
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บมจ.ซิงเกอร์ สาขาสิงหนคร 

เลขที่ 122/36 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 063-5359022 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขาย       

จ านวน 10 อัตรา 
 

12,000 – 30,000 บาท/เดือน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถ 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
ออฟฟิศ เลขท่ี 122/36 ม.8 ถ.ติณสูลานนท์ 
(ท่าสะอ้าน)  ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา  
จ.สงขลา  

1.เพศหญิงหรือเพศชายและเพศทางเลือก 
2.อายุ 20 – 40 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.รักการขาย/มีใจรักบริการ 
6.ท างานเป็นทีมได้/ใจเย็น 
7.สามารถออกพื้นท่ีได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.คอมมิชช่ัน 
2.โบนัสการขาย 
3.ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 122/36 ม. 8 ถ.ติณสูลานนท ์ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  063-5359022 , 084-5230949 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

เจ้าหน้าท่ีเร่งรัด
หนี้สินทางโทรศัพท์ 
 จ านวน 10 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเข้ามากรอกใบสมัคร
ด้วยตนเองท่ีส านักงานกฎหมาย
เลขท่ี122/36  ถ.ติณสูลานนท์ 
(ท่าสะอ้าน) ต.เขารูปช้าง      
อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา 
 

 

1.เพศ หญิง อายุ 20-35 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ด้านโฟน (เร่งรัดหนี้สิน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
5.มีความละเอียด รอบคอบ 
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.พร้อมเรียนรู้งานใหม ่
9.ท างานประจ าออฟฟิศ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30 -17.30 น 

1.ดูแลเอกสารทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 122/36 ม. 8 ถ.ติณสูลานนท ์ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  063-5359022 , 084-5230949 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองท่ี
ส านักงานกฎหมาย ถ.ติณสูลานนท์         
(ท่าสะอ้าน) ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง จ.สงขลา 
หรือส่งประวัติมาท่ี E-mail 
:  rms3024@gmail.com 

 
 

1. เพศ หญิง/ชาย  อายุ 22 ปี ขึ้นไป 
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) 
3.  มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีข้ึนไป 
3. มีความรู้พื้นฐานบัญชี สามารถใช้ Express ได้ 
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 
5. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ไม่เกี่ยงงาน  
6.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
7.พร้อมเรียนรู้งานใหม่/มีความรับผิดชอบสูง 
8.ท างานประจ าออฟฟิศ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30 -17.30 น 

1.ดูแลเอกสารทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 122/36 ม. 8 ถ.ติณสูลานนท ์ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  063-5359022 , 084-5230949 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

หัวหน้าทีมสืบทรัพย์ บังคับคดี 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเข้ามากรอกใบสมัคร
ด้วยตนเองท่ีส านักงานกฎหมาย 
เลขท่ี122/36  ถ.ติณสูลานนท์ 
(ท่าสะอ้าน) ต.เขารูปช้าง      
อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา หรือ
ส่งประวัติมาท่ี E-mail 
:  rms3024@gmail.com 

 
 

1. เพศ ชาย อายุ 28-40 ปี 
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
3. ประสบการณ์งานสืบทรัพย์และบังคับคดี/
ประสบการณ์ในการบริหารทีม 5 ปีข้ึนไป  
4.สามรถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี 
5. มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาพิเศษ 
6. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ไม่เกี่ยงงาน  
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.พร้อมเรียนรู้งานใหม่/มีความรับผิดชอบสูง 
9.ท างาน วันจันทร์ - เสาร์ 08.30 -17.30 น 

1.จัดท าเอกสารเพื่อด าเนินการสืบทรัพย์, 
ยึดทรัพย์ และการขายทอดตลาด 
2.เก็บข้อมูลลูกค้าและรวบรวมเอกสารที่
ใช้ในการประกาศยึดทรัพย์ 
3.จัดท าสรุปผลการด าเนินการสืบทรัพย์, 
ยึดทรัพย์ และงานขายทอดตลาดทรัพย์
ในแต่ละเดือน 
4.บริหารทีมให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
บริษัทฯ 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-336990-2 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานขนถ่ายสินค้า 
จ านวน 5 อัตรา 

 

325 – 350 บาท/วัน 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้ท่ี  
E-Mail : ns_job@hotmail.com หรือ    
เข้ามาสมัครด้วยตนเองและโทรสอบถามได้ใน
เวลาท าการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ในเวลา 
9.00 -11.30 น และ 13.30-16.30 น. 
 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 18  ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
4.สามารถยกของเป็นกล่องได้ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
7.พร้อมเรียนรู้งานใหม่/มีความรับผิดชอบสูง 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 


