
                                                                                                                                                                  

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 เลขที่ 122/36 หมู่ที่ 8 ถนนติณสูลานนท์ (ท่าสะอ้าน) ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 063-5359022 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

จ านวน 1 อัตรา 
ตามโครงสร้างบริษัท 

 

 

สมัครงานโดยส่ง Resume/CV มาท่ี 
hrrmsatm@gmail.com 

สอบถามโทร 063-5359022 

1.เพศชาย/หญิง 
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป 
3.ระดับการศึกษาวุฒิปวส. – ปริญญาตรี 
4.มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน สามารถใช้
โปรแกรม Ms.office ได้เป็นอย่างดี 
5.มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 

- จัดท าแผนฝึกอบรม/พัฒนาบุคคลากร 
- ฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพิ่มศักยภาพใน
การท างาน 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ท าการประเมินผลการฝึกอบรม และ
ประมวลผลการฝึกอบรมเพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
- จัดกิจกรรม สันทนาการ หรือการสัมมนา 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประสานงานหลักสูตรฝึกอบรมภายใน/
ภายนอกบริษัท 
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 1/ต.ค./64)                                                                      

 



                                                                                                                                       ต าแหน่งงาน 

                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

OLC สงขลา 
เลขที่ 172/197 ถนนสามสิบเมตร-ท่าสะอ้านสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 088-7838928 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ช่างซ่อมบ ารุงทั่วไป 

จ านวน 1 อัตรา 
ตามตกลง 

 

 

สนใจสมัคร โทร 088-7838928 คุณอร 

หรือสมัครด้วยตนเองที่ OLC สงขลา  
ถนนสามสิบเมตร-ท่าสะอ้านสงขลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

1.จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป  
2.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์   
3.มีความรับผิดชอบ 
4.สามารถยืดยุ่นในการท างานได้ 
5.ขับรถรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ประกันสังคม  
- ค่าล่วงเวลา  
- ทดลองงาน 3 เดือน 8500 บาท 
*ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ * 
*เวลาท างาน 08.00-18.00 น.* 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 1/ต.ค./64)                                                                      

 

 

 



                                                                                                                                       ต าแหน่งงาน 

                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีพซีัพพลายแอนด์เซอร์วิส 
 เลขที่ 399 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (แยกสัญณาณไฟควนหิน) โทร 074-333191, 086-4895702 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัต ิ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานจัดซื้อ 

จ านวน 2 อัตรา 
ตามตกลง 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีพีซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 
เลขที่ 399 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ 
ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
(แยกสัญณาณไฟควนหิน)                   
โทร 074-333191, 086-4895702 
*สมัครด้วยตนเองภายในวันนี้  
ถึง วันที่  6 ตุลาคม 2564* 

1.เพศหญิง 
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการ  สาขาศิลปะศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
4.มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
หรือมีใบผ่านงาน 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 1/ต.ค./64)                                                                      

 

 



                                                                                                                                       ต าแหน่งงาน 

                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีพซีัพพลายแอนด์เซอร์วิส 
 เลขที่ 399 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (แยกสัญณาณไฟควนหิน) โทร 074-333191, 086-4895702 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานการบัญชี 
จ านวน 2 อัตรา 

ตามตกลง 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีพีซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 
เลขที่ 399 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ 
ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
(แยกสัญณาณไฟควนหิน)                   
โทร 074-333191, 086-4895702 
*สมัครด้วยตนเองภายในวันนี้  
ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2564* 

1.เพศหญิง 
2.วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี 
สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง   
3.เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
4.มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
หรือมีใบผ่านงาน 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 1/ต.ค./64)                                                                      

 

 



                                                                                                                                       ต าแหน่งงาน 

                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีพซีัพพลายแอนด์เซอร์วิส 
 เลขที่ 399 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (แยกสัญณาณไฟควนหิน) โทร 074-333191, 086-4895702 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานการตลาด 

จ านวน 2 อัตรา 
ตามตกลง 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีพีซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 
เลขที่ 399 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ 
ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
(แยกสัญณาณไฟควนหิน)                   
โทร 074-333191, 086-4895702 
*สมัครด้วยตนเองภายในวันนี้  
ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2564* 

1.เพศหญิง 
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการขาย 
สาขาการจัดการทั่วไป 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   
3.เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
4.มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
หรือมีใบผ่านงาน 
 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 1/ต.ค./64)                                                                      

 



                                                                                                                                                                       ต าแหน่งงานฝากประชาสัมพันธ์  

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท พีวาย เอ็มไพร์วู้ด จ ากดั 

 เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 11 ต.ล าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 โทร 088-5871525 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ช่างไฟฟ้า 

จ านวน 1 อัตรา 
ตามโครงสร้างบริษัท 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
โทร 088-5871525  
ติดต่อฝ่ายบุคคล 
E-mail pyempirewood@gmail.com 
หรือสมัครโดยตรงที่บริษัท 

1.เพศชาย  
2.อาย ุ22 ปีข้ึนไป/ผ่านการเกณฑท์หาร 
3.ระดับ ปวส. ข้ึนไป สาขาไฟฟ้าก าลัง/ อิเลคทรอนิกส์ ช่างกล
อุตสาหกรรมหรือสาขาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 
4.มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม  มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  สามารถใช้เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าได้ทุกประเภท 
หรือมีประสบการณ์ในงานซ่อมภายในโรงงาน 
5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าและการซ่อมบ ารุงเป็นอย่างดี 
6.ท างานเป็นกะได ้
7.มีเอกสารรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หรือ
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.มีประสบการณ์ท างานมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
9.รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
10.มีความคล่องตัว ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 
11.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

หลักฐานการสมัคร 
-รูปถ่าย 
-ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 
-วุฒิการศึกษา 
-Resume ประวัติการท างาน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      

mailto:pyempirewood@gmail.com


                                                                                                                                     ต าแหน่งงาน 

                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
 เลขที่ 3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
Reservation Clerk 

จ านวน 1 อัตรา 
ตามตกลง 

 

 

ส่ง Resume มาได้ที่ 
thebed.HR@gmail.com 
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่  
โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 

1.ส าเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี ปวส 
2.มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฎิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
3.มีความอดทนอดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ 
4.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้โดยไม่
คาดคิดช่างสังเกตเรียนรู้ได้เร็ว 
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 
6.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆได้ 
7.มีความคิดและเข้าใจในเรื่องบริการ 
8.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิต      
แก่ผู้มาติดต่อ 
9.สามารถท างานเป็นกะได้ 

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจองห้องพักของลูกค้า 
โดยมีหนา้ที่ยืนยันการจองเมื่อแขกจอง
ห้องพักเข้ามาจากช่องทางต่างๆ เช่นอีเมล์ 
จดหมาย หรือแฟกซ์ ขายบริการตา่งๆ
เพิ่มเตมิเมื่อเหมาะสม จดัท ารายการแขกเข้า
แขกออก และรายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้แก่
ผู้บังคับบัญชา 
หลักฐานการสมัคร  
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
- ใบผ่านงาน 
- วุฒิการศึกษา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      

mailto:thebed.HR@gmail.com


                                                                                                                                   ต าแหน่งงาน 

                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
 เลขที่ 3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
บาร์ริสต้า 

จ านวน 2 อัตรา 
ตามตกลง 

 

 

ส่ง Resume มาได้ที่ 
thebed.HR@gmail.com 
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่  
โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 

1. เพศหญิง / ชาย อายุ20ปี(เต็ม) - 35 ปี 
2. วุฒิ ม.3-ม.6, ปวช., ปวส. (บาริสต้า) 
3. บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ และท างานเป็น
กะได้ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย 
5. ถ้ามีประสบการณ์ท างานในร้านอาหารหรือร้าน
กาแฟมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.สามารถชงเครื่องดื่มได้ มีรสชาติดี 
7.มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน 

หลักฐานการสมัคร  
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบผ่านงาน 
- วุฒิการศึกษา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      

                                                                                                                                ต าแหน่งงาน 

mailto:thebed.HR@gmail.com


                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
 เลขที่ 3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ประสานงานฝ่ายขาย

จ านวน 2 อัตรา 
ตามตกลง 

 

 

ส่ง Resume มาได้ที่ 
thebed.HR@gmail.com 
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่  
โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
หลักฐานการสมัคร  
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบผ่านงาน 
- วุฒิการศึกษา 

1.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ในการท างาน 
มีใจรักบริการ 
2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไข
ปัญหาได้ดี 
3.พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี 
4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 
5.มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี 

1 ประสานงานระหว่างทีมขาย ลูกค้า ฝ่าย
จัดงาน 
2 จัดท าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานขาย 
3 ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ 
4 ประสานงานฝา่ยกับแผนกต่างๆเพื่อจัด
งานให้กับลูกค้า 
5 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
6 จัดท ารายงานยอดขายและรายงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
7 จัดเตรยีมและเก็บข้อมลูใบก ากบัภาษี ใบ
วางบิล ใบส่งของ และเอกสานการเก็บเงิน 
8 เก็บข้อมูลและติดตามการช าระเงินของ
ลูกค้า  
* ขอคนมีประสบการณ์ในการประสานงาน* 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      
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                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
 เลขที่ 3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
เลขานุการ 

จ านวน 1 อัตรา 
ตามตกลง 

 

 

ส่ง Resume มาได้ที่ 
thebed.HR@gmail.com 
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่  
โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
หลักฐานการสมัคร  
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบผ่านงาน 
- วุฒิการศึกษา 

1.เป็นที่วางใจให้มาเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระ 
2.ได้ใช้และพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน        
และเขียน 
3.ใช้ภาษาอังกฤษการท างาน 
4.พัฒนาการแต่งกายและบุคลิกภาพ เพราะเป็นงานที่ต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ดี 
5.การรับหนังสือเอกสารต่างๆ ตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
6.สรุปและบันทึกการ นัดหมาย ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
7.ท าหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ ทั้งที่เป็นทางการ หรือทาง
อีเมล   
8.ตรวจสอบ จัดเก็บ และดูแลเอกสาร 
9.ไม่เปิดเผยความลับของเจ้านายและบริษัท 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      
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                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
 เลขที่ 3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานต้อนรับส่วน

หน้า (ด่วน) 
จ านวน 2 อัตรา 

ตามตกลง 

 

 

ส่ง Resume มาได้ที่ 
thebed.HR@gmail.com 
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่  
โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา 
หลักฐานการสมัคร  
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบผ่านงาน 
- วุฒิการศึกษา 

1.ส าเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี 
2.มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฎิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
3.มีความอดทนอดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ 
4.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้โดยไม่คาดคิดช่าง
สังเกตเรียนรู้ได้เร็ว 
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 
6.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆได้ 
7.มีความคิดและเข้าใจในเรื่องบริการ 
8.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ 
9.สามารถท างานเป็นกะได้ 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      
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                                                                                                                                                                   ต าแหนง่งานฝากประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                     

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
โรงแรม เอลิส 

 เลขที่ 55 ถ.นาสาร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร 074-370312 , 092-7406600 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย 
จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้างบริษัท 

 

 

สนใจสมัครงานกรุณาส่งใบสมัคร
งานมายัง โรงแรมเอลิส หรือที่  
E-mail : a.listhotelacc@gmail.com 

เบอร์ติดต่อ : 074-370312 /  
092-7406600 
*ในการสัมภาษณ์ จะท าการ
สัมภาษณ์ผ่านทาง Line เท่านั้น * 

1.สัญชาตไิทย  
2.อายุระหว่าง 20-45 ปี  
3.มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เปน็โรคตดิต่อท่ีสังคม
รังเกียจ และไม่พิการทุพพลภาพ 
4.มีความประพฤติเรยีบร้อย และไม่เคยต้องโทษ
คดีอาญาใด ๆ มาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติด  
ลักทรัพย ์
5.มีเอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา เป็นตน้ 
6.มีความอดทน ซื่อสตัย์ สุจริต 
7.ท างาน 12 ช่ัวโมงต่อวันได ้
8.ไม่เกี่ยงหน้าท่ี และท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมายได ้

-คอยรักษาความปลอดภัย สอดสอ่ง และตรวจสอบคน
เข้า - ออกโรงแรม 
-คอยตรวจตรา ความรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
และรถของลูกค้าท่ีจอดบรเิวณโรงแรม 
-เดินตรวจตรา ส ารวจความเรียบรอ้ยทุกมุมที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
-คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีโรงแรม หากทางเจ้าหน้าที่ขอ
ความช่วยเหลือ 
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด ี
-ไม่บกพร่องต่อหน้าท่ี เช่น หลับในเวลางาน 
สวัสดิการ 
- ประกันสังคม 
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม 
- อาหาร 1 มื้อ 
- โบนัส 
- กรณีอยู่ต่างพ้ืนท่ี ทางโรงแรมมหีอพักให้ในราคาพิเศษ
ส าหรับพนักงาน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      



                                                                                                                                                   

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท เอ็นโซลูชั่นส์เซนเตอร์ จ ากัด 

 เลขที่ 66/33 ม.1  ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทร 074-802618-9  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานขาย(เซลล์) 

จ านวน 2 อัตรา 
9,000/ด 

 

 

บริษัท เอ็นโซลูชั่นส์เซนเตอร์ จ ากัด
เลขที่ 66/33 ม.1  ต.พะวง อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา 90100         
โทร 074-802618-9 

1.เพศชาย/หญิง 
2.วุฒิการศึกษาปวช-ปวส-ป.ตรี 
3.ปวช-ปวส-ป.ตรี 
4.มีประสบการณ์ มีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต์ 
(พิจารณาเป็นพิเศษ) 

ขายสินค้า แนะน าสินค้า ติดต่อประสานงานกับ 
ลูกค้า 
- วันท างาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00น 
- ทดลองงาน 6 เดือน 
- มีการข้ึนเงินเดือน 
- มีโบนัส 
*วันท างาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น 
- เป็นงานประจ า 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 4/ต.ค./64)                                                                      

า  074-314845 (วันที่ 3/ก.ย./64)  

 



 

                                                                                                                           ต าแหน่งงานฝากประชาสัมพันธ ์

                                                                             

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท พีวาย เอ็มไพร์วู้ด จ ากดั 

 เลขที่ 58/1 หมูท่ี่ 11 ต.ล าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 โทร 088-5871525 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานตรวจสอบ

คุณภาพไม้ QC  
จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้างบริษัท 

 

ติดต่อสอบถาม 

โทร 088-5871525 ติดต่อฝ่ายบุคคล
E-mail:pyempirewood@gmail.com

หรือสมัครโดยตรงที่บริษัท 

1.เพศชาย/หญิง   
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป 
3.ระดบั ปวส. ขึ้นไป ไม่จ ากัดสาขา 
4.ท างานเป็นกะได้ 
5.หากมีประสบการณ์ท างานมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
7.มีความคล่องตัว ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 

หลักฐานการสมัคร 
- รูปถ่าย 
- ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- วุฒิการศึกษา 
- Resume ประวัติการท างาน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 5/ต.ค./64)                                                                      

   



  

                                                                                                                           ต าแหน่งงานฝากประชาสัมพันธ ์

                                                                             

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท สยามคิทเช่นฟูด้ โปรดักท์ จ ากัด 

                    เลขที่ 32 สงขลาพลาซ่า ซอย2 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 074-436919, 083-9493972 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ธุรการบุคคล ด่วน
จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้างบริษัท 

 

หรือฝากประวัติได้ที่ 
siamkitchenfood@hotmail.com 
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 083-9493972 
หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 
เปิดรับสมัคร จันทร์ – เสาร์ สามารถ
สมัครได้ใน เวลา 8.00-17.00น.  
วันจันทร์-เสาร์ 

1.อายุ 25 ปีขึ้นไป  
2.ไม่จ ากัดเพศ 
3.ไม่จ ากัดสาขา  
4.วุฒิปริญญาตรี 
5.มีประสบการณ์ด้านบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักฐานการสมัคร  
1.รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว  
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3.ส าเนาบัตรประชาชน  
4.ส าเนาวุฒิการศึกษาฉบับ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 5/ต.ค./64)                                                                      

 

 



 

                                                                                                                                                                       ต าแหน่งงานฝากประชาสัมพันธ์  

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

  อิออน สาขาโลตัสสงขลา ต าบล เขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 โทร 074-859400, 065-2935369 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานสัญญาจ้าง

ประจ าสาขา 
จ านวน 1 อัตรา 

12,000/ด 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ สาขา โลตัสเอ็กตร้า 
สงขลา ติดต่อผู้จัดการสาขา 
โทร 074-859400  
มือถือ 065-2935369 
 

1. เพศชาย/หญิง 
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป  
3. ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขา             
(ไม่จ ากัดสาขา) 
4. ไม่จ าเป็นต้องมปีระสบการณ์ 
5. รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ 
6. สามารถเข้างานเป็นกะตามที่บริษัทฯ ก าหนดได้ 
7. สามารถปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ร่วมกับทีม
การตลาดได้ 

สวัสดิการ 
1.ค่าคอมมิชชั่น 
1.ประกันสังคม 
2.ประกันอุบัติเหตุ 
3.วันหยุดประจ าเดือน 
4.วันลากิจ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 8/ต.ค./64)                                                                      

                                                  

 



                                       ต าแหน่งงาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

 เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 074336990-1 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ช่างยนต์ ด่วน! 
นวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้างบริษัท 

 

สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้ที่  
E-Mail : ns_job@hotmail.com  
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง 
และโทรสอบถามได้ในเวลาท าการ  
วันจันทร์ –วันเสาร์ เวลา 9.00 -11.30 น 
และ13.30-16.30 น 

1.เพศชาย 
2.อายุ 22  ปีขึ้นไป 
3.จบการศึกษาระดับ  ปวส- ปริญญาตรี   
สาขา  ช่างยนต์  หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4.สามารถซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ได้ 
5.มีประสบการณโ์ดยตรงด้านรถโฟร์คลิฟท์                  
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 8/ต.ค./64)                                                                     

          

 

 



 

 

                                                                                                                                                              

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 074336990-1 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานขับรถ10 ล้อ

ห้องเย็น 
จ านวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้างบริษัท สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้ที่  
E-Mail : ns_job@hotmail.com  
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองและโทร
สอบถามได้ในเวลาท าการ จันทร์ – เสาร์ 
เวลา 9.00 -11.30 น และ13.30-16.30 น 

1.เพศชาย 
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ม.3  ขึ้นไป 
4.สามารถยกของได้ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้และท าโอทีได้ 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บคุคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 8/ต.ค./64)                                                                      

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 074336990-1 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานคลังสินค้ารายวัน 

ด่วน 

จ านวน 10 อัตรา 

ตามโครงสร้าง

บริษัท 
สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้ที่  
E-Mail : ns_job@hotmail.com  
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองและโทร
สอบถามได้ในเวลาท าการ จันทร์ – เสาร์ 
เวลา 9.00 -11.30 น และ13.30-16.30 น 

1.เพศชาย 
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ม.3  ขึ้นไป 
4.สามารถยกของได้ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้และท าโอทีได้ 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 8/ต.ค./64)                                                                      

            ต าแหน่งงาน 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  

ต าแหน่งงานว่างส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 074336990-1 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 

ด่วน 

จ านวน 3 อัตรา 

ตามโครงสร้างบริษัท สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้ที่  
E-Mail : ns_job@hotmail.com  
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองและโทร
สอบถามได้ในเวลาท าการ จันทร์ – เสาร์ 
เวลา 9.00 -11.30 น และ13.30-16.30 น 

1.เพศชาย 
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ม.3  ขึ้นไป 
4.สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ และมีหนังสือรับรอง 
5.สามารถท างานเป็นกะได้และท าโอทีได้ 

ตามตกลง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที ่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 (วันที่ 8/ต.ค./64)                                                                      

 

                                                                     


