
ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง “Songkhla Job Fair 2021” 
 

 ช่ือสถานประกอบการ........... 11 วงจร เทรนดิง้ แอนด์ โคลด์  
 สถานท่ีตั้ง...132/4   ม.1     ตารูปชา้ง   อ.เมือง     จ.สงขลา              โทรศพัท.์...074 800734 

 ตัวแทนที่เข้าร่วมรับสงาน 1..นางสาวธัญลักษณ์    ชัยณรงค์          2...นางสาวอารีรัตน์    พลธา     

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ วุฒิ/สาขา 
อัตราค่าจ้าง 
(บาท) 

เง่ือนไข/ลักษณะงาน/ 
ช่วงเวลาท างาน 

สวัสดิการ 

1 เจา้หนา้ที่บญัชี 

 
 

2 ช/ญ 23-35 ปี ปริญญาตรี 

 

ตามโครงสร้าง มีประสบการณ์หรือสามารถ

เรียนรู้งานได ้

 

1.ประกนัสังคม 
2.สวสัดิการอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คูหาท่ี 59) 



 



ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง “Songkhla Job Fair 2021” 
 
 ช่ือสถานประกอบการ........... หจก.พี เค อิเล็กโทรนิคส์ แอนด์ซันส์  
 สถานที่ตั้ง...132/4   ม.1     ต.เขารูปชา้ง   อ.เมือง     จ.สงขลา              โทรศพัท.์...074 800734 
 ตัวแทนที่เข้าร่วมรับสมัครงาน 1..นางสาวธัญลักษณ์    ชัยณรงค์          2...นางสาวอารีรัตน์    พลธา     
ล าดับ 
ที่ ช่ือต าแหน่งงานว่าง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒิ/สาขา 
อัตราค่าจ้าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ช่วงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 พนกังานขาย   

 
 

2 ช/ญ 23-40 ปี ปวส.  –

ปริญญาตรี 

 

ตาม
โครงสร้าง 

สามา รถขับ รถยน ต์และ มี

ใบขบัขี่ 

มีประสบการณ์ด้านการขาย 

สามารถท างานตา่งจงัหวดัได้ 

 

1.ประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คูหาท่ี 64) 



คูหาที่ 72 
 
 ชื่อสถานประกอบการ......บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด....................... ประเภทกิจการ.......ออกแบบ ผลิต ติดต้ัง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
 สถานที่ต้ัง.... 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.......      โทรศัพท์..........074-222900......................   
 ตัวแทนที่เข้าร่วมรับสมัครงาน 1......นายกมลพร  อึ่งสุวรรณรัตน์..............          2............นายวิวัฒน์ ศรีอรุณรัศมี...........................     
 
ล าดับ 

ท่ี ชื่อต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ วุฒิ/สาขา 
อัตราค่าจ้าง 

(บาท) 
เง่ือนไข/ลักษณะงาน/ 

ช่วงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 Site Engineer (สาขาสะเดา) 2 ชาย 25 - 28    
ปีข้ึนไป 

ปริญญาตรี สาขา
เครื่องกล 

ตามตกลง/
โครงสร้าง 

ประสานงาน รับงานจากลูกค้าท้ัง
ภายใน และ ภายนอก วางแผน 
ควบคุม ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติตามให้เสร็จส้ินตามแผนท่ี
ก าหนด วันท างาน จันทร์-วัน
เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 

2 Site Engineer (สาขาตรัง) 2 ชาย 25 - 28    
ปีข้ึนไป 

ปริญญาตรี สาขา
เครื่องกล 

ตามตกลง/
โครงสร้าง 

ประสานงาน รับงานจากลูกค้าท้ัง
ภายใน และ ภายนอก วางแผน 
ควบคุม ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติตามให้เสร็จส้ินตามแผนท่ี
ก าหนด วันท างาน จันทร์-วัน
เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 

3 Site Engineer (สาขาชุมพร) 2 ชาย 25 - 28    
ปีข้ึนไป 

ปริญญาตรี สาขา
เครื่องกล 

ตามตกลง/
โครงสร้าง 

ประสานงาน รับงานจากลูกค้าท้ัง
ภายใน และ ภายนอก วางแผน 
ควบคุม ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติตามให้เสร็จส้ินตามแผนท่ี
ก าหนด วันท างาน จันทร์-วัน
เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 
 

 
 



 
 
 

คูหาที่ 72 
 
 ชื่อสถานประกอบการ......บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด....................... ประเภทกิจการ.......ออกแบบ ผลติ ติดต้ัง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
 สถานที่ต้ัง.... 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.......      โทรศัพท์..........074-222900......................   
 ตัวแทนที่เข้าร่วมรับสมัครงาน 1......นายกมลพร  อึ่งสุวรรณรัตน์..............          2............นายวิวัฒน์ ศรีอรุณรัศมี...........................    

 
ล าดับ 

ท่ี ชื่อต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ วุฒิ/สาขา 
อัตราค่าจ้าง 

(บาท) 
เง่ือนไข/ลักษณะงาน/ 

ช่วงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4 เจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/จป.วิชาชีพ  (สาขาสะเดา) 

2 หญิง 23  - 35 
ปี 

ปริญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัยฯ 

ตามตกลง/
โครงสร้าง 

ควบคุม และด าเนินงานกิจกรรม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด
และ ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ กฏข้อบังคับอื่น
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย วันท างาน จันทร์-วัน
เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 

5 เจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/จป.วิชาชีพ  (สาขาตรัง) 

2 หญิง 23  - 35 
ปี 

ปริญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัยฯ 

ตามตกลง/
โครงสร้าง 

ควบคุม และด าเนินงานกิจกรรม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด
และ ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ กฏข้อบังคับอื่น
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย วันท างาน จันทร์-วัน
เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 



คูหาที่ 72 
 
 ชื่อสถานประกอบการ......บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด....................... ประเภทกิจการ.......ออกแบบ ผลติ ติดต้ัง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
 สถานที่ต้ัง.... 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.......      โทรศัพท์..........074-222900......................   
 ตัวแทนที่เข้าร่วมรับสมัครงาน 1......นายกมลพร  อึ่งสุวรรณรัตน์..............          2............นายวิวัฒน์ ศรีอรุณรัศมี...........................    

 
ล าดับ 

ท่ี ชื่อต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ วุฒิ/สาขา 
อัตราค่าจ้าง 

(บาท) 
เง่ือนไข/ลักษณะงาน/ 

ช่วงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

6 เจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/จป.วิชาชีพ  (สาขาชุมพร) 

2 หญิง 23  - 35 
ปี 

ปริญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัยฯ 

ตามตกลง/
โครงสร้าง 

ควบคุม และด าเนินงานกิจกรรม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด
และ ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ กฏข้อบังคับอื่น
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย วันท างาน จันทร์-วัน
เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 
 
 
 
 
 

7 Production Engineer วิศวกรควบคุม
การผลิต (สาขาหาดใหญ่) 

2 ชาย 25 - 28    
ปีข้ึนไป 

ปริญญาตรี  
สาขาอุตสาหการ, 
เครื่องกล หรือ

สาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตามตกลง/
โครงสร้าง 

วางแผนการท างาน  ควบคุมการ
ผลิต ติดตาม และ  ควบคุมดูแล
ความเหมาะสมของต้นทุน  
วันท างาน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 
 

 
 



คูหาที่ 72 
 
 ชื่อสถานประกอบการ......บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด....................... ประเภทกิจการ.......ออกแบบ ผลติ ติดต้ัง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
 สถานที่ต้ัง.... 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.......      โทรศัพท์..........074-222900......................   
 ตัวแทนที่เข้าร่วมรับสมัครงาน 1......นายกมลพร  อึ่งสุวรรณรัตน์..............          2............นายวิวัฒน์ ศรีอรุณรัศมี...........................    

 
ล าดับ 

ท่ี ชื่อต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ วุฒิ/สาขา 
อัตราค่าจ้าง 

(บาท) 
เง่ือนไข/ลักษณะงาน/ 

ช่วงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

8 ช่างเช่ือมเหล็ก/เช่ือมแสตนเลส/ช่าง
ประกอบ/ช่างสี/ช่างล้าง (สาขาหาดใหญ่) 

หลาย
อัตรา 

ชาย 18  ปี ขึ้น
ไป 

ป.6, ม.3.,ปวช., 
ปวส.  สาขาช่าง

เช่ือมโลหะ  
เทคนิคการผลิต  
ช่างกลโรงงาน
หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

350-500 
บาทต่อวัน 

ปฏิบัติงานเช่ือมช้ินงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพ
และตามาตรฐานท่ีก าหนด   
วันท างาน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00 – 17.00 น., 16.00 – 
01.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 
 

9 ช่างติดต้ังเครื่องจักร/ช่างซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร (สาขาหาดใหญ่) 

หลาย
อัตรา 

ชาย 18  ปี ขึ้น
ไป 

ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

350-500 
บาทต่อวัน 

ปฏิบัติงานเช่ือมช้ินงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพ
และตามาตรฐานท่ีก าหนด   
วันท างาน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 
 

10 ช่างติดต้ังเครื่องจักร/ช่างซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร (สาขาสะเดา) 

หลาย
อัตรา 

ชาย 18  ปี ขึ้น
ไป 

ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

350-500 
บาทต่อวัน 

ปฏิบัติงานเช่ือมช้ินงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพ
และตามาตรฐานท่ีก าหนด   
วันท างาน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 

 



 
 

คูหาที่ 72 
 
 ชื่อสถานประกอบการ......บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด....................... ประเภทกิจการ.......ออกแบบ ผลติ ติดต้ัง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
 สถานที่ต้ัง.... 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.......      โทรศัพท์..........074-222900......................   
 ตัวแทนที่เข้าร่วมรับสมัครงาน 1......นายกมลพร  อึ่งสุวรรณรัตน์..............          2............นายวิวัฒน์ ศรีอรุณรัศมี...........................    

 
ล าดับ 

ท่ี ชื่อต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อาย ุ วุฒิ/สาขา 
อัตราค่าจ้าง 

(บาท) 
เง่ือนไข/ลักษณะงาน/ 

ช่วงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

11 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สาขา
หาดใหญ่/สาขาตรัง/สาขาสะเดา) 

3 ชาย 25  - 40 
ปี 

ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

400-450 
บาทต่อวัน 

ขับรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อเคล่ือนย้าย, 
รับ-ส่งวัสดุอุปกรณ์ ช้ินงาน 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย
ตามท่ีก าหนด วันท างาน จันทร์-
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 

12 ช่างเทคนิคสอบเทียบเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมด้านอุณหภูมิและไฟฟ้า 
(สาขาหาดใหญ่) 

2 ชาย 22  ปีข้ึน
ไป 

ปวส.สาขาไฟฟ้า , 
อิเลคทรอนิคส์ 
หรือสาขาอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

450-500 
บาทต่อวัน 

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน 
Temperature & Electricalท่ี
ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO9001 และ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
วันท างาน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 
 

13 พนักงานบริการบ ารงุรักษา 
(สาขาหาดใหญ่) 

หลาย
อัตรา 

ชาย 18  ปี ขึ้น
ไป 

ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

350-500 
บาทต่อวัน 

กวาดล้าง, ดูดฝุ่น, เช็ดล้างท า
ความสะอาดบ ารุงรักษา
เครื่องจักรในพื้นท่ีตามแผนงานท่ี
ได้วางไว้ให้ส าเร็จตามแผนงานท่ี
ก าหนด วันท างาน จันทร์-วัน
เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ประกันสังคม ,
ประกันอุบัติเหตุ, 
เครื่องแบบ
พนักงาน,อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ฯลฯ 
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