ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074 – 222333 ต่อ 104 - 107
สมัครด้ วยตนเอง หรือส่ ง Resume พร้ อมระบุตาแหน่ งมาที่ E - Mail : recruit.hr@kst-hatyai.com
ลาดับ
ที่

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ
(ปี )

วุฒ/ิ สาขา

1

IOT Engineer

1

ช/ญ

ไม่ระบุ

ป.ตรี ข้ ึนไป

2

Backend Engineer

1

ช/ญ

ไม่ระบุ

ป.ตรี ข้ ึนไป

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

16,000 – - มีประสบการณ์ทางาน 0 – 3 ปี
25,000 บาท - สามารถใช้ Arduino หรื อ Raspberry
Pi ได้คล่องแคล่ว
- เงินเดือน 16,000 – 25,000 บาท
16,000 – - มีประสบการณ์ทางาน 0 – 3 ปี
25,000 บาท - สามารถเขียนภาษา OOP เช่น Java,
C# และภาษา Script เช่น PHP, Python
ได้อย่างละ 1 ภาษา
- Optional มีประสบการณ์ดา้ น
Microservice หรื อ Cloud Computing
- เงินเดือน 16,000 – 25,000 บาท

สวัสดิการ
- การขึ้น
เงินเดือนรายปี
- โบนัส
- ประกันสังคม
- การขึ้น
เงินเดือนรายปี
- โบนัส
- ประกันสังคม

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สงวนพาณิ ชย์ จากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 22 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
ลาดับที่

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง

1

ช่างซ่ อมรถจักรยานยนต์

จานวน
(อัตรา)
1

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
20 ปี ขึ้นไป

ประเภทกิจการ จาหน่ายรถจักรยายนต์
โทรศัพท์ 074 – 311345 , 323345
วุฒ/ิ สาขา
ไม่จากัดวุฒิ
การศึกษา

ค่ าจ้ าง
(บาท)
ตาม
โครงสร้าง
บริ ษทั

เงือ่ นไข/คุณสมบัติ

สมัครได้ ที่

- มีความรู ้เครื่ องยนต์หรื อ
สามารถซ่ อมรถจักรยานยนต์
ได้
- มีใจรักงานบริ การ มีความ
ขยันและความรับผิดชอบงาน
- สามารถเดินทางไปอบรมที่
กรุ งเทพฯได้
- ทางานประจาที่สาขาสงขลา
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ

- สนใจเข้ามา
สมัครด้วยตนเองที่
บริ ษทั แผนก
รถจักรยานยนต์
สาขาสงขลา

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
จานวน
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
เพศ
ที่
(อัตรา)
1 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
25 – 35 ปี

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
วุฒ/ิ สาขา
(บาท)
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ป.ตรี สาขาการ
ตาม
จัดการทรัพยากรณ์ โครงสร้าง - ประสานงานตามกระบวนการสรรหาที่ได้รับมอบหมายให้ลุลวง
และบรรลุเป้ าหมาย
มนุษย์
บริ ษทั
- ประสานและติดตามงานกับหัวหน้าแผนกและจัดเตรี ยมเอกสาร
ในการดาเนินการทดลองงานสาหรับพนักงานใหม่ในระยะเวลาที่
กาหนด
- รับผิดชอบการประสานงานกับแผนกต่างๆในการจัดเตรี ยม
เอกสารสารวจความต้องการฝึ กอบรมของแต่ละแผนก เพื่อจัด
แผนการฝึ กอบรมหรื อแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้ผบู้ ริ หารอนุมตั ิ
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลเพื่อให้ขอ้ มูลการฝึ กอบรม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของพนักงานถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
-ประสานงาน และดาเนินการทาเอกสารเกี่ยวกับงานทรัพยากร
บุคคล เช่น สรรหา เก็บรักษาและแก้ไขปรับปรุ งเอกสาร รายงาน
และแฟ้ มข้อมูลต่าง
- ติดต่อวิทยากรภายใน/นอก เพื่อเป็ นวิทยากร

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
2 IT Officer

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
25 – 35
ปี

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
วุฒ/ิ สาขา
(บาท)
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ป.ตรี สาขา
ตาม
คอมพิวเตอร์ /
โครงสร้าง - ดูแลงาน IT Support ขององค์กร
- ดูแลระบบ Lan, Network , Server ต่างๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษทั

- จัดหาและจัดซื้ ออุปกรณ์ดา้ น IT ที่ตอ้ งนามาใช้งานภายใน
องค์กร
- จัดทาและดูแลระบบควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
- จัดทารายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่างๆ
- มีประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้เรื่ องNetwork,Lan,Hardware,
MS windows,office,network,Antivirus และ Mail Client
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลาดับความสาคัญของงาน
ได้อย่างดี

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
3 วิศวกรโยธา

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
25 – 35
ปี

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี สาขา
วิศวกรรมโยธา

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ตาม
โครงสร้าง - จัดทาและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
- จัดทาและติดตามแผนการดาเนินการก่อสร้างประจาสัปดาห์
บริ ษทั

ประจาเดือน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพงาน และอยูไ่ หนระยะเวลาที่
กาหนด
- ออกแบบคานวณโครงสร้าง และถอดปริ มาณก่อสร้าง
- เขียนแบบ ควบคุมงาน ประสานงาน และรายงานความก้าวหน้า
ของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ในการทางาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา
วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้าง
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
- ใช้โปรแกรม MS office,Auto CAD,SketchUp,MS projectได้

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
4 เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
20 – 35
ปี

วุฒ/ิ สาขา
ปวส.ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ตาม
โครงสร้าง - มีประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี ขึ้นไป
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
บริ ษทั

- รับใบขอซื้ อที่ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจแล้วจากหน่วยงานต่างๆ
- สื บราคาและร้านค้า วัสดุอุปกรณ์ ตามใบขอซื้ อ
- เปรี ยบเทียบราคา,คุณภาพสิ นค้า,บริ การจัดส่ง,ระยะเวลาส่ง
- สามารถใช้งานระบบ Express ได้ดี
- ติดตามร้านค้าให้ส่งของตามกาหนด
- ตรวจรับของ และส่งมอบให้กบั ผูข้ อซื้ อ
- กรณี ให้ร้านค้าส่งของถึงหน้างานประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับ และตรวจสอบสิ นค้า ตรวจเอกสารการรับของ
- ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-ที่อยู่ จานวนเงิน และแนบเอกสาร
Invoice/Tax Invoice ใบวางบิล,ใบรับของ กับใบสัง่ ซื้ อ /PO
- บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีซ้ื อเงินเชื่อ (ดึง PO=>RR)ในระบบ
Express

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
5 เจ้าหน้าที่บญั ชี

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
20 – 35
ปี

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี สาขาบัญชี

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ตาม
โครงสร้าง - มีประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี ขึ้นไป
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
บริ ษทั

- จัดทาใบลดหนี้เพิ่มเติม ภายในภายนอก
- ตรวจสอบความถูกต้องในสมุดรายซื้ อ เพื่อจัดทาใบรับวางบิล
และสรุ ปรายจ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายการเอกสารเคลียร์ ทดรอง
จ่าย ในใบจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- จัดทารายการจ่ายชาระหนี้ เพื่อเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาตรวจสอบ
และเตรี ยมจ่ายชาระหนี้
- จัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซ้ื อและภาษีขาย)พร้อมทั้ง
กรอกแบบ ภพ.30 เพื่อเตรี ยมยื่นสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของทุก
เดือน
- ออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 ให้แก่เจ้าหนี้
- กรอกแบบ และใบแนบ ภ.ง.ด. 3,53 ในระบบสรรพากร ภายใน
วันที่ 7 ของทุกเดือน

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
6 เจ้าหน้าที่ Payroll

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
23 – 35
ปี

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี สาขาการบัญชี
,การเงิน

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ตาม
โครงสร้าง - มีประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี ขึ้นไป
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
บริ ษทั

- ทาตารางการจ่ายค่าแรงปกติประจาเดือน สาหรับพนักงานสัญญา
จ้างนอกฝั่ง
- ทาสลิปจ่ายค่าแรงปกติ,ค่าล่วงเวลา,ค่าเดินทางขาขึ้น-ขาลง,ค่าที่
พัก-ค่าอาหาร
- ทา Time sheet และ สลิปจ่ายค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานบนฝั่ง
ทั้งหมด
- เตรี ยมรายการยื่นแบบ ภงด.90 ภงด.91 ของพนักงานตอนสิ้ นปี
- สรุ ปเรี ยกเก็บค่าจ้างปกติ ล่วงเวลา ฝึ กอบรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั คู่สญ
ั ญา
- บันทึกข้อมูลอัตราเรี ยกเก็บ บริ ษทั คู่สญ
ั ญาให้เป็ นปัจจุบนั
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
7 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
บุคคล

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
25 – 35
ปี

วุฒ/ิ สาขา
ปวส.ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ตาม
โครงสร้าง - มีประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี ขึ้นไป
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
บริ ษทั

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ลูกค้าในเรื่ องต่างๆ เช่น
เรื่ องการจองที่นงั่ ให้กบั พนักงานที่จะลงทางาน ประสานงาน กรณี
สมุด Safety Passport ไม่สอดคล้องกับระเบียบของบริ ษทั ลูกค้า
ประสานงานเรื่ องการรับ-ส่งผูป้ ่ วยกรณี ส่งตัวจากนอกฝั่ง
- ป้ อนข้อมูลตารางการทางานของพนักงานสัญญาจ้างและ
ปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- ประสานงานด้านเอกสาร และเรื่ องทัว่ ไปของพนักงานสัญญา
จ้าง ตามที่บริ ษทั ลูกค้าร้องขอ
- ติดตามงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย และ
สวัสดิการต่างๆ
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เบื้องต้นให้กบั พนักงานสัญญาจ้าง

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
8 Manpower Supervisor

จานวน
อายุ
ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
เพศ
วุฒ/ิ สาขา
(บาท)
(อัตรา)
(ปี )
สวัสดิการ
- ทางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
1
ช/ญ 27 ปี ขึ้น ป.ตรี สาขาการบริ หาร
ตาม
ไป
ทรัพยากร/นิติศาสตร์ / โครงสร้าง - มีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี ขึ้นไป
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
รัฐศาสตร์
บริ ษทั

- มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์/ด้านการบริ หาร/
ด้านพัฒนาทีมงาน/ด้านการจัดสรรบุคลากร หรื อ สาขาอื่นๆ แต่
ประสบการณ์งานด้านบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
- มีความจาที่ดีแม่นยาและรู้ลึกในกระบวนการและขั้นตอนการ
ทางานในหน้าที่ของตาแหน่งทั้งหมด

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
9 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
25 ปี
ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
วุฒ/ิ สาขา
(บาท)
สวัสดิการ
- มีประสบการณ์ 2-4 ปี ในด้านธุรกิจปิ โตรเลียม หรื อที่เกี่ยวข้อง
ปวส.ขึ้นไป สาขาด้าน
ตาม
บริ หาร,การจัดการ โครงสร้าง - ติดต่อกับลูกค้า,จัดทาใบเสนอราคา ติดตามความคืบหน้าของ
งานประสานงานกับเจ้าของงานและลูกค้าเพื่อให้เกิดคุณภาพของ
,บัญชี
บริ ษทั

สิ นค้า
- จัดทาเอกสารใบงาน PR,PO,SO
- บันทึกรายการควบคุมต้นทุนงบประมาณ
- จัดเก็บรายงานต่างๆของแผนกทั้งหมด
- ประสานงานและติดตามวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สาหรับหน้างาน
ให้ถึงฝ่ ายผลิตได้ตรงตามเวลา
- มีประสบการการใช้งาน express จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจปิ โตรเลียม
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/15 ซอยกาญจนวนิช ถนนกาญจนวนิช ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 302500 – 5 , 081 – 9594012
โทรสาร 074 – 302510 Email : jobs@adisorn-ski.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
10 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ช/ญ

อายุ
(ปี )
30 ปี
ขึ้นไป

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี สาขาบัญชีและ
การเงิน

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ผลคะแนนการทดสอบความ
ตาม
โครงสร้าง พร้อมด้านภาษา TOEIC Score
- มีความรู้ความสามารถทางด้านงานบัญชีและการเงินไม่ต่ากว่า
บริ ษทั

5 ปี
- วางแผนการทางการเงินให้มีสภาพคล่องสูง
- วางแผนระบบงานบัญชี และภาษีองค์กร
- จัดสรรงานให้ฝ่ายการเงิน บัญชีให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่าย
- ดูแล ติดตาม และตรวจสอบงบกาไรขาดทุน งบดุล และงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และบัญชีต่างๆ
- อนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนด
- ประเมิน และปรับปรุ งระบบบัญชีให้มีประสิ ทธิภาพ
- วิเคราะห์งบการเงินของบริ ษทั นาเสนอผูบ้ ริ หารและให้
คาแนะนาแก่ผบู้ ริ หาร
- ให้คาปรึ กษา และไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี และการเงิน
แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บ้านพักอาศัย
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 31 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
สนใจติดต่ อ คุณรวิวรรณ จันทภาโส (ปู)
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 ผูด้ ูแลสวนทุเรี ยน

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ชาย

ประเภทกิจการ เกษตรดูแลสวน
โทรศัพท์ 098 - 7480963
อายุ
(ปี )
20 – 50
ปี

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
วุฒ/ิ สาขา
(บาท)
สวัสดิการ
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา 12000 - ทางาน 08.00 – 05.00 น.
บาท/เดือน - ดูแล สวนทุเรี ยนและสวนพริ กไทย
- ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า และอื่นๆ
- มีที่พกั ให้ ฟรี ค่าน้ า ค่าไฟ
- ทดลองงาน 90 วัน

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ม่านกู่หวางฟู้ ด จากัด
สถานทีต่ ้ งั โรงงานเลขที่ 88 หมู่ 7 ตาบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณจอม
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานบัญชี

จานวน
(อัตรา)
1

เพศ
ช/ญ

อายุ
(ปี )
20 - 45 ปี

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรู ปทุเรี ยนแช่แข็ง
โทรศัพท์ 096 - 9212173

วุฒ/ิ สาขา
ปวส. - ป.ตรี

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
(บาท)
ตาม
- ผูท้ ี่มีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์ - ประกันสังคม
โครงสร้างฯ บริ โภค โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผลไม้ - ค่าโทรศัพท์
อบแห้งพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ค่าเดินทาง
- มีความสามารถด้านภาษาจีนจะ
พิจารณาพิเศษ
- มีใจรักงานขาย สังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างดี
- มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทและอดทน

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ม่านกู่หวางฟู้ ด จากัด
สถานทีต่ ้ งั โรงงานเลขที่ 88 หมู่ 7 ตาบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณจอม
ลาดับที่
2

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ล่ามภาษาจีน-ไทย

จานวน
(อัตรา)
1

เพศ
ช/ญ

อายุ
(ปี )
-

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรู ปทุเรี ยนแช่แข็ง
โทรศัพท์ 096 - 9212173

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี ข้ ึนไป
ทุกสาขา

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
(บาท)
- ช่วยประสานงานระหว่างผูจ้ ดั การคน - ประกันสังคม
ตาม
โครงสร้างฯ จีนกับพนักงานคนไทย
- ค่าโทรศัพท์
- แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทางาน - ค่าเดินทาง
- มีความรู้ความสามารถภาษาจีน
- มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทและอดทน
- มีความรู้ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ไอที และเฟสบุค ไลน์
ไอจี MS-Office (Word , Excel)
5. สามารถทางานได้ตามที่ผจู้ ดั การสัง่
6. สามารถทางานล่วงเวลา

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ม่านกู่หวางฟู้ ด จากัด
สถานทีต่ ้ งั โรงงานเลขที่ 88 หมู่ 7 ตาบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
ลาดับที่
3

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
หัวหน้าฝ่ ายผลิต

จานวน
(อัตรา)
2

เพศ
ช/ญ

อายุ
(ปี )
27-35 ปี

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรู ปทุเรี ยนแช่แข็ง
โทรศัพท์ 096 - 9212173 คุณจอม
วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี ข้ ึนไป
ทุกสาขา

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
(บาท)
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้าน - ประกันสังคม
ตาม
โครงสร้างฯ การจัดการบริ หารโรงงาน
- มีความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP,
ISO 9001:2008 , Kaizen, 5ส ,
Production plan และ TQM
- มีภาวะผูน้ า กล้าตัดสิ นใจ แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าตามหลักวิชาการได้ดี และ
สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุม
อารมณ์ได้ดี
- ละเอียดรอบคอบ มีความ
กระตือรื อร้นในการทางาน และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
- เปิ ดใจเรี ยนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่
ตลอดเวลา

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ม่านกู่หวางฟู้ ด จากัด
สถานทีต่ ้ งั โรงงานเลขที่ 88 หมู่ 7 ตาบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
ลาดับที่ ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
4

ช่าง

จานวน
(อัตรา)
1

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
25 ปี ขึ้นไป

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรู ปทุเรี ยนแช่แข็ง
โทรศัพท์ 096 - 9212173 คุณจอม
ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
(บาท)
- สามารถใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ - ประกันสังคม
ปวช. - ป.ตรี
ตาม
สาขาไฟฟ้ ากาลัง โครงสร้างฯ พืน้ ฐาน Microsoft Word , Excel และ
โปรมแกรม AUTOCAD เป็ นอย่างดี
อิเล็กทรอนิกส์ ,
- มีประสบการณ์ในเรื่ อง งานไฟฟ้ า ,
หรื อที่เกี่ยวข้อง
วุฒ/ิ สาขา

ระบบไฟฟ้ า อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
- สามารถอ่านหรื อคานวณเกี่ยวกับ
วงจรไฟฟ้ าพื้นฐานได้เป็ นอย่างดี
- มีประสบการณ์ดา้ นการควบคุมหรื อ
ซ่อมแซมระบบห้องฟรี ส , ห้องแช่แข็ง
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีความสามารถในการซ่อมเครื่ องมือ
เครื่ องจักรโครงสร้างต่างๆ หรื ออื่นๆที่
ได้รับมอบหมายได้
- สามารถทางานเป็ นกะได้
- สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ น
อย่างดี

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 225 ถนนสัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณนครทิพย์
ลาดับที่ ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
1

ที่ปรึ กษาการเงิน

จานวน
(อัตรา)
3

เพศ
ช/ญ

อายุ
(ปี )
27 - 45 ปี

ประเภทกิจการ ประกัน
โทรศัพท์ 089-4651971 / 086 -4801897

วุฒ/ิ สาขา
ปริ ญญาตรี
ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
ลักษณะงานและความต้ องการ
(บาท)
อืน่ ๆ
15,000 - - ทางานวันจันทร์ - ศุกร์
20,000 บาท เวลา 08.30 - 17.30 น.
- วางแผนกการเงินส่ วนบุคคล
- มีประสบการณ์ทางาน 5 ปี ขึ้น
ไป
- มี IC (Single License)
ผูแ้ นะนาการลงทุน

สวัสดิการ
- การขึ้นเงินเดือน
รายปี
- โบนัส

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ นายเชาวเลค แสงมณี
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 40/6 หมู่ 6 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานทัว่ ไป

จานวน
(อัตรา)
5

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
18 - 35 ปี

ประเภทกิจการ รับจ้างตัดต้นไม้ให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 3
โทรศัพท์ 081 - 6099654
วุฒ/ิ สาขา
ไม่ระบุ

ค่ าจ้ าง
(บาท)
350 - 500
บาท/วัน

เงือ่ นไข/คุณสมบัติ

สวัสดิการ

- ทางานเวลา 08.00 - 17.00 น. - ที่พกั

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 142 ถนนนวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณมยุรา หมื่นเจริ ญ (092 - 6424951)
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ลูกจ้างธนาคาร

จานวน
(อัตรา)
1

เพศ
ช/ญ

อายุ
(ปี )
22 - 30 ปี

ประเภทกิจการ ธนาคาร
โทรศัพท์ 085 - 4854024 / 092-6424951

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี สาขา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย
3.00 ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
(บาท)
18,000 บาท - ทางานวันจันทร์ - เสาร์
- การขึ้นเงินเดือน
เวลา 08.30 - 16.30 น.
รายปี
- ทางานเกี่ยวกับการใช้งานใน - โบนัส
ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
ของธนาคาร
- ใช้คอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรม Microsoft Office
ได้อย่างดี มีประสบการณ์ใน
การทางาน

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ ร้านประยงค์เซอร์ วิส
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 78 ซอย 13 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ผูช้ ่วยช่างแอร์

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1

อายุ
(ปี )

ชาย 18 - 25 ปี

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จากัด

ประเภทกิจการ ร้านแอร์
โทรศัพท์ 081 - 8981831 (คุณประยงค์)
ค่ าจ้ าง
(บาท)
320 บาทต่อวัน
ถ้าผ่านการทดลองงาน
จ้างเป็ นรายเดือน

เงือ่ นไขและความต้ องการอืน่ ๆ
- ทางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 - 17.00 น.
- ไม่จาเป็ นต้องมีประสบการณ์

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ หจก.ยงวิวฒั น์แบริ่ งส์
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 161/3 ถนนประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณปุ๋ ย
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานขับรถส่ งของ

จานวน
(อัตรา)
2

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
20 - 50 ปี

ประเภทกิจการ จาหน่ายตลับลูกปื น
โทรศัพท์ 086 - 4912656

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จากัด

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
(บาท)
350 บาทต่อวัน - ทางานวันจันทร์ - เสาร์
- การขึ้นเงินเดือน
เวลา 08.15 - 17.15 น.
รายปี
- ลักษณะงาน ส่ งของให้ - โบนัส
ลูกค้าในเขตพื้นที่หาดใหญ่

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั บีทาเก้น จากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 37 หมู่ 1 ซอยโรมัน ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณฉลวย เกิดประทุม
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
หัวหน้าเขตการขาย/
Sale Supervisor
(ประจาภาคใต้)

จานวน
(อัตรา)
3

เพศ
ช/ญ

อายุ
(ปี )
ไม่เกิน 30 ปี

วุฒ/ิ สาขา
ปวส.ขึ้นไป
ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตนมเปี้ ยวและโยเกิร์ต
โทรศัพท์ 034 - 287593 - 4
ค่ าจ้ าง
(บาท)
10,500 บาท
+ เบี้ยเลี้ยง
550 บาทต่อวัน
(รายได้รวม
ประมาณ
25,000 บาท
ต่อเดือน)

เงือ่ นไข/คุณสมบัติ

สวัสดิการ

- ทางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 - 17.30 น.
ลักษณะงาน
- ผลักดันนโยบายการขาย
ของบริ ษทั ฯ
- วางแผนการขายร่ วมกับ
ตัวแทนจาหน่าย

- การขึ้นเงินเดือน
รายปี
- โบนัส

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บมจ.ห้องเย็นโชติวฒั น์ หาดใหญ่
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ต.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณจันจิรา รามวงศ์
ลาดับที่

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง

1

พนักงานช่างประจาสโตร์

จานวน
(อัตรา)
3

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
18 - 45 ปี

ประเภทกิจการ ส่ งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
โทรศัพท์ 074 - 222333 ต่อ 104 - 107 โทรสาร 074 - 222300 - 1
E - Mail : recruit.hr@kst-hatyai.com
วุฒ/ิ สาขา
ปวช.ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
320 บาทต่อวัน - ทางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 - 17.00 น.
- ทางานด้านช่างทัว่ ไป ช่าง
ซ่ อมบารุ ง
- ระยะเวลาการจ้ างชั่วคราว
กาหนด 2 - 3 เดือน

สวัสดิการ

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ ทองเจริ ญแอร์
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 39/12 หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
สนใจสมัครงานติดต่ อ คุณพสิ ษฐ์ พรหมทิพย์
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ผูช้ ่วยช่าง

จานวน
(อัตรา)
2

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
18 - 60 ปี

ประเภทกิจการ แอร์ บา้ น
โทรศัพท์ 098 - 7428208

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จากัด

ค่ าจ้ าง
(บาท)
320 - 500
บาทต่อวัน

เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
- ทางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 - 17.00 น.
- ทางานด้านอานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั ิงาน
ให้ช่าง
- มีใจรักงานบริ การ

สวัสดิการ
- โบนัส
- การขึ้นเงินเดือนราย
ปี
- เลี้ยงอาหารเที่ยง

