
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จ ากัด 

เลขที่ 1/5 ม.6 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-367337-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 
วิศวกรเหมืองแร ่
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติส่วนตัว
และเอกสารสมัครงานมาท่ีอีเมล์   
livong.hr@gmail.com 

 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 – 45 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรเหมืองแร่ หรือสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ในการท างาน 1-2 ปี 
4.สามารถท างานประจ าโรงโม่หิน ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลาได้ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท ปิติ ฟูดส์ จ ากัด 
เลขที่  33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  062-2457625 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
หรือส่งประวัติมาทางอีเมลล์ 
pitifoodssing@gmail.com 
  
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี             
4.มีความละเอียดในการท างาน           
5. มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี 
6..ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 

1.ปิดงบการเงินของบริษัทฯ (ปิดงบการการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าเดือน และประจ าปี ตรวจเอกสารทางบัญชี เช็คภาษีซื้อ 
ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ของทุกเดือน) 
2.ยื่น ภงด 1,2,3,53 กพ 30 ของบริษัทฯ (ตรวจเอกสารการ
น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายทุกส้ินเดือน) ยื่น ภงด.50 ประจ าป/ียื่น 
ภงด.51 ประจ าป ี
**เอกสารการสมัครงาน** 
1.ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  1 ชุด 
2.ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
3.ใบผ่านการฝึกอบรม หรือใบผ่านงาน จ านวน 1 ชุด 
4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ส าหรับผู้ชาย) จ านวน 1 ชุด 
6.เอกสารแนบอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารเปล่ียนช่ือ-สกุล  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท ปิติ ฟูดส์ จ ากัด 
เลขที่  33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  062-2457625 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างยนต์ 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
หรือส่งประวัติมาทางอีเมลล์ 
pitifoodssing@gmail.com 
  
 

1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ 
หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถยนต์/
รถบรรทุก อย่างน้อย 1 ปี 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 

1.ปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ / รถบรรทุก ให้ได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เสร็จตามก าหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
2.วางแผน และท าการเบิกอะไหล่ส าหรับงานซ่อม 
3.ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 
4.ติดตามและประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถ
ได้เสร็จตามก าหนด 
**เอกสารการสมัครงาน** 
1.ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  1 ชุด 
2.ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
3.ใบผ่านการฝึกอบรม หรือใบผ่านงาน จ านวน 1 ชุด 
4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ส าหรับผู้ชาย) จ านวน 1 ชุด 
6.เอกสารแนบอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารเปล่ียนช่ือ-สกุล  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท ปิติ ฟูดส์ จ ากัด 
เลขที่  33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  062-2457625 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างเช่ือมโลหะ 
จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
หรือส่งประวัติมาทางอีเมลล์ 
pitifoodssing@gmail.com 
  
 

1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ด้านงานเช่ือมโลหะ 1 ปีขึ้นไป 
4.สามารถเช่ือมไฟฟ้าและอาร์กอนได้ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 

1.งานเช่ือมโลหะโครงสร้าง โลหะตามแบบ งานขึ้นโครง ต่อเติม 
ซ่อมแซมต่างๆท่ีเกี่ยวกับโลหะ 
2.ท างานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
**เอกสารการสมัครงาน** 
1.ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  1 ชุด 
2.ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
3.ใบผ่านการฝึกอบรม หรือใบผ่านงาน จ านวน 1 ชุด 
4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ส าหรับผู้ชาย) จ านวน 1 ชุด 
6.เอกสารแนบอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส เอกสารเปล่ียนช่ือ-สกุล  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  

 

 



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จ ากัด 
เลขที่  122/82 หมู่ที่ 8 ถ.ติณสูลานนท์ (ท่าสะอ้าน) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   063-5359022 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี  
บจก. บริหารสินทรัพย์
เอทีเอ็ม เลขท่ี 122/82  
ถ.ติณสูลานนท์ (ท่าสะอ้าน) 
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

  

1.เพศหญิง/เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี  
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี 
3.มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป 
4.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ 
5.พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
6.ซื้อสัตย์ มีความรับผิชอบสูง 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น 

1.ออกใบเสร็จรับช าระเงิน ประจ าเดือน และบันทึกเพิ่มลูกหนี้รายใหม่ เข้า 
Inactive(ถ้ามี) 
2.ตรวจเช็คความถูกต้องของกระทบยอด Statement กับจ านวนเงินท่ีรับ
ช าระ 
3.บันทึกการเบิก-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์/ตรวจนับเครื่องคอมพิวเตอร ์
4.ออกหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ่าย 
5.บันทึกส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/บันทึกรับและค่าใช้จ่ายใน Express  
6.ตัดต้นทุนสิทธิเรียกร้องรายได้ประจ าเดือนหลังออกใบเสร็จครบแต่ละเดือน 
7.Update รายการทรัพย์สินเข้าทะเบียนทรัพย์สินในระบบ Express 
ประจ าเดือน / ตรวจนับปีละ 2 ครั้ง และ บันทึกตัดทะเบียนทรัพย์ในระบบ 
Express เมื่อมีการจ าหน่ายหรือท าลาย (กรณีท าลาย-จัดท าจดหมายแจ้ง
กรมสรรพากร) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


