
 
 

ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 
1.ช่ือสถานประกอบการ    บริษทั ซีเอม็ดามิส (ประเทศไทย)     เลขทีจ่ดทะเบียน   -          ประเภทกจิการ   จ  าหน่ายอุปกรณ์เกษตร                
2. สถานทีต่ั้งเลขที่  434 ซ.นิพทัธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   คุณรฐา     โทรศัพท์    089-7332061      

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 พนกังานขาย 2 10,000 -
30,000 /
เดือน 

ชาย 22-35 ปี ม.3 ข้ึนไป - ตวัแทนขายอุปกรณ์การเกษตร  
- สามารถออกต่างจงัหวดัไดน้านๆ 
- สามารถขบัรถยนตไ์ด ้
- มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี 
- มีการทดลองงาน 1  เดือน  
- ร่างกายแขง็แรง ไม่ด่ืมสุรา 
 สวสัดิการ 
- มีการข้ึนเงินเดือนรายปี 
- มีโบนสั 
- มีเบ้ียงเล้ียงเวลาออกต่างจงัหวดั 
 
 
 
 

จนัทร์-เสาร์ 
08.00-17.00 น. 
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ต าแหน่งงานว่าง 
1.ช่ือสถานประกอบการ    โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่   เลขทีจ่ดทะเบียน  0105532105099           ประเภทกจิการ     โรงแรม ท่ีพกั 
2. สถานทีต่ั้ง 3 ถ.เสน่หานุสรณ์   ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   ฝ่ายบุคคล    โทรศัพท์    074- 352222 ต่อ2638-9    E-mail :Hrmchy@chr.co.th /Thongchaitu@chr.co.th  

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

1 10,000/ 
เดือน 

ช/ญ 38- 52  ปี ปวช.ข้ึนไป -มีบุคลิกดี มัน่ใจในตวัเอง เสียสละ  
- มีความรับผดิชอบสูง มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ    
ในระดบัดี 
- สามารถท างานภายใตส้ภาวะกดดนัไดดี้                         
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
- มีความรู้ในงานดา้นบริหารจดัการ การวางแผนก าลงัคน 
งบประมาณ 
- มีประสบการณ์ในงานดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมมากวา่ 6-
10 ปี 
- เคยด ารงต าแหน่ง Assistant FB Manager อยา่งนอ้ย 2-5 
ปี 
 
 
 

08.00 -17.00 น. 
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ต าแหน่งงานว่าง 

1.ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั สมาร์ท เอน็เนอร์ยี ่ฟอร์ไลฟ์ จ ากดั    เลขทีจ่ดทะเบียน    3951002055    ประเภทกจิการ    ศูนยบ์ริการและจดัจ าหน่ายมอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้า Deco 
2. สถานทีต่ั้งเลขที่  798 ถ.เพชรเกษม  (ติดโชวรู์มนิสสัน คอหงส์ )   ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา    90110  
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   คุณเกด      โทรศัพท์    087-3913999       

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 พนกังานขาย 
**ต าแหน่งประจ าจงัหวดั
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
สอบถามและสมคัรไดท่ี้ 
สาขายะลา  
59 ถ.จงรักษ ์(ขา้งป๊ัมคาล
เท็กซ์) ต.สะเตง    อ.เมือง   
จ.ยะลา 95000 
083-6584888 คุณล่า 

1 ตามตกลง ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป - ประจ าสาขาหาดใหญ่ พทัลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
- รักงานขาย 
- มีใจรักงานบริการผูอ่ื้นเหนือตนเอง  
- สามารถไปท างานต่างจงัหวดัไดเ้ป็นคร้ังคราว 
คุณสมบัติทีจ่ะได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 
* ถา้สามารถขบัรถยนตไ์ดแ้ละมีใบขบัข่ีจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
* สามารถใชโ้ปรแกรม Excel ได ้

- 
 

2 ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า**ต าแหน่งประจ า
จงัหวดัยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส 
สอบถามและสมคัรไดท่ี้ 
สาขายะลา  
59 ถ.จงรักษ ์(ขา้งป๊ัมคาล
เท็กซ์) ต.สะเตง     อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000 
083-6584888 คุณล่า 

5 ตามตกลง ชาย 23 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป - ประจ าสาขาหาดใหญ่ พทัลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
-  มีความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกบัการช่างต่างๆ 
(ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค ์ช่างเช่ือม ช่างไฟฟ้า สารพดัช่างฯลฯ) 
คุณสมบัติทีจ่ะได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 
- ขบัรถยนตไ์ดแ้ละมีใบขบัข่ี 
-มีความรู้เร่ืองระบบมอเตอร์ไฟฟ้า  
- มีประสบการณ์ทางดา้นช่าง 
- มีใจรักบริการผูอ่ื้นเหนือตนเอง  
- สามารถไปต่างจงัหวดัไดเ้ป็นคร้ังคราว 
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ต าแหน่งงานว่าง 
1.ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั สมาร์ท เอน็เนอร์ยี ่ฟอร์ไลฟ์ จ ากดั    เลขทีจ่ดทะเบียน    3951002055    ประเภทกจิการ    ศูนยบ์ริการและจดัจ าหน่ายมอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้า Deco 
2. สถานทีต่ั้งเลขที่  798 ถ.เพชรเกษม  (ติดโชวรู์มนิสสัน คอหงส์ )   ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา    90110  
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   คุณเกด      โทรศัพท์    087-3913999       

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

3 Digital media design 1 ตามตกลง ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป - ประจ าสาขาหาดใหญ่  
- สามารถใชง้าน Photoshop หรือ illustrator ไดดี้ 
- สามารถตดัต่อวดีิโอได้ 
- สามารถท า Webside ได ้
- สามารถใชง้าน Social ไดดี้ Line Facebook ฯลฯ 
- มีใจรักบริการผูอ่ื้นเหนือตวัเอง  
- สามารถไปต่างจงัหวดัไดเ้ป็นคร้ังคราว 
 

- 
 

4 หวัหนา้งานฝ่ายบญัชี 1 ตามตกลง ช/ญ 30 ปีข้ึนไป ป.ตรี 
 ทางดา้นบญัชี 

- ประจ าสาขาหาดใหญ่ 
-สามารถสรุปบญัชีรายวนั รายเดือน และประจ าปีได้ 
โดยมีประสบการณ์ทางดา้นการท าบญัชีมาอยา่งนอ้ย5ปี 
-สามารถใชง้านโปรแกรมexcelไดดี้ 
-มีใจรักบริการผูอ่ื้นเหนือตนเอง  
-สามารถไปต่างจงัหวดัไดเ้ป็นคร้ังคราว 
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ต าแหน่งงานว่าง 
 

1.ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั สมาร์ท เอน็เนอร์ยี ่ฟอร์ไลฟ์ จ ากดั    เลขทีจ่ดทะเบียน    3951002055    ประเภทกจิการ    ศูนยบ์ริการและจดัจ าหน่ายมอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้า Deco 
2. สถานทีต่ั้งเลขที่  798 ถ.เพชรเกษม  (ติดโชวรู์มนิสสัน คอหงส์ )   ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา    90110  
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   คุณเกด      โทรศัพท์    087-3913999       

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

5 หวัหนา้งานฝ่ายบุคคล 
 

1 ตามตกลง ช/ญ 30 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป - ประจ าสาขาหาดใหญ่ 
- ประสบการณ์ดา้นงานบุคคล  ติดต่อ งานจดัหางาน งาน
ประกนัสังคม งานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มาอยา่ง
นอ้ย 3 ปี 
-ใชโ้ปรแกรมexcelได ้
-มีใจรักบริการผูอ่ื้นเหนือตนเอง  
-สามารถไปต่างจงัหวดัไดเ้ป็นคร้ังคราว 
**โดยจะต้องน าหลกัฐาน ดังต่อไปนี้ 
ไปท าการกรอก และยื่นใบสมคัร 
1.บตัรประชาชน 
2.ทะเบียนบา้น 
3.รูปถ่าย 
4.หลกัฐานการศึกษา 
5.หลกัฐานการผา่นงาน 
6.หลกัฐานการผา่นการฝึกอบรม 
7.หลกัฐานท่ีไดรั้บรางวลัหรือผลงานต่างๆและหลกัฐานอ่ืนๆ 
(ถา้มี) 

- 
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ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง 
1.ช่ือสถานประกอบการ    ส านกังาน เค.เอส.พี การบญัชี   เลขทีจ่ดทะเบียน   -           ประเภทกจิการ     ส านกังานบญัชี                
2. สถานทีต่ั้งเลขที่  18/7  ถ.ราษฏร์ยนิดี    ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   คุณปรียารัตน์     โทรศัพท์    074-235771     

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 พนกังานบญัชี 1 10,000/ 
เดือน 

หญิง 22-30 ปี ปวช.ข้ึนไป     
สาขาการบญัชี 

- ท างานดา้นบญัชี 
- สามารถใชโ้ปรแกรม Ms office ได ้
- งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- สามารถขบัรถจกัรยานยนตไ์ดแ้ละมีใบขบัข่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนัทร์-เสาร์  
08.00 -17.00 น. 
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ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง 
1.ช่ือสถานประกอบการ    หจก.เพาเวอร์พลสัคอนโทรล    เลขทีจ่ดทะเบียน   0903559002348            ประเภทกจิการ     บริการก าจดัปลวกและแมลง                
2. สถานทีต่ั้ง   22/22 ซ. 2/1   สายเอเชีย   ต.บา้นพรุ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250  
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   ฝ่ายบุคคล    โทรศัพท์    074-209045  

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 พนกังานบริการก าจดัปลวก 1 10,000/ 
เดือน 

ชาย 18-40 ปี ไม่ระบุ - บริการก าจดัปลวกและแมลง 
- สามารถขบัรถยนตไ์ด ้
- พน้ภาระทางทหาร 
- มีใจรักบริการ และขยนั ตรงเวลา มีภาวะผูน้ า สามารถคุย
กบัลูกคา้ได ้
- มีการทดลองงาน 1 เดือน  
               
สวสัดิการ 
- ประกนัสังคม 
- มีการข้ึนเงินเดือนรายปี 
- มีเบ้ียเล้ียงเม่ือออกหนา้งานและต่างจงัหวดั 
 
 
 
 

จนัทร์-เสาร์ 
 08.00 - 17.00 น. 
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ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง 
1.ช่ือสถานประกอบการ บริษทั โปรเวร์ิค รีเทล จ ากดั (ส านกังานใหญ่)   เลขทีจ่ดทะเบียน   0905551001816           ประเภทกจิการ     น าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟครบวงจร                
2. สถานทีต่ั้งเลขที่  2/7 หมู่ 5   ถ.กาญจนวนิช   ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   ฝ่ายบุคคล     โทรศัพท์    061-9603687  โทรสาร 074-209085     สามารถส่งใบสมคัร (Resume) ไดท่ี้ E-mail:  hr.prowork@gmail.com 

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) 

วุฒิ
การศึกษา 

1 เซลลโ์ปรเจค็ 1 15,000 /
เดือน 

ช/ญ ไม่เกิน 40 ปี ป.ตรี     
สาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายละเอยีดงาน 
- เสนอขายสินคา้มุ่งเขา้หาบริษทัออกแบบและสถาปนิก 
- แนะน าสินคา้บริษทัใหลู้กคา้ในเขต กทม.และปริมณฑล 
- เปิดตลาดใหม่ หาลุกคา้เพิ่มใน กทม. และปริมณฑล 
-เสนอขายสินคา้ ตามงาน Order ลูกคา้ 
- ประสารกบั Sale Co ใหร้าบร่ืน 
-วางบิลและรับเช็คลูกคา้ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- มีรถยนตข์บัข่ีและมีใบขบัข่ี 
- มีประสบการณ์ดา้นการขายเขา้โครงการและผูอ้อกแบบ
อยา่งนอ้ย 1-2 ปี 
- หากมี Contact กบับริษทัออกแบบและสถาปนิกจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- เคยท างานดา้นน้ีมาก่อน 
- เคยท าโปรเจค็เซลในกลุ่มโคมไฟสวยงามมาก่อนจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

- 
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ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง 
1.ช่ือสถานประกอบการ บริษทั โปรเวร์ิค รีเทล จ ากดั (ส านกังานใหญ่)   เลขทีจ่ดทะเบียน   0905551001816           ประเภทกจิการ     น าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟครบวงจร                
2. สถานทีต่ั้งเลขที่  2/7 หมู่ 5   ถ.กาญจนวนิช   ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    
3. ช่ือบุคคลทีต่ิดต่อ   ฝ่ายบุคคล     โทรศัพท์    061-9603687  โทรสาร 074-209085     สามารถส่งใบสมคัร (Resume) ไดท่ี้ E-mail:  hr.prowork@gmail.com 

ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) 

วุฒิ
การศึกษา 

2 เจา้หนา้ท่ีการตลาด 1 ตาม      
โครงสร้างบริษทั 

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี     
สาขาดา้น
การตลาด
หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายละเอยีดงาน 
- ก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 
- วางแผนและควบคุมการท าการตลาดและโปรโมชัน่ 
- ประสานงานทีมขายและรับผิดชอบต่อยอดขายของบริษทั 
-ด าเนินการและจดักิจกรรมทางการตลาด ตามแผนท่ีวางไว ้ทั้ง
การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ 
- น าเสนอแผนและงบประมาณทางการตลาด รวมถึงควบคุม
การใชง้บประมาณ และรายจ่ายของแต่ละกิจกรรมของ
การตลาด 
- ปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัการแข่งขนั 
- ประเมินและติดตามผลใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว้ 
- พฒันาแบรนดสิ์นคา้ใหล้กูคา้จดจ า 
- วิเคราะห์และอพัเดทการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมองหา
กิจกรรมและช่องทางในการท าการตลาด 

- 
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ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง 
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ล าดับที ่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลกัษณะงาน / สวสัดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) 

วุฒิ
การศึกษา 

       คุณสมบัตผิู้สมคัร 
- มีรถยนตข์บัข่ีและมีใบขบัข่ี 
- มีประสบการณ์การท างานอยา่งต ่า  3-5  ปี 
- มีประสบการณ์ดา้นการประชาสมัพนัธ์และการตลาด 
- มีทกัษะการเจรจาธุรกิจ การติดต่อส่ือสารและความคิด
สร้างสรรค ์
- มีประสบการณ์ในธุรกิจขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟ จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีทกัษะในดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 
สวสัดกิารส าหรับทุกต าแหน่ง 

1. ตามผลงานและผลประกอบการ 
2. การปรับเงินเดือนประจ าปี 
3. เบ้ียขยนั 
4. ประกนัสงัคม 
5. แบบฟอร์มพนกังาน 
6. วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีตามอายงุาน 

- 
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