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ชื่อสถานประกอบการ ร้าน คลังแสง จักรยาน (KLANGSANG)
ประเภทกิจการ จาหน่ายรถจักรยาน
สถานที่ตั้งเลขที่ 42 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ร้าน คลังแสง จักรยาน
โทรศัพท์ 098-683-0473 (ฟิต)
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ลาดับที่
ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา
1

พนักงานขาย (จักรยานเด็ก)

1

ตามโครงสร้างบริษัท

หญิง

30 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์ทางด้านการขาย
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- รักงานบริการ/มีความอดทน
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- พูดจาไพเราะ/ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
- เงินขยัน - ประกันสังคม

ช่วงเวลา
การทางาน
09:00-18:00 น.
(หยุดทุกวันพุธ)

.
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ชื่อสถานประกอบการ ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
ประเภทกิจการ จาหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการ ติดตั้ง ,ล้าง,ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ตั้งเลขที่ 76 กาญจนวนิช ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ติด ธนาคารกรุงเทพ ห้าแยกเกาะยอ )
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
โทรศัพท์ 074-333938-9
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ช่วงเวลา
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
การทางาน
เพศ อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
1

ช่างไฟฟ้า

2

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

22 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส .
สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- มีความอดทน
- ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- OT
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารกลางวัน
- เบี้ยขยัน

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์

.
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ชื่อสถานประกอบการ ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
ประเภทกิจการ จาหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการ ติดตั้ง ,ล้าง,ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ตั้งเลขที่ 76 กาญจนวนิช ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ติด ธนาคารกรุงเทพ ห้าแยกเกาะยอ )
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
โทรศัพท์ 074-333938-9
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ช่วงเวลา
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
การทางาน
เพศ อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
2

ช่างแอร์

2

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

22 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส .
สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- มีความอดทน
- ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- OT
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารกลางวัน
- เบี้ยขยัน

.
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ชื่อสถานประกอบการ ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
ประเภทกิจการ จาหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการ ติดตั้ง ,ล้าง,ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ตั้งเลขที่ 76 กาญจนวนิช ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ติด ธนาคารกรุงเทพ ห้าแยกเกาะยอ )
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
โทรศัพท์ 074-333938-9
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ช่วงเวลา
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
การทางาน
เพศ อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
3

ช่างจานดาวเทียม

2

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

22 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส .
สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- มีความอดทน
- ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- OT
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารกลางวัน
- เบี้ยขยัน

.
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ชื่อสถานประกอบการ ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
ประเภทกิจการ จาหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการ ติดตั้ง ,ล้าง,ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ตั้งเลขที่ 76 กาญจนวนิช ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ติด ธนาคารกรุงเทพ ห้าแยกเกาะยอ )
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ร้าน มิสเตอร์โอม เซอร์วิส
โทรศัพท์ 074-333938-9
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ช่วงเวลา
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
การทางาน
เพศ อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
4

ช่างกล้องวงจรปิด

2

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

22 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส .
สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- มีความอดทน
- ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- OT
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารกลางวัน
- เบี้ยขยัน

.
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ชื่อสถานประกอบการ
Tops สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
ประเภทกิจการ จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของใช้ทั่วไป
สถานที่ตั้ง สถานที่ปฏิบัติงาน Tops สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ สนใจลงทะเบียนสมัครงานได้ที่https://www.centralgroupcareers.com/application/project-309
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ช่วงเวลา
ลาดับที่
ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
การทางาน
เพศ
อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา
1

Online Team Lead

1

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

ลักษณะงาน
- ดูแลภาพรวมของการทางานของทีมตั้งแต่การ
เตรียมสินค้า ไปถึงการส่งมอบให้กับทีมขนส่ง
- บริหารจัดการแบ่งออเดอร์ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยาเพื่อความรวดเร็วของการหยิบสินค้าใน
การจัดส่งให้ลูกค้า Tops Shop Online
- ทาการปิดงาน รวมถึงจัดเรียงและรวบรวม
เอกสารที่ต้องใช้ในการจัดส่งสินค้าได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
- บุคลิกดี, มี Service Mind
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
- วางแผนการทางาน, ทางานเป็นทีมได้
- มีทักษะติดต่อประสานงานดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะคอมพิวเตอร์

.

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 เมษายน 2563

ชื่อสถานประกอบการ
บจก.วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์
ประเภทกิจการ จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
สถานที่ตั้งเลขที่ 142 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 086-4810401
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ บจก.วนาวัฒน์วัสดุ (คลองวง ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ข้างปั๊มเชลล์) หรือ บจก.วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ (คลองแห สี่แยกไฟแดง โรงปูนเก่า)
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ช่วงเวลา
ลาดับที่
ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
การทางาน
เพศ อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
1

ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
Hardware

1

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

25-40 ปี

ลักษณะงาน
ปวส.ขึ้นไปสาขา - มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware
คอมพิวเตอร์/ - สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สาขาอิเล็คทรอนิกส์ Hardware ได้พอสมควร
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- มีความอดทน
- ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- รถรับ – ส่งพนักงาน
- ข้าวเที่ยง
- ยูนิฟอร์ม

.
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ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์

ชื่อสถานประกอบการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สถานที่ตั้งเลขที่ 34-35 ถนนสามัคคีสุข 1 ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7431-3229, 0-7430-0662-3
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเอง ที่อยู่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.spsc-coop.com กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่สหกรณ์ลงรับเอกสารเป็นวันที่รับสมัคร
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

1

นิติกร
*** เปิดรับสมัคร ***
ระหว่างวันที่ 7 – 24
เมษายน พ.ศ. 2563
ในวันทาการ ตั้งแต่
เวลา 09.0016.00 น.

จานวน
(อัตรา)
1

ค่าจ้าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

16,000บาท/เดือน ชาย/หญิง 25 ปี ขึ้นไป
ค่าวิชาชีพ 3,500
บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน /
สวัสดิการ

ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- มีความอดทน
- ตรงต่อเวลา
- มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
สวัสดิการ
-ค่ารักษาพยาบาล
-ค่าช่วยเหลือบุตร
- เงินโบนัส
-ค่าล่วงเวลา
-ค่าตอบแทน อื่น ๆ

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ ทวีพงศ์ พานิช
ประเภทกิจการ จาหน่ายข้าวสาร
สถานที่ตั้งเลขที่ 154 ถนนกาญจนวนิช ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ร้าน ทวีพงศ์ พานิช
โทรศัพท์ 0974456145
คุณสมบัติ
ค่าจ้าง
จานวน
เงื่อนไขลักษณะงาน /
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
สวัสดิการ
เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา
1

พนักงานขับรถ
ขนส่งสินค้า

1

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย 22 ปีขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

วันที่ 9 เมษายน 2563

ช่วงเวลา
การทางาน

ลักษณะงาน
8.00 - 17.30 น
- ขับรถ ส่งข้าวสาร อาหารสัตว์ ส่งภายในจังหวัด
- สามารถยกของขึ้นลงสินค้าได้ (ข้าวสาร น้าหนัก
ประมาณ 40-48kg)
-สามารถทางานนอกเวลาได้ (นอกเวลามีค่าแรง
เพิ่มให้)
- มีใบขับขี่
- ชินกับเส้นทาง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
- มีความอดทน
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- ตรงต่อเวลา
- สุภาพ มีใจรักงานบริการ

