
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากัด 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานลงข้อมูลระบบ 

 จ านวน 1 อัตรา 

เอกสารในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ  
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
5.หนังสือรับรองท างาน (ถ้ามี) 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี  

1.บจก.รุ่งทิวา ไบโอแมส เลขท่ี 129  
ถ.วงค์วนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 
2.บจก.รุ่งทิวา ไบโอแมส เลขท่ี 42/10 
หมู่ท่ี 2 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

3. ส่งอีเมล์ได้ท่ี  
Jittima625@gmail.com หรือ 
Rtb.biomass@gmail.com 
**สอบถามเพิ่มเติม 099-4032525 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 22 – 35 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาหากสาขาการ
บัญชีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถท างานเป็นทีมได้และส่ือสาร
ภายในทีมได้ 
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
7.อดทนต่อแรงกดดันได้ดี 
 

1.ลงข้อมูลในระบบ FORMULA ไดพ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 
2.ลงข้อมูลในระบบ JOB COST (ต้นทุน
เช้ือเพลิงในการผลิต) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้อง 
3.ท ารายงาน Excel และตรวจสอบข้อมูล
เช้ือเพลิงวัตถุดิบรายวัน เพื่อลงข้อมูลในระบบ
และสามารุทดสอบความถูกต้องกับฝ่ายคลัง
วัตถุดิบเช้ือเพลิงได้อย่างแม่นย า 
4.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  

mailto:Jittima625@gmail.com
mailto:Rtb.biomass@gmail.com


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป  จ ากัด 
เลขที่ 1401 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติม โทร : 074-894213 , 093-5839642 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ สวัสดิการ 
ช่างเช่ือมเหล็ก 

 จ านวน 5 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตัวเองได้ท่ี บจก. วริศพงศ์ กรุ๊ป   

1.เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ขึ้นไป 
3.สามารถท างานด้านงานช่างเช่ือมเหล็กหรือเช่ือมสแตนเลส  
4.มีความขยัน อดทน สู้งาน และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
5.มีระเบียบวินัยในการท างาน ตรงต่อเวลาและอดทนต่อแรงกดดันได้ดี 
6.มีประสบการณ์ท างานด้านช่างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

1.ค่าล่วงเวลา 
2.เบ้ียขยัน 
3.โบนัส 
4.ประกันสังคม 

ช่างเครื่องกล
โรงงาน 

จ านวน 5 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตัวเองได้ท่ี บจก. วริศพงศ์ กรุ๊ป   

1.เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ขึ้นไป 
3.สามารถท างานด้านงานช่างเช่ือมเหล็กหรือเช่ือมสแตนเลส  
4.มีความขยัน อดทน สู้งาน และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
5.มีระเบียบวินัยในการท างาน ตรงต่อเวลาและอดทนต่อแรงกดดันได้ดี 
6.มีประสบการณ์ท างานด้านช่างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

1.ค่าล่วงเวลา 
2.เบ้ียขยัน 
3.โบนัส 
4.ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามนิสสันปัตตานี(2000)จ ากัด สาขาสงขลา 

เลขที่  132/4 ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติม โทร : 074-333716 ต่อ 106 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตัวเองได้ท่ี บจก.สยามนิส
สันปัตตานี สาขาสงขลา   

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 23 – 45 ปี  
3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี การบัญชี 
4.มีประสบการณ์ท างานด้านงาน
บัญชจีะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.มีความขยัน อดทน สู้งาน  
6.มีระเบียบวินัยในการท างาน  
7.ตรงต่อเวลาและอดทนต่อแรง
กดดันได้ดี 
8.และมีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
 
 

1.ตรวจสอบจ านวนเงินท่ีทางศูนย์บริการน าส่งแต่ละวันกับรายงานน าส่งประจ าวัน 
2.ตรวจสอบและรับเอกสารจากศูนย์บริการและห้องอะไหล่ ทางด้านรายได้และ
ลูกหน้ีศูนย์บริการ 
3.เก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับใบส าคัญรับ,ใบส าคัญทั่วไปในแต่ละวัน 
4.ตรวจสอบ/บันทึกบัญชีในใบส าคัญรับ, ใบส าคัญทั่วไปแต่ละวัน ส่งให้หาดใหญ่ 
5.คีย์รายงานภาษีขายแต่ละวัน /สรุปภาษีขายทุกสิ้นเดือนกระทบกับรายได้  
6.คีย์ใบส าคัญรับลงในรายได้ศูนย์บริการ และใบส าคัญทั่วไป ลงในรายได้ลูกหน้ีใน
แต่ละวันและสรุปสิ้นเดือน/คีย์ข้อมูลรับเข้าและจ่ายออกท่ีเกี่ยวข้องกับอะไหล่
ท้ังหมดจากแต่ละวันและสรุปทุกสิ้นเดือน 
7.ปิดสรุปต้นทุนอะไหล่ทุกสิ้นเดือน โดยน ามากระทบยอดกับห้องอะไหล่ /จัดท า
บันทึกภายในตรวจนับสต๊อกทุก ไตรมาส ส่งมาให้หาดใหญ่ให้แต่ละฝ่ายรับทราบ 
8.คีย์ข้อมูลเงินมัดจ าแต่ละวัน และสรุปทุกสิ้นเดือน ส่งมาให้หาดใหญ่/.คีย์ข้อมูล
อะไหล่เคลมและอุปกรณ์ตกแต่งแต่ละวันและสรุปทุกสิ้นเดือน ส่งมาให้หาดใหญ่ 
9.คีย์ข้อมูลลูกหน้ี/คีย์ข้อมูลอายุลูกหน้ีศูนย์บริการทุกสิ้นเดือน ส่งให้หาดใหญ่ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


