี
ประสบการณ์
 พจิารณา
เปน็พเิศษ

73 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20-35 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

74
พนักงานขับรถ (ทกุ
น้ าแข็ง)

2 ช 20-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

75 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 20-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง
ผ่านเกณฑ์
ทหาร

76 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.โรงน้ าแข็งบา้นดี

พนักงานขับ
รถ 6 ล้อ,   
มีใบขับขี่
ประเภท2

77 พนักงานตรวจเช็คสินค้า 2 ช/ญ 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวฒักรรมก่อสร้าง มีที่พกั

78 พี่เล้ียงเด็ก 2 ญ 20-40 308 ป.6-ปวส. หจก.เอ็มเอสนวฒักรรมก่อสร้าง ขับรถยนต์ได้

79 พนักงานขับรถ (โฟลิด) 2 ช 20-50 308 ปวช.-ปวส. หจก.เอ็มเอสนวฒักรรมก่อสร้าง
1. มีใบขับขี่
ประเภท 2   
   2. มีที่พกั

80
พนักงานรับโทรศัพท ์
(call center)

10 ญ 22-30 308 ป.ตรี หจก.เอเอส บริหารธรุกิจ

81 ช่างไฟฟา้ 1 ช 20-45 308 ปวช.-ป.ตรี หา้งหุ้นส่วนจ ากัดลียาฮาลาลฟดูส์

รวม 61 ต าแหน่ง 33 แห่ง345 อัตรา


