
วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่   มลบ.65/177

เรียน  ผู้อำนวยการกรมการจัดหางาน

เรื่อง  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จัดหาแรงงาน

 บริษัท โมบายแล๊ป จำกัด   ดำเนินการประกอบธุรกิจตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ทั่วพื้นทีประเทศไทย 
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและการตรวจสุขภาพสายตาร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทย ดำเนินการตรวจ
สายตา และ จำหน่ายแว่นสายตา โดยการกำกับร่วมกับนักทัศนมาศย์ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาทั่ว
ประเทศไทย มีนโยบายในการรับพนักงานเพิ่มในการขยายทีมงานและขยายสาขาในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าหน้าช่วยเหลือการตรวจสุขภาพ จำนวน 4 อัตรา  (หน่วยรถเคลื่อนที่)

2. เจ้าหน้าที่แนะนำและจำหน่ายสินค้า (แว่นสายตา) จำนวน 8 อัตรา    (หน่วยรถเคลื่อนที่)

3. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ จำนวน 1 อัตรา                                        (ประจำสำนักงาน)

4. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา   (ประจำสำนักงาน)

5. เจ้าหน้าที่นำเสนอโครงการ  3 อัตรา     (ประจำสำนักงาน)

6. เจ้าหน้าที่ ขับรถ จำนวน 1 อัตรา    (หน่วยรถเคลื่อนที่)

ทางบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสาร

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ รายได้และหน้าที่การทำงานแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต

นายนิธิศ  ชมพัฒน

รองกรรมการผูจัดการ



 บริษัท โมบายแล๊ป จำกัด  ซึ่ง ดำเนินการประกอบธุรกิจตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียน  นักศึกษาและ
การตรวจสุขภาพสายตาร่วมกับโรงพยาบาล ดำเนินการตรวจสายตา และ จำหน่ายแว่นสายตา โดยการกำกับร่วมกับ
นักทัศนมาศย์ ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาทั่วประเทศไทย มีนโยบายในการรับพนักงานเพิ่มในการขยายทีมงาน
และขยายสาขา ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งที่เปิดรับและรายได้ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง

ทีมงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (เดินทางต่างจังหวัด)

คุณสมบัติ
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์
- มีความอดทนขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติงาน
- มีทักษะในการพูด และกล้าแสดงออก
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และ มีเป้าหมายในชีวิต
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้*

สวัสดิการ
- สวัสดิการที่พัก
- ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
- เบี้ยขยัน เบี้ยรางวัลประจำเดือน  รางวัลประจำปี (โบนัส)

คุณสมบัติ
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป  หรือ มีประสบการณ์ขายมากกว่า 2 ปี
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติงาน
- มีทักษะในการพูด คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และ สถานการณ์เฉพาะหน้า
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และ มีเป้าหมายในชีวิต
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้*

สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น และ อินเซ็นทีฟ
- สวัสดิการที่พัก
- ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
- เบี้ยขยัน เบี้ยรางวัลประจำเดือน  รางวัลประจำปี (โบนัส)

หากสนใจต้องการสอบถามข้้อมูล เพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ mobilelabthailand.com สามารถ

สอบถามเข้ามาได้ที่ Line : mobilelab.cr   โทร. 094-646-3444    เวลา  7.00 น. - 19.00น. 

email : mobilelab.hr@gmail.com

ที่อยู่บริษัท  177 ม.สิชล ถนนกาญจนาภิเษก006 แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160

1. เจ้าหน้าช่วยเหลือการตรวจสุขภาพ                          จำนวน 4  อัตรา                รายได้รวม 12,000 – 15,000 บาท*

    หน้าที่ : บริหารหน้างานให้เกิดความเรียบร้อย ตรวจสมรรถภาพ สุขภาพ และ สายตาเบื้องต้น ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  

    วันเวลาทำงาน  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 7.30น. - 16.30น.  (วันเสาร์ เข้าประชุมสรุปงานส่งมอบงานเวลา 9.00น.-12.00น. ) สถานที่ทำงาน: ออกหน่วย

2. พนักงานแนะนำจำหน่ายสินค้า   (แว่นสายตา)    จำนวน 8 อัตรา                รายได้รวม 15,000 – 25,000 บาท*

    หน้าที่ : แนะนำสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผูู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาจากการตรวจสุขภาพประจำปี ลูกค้าจะเดินเข้ามาไม่จำเป็นต้องเรียกลูกค้า

    วันเวลาทำงาน  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 7.30น. - 16.30น. (วันเสาร์ เข้าประชุมสรุปงานส่งมอบงานเวลา 9.00น.-12.00น. )  สถานที่ทำงาน: ออกหน่วย

คุณสมบัติ
- วุฒิ ม.3. ขึ้นไป และ มีประสบการณ์ขับรถมากกว่า 5 ปี
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ใจเย็น และ มีความเป็นผู้ใหญ่
- มีทักษะในการขับรถ และ ดูแลรถยนต์ ให้พร้อมปฎิบัติงานตลอดเวลา
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และ มีเป้าหมายในชีวิต
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้*

สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยงเดินทางล่วงเวลา
- สวัสดิการที่พัก
- ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
- เบี้ยขยัน เบี้ยรางวัลประจำเดือน  รางวัลประจำปี (โบนัส)

3. พนักงานขับรถ                                                                          รายได้รวม 13,000 – 16,000 บาท*

    หน้าที่ : ขับรถนำพาทีมงานสู่สถานที่ตรวจตามได้รับมอบหมาย ดูแลรถ และ ช่วยเหลือทีมงานในการตรวจ อาทิ ช่วยตรวจสมรรถภาพ หรือยกของ

    วันเวลาทำงาน  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 7.30น. - 16.30น. (มีเบี้ยเลี้ยงหากเดินทางล่วงเวลส )  สถานที่ทำงาน: ออกหน่วย หรือ ตามที่ได้มอบหมาย

รับสมัครพนักงาน



ทีมงานในสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ บางแค กทม.)

 บริษัท โมบายแล๊ป จำกัด  ซึ่ง ดำเนินการประกอบธุรกิจตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา
และการตรวจสุขภาพสายตาร่วมกับโรงพยาบาล ดำเนินการตรวจสายตา และ จำหน่ายแว่นสายตา โดยการกำกับร่วมกับ
นักทัศนมาศย์ ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาทั่วประเทศไทย มีนโยบายในการรับพนักงานเพิ่มในการขยายทีมงาน
และขยายสาขา ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งที่เปิดรับและรายได้ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- กำลังจะจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.)
- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานได้กับทุกภาคหน่วยงาน
- มีทักษะในการพูด นำเสนอ และ ทัศนคติในการทำงานที่ดี
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน  มีเป้าหมายในชีวิต

สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น และ อินเซ็นทีฟ
- สวัสดิการที่พัก เบี้ยอาหารเช้า
- ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
- เบี้ยขยัน  เบี้ยรางวัลประจำเดือน  รางวัลประจำปี (โบนัส)

ดูขอมูลสมัครงานใน website เพิ่มเติม

หากสนใจต้องการสอบถามข้้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูล

ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ mobilelabthailand.com

 สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ สอบถามเข้ามาได้ที่ 

Line : mobilelab.cr   โทร. 094-646-3444    เวลา  7.00 น. - 19.00น. 

email : mobilelab.hr@gmail.com

ที่อยู่บริษัท  177 ม.สิชล ถนนกาญจนาภิเษก006 แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160

รับสมัครพนักงาน

1. เจ้าหน้าที่การตลาด (โทรนำเสนอโครงการ)    จำนวน 3 อัตรา       รายได้รวม 15,000 – 25,000 บาท**

    หน้าที่ : โทรศัพท์นำเสนอโครงการตรวจสุขภาพจากฐานข้อมูลของบริษัทฯจัดหาให้  
            วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 8.30น. - 17.00น.            (วันเสาร์ เข้าประชุมสรุปงานเวลา 9.00น.-12.00น. ) 
            สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ บางแค

คุณสมบัติ
- กำลังจะจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.)
- มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะความรู้ทางด้านการจัดการที่ดี
- มีทักษะในการพูด และ มีความสื่อสัตย์สุจริต
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน  มีเป้าหมายในชีวิต

สวัสดิการ
- สวัสดิการที่พัก เบี้ยอาหารเช้า
- ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
- เบี้ยขยัน  เบี้ยรางวัลประจำเดือน  รางวัลประจำปี (โบนัส)

2. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้                                        จำนวน 2 อัตรา         รายได้รวม 12,000 – 15,000 บาท**

    หน้าที่ : จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และโทรติดตามลูกหนี้ของบริษัทฯ
            วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 8.30น. - 17.00น.         
            สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ บางแค

คุณสมบัติ
- กำลังจะจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มีความตั้งใจในการทำงาน พร้อมรับการเรียนรู้ต่างๆ
- มีทักษะในการพูด และ ประสานงานได้ดี
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน  มีเป้าหมายในชีวิต

สวัสดิการ
-  เบี้ยอาหารเช้า
- ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
- เบี้ยขยัน  เบี้ยรางวัลประจำเดือน  รางวัลประจำปี (โบนัส)

3. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน                    จำนวน 2 อัตรา         รายได้รวม 11,000 – 14,000 บาท**

    หน้าที่ : ดำเนินการช่วยเหลือตำแหน่งอื่นๆในสำนักงาน จัดการเอกสารและประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
            วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 8.30น. - 17.00น.         
            สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ บางแค


