ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ชื่อบริษัท ด.ต.ประเทือง ขวัญนาค

ประเภทกิจการ การเลี้ยงสุกร

ที่อยู่ 373/4 หมูท่ ี่ 11 ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณประเทือง ขวัญนาค

ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานทั่วไป

เพศ จานวน
ช

4

อายุ
20-45 ปี

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

โทร. 081-9693197
รายละเอียดงาน

ไม่จากัดวุฒิ 9,600-10,000 บ./ด. -ดูแลฟาร์มสุกร

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ที่พักอาศัย

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อบริษัท บริษัท สถิตและบุตร การบัญชี จากัด

ประเภทกิจการ การจัดทาบัญชี

ที่อยู่ 64 ถนนผดุงดอนยอ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณสุวิมล จันทร์ขนุ

ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานบัญชี

เพศ จานวน
ช/ญ

2

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

18 ปีขึ้นไป

ปวช.ขึ้นไป

320 บ./ว.
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โทร. 074-612116
รายละเอียดงาน

- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
- ประกันสังคม
- โบนัส

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทืเดนซ์
อง ขวัญนาค
ชื่อบริษัท เดอะเรสซิ

การเลี้ยงสุ
รท
ประเภทกิจการ โรงแรม
รีสกอร์

ที่อยู่ 60/5 ถนนช่วยทุกราษฎร์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณอรอินทุ์ ศุภกิจ

ที่

ตาแหน่งงาน

1 แม่บ้าน

เพศ จานวน
ญ

1

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

20-55 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

320 บ./ว.

ที่อยู่ 188 หมูท่ ี่ 9 ตาบลท่ามิหรา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณอัญชลี ถิตย์สิทธิ์

เพศ จานวน

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

สถานที่ใกล้เคียง : ติดกับแม็คโคร สาขาพัทลุง
โทร. 084-6591035
รายละเอียดงาน

1 พนักงานขาย

ญ

1

25-39 ปี

ม.6 ขึ้นไป

9,600 บ./ด.

- งานขายหลังคาเหล็กเม็ททอลชีท
- วันทางาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
- เวลาทางาน 08.00 น. ถึง 17.00 น.

2 พนักงานฝ่ายผลิต

ช

1

23-40 ปี

ม.6 ขึ้นไป

9,600 บ./ด.

- ผลิตและจัดส่งและแต่หน้างานของบริษทั
- ทดลองงาน 3 เดือน
- วันทางาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
- เวลาทางาน 08.00 น. ถึง 17.00 น.

-2-

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ

- ดูแลทาความสะอาดห้องพัก
- ซักผ้าภายในโรงแรม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทกิจการ การผลิตเหล็ก

ตาแหน่งงาน

โทร. 081-5992173
รายละเอียดงาน

ชื่อบริษัท บริษัท พัทลุง เม็ททอลชีท จากัด
ที่

สถานที่ใกล้เคียง : ตรงข้ามร้านจักรพรรดิติ่มซา

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
- ประกันสังคม
- โบนัส

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

องากัขวัดญลายพรางพั
นาค
ชื่อบริษัท ห้ด.ต.ประเทื
างหุ้นส่วนจ
ทลุง

การเลีด้ยเย็งสุบกเสืร้อผ้า
ประเภทกิจการ การตั

ที่อยู่ 52 ถนนราเมศวร์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณไชยันต์ กาญจนนิยม

ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานขาย

เพศ จานวน
ช

1

อายุ

วุฒิ

30-45 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตราค่าจ้าง

รายละเอียดงาน

900-600 บ./ว. - ติดต่องาน และจัดส่งสินค้า
- ขับรถยนต์
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- วันทางาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์
- เวลาทางาน เวลา 08.00 ถึง 18.00 น.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อบริษัท โรงเรียนกวดวิชาแอลฟา ครูอร

ประเภทกิจการ โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ 44/4 ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณพรธิภา ภารชนไชย

ที่

ตาแหน่งงาน

1 ครูสอนคณิตศาสตร์

เพศ จานวน
ญ

2

โทร. 074-626599

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

24-60 ปี

ป.ตรี

10,000 บ./ด.
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สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม
- โบนัส
- เบี้ยขยัน

โทร. 097-3646142
รายละเอียดงาน

- ให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน/นักศึกษา
- วันทางาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์
- เวลาทางาน เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
- ทดลองงาน 3 เดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

องากัขวัดญโชคไพศาลพาราวู
นาค
ชื่อบริษัท ห้ด.ต.ประเทื
างหุ้นส่วนจ
้ด

การเลี้ยตงสุ
ประเภทกิจการ การผลิ
แผ่กนรไม้บาง และผลิตภัณฑ์ไม้

ที่อยู่ 147 หมู่ที่ 3 ตาบลอ่างทอง อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณนิตพิ ันธ์ เลื่อนจันทร์

ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานเลื่อยไม้

เพศ จานวน
ญ

2

อายุ
18-50 ปี

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

โทร. 072-855869
รายละเอียดงาน

ป.6 ขึ้นไป 10,000-30,000 บ./ด. - เลื่อยไม้ยางพาราขนาดของไม้แปรรูป
- ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อบริษัท บริษัท พัทลุงสิงห์ภัทร จากัด
ที่อยู่ 100 ถนนอภัยบริรักษ์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
ที่
ตาแหน่งงาน
1 พนักงานขับรถ

เพศ จานวน
ช
1

อายุ
20-40 ปี

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม
- ที่พักอาศัย

ประเภทกิจการ จาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สถานที่ใกล้เคียง : ตรงข้ามเขาอกทะลุ โรงพยาบาทปิยะรักษ์ 500 ม.
ติดต่อ คุณสุภาพ ยิ้มฉ้วน
โทร. 074-611555

วุฒิ
อัตราค่าจ้าง
รายละเอียดงาน
ไม่จากัดวุฒิ ตามโครงสร้างของบริษัท - ขับรถส่งของ

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
- มีความรับผิดชอบ อดทนขยัน
ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรพญา การก่อสร้าง
ที่อยู่ 219 หมู่ที่ 4 ตาบลปรางหมู่ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
ที่

ตาแหน่งงาน

1 นายช่างโยธา (โฟร์แมน)

เพศ จานวน
ช

3

อายุ
20-40 ปี

วุฒิ

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
ติดต่อ คุณวรรณิศา หนูยก
อัตราค่าจ้าง

สถานที่ใกล้เคียง : เยื้องกับสถานบันเทิง Twelve
โทร. 099-403-7333
รายละเอียดงาน

ตามโครงสร้างของบริษัท - ควบคุมงานก่อสร้าง ประเภทถนน
ปวส.
(สาขาโยธา)
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม
- เบี้ยเลี้ยง

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทืลอป์ง เบเวอร์
ขวัญนาค
ชื่อบริษัท หจก.คชศิ
เรจ

งสุกร
ประเภทกิจการ การเลี
จาหน่า้ยยของฝาก

ที่อยู่ 190 หมู่ที่ 11 ตาบลนาโหนด อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณอิสรา คชพันธ์

ที่

ตาแหน่งงาน

เพศ จานวน

สถานที่ใกล้เคียง : สนง.ใหญ่ตงั้ อยู่ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง
โทร. 074-610414

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

รายละเอียดงาน

320 บ./ว.

- นาเสนอขายสินค้า
- สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
- มีประสบการณ์งานขาย

1 พนักงานขาย

ช/ญ

2

27 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

2 หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

ช/ญ

1

30 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้างของบริษัท - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

และวัตถุดบิ

- มีประสบการณ์ดา้ นคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
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สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

- ประกันสังคม

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

อง Steakhouse
ขวัญนาค & Grill
ชื่อบริษัท ร้ด.ต.ประเทื
าน DADDY

้ยงสุสถานที
กร ่ใกล้เคียง : เลยแยกขนส่ง 800 ม.ขาขึน้ กรุงเทพฯ ) ตรงข้ามปัม้ เชลล์
ประเภทกิจการ การเลี
ร้านอาหาร

ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 4 ตาบลปรางหมู่ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณภัทรบดินทร์ วรรณะ

ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานบริการลูกค้า
2 บาริสต้า
3 พนักงานในครัว

เพศ จานวน
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

2
1
2

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

30-50 บ./ชม.
30-50 บ./ชม.
30-50 บ./ชม.

โทร. 0992519240
รายละเอียดงาน

- บริการลูกค้า
- ชงเครือ่ งดื่ม
- เตรียมวัตถุดบิ และงานอื่นๆ ในครัว
- วันทางาน 6 วัน ต่อสัปดาห์

- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน เย็น
- ปรับเงินเดือนทุก 3 เดือน
- เบี้ยขยัน

( สาหรับพนักงานประจา หรือ พนักงาน part - time

(ตามความสามารถในการทางาน)

ทางานเวลา 17.00 - ปิดร้าน)
- เวลาทางาน 11.00 - ปิดร้าน
- ระยะเวลาการทดลองงาน 7 วัน

- ทิป 100% ไม่หักเข้าร้าน

(ระหว่างการทดลองงานได้รับค่าจ้างตามชั่วโมงที่ทางาน)
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สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทื
ขวัญนาค โซลูชั่น จากัด
ชื่อบริษัท บริ
ษัท รุง่ เรือองงเทคโนโลยี

การเลี้ยกงสุ/ส่กงร/ติดตั้งอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์
ประเภทกิจการ ขายปลี

ที่อยู่ 373/4 หมูท่ ี่ 11 ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณประดิษฐ เกาะทอง

ที่

ตาแหน่งงาน

เพศ จานวน

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

1 ช่างเทคนิค

ช

1

20 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

10,000 บ./ด.

2 พนักงานขาย

ช/ญ

2

20 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

10,000 บ./ด.
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โทร. 089-5994595
รายละเอียดงาน

- งานบริการลูกค้า
- ดูแลระบบ network
- วันทางาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์
- เวลาทางานตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลลูกค้า ออกพบลูกค้า
- ติดต่อประสานงานบริษทั ต่างๆ
- นาเสนอ Product
- วันทางาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์
- เวลาทางานตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
(Microsoft Office)
- ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม
- การขึ้นเงินเดือนรายปี

- ประกันสังคม
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
- วันลาพักร้อน
- ชุดยูนฟิ อร์ม
- ค่าคอมมิชชั่น
- วันเที่ยวประจาปีบริษทั

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทื
ง ขวัญนาค
ชื่อบริษัท บริ
ษัท เพ็ชอรไพศาล
ปิโตรเลียม จากัด

การเลีบ้ยริงสุการน้
กร ามัน
ประเภทกิจการ สถานี

สถานที่ใกล้เคียง : ปั้มเชลล์ตรงข้ามเติมสุข

ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 4 ตาบลปรางหมู่ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณนิตกิ ารณ์ ธรรมเพชร

โทร. 082-2394914

ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานหน้าลาน
(เติมน้ามัน)

เพศ จานวน
ช/ญ

5

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

18-35 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ตามโครงสร้างของบริษทั

ชื่อบริษัท บริษัท วูจนิ สแตนดาร์ด จากัด
ที่อยู่ 169 หมูท่ ี่ 1 ตาบลนาโหนด อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
ที่
ตาแหน่งงาน
1 ผู้ช่วยช่างซ่อมบารุง
2 ช่างกลึง

เพศ จานวน
อายุ
ช
1
18 ปีขึ้นไป
ช

1

20 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน
- บริการลูกค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทกิจการ ติดตั้ง ผลิต ประตูกั้นน้า
ติดต่อ คุณรัฐภัทร์ จิตคงสง
วุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ปวส.ขึ้นไป
(สาขาช่างกล/
ช่างเชื่อม)

อัตราค่าจ้าง

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

สถานที่ใกล้เคียง : ตรงข้าม รพ.สตาบลนาโหนด
โทร. 061-374-3528

รายละเอียดงาน

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ

ตามโครงสร้างของบริษทั

- สามารถซ่อมเครือ่ งยนต์ได้

- ประกันสังคม

ตามโครงสร้างของบริษทั

- งานแบบงานและกลึงชิ้นงานตามแบบ
ตามตัวอย่างได้
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในงานช่าง
- มีความเข้าใจในการทางาน เครือ่ งกลึง

- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน
- ค่าล่วงเวลา
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ญนาค
ชื่อบริษัท ห้ด.ต.ประเทื
างหุ้นส่วนองเอขวัเอส
เอ 1994

ประเภทกิจการ รัการเลี
บเหมาก่้ยองสุสร้การง สถานที่ใกล้เคียง : อยู่ข้างโรงแรมชัยคณาธานี ตรงข้ามร้านหมูกระทะลาภู

ที่อยู่ 94 ถนนพิเศษกิจ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณมณีรตั น์ ธีรากิจ

ที่

ตาแหน่งงาน

1 ช่างควบคุมงาน

เพศ จานวน
ช

4

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

20 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

ตามโครงสร้างของบริษทั

(สาขาการก่อสร้าง/
การโยธา
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โทร. 096-8295465
รายละเอียดงาน

- ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง
และซ่อมแซมหรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
- พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน
- ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนด
รายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป
และรายการเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้
ตามหลักวิชาช่างเพื่อประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง
- ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทือง ขวั
ญนาค(ปั๊มบางจากพัทลุง)
ชื่อบริษัท บจก.พรรณพลั
ง6395

การเลี
ร นเชือ้ เพลิง
ประเภทกิจการ สถานี
บริ้ยกงสุ
ารน้กามั

ที่อยู่ 4 หมู่ 1 ตาบลเขาเจียก อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณภณอิสร์ (ตู)่

ที่

ตาแหน่งงาน

1 ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครือ่ ง

เพศ จานวน
ช

1

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

18-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ตามโครงสร้างของบริษทั

สถานที่ใกล้เคียง : ก่อนถึงโลตัสพัทลุง 1 กม.
โทร. 095-363-9445

รายละเอียดงาน
- มีประสบการณ์ดา้ นช่างยนต์หรือ

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

มีประสบการณ์ดา้ นการเปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครือ่ ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชื่อบริษัท บริษัท พีทแี อล มีเดีย แพลน จากัด
ที่อยู่ 95/6,95/7 ถนนพิเศษกิจ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง

ประเภทกิจการ ออกแบบและตกแต่งภายใน สถานที่ใกล้เคียง : ถนนพิเศษกิจ ซ้ายมือก่อนถึงโรงแรมชัยคณา
ติดต่อ คุณศลิศา แซ่เฮง
โทร. 083-6768403, 097-3591656

จังหวัดพัทลุง 93000
ที่

ตาแหน่งงาน

1 กราฟิกดีไซน์

E-mail: sahapap2527@gmail.com
เพศ จานวน
ญ

1

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

23 ปีขึ้นไป

ป.ตรี

ตามโครงสร้างของบริษทั

(สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง)
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รายละเอียดงาน
- สามารถใช้โปรแกรม Ai ในการออกแบบงานได้
- สามารถใช้โปรแกรม Ps ในการตกแต่งรูปได้
- มีความรับผิดชอบสูง
- ซัพออแกไนซ์
- ออกแบบผลิตสื่อโฆษณาประสัมพันธ์
และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
- โปสเตอร์ หนังสือ ไวนิล ป้ายคัตเอาท์

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม
- เงินขยัน
- เงินประจาปี
กรณีทางานครบ 1 ปี
- ทดลองงาน 3 เดือน

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทื
อง ขวัธานี
ญนาค
ชื่อบริษัท โรงแรมชั
ยคณา

ประเภทกิจการ การเลี
โรงแรม้ยงสุ
ที่พกักร อาศัย

ที่อยู่ 100 ถนนพิเศษกิจ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณอินทิรา ลาภานุพัฒนกุล

ที่

ตาแหน่งงาน

1 ช่างทั่วไป

2 พนักงานจัดซื้อ

เพศ จานวน

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

โทร. 089-1333041
รายละเอียดงาน

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ

ช

1

25-45 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ตามโครงสร้างของบริษทั

- งานช่าง
- ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ประกันสังคม

ช/ญ

1

25-45 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ตามโครงสร้างของบริษทั

- ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อ
โดยละเอียด
- ดูแลจัดการเอกสารในระหว่างจัดซื้อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร
และผู้ขายสินค้า เจรจาติดต่อซื้อขาย
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ
- ตรวจสอบการรับมอบสินค้า
และยืนยันคุณภาพสินค้า

- ประกันสังคม
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทื
ญนาค
ชื่อบริษัท บริ
ษัท เอสดีอทง ี ขวั
พาราวู
้ด จากัด

การร การขายส่
การเลี้ยงสุงกไม้รและ ผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น สถานที่ใกล้เคียง : ควนดินสอ
ประเภทกิจกา

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 3 ตาบลชุมพล อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ คุณทัศนีย์ ทองศักดิ์

ที่

ตาแหน่งงาน

1 ช่างไฟฟ้า

เพศ จานวน
ช

1

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

20 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

ตามโครงสร้างของบริษทั

(สาขาช่างไฟฟ้า)

2 แม่บ้าน

ญ

2

25 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ
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โทร. 098-0132122
รายละเอียดงาน

- ซ่อมไฟฟ้า ดูแล บารุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ของเครือ่ งจักร และโรงงาน
- มีใบรับรองการปฏิบัตงิ านด้านช่างไฟฟ้า
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทาความสะอาด ทาอาหารกลางวัน
ดูแลรับผิดงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์
- มีใจรักในงาน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

- ประกันสังคม

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

องากัขวัดญเทคโนโลยี
นาค การไฟฟ้าพัทลุง
ชื่อบริษัท ห้ด.ต.ประเทื
างหุ้นส่วนจ

การร ติการเลี
้ยงสุา กรสถานที่ใกล้เคียง : หลังตลาดสดพัทลุง ติดกับร้านเพือ่ นเกษตรกรฟาร์ม
ประเภทกิจกา
ดตัง้ ไฟฟ้

ที่อยู่ 26/1 ถนนดิษฐ์อนิ ทร์ 2 ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000ติดต่อ คุณสุนันทา คองขวัญ
ที่

ตาแหน่งงาน

1 ช่างไฟฟ้า

เพศ จานวน
ช

1

อายุ

วุฒิ

22-40 ปี

ปวส.ขึ้นไป

อัตราค่าจ้าง

โทร. 089-8697670
รายละเอียดงาน

10,000-12,000 บ./ด. - ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม

(สาขาช่างไฟฟ้า)

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- ประกันสังคม

- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

- การขึ้นเงินเดือนรายปี

- งานบารุงรักษาระบบไฟฟ้า

- โบนัส

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อบริษัท บริษัท สิทธิโสม จากัด ( ไอศกรีมวอลล์)
ที่อยู่ 68 ซอย31 ถนนราเมศวร์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
ที่

ตาแหน่งงาน

1 พนักงานขาย

เพศ จานวน
ช

1

ประเภทกิจการ การขายตรง สถานที่ใกล้เคียง : เลยสี่แยกเอเชีย เข้าซอย 31 (ตรวจสภาพรถ)
ติดต่อ คุณคมเดช ศรีสุวรรณ
โทร. 090-8859119

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

18-38 ปี

ม.6 ขึ้นไป

350 บ./ว.

รายละเอียดงาน
- ขายสินค้า เข้าร้านค้าที่กาหนด
และ เปิดตลาดใหม่ ในจังหวัดพัทลุง
- มีใบขับขี่รถยนต์

2 พนักงานขับรถ หรือ ผู้ช่วย

ช

1

18-40 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

350 บ./ว.

- ส่งสินค้า ตามร้านค้าที่กาหนด
- วันทางาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 07.50 - 18.00 น.
- มีใบขับขี่รถยนต์
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทื
ญนาค
ชื่อบริษัท บริ
ษัท เดลต้องา ขวั
เอสวิ
ศวกรรม จากัด

การเลีอ้ยสร้งสุากงอาคาร
ร
ประเภทกิจการ การก่

สถานที่ใกล้เคียง : รร.บ้านขันหมู่

ที่อยู่ 194 หมูท่ ี่ 1 ตาบลนาขยาด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110

ติดต่อ คุณอรพร พูลเพิ่ม

โทร. 088-6922635

ที่

ตาแหน่งงาน

1 ช่างไฟฟ้า

เพศ จานวน
ช

2

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

20-30 ปี

ปวส.ขึ้นไป

10,000 บ./ด.

(สาขาช่างไฟฟ้า)

2 วิศวกรไฟฟ้า

ช

2

รายละเอียดงาน
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรม

- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- งานบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถเดินทางไปทางานต่างจังหวัดได้
14,000-25,000 บ./ด. - ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า
20-30 ปี
ป.ตรี
(สาขาวิศวกรรม
และโรงงานอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า)
- งานทดสอบและคอมมิชชั่นนิ่งระบบไฟฟ้า
- งานบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถเดินทางไปทางานต่างจังหวัดได้
- มีใบขับขี่รถยนต์
มีประสบการณ์1ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
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- ประกันสังคม
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
- ประกันชีวิต
- ยูนฟิ อร์ม
- มีเบี้ยเลี้ยง
- ประกันสังคม
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
- ประกันชีวิต
- ยูนฟิ อร์ม
- มีเบี้ยเลี้ยง

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

องากัขวัดญปินาค
ชื่อบริษัท ห้ด.ต.ประเทื
างหุ้นส่วนจ
่นทองแทรคเตอร์ ( แยกเขาชัยสน)

การเลี้ยงสุงกเครื
ร อ่ งจักร
ประเภทกิจการ การขายส่

สถานที่ใกล้เคียง : สวนมโนราห์

ที่อยู่ 218 หมู่ที่ 2 ตาบลควนขนุน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

ติดต่อ คุณวินัย ปิ่นทองพันธ์

โทร. 061-7769191 , 061-7289991

ที่

ตาแหน่งงาน

เพศ จานวน

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

รายละเอียดงาน

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ

1 ช่างยนต์

ช

1

20 ปีขึ้นไป

ปวช.ขึ้นไป
(สาขาช่างยนต์
ช่างกล)

ตามโครงสร้างของบริษทั

- ซ่อมรถไถ
- ออกบริการในและนอกสถานที่
- สามารถออกบริการลูกค้า ตจว.ได้

- ประกันสังคม
- ยูนฟิ อร์ม

2 เจ้าหน้าส่งเสริมการขาย

ช

1

20 ปีขึ้นไป

ปวช.ขึ้นไป

ตามโครงสร้างของบริษทั

- ออกบูธสาธิตรถไถ
- ให้คาแนะนาแก่ลูกค้า
- สามารถออก ตจว.ได้

- ประกันสังคม
- ยูนฟิ อร์ม

ช/ญ

1

20 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

ตามโครงสร้างของบริษทั

- ขายรถไถและอุปกรณ์
- ออกสาธิตในและนอกสถานที่

- ประกันสังคม
- ยูนฟิ อร์ม

3 พนักงานขาย
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ด.ต.ประเทื
อง เรีขวัยญ
นาค จากัด
ชื่อบริษัท บริ
ษัท ทีแอล
ลเอสเตท

การเลี
กร งหาริมทรัพย์
ประเภทกิจการ บริ
การด้้ยางสุนอสั

ที่อยู่ ชั้น 2 84/6 ถนนไชยบุรี หมู่ที่ 9 ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบุคคล
ที่

ตาแหน่งงาน

1 ผู้จดั การฝ่ายขาย

เพศ จานวน
ช/ญ

1

อายุ

วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

25-45 ปี

ป.ตรี

ตามโครงสร้างของบริษทั

โทร. 065-2391491, 092-3149242
รายละเอียดงาน

- จัดการเกี่ยวกับงานขาย
- ออกนอกสถานที่ได้
- ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- วันทางาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.
- มีประสบการณ์ดา้ นอสังหาริมทรัพย์

หากสนใจดูตาแหน่งงานว่าง www.doe.go.th/phatthalung และ facebook : สานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
รวมตาแหน่งงานว่าง 36 ตาแหน่ง 57 อัตรา
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง
เนื่องจากตาแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีตาแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง โทร.074-614141 ต่อ 14

- 16 -

สวัสดิการ - เงือ่ นไขพิเศษ
- โบนัส
- ค่าคอมมิชชั่น

