
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่  172/6 ม. 4 ถ.สงขลา-จะนะ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  074-536145 , 082-4343330 , 081-5999402 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
Project Engineer 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก.เอวีพี หรือ ส่งประวัติมาท่ี 
Email: prasertp@avpthai.com 
, ruwaidah@avpthai.com  
ได้ต้ังแต่เวลา 08.30 -15.30 น. 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
 

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
3.มีประสบการณ์สายงานท่ีเกี่ยวข้อง 1 – 5 ปี 
4.มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านกลุ่มธุรกิจ
บริการด้าน Oil & Gas 
5.มีความรู้อย่างดีเย่ียมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การ
ออกแบบและการสร้างภาพ เช่น AutoCAD 
6.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในเกณฑ์ ดี 
7.มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานในอุสาหกรรม 
Oil & Gas และงานโครงการ 
8.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี 
9.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  มีความละเอียด
รอบคอบ มีภาวะผู้น า ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 

1.ส่ือสารและถ่ายทอดนโยบายของบริษัท 
2.จัดท าก าหนดการประสานงานและติดตามโครงการ
วิศวกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
3.ตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแนวทาง
ปฏิบัตินโยบาย QA / QC มาตรฐานประสิทธิภาพ 
4.ประสานงานกับลูกค้า 
5.ด าเนินการควบคุมคุณภาพของงานงบประมาณ
ก าหนดการแผนงานประสิทธิภาพของบุคลากร 
6.ร่วมมือและส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้จัดการ
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ  
7.ตรวจสอบส่ิงท่ีส่งมอบทางวิศวกรรมและเริ่มการ
ด าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสม 
8.ด าเนินการ แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่  172/6 ม. 4 ถ.สงขลา-จะนะ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  074-536145 , 082-4343330 , 081-5999402 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
Draftsman 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก.เอวีพี หรือ ส่งประวัติมาท่ี 
Email: prasertp@avpthai.com 
, ruwaidah@avpthai.com  
ได้ต้ังแต่เวลา 08.30 -15.30 น. 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
 

1.เพศชาย อายุ 25 – 47 ปี 
2.มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Auto Cad 
โปรแกรม Solid Work 
3.มีทักษะคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม 
Microsoft Word, Microsoft Excel ได้ดี 
4.มีทักษะภาษาอังกฤษ 
5.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการติดตามงาน 
การประสานงาน มีความละเอียดรอบคอบ มี
ภาวะผู้น า ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
 

1.ปฏิบัติงานโดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบต่างๆ เช่น แบบแปลน
และรูปด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดต่าง ๆ ของ
แบบโครงสร้างของอาคาร ระบบท่อในอุตสาหกรรม งาน
โครงสร้างเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรม คัดลอกหรือเขียน
แผนท่ีต่างๆ เช่น รวมท้ังเขียนตัวอักษรและอื่นๆ เป็นต้น  
2.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา 
3.ด าเนินการ แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่  172/6 ม. 4 ถ.สงขลา-จะนะ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  074-536145 , 082-4343330 , 081-5999402 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
Hydraulic Operator   

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก.เอวีพี หรือ ส่งประวัติมาท่ี 
Email: prasertp@avpthai.com 
, ruwaidah@avpthai.com  
ได้ต้ังแต่เวลา 08.30 -15.30 น. 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
 

1.เพศชาย อายุ 25 – 47 ปี 
2.มีความรู้ความสามารถในการประกอบสาย 
Hydraulic 
3.มีประสบการณ์ด้านงานการประกอบสาย 
Hydraulic ไม่น้อยกว่า 2  ปี 
4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการติดตามงาน มี
ความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
5.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, 
Microsoft Excel ได้ดี 
4.มีทักษะภาษาอังกฤษ 

1.การผลิตสาย Hydraulic ให้ได้ตามเป้าหมาย 
2.ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตสาย 
Hydraulic ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้า 
3.รายงานการผลิตในกระบวนการของแต่ละวัน 
รวมท้ังข้อผิดพลาดท่ีเกิดระหว่างการท างาน 
4.จัดการกับวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตสาย 
Hydraulic 
5.ควบคุมการท างานให้เกิดความปลอดภัยท้ังกับ
บุคลากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ 
6.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


