
 
 

ต าแหน่งงานว่าง 

 
 

1.ชื่อสถานประกอบการ    หจก.เพาเวอร์แมชชีนอิเลคทริค 2001  เลขที่จดทะเบียน   0903546001208   ประเภทกิจการ     ขาย-ซ่อมเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม                
2. สถานที่ตั้งเลขที่  17/2 ม.13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัติภูมิ จ.สงขลา 90180  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   ฝ่ายบุคคล    โทรศัพท์    088-3983382     E-mail : power_pmers @hotmail.com  
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน 

เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า 1 15,000/ 
เดือน 

ชาย 22-45 ปี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมเครื่องกล/

ไฟฟ้า 

- ควบคุมงานบริการ,งานซ่อมเครื่องจักร 
- สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้ 
- สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 
- สามารถขับรถยนต์ได้ 
- มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี 
- มีการทดลองงาน 3 เดือน  
 สวัสดิการ 
- ประกันสังคม 
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี 
- มีโบนัส 
- มีที่พักบริษัท 
- ค่าเดินทาง 
 
 

จันทร์-เสาร์ 
 08.30-17.30 น. 

 

 
 
 
 
 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 
 

ต าแหน่งงานว่าง 
1.ชื่อสถานประกอบการ    หจก.เพาเวอร์แมชชีนอิเลคทริค 2001  เลขที่จดทะเบียน   0903546001208             ประเภทกิจการ     ขาย-ซ่อมเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม                
2. สถานที่ตั้งเลขที่  17/2 ม.13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัติภูมิ จ.สงขลา 90180  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   ฝ่ายบุคคล    โทรศัพท์    088-3983382   E-mail : power_pmers @hotmail.com 
  

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน 

เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

2 พนักงานบัญชี/ธุรการ 1 10,000/ 
เดือน 

ช/ญ 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี
สาขา

บริหารธุรกิจ 

- ธุรการ,รวบรวมเอกสารทางบัญชีเบื้องต้น,              
บริการสถานประกอบการ 
- สามารถ อ่านภาษาอังกฤษได้ 
- มีการทดลองงาน 3 เดือน  
สวัสดิการ 
- ประกันสังคม 
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี 
- มีโบนัส 
- มีที่พักบริษัท 
- ค่าเดินทาง 
 
 
 
 
 
 

จันทร์-เสาร์  
08.30-17.30 น. 

 

 
 
 
 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 
 

ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์ 
 
1.ชื่อสถานประกอบการ  คุณวรานุช  ศรีไชย    เลขที่จดทะเบียน   -             ประเภทกิจการ     ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้                
2. สถานที่ตั้งเลขที่  27 ซ.5  ถ.กาญจนวนิช   ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   คุณวรานุช     โทรศัพท์    064 - 0676222     
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 ช่างท าโต๊ะ+เก้าอ้ี 2 350/วัน ชาย 20-40 ปี ไม่ระบุ - ตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก ขัดไม้ ประกอบชิ้นงาน 
 
 
สวัสดิการ 
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี 
- มีที่พักบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 
 

ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์ 
1.ชื่อสถานประกอบการ  คุณอัมพร       เลขที่จดทะเบียน   -             ประเภทกิจการ     บ้านพัก                
2. สถานที่ตั้งเลขที่  103 ถนนคลองยาเหนือ  ต.บ้านพรุ   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   คุณอัมพร/คุณอ้อย (เลขาคุณอัมพร)       โทรศัพท์    096 -1250702     

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 แม่บ้าน 1 350/วัน หญิง 25-50 ปี ไม่ระบุ - ท าความสะอาดบ้าน 
- นับถือศาสนาพุทธ 
- มีความอดทน/ขยัน  
 

- 
 

2 คนสวน 1 350/วัน ไม่ระบุ 25-50 ปี ไม่ระบุ - ท าสวน ดูแลสวน 
- สามารถขับรถยนต์ได้ 
- นับถือศาสนาพุทธ 
- มีความอดทน/ขยัน 
 
สวัสดิการ 
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี 
- มีที่พัก 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 
 

ต าแหน่งงานว่าง 
1.ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท หาดใหญ่ เค.เค.กรุ๊ป            เลขที่จดทะเบียน   0905560004792        ประเภทกิจการ     ขนส่ง 
2. สถานที่ตั้งเลขที่  43/2  หมู่ 4   ต.นาหม่อม    อ.นาหม่อม   จ.สงขลา   90310  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ    ฝ่ายบุคคล       โทรศัพท์    086-4915390       

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 เสมียน 1 10,000 /
เดือน 

หญิง 24-40 ปี ปวช.ขึ้นไป - ออกบิล ติดต่อประสานงานลูกค้า 
- จัดเก็บเอกสาร 
- งานธุรการทั่วไป 
- สามารถขับข่ีรถจักรยานต์ได้ และมีใบขับข่ี  
- มีประสบการณ์ 2 ปี  
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 

จันทร์-เสาร์  

2 พนักงานบัญชี 2 12,000/
เดือน 

ไม่ระบุ 24-40 ปี ปวช.ขึ้นไป - จัดท ารายการเบิกจ่ายตามบัญชี พ้ืนฐานได้ ถ้าปิดงบได้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถท าคอมพิวเตอร์ วางบิลเป็นภาษาอังกฤษได้ 
- มีประสบการณ์ 2 ปี  
สวัสดิการ 
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี 
- มีประกันสังคม 
- มีค่าล่วงเวลา 

จันทร์-เสาร์ 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 
 

ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์ 
1.ชื่อสถานประกอบการ    คุณอรพรรณ จิรายุกูล     เลขที่จดทะเบียน   3909900572391   ประเภทกิจการ     งานรับใช้ในบ้าน 
2. สถานที่ตั้ง     6/1  หมู่บ้านเพิ่มพูนธานี หมู่ 2    ต.ควนลัง  อ.นาหม่อม   จ.สงขลา   90310  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ    คุณอรพรรณ       โทรศัพท์    085-5822899 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน 

เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 งานบ้าน/ดูแลผู้สูงอายุ 1 320/วัน หญิง 40-50 ปี ไม่ระบุ - ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย และ
ท างานบ้านเฉพาะชั้นล่าง) 
- บุคลิกภาพใจเย็น พูดจาสุภาพ 
- เป็นคนใจเย็น โอบอ้อมอารี รักในการให้บริการ 
รักความสะอาด มีความซื่อสัตย์  (ถ้าท าอาหารได้
จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- ท างานไปเช้า – เย็นกลับ 
 
 
 
 
 
 

08.00-17.00 น.  
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ต าแหน่งงานว่าง 
1.ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์  จ ากัด สาขาบางกล่ า     เลขที่จดทะเบียน   0905529000152      
ประเภทกิจการ     ผลิตและส่งออกแผ่นยางแผ่นรมควัน 
2. สถานที่ตั้ง     99/9 หมู่ 6 ถ.เอเชีย     ต.ท่าช้าง   อ.บางกล่ า     จ.สงขลา   90110 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ    ฝ่ายบุคคล         โทรศัพท์    081-9639539 

 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน 

เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 พนักงานล้างยาง 50 325/วัน ไม่ระบุ 18-45 ปี ไม่ระบุ - น าแผ่นยางลงบ่อผ่านเครื่องล้างยางแล้วน าไป
ตากบนเกาะตากยาง 
 

08.00-17.00 น.  

2 พนักงานคีบยาง 20 325/วัน ไม่ระบุ 18-45 ปี ไม่ระบุ - แยกเบอร์ยางและคีบยางจากโรงรม 08.00-17.00 น. 

3 พนักงานสักยาง 30 325/วัน ไม่ระบุ 18-45 ปี ไม่ระบุ - อัดก้อน ห่อยางจากยางโรงรม 08.00-17.00 น. 

4 พนักงานสาวยาง 20 325/วัน ไม่ระบุ 18-45 ปี ไม่ระบุ - สาวยางออกจากไม้ไผ่ที่ผ่านการรมยาง 
สวัสดิการส าหรับทุกต าแหน่ง 
- มีที่พัก 
- มีประกันสังคม 
- มีรถรับส่งพนักงาน 
- มีการทดลองงาน 4 เดือน  

08.00-17.00 น. 
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ต าแหน่งงานว่าง 
 1.ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป จ ากัด        เลขที่จดทะเบียน   0905555001187    ประเภทกิจการ  ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันรถส าหรับทางหลวง  
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 1401 หมู่ 5 ต.ควนลังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    ต าบลหาดใหญ่    อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  คุณสุนิษา   ขุนณวงค์     โทรศัพท์  083-7903422  

 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1 พนักงานฝ่ายผลิต 
- ช่างไฟฟ่า 
- ช่างเชื่อม 
- ช่างเหล็ก) 

3 11,000/
เดือน 

ชาย 22-35 ปีขึ้นไป ม.6-ปวส. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.สามารถเชื่อม เหล็ก แสตนเลส ได้เป็นอย่างดี 
คุณสมบัติ 
1.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
2. ประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี 
3. ถ้ามีประสบการณ์ท างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

08.00 - 17.00 น. 

2 หัวหน้าสต๊อกสินค้า 1 12,000/
เดือน 

ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรีสาขา
บัญชี ,

บริหารธุรกิจ 
โลจิสติกส์ 

หรือ อื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ควบคุมการท างานของแผนกสต็อก 
2.จัดท าแผนงานแผนกสต็อกและหน้าที่บริหารสต็อก
ให้มีสินค้าเพียงพอเพ่ือขาย 
3. ก าหนดการจัดสินค้า ตามพ้ืนที่ ก าหนด 
4.จัดท ารายงานสต็อก 
5.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
คุณสมบัติ 
1.บุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ละเอียดถี่
ถ้วน 
2.มีประสบการณ์ด้านการคุมสต็อกสินค้า 2 ปีขึ้นไป 
3. กระตือรือร้น รับผิดชอบ และทนต่อแรงกดดันได้ 

08.00 - 17.00 น. 

 
 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 
 

ต าแหน่งงานว่าง 
 1.ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป จ ากัด        เลขที่จดทะเบียน   0905555001187    ประเภทกิจการ  ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันรถส าหรับทางหลวง  
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 1401 หมู่ 5 ต.ควนลังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    ต าบลหาดใหญ่    อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  คุณสุนิษา   ขุนณวงค์     โทรศัพท์  083-7903422  
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

3 พนักงานสต็อกสินค้า 1 10,000/
เดือน 

ช/ญ 24 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี
สาขาการบัญชี 

การ
บริหารธุรกิจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ควบคุมตรวจสอบสต็อกสินค้าในโกดัง จัดเรียงสินค้า แพ็ค
สินค้า  
2. ตรวจสอบ และดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
ตลอดเวลา 
3.ตรวจนับสินค้า เข้า ออก ให้ถูกต้อง ตามใบรายการขึ้น
และลงของ 
4. เคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า และจัดเก็บเข้า
คลังสินค้า 
5. ควบคุม และดูแลเอกสารต่างๆในแผนกสต็อก 
6. ตรวจสอบสินค้าในสต็อกสินค้า เพ่ือให้สินค้ามีเพียงพอใน
การขายและผลิต 
7. สามารถท างานเป็นทีมและเรียนรู้งานจากหัวหน้างาน
และเพ่ือนร่วมงาน 
คุณสมบัติ 
1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ในการท างานได้ 
2.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตว์ สุจริต มนุษย์
สัมพันธ์ดี 
3. มีความคิดริเริ่มสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

08.00 - 17.00 
น. 
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ต าแหน่งงานว่าง 

 
 

1.ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป จ ากัด        เลขที่จดทะเบียน   0905555001187    ประเภทกิจการ  ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันรถส าหรับทางหลวง  
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 1401 หมู่ 5 ต.ควนลังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    ต าบลหาดใหญ่    อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  คุณสุนิษา   ขุนณวงค์     โทรศัพท์  083-7903422  

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน 

เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

4 พนักงานตรวจสอบการ
ผลิต 

1 10,000/
เดือน 

ชาย 22.-35 ปี ปวช. ขึ้นไป หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ดูแลและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต 
2.ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์รับเข้าในการผลิต 
3. แก้ไขและปรับปรุงของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิต 
4. บันทึกและรางานปัญหาที่พบจาการผลิต 
คุณสมบัติ 
1.มีประสบการณ์ QC  อย่างน้อย 1 ปี  

08.00 - 17.00 น. 

5 พนักงานบัญชี 1 10,000/
เดือน 

หญิง 23-30 ปี ป.ตรี       
สาขาการบัญชี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดูแลและผิดชอบงานด้านลูกหนี้ วางบิล รับเช็ค 
2. ออกใบก ากับกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน 
3. สรุปยอดลูกหนี้ประจ าเดือน 
4. ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ติดตามการช าระเงิน จากลูกหนี ้
5. น าส่งภาษีสรรพากร 
6.ปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7. ตรวจสต็อกสินค้า ให้ตรงกับ แผนกสต็อก 
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ 
1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ในการท างานได้เป็น
อย่างด ี
2. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี 

08.00 - 17.00 น. 
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ต าแหน่งงานว่าง 

 
1.ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป จ ากัด        เลขที่จดทะเบียน   0905555001187    ประเภทกิจการ  ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันรถส าหรับทางหลวง  
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 1401 หมู่ 5 ต.ควนลังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    ต าบลหาดใหญ่    อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  คุณสุนิษา   ขุนณวงค์     โทรศัพท์  083-7903422  
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน 

เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

6 พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

1 12,000/
เดือน 

ชาย 25-40 ปี ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดูแลความปลอดภัย บริเวณ ส านักงานโรงงาน พื้นที่
โดยรอบโรงงาน 
2. รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบ
ของโรงงาน 
3. ดูแลการเข้าออก ของบุคคล และยานพาหนะ 
4. รายงานเหตุการณ์ประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชา 
5. ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
6. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติ 
1.มีความรับผิดชอบสูง 
2. ท างานกะกลางวัน และกลางคืนได้ 
 
 

08.00 - 17.00 น. 
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ต าแหน่งงานว่าง 
 1.ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป จ ากัด        เลขที่จดทะเบียน   0905555001187    ประเภทกิจการ  ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันรถส าหรับทางหลวง  
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 1401 หมู่ 5 ต.ควนลังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    ต าบลหาดใหญ่    อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  คุณสุนิษา   ขุนณวงค์     โทรศัพท์  083-7903422  
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน 

เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

7 แม่บ้าน 1 9,500 /
เดือน 

หญิง 25 -45 ปี ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ท าความสะอาดบริเวณส านักงานและโรงงาน 
2. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทนแรงกดดันได้ดี 
4. อ่ืนๆ 
 
สวัสดิการส าหรับทุกต าแหน่ง 
1.มีประกันสังคม 
2.ชุดยูนิฟอร์ม 
3.ประกันอุบัติอุเหตุ 
4.โบนัส 
 
 
 

08.00 - 17.00 น. 
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 ต าแหน่งงานว่าง 
 
1.ชื่อสถานประกอบการ  กลุ่มบริษัท ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง     เลขท่ีจดทะเบียน  0105544103436                    ประเภทกิจการ  สื่อสารโทรคมนาคม 
2.สถานที่ตั้ง   อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804  ถนน ราษฎร์ยินดี    ต าบล หาดใหญ่   อ าเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณเข็มพร      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส   หมายเลขบัตรประชาชน      3940300243142       
โทรศัพท์  0910789550  โทรสาร 074-858-005   
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
อัตรา 

อัตราค่าจ้าง 
 

คุณสมบัติ เงื่อนไข /สวัสดิการ 
 

ช่วงเวลาท างาน 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

1 
 
 
 

Staff-Sales Force 
 

 

50 รายได้ไม่ต่ ากว่า 
10,000 

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ขึ้นไป ลักษณะงาน      
 - น าเสนอขาย ให้ค าแนะน าสินค้ากลุ่มทรู ( True 
Online, True Vision, True Move H) 
คุณสมบัติ  
- ท างาน 6 วัน/ สัปดาห์ 
- สามารถเดินทางต่างอ าเภอได้ 

09.00 น - 18.00 
น 

2 เจ้าหน้าที่บริหาร
การขายและบริการ
ประจ าพ้ืนที่      
(หัวหน้าทีม) 

10 เงินเดือน 10,000 
บาท + ค่า

ประสบการณ์ 3,000 
+ ค่าคอมมิชชั่น 

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ปวช. ขึ้นไป 
- ปริญญาตรี 

ลักษณะงาน      
- น าเสนอขาย ให้ค าแนะน าสินค้ากลุ่มทรู ( True 
Online, True Vision, True Move H) 
 - ก ากับ ดูแล และควบคุมทีมงานขาย Direct 
Sales ระดับพ้ืนที่ เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐาน
ลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น 
 - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 - มีใจรักงานขาย และ งานบริการ 
 - หัวหน้าทีมสามารถขับรถยนต์ได้+ใบขับข่ี
ราชการ 
  *** ผู้สมัครสามารถจัดทีมมาเองได้ ทีมละ 2 หรือ 
3 คน 
 

09.00 น - 18.00 
น 
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ต าแหน่งงานว่าง 

 
1.ชื่อสถานประกอบการ  กลุ่มบริษัท ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง     เลขท่ีจดทะเบียน  0105544103436                    ประเภทกิจการ  สื่อสารโทรคมนาคม 
2.สถานที่ตั้ง   อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804  ถนน ราษฎร์ยินดี    ต าบล หาดใหญ่   อ าเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณเข็มพร      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส   หมายเลขบัตรประชาชน      3940300243142       
โทรศัพท์  0910789550  โทรสาร 074-858-005   
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
อัตรา 

อัตราค่าจ้าง 
 

คุณสมบัติ เงื่อนไข /สวัสดิการ 
 

ช่วงเวลาท างาน 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

3 
 
 
 

Pc (ตัวแทน) 
 

2 เงินเดือน 10,000 + 
ค่าคอมมิสชั่น 

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน      
 - แนะน าสินค้าในกลุ่มทรู ประจ าร้านโทรศัพท์ ใน
ห้างสรรพสินค้าประจ าพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

09.00 น - 18.00 น 

4 เจ้าหน้าที่อาวุโส
ดูแลลูกค้าประจ า
พ้ืนที่ (Senior 
Area Owner) 
 

5 ตามโครงสร้าง ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน      
- ดูแลลูกค้าในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายในเขตพ้ืนที่  
รับผิดชอบยอดขาย วิเคราะห์พื้นที่ จุดแข็ง จุดอ่อน 
• มีประสบการณ์ด้านงานขาย และบริหารทีมอย่าง
น้อย 3 ปี ขึ้นไป 
- ดูแลลูกค้า และสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 
- วางแผนบริหารทีมงานขาย และเพ่ือนคู่ค้า 
- จัดกิจกรรมการขายสินค้าในพื้นที่รับผิดชอบ 
- มีความเป็นผู้น า ท างานภายใต้ความกดดันได้ดี 
- ลงพื้นที่เพ่ือดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ความรับผิดชอบ 
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

09.00 น - 18.00 น 
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ต าแหน่งงานว่าง 
 
1.ชื่อสถานประกอบการ  กลุ่มบริษัท ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง     เลขท่ีจดทะเบียน  0105544103436                    ประเภทกิจการ  สื่อสารโทรคมนาคม 
2.สถานที่ตั้ง   อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804  ถนน ราษฎร์ยินดี    ต าบล หาดใหญ่   อ าเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณเข็มพร      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส   หมายเลขบัตรประชาชน      3940300243142       
โทรศัพท์  0910789550  โทรสาร 074-858-005   
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
อัตรา 

อัตราค่าจ้าง 
 

คุณสมบัติ เงื่อนไข /สวัสดิการ 
 

ช่วงเวลาท างาน 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

5 
 
 
 

BD Manager 
(Sales Planning) 

1 ตามโครงสร้าง ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน      
- วิเคราะห์จ านวนรายได้ของประชากร 
จ านวนครัวเรือน และภูมิศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การขาย และการตลาดให้
สอดคล้องกับประชากร ภูมิศาสตร์ 
สภาวการณ์การแข่งขัน และพ้ืนที่ตลอดจน
วางแผนการลงทุนในการขยายโครงข่ายต่างๆ
ร่วมกับ Regional Network Planning 
รวมถึงประเมินสถานการณ์การแข่งขันทาง
การตลาด เปรียบเทียบสินค้าและการกระจาย
สินค้าของคู่แข่งขัน เพ่ือการวางแผนกระจาย
สินค้าให้กับเพ่ือนคู่ค้า ทีมงานขายตามช่อง
ทางการขายต่างๆ 
 
 
 

09.00 น - 18.00 น 

 
 
 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 

 
ต าแหน่งงานว่าง 

 
1.ชื่อสถานประกอบการ  กลุ่มบริษัท ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง     เลขท่ีจดทะเบียน  0105544103436                    ประเภทกิจการ  สื่อสารโทรคมนาคม 
2.สถานที่ตั้ง   อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804  ถนน ราษฎร์ยินดี    ต าบล หาดใหญ่   อ าเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณเข็มพร      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส   หมายเลขบัตรประชาชน      3940300243142       
โทรศัพท์  0910789550  โทรสาร 074-858-005   

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
อัตรา 

อัตราค่าจ้าง 
 

คุณสมบัติ เงื่อนไข /สวัสดิการ 
 

ช่วงเวลาท างาน 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

6 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ชุมชน
สัมพันธ์     
(หัวหน้าทีม) 

3 ตามโครงสร้าง ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน      
1.การพัฒนาชุมชน เช่น การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือจัดท าแผนงาน การแสวงหาผู้น าชุมชนเพ่ือเป็น
ที่ปรึกษางานพัฒนาชุมชน การด าเนินงานอื่นๆให้มี
ความสอดคล้องกับวิธีการ หลักการพัฒนาชุมชน
และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
2. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 
อันดีกับชุมชน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ 
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องในมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่ได้จาก
หลายหลายช่องทาง 
4. น าเสนอ บอกเล่า ประสบการณ์ในสิ่งที่พบเจอ
ให้ผู้ได้รับสารสามารถเข้าใจได้ 
5.ชี้แจง ให้ความเห็นต่อการประชุมร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆได้อย่างถูกต้อง 
 

09.00 น - 18.00 น 

 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 

ต าแหน่งงานว่าง 
 
1.ชื่อสถานประกอบการ  กลุ่มบริษัท ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง     เลขท่ีจดทะเบียน  0105544103436                    ประเภทกิจการ  สื่อสารโทรคมนาคม 
2.สถานที่ตั้ง   อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804  ถนน ราษฎร์ยินดี    ต าบล หาดใหญ่   อ าเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณเข็มพร      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส   หมายเลขบัตรประชาชน      3940300243142       
โทรศัพท์  0910789550  โทรสาร 074-858-005   

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
อัตรา 

อัตราค่าจ้าง 
 

คุณสมบัติ เงื่อนไข /สวัสดิการ 
 

ช่วงเวลาท างาน 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

7 
 
 
 

ผู้จัดการ 
 (ประจ าจังหวัด
นราธิวาส) 

1 ตามโครงสร้าง ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน      
- ก ากับ ดูแล และควบคุมทีมงานขายระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้
เพ่ิมข้ึน ผ่านช่องทางการขายส าคัญ ๆ ได้แก่ 
Direct Sales, Wholesale และ Dealer  
คุณสมบัติในงาน 
- มีประสบการงานขาย 8 ปี ขึ้นไป 
- ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขาย
การตลาด 
- ทักษะด้านภาวะผู้น า 
- ทักษะด้านการสื่อสาร และความสามารถในการ
เจรจาต่อรอง 
- ทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ และให้ค าแนะน า
ปรึกษากับทีมงาน 
- ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ และ
ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง 
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างด ี
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ 

09.00 น - 18.00 น 

วนัที ่8 มกราคม 2563 



 
 
 

ต าแหน่งงานว่าง 

 

1.ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่จดทะเบียน0905544001172ประเภทกิจการ  ผลิตและส่งออกถุงมือ 
2. สถานที่ตั้งเลขที่188 หมู่ที่ 5 ต าบล พังลา อ าเภอสะเดา สงขลา 90170  
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  หัวหน้าฝ่ายบุคคลโทรศัพท์074 – 410-886 ต่อ 124แฟกซ์ 074 – 410 -886 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1 17,000 
บาท/เดือน 

ช/ญ   23 ปี 
ขึ้นไป 

- ป.ตรี หรือป.โท 
สาขาการบัญชี การเงิน 

 
 
 
 

ลักษณะงาน 
- ลงบัญชีเจ้าหนี้ 
- Fix Asset ต่างๆ 
- รายงานภาษีซื้อ 
- เอกสารที่รับผิดชอบมอบหมาย 
สวัสดิการ 
- บ้านพักฟรีพร้อมอินเตอร์เน็ต 
- เบี้ยขยันรายเดือน 
- ค่าออกก าลังต่อเดือน 
- ประกันสุขภาพ 
- ค่าตอบแทนยอดผลิต(โบนัส) 
- เงินกองทุนเลี้ยงชีพ 
- ค่าท าฟัน 
 
 

จ – ส 
08.30-17.00น. 

 
 
 
 

วนัท่ี  8 ธนัวาคม  2563 
 



 
 

ต าแหน่งงานว่าง 
 

1.ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)เลขที่จดทะเบียน0905556004741ประเภทกิจการ  ผลิตและส่งออกแปรรูปยางพารา 
2. สถานที่ตั้งเลขที่99/3 หมู่7 ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170   
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  เบอร์โทร074-471-471 ติดต่อฝ่ายจ้างงาน : สังกัด ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 074-344-663 ต่อ 101 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกรกระบวนการ 
(Process Engineer) 

1 โครงสร้าง
องค์กร 

ช/ญ 25 ปีขึ้นไป - ป.ตรี หรือป.โท 
สาขาวิศวกรรม สาขาอุต
สาหการ เครื่องกล 
เทคโนโลยีการผลิต หรือ
วิทยาศาสตร์เคมี 
 

ลักษณะงาน 
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพ่ิมผลผลิต 
และลดปัญหาคุณภาพ เพ่ือให้สามารถผลิต
สินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 
สวัสดิการ 
- ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ 
- โบนัสประจ าปีสูงสุด 4 เดือนต่อปี 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- ค่าโทรศัพท์ 
เงื่อนไข 
- มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือ
การผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

          จ-ส    
08.30-17.00น. 

 
 
 
 
 
 

วนัท่ี  8 ธนัวาคม  2563 
 



 
 
 

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง 
1.ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โกร๊ปฮอลส์ จ ากัดเลขที่จดทะเบียน0905547002625ประเภทกิจการ  แปรรูปไม้ยางพาราและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 
2. สถานที่ตั้งเลขที่99/18 ม.1 ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240   
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ    คุณวิเชียร / คุณใฝ่ฝันโทรศัพท์ 074-536192 , 081-7384046 E-mail :Wichain-0723@hotmail.com 

ล าดับที่ ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ค่าจ้าง 
(บาท) 

คุณสมบัติ 
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ 

ช่วงเวลาการ
ท างาน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จป.วิชาชีพ               
(มีประสบการณ์ในการ
ท างาน) 

1 ตามโครงสร้าง
องค์กร 

ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ระดับ ป.ตรี               
สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถในงาน 
จป.วิชาชีพ 

ลักษณะงาน 
-ประสบการณ์ในการวางแผนงานด้าน
ความปลอดภัย มีทักษะในการสื่อสารและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่าง
ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็น
วิทยากรอบรมพนักงานได้ และมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
ดี 
-มีความกระตือรือร้นในการท างาน อดทน 
และอยู่ภายใต้สภาวะกดดันได้ 
สวัสดิการ 
-เครื่องแบบพนักงาน 
-ประกันสังคม 
-เบี้ยขยัน และเงินพิเศษ/เดือน 
-โบนัสประจ าปี 

          จ-ส    
   08.30-17.00 น. 

 
 

วนัท่ี  8 ธนัวาคม  2563 
 


