
PRIMUS  COMPANY LIMITED 
119 SOI SRIMUANG-ANUSORN SUTTHISARNVINIJCHAI RD., DINDAENG, BANGKOK 10400 

TEL. 0-2693-7005 (AUTO 10 LINES), FAX : (662) 276-7221  E-mail : Janya.pra@primusthai.com 

วนั ศุกร์ ท่ี 24  กุมภาพนัธ์  2566 
เร่ือง แนะน าบริษทัฯรับสมคัรพนกังาน และนกัศึกษาฝึกงาน 
เรียน อธิการบดี / ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสารแนบ 1.เอกสารแนะน าบริษทัฯ 

2.เอกสารใบประกาศรับสมคัรงานและนกัศึกษาฝึกงาน จ านวน    3 ต าแหน่ง 

เน่ืองดว้ย บริษัท ไพรมัส จ ากดั ด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือวดั,เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิท่ีใช้ 
ในโรงงานอุตสาหกรรมมากวา่ 20 ปี ปัจจุบนัมีพนกังานมากกวา่ 200 ท่าน  ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ 
ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  เบอร์โทรศพัท ์02-693-7005  
โทรสาร 02-693-7005 ต่อ 175 บริษทัฯมีความประสงครั์บนกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษา และเปิดรับพนกังาน  มีสาขาดงัต่อไปน้ี 

ยินดีรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาการออกแบบผลติภัณฑ์, 
สาขาออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ , สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ ,สาขาอเิลก็ทรอนิกส์ ,สาขาไฟฟ้า 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง ซ่ึงมีต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครงาน และรับนักศึกษาฝึกงานตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประสานงานสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 

    (ศิริพร ตั้งเจริญถาวร) 
         ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล 

บุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้นางสาวจรรยา  ประสิทธ์ิเกษกนั เบอร์โทร 02-693-7005 ต่อ 175  Mobile 084-820-5244 
E-Mail : janya.pra@primusthai.com , www.primusthai.com ,ID : JANYA24 

24 ก.พ. 25661270

14.57 น.
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ต าแหน่ง  : IT Service
รายละเอยีดของงาน

➢ ท าหน้าที่ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบ Software Web Monitor ของบริษัท จัดท าข้อมูลการใช้งาน 
และแก้ไขปัญหา ช่วย Programmer ทดสอบ Software ใหม่ที่ถูกพฒันา 

➢ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ 

- เพศชาย  อาย ุ20 - 30  ปี 
-  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
- จบปริญญาตรี สาขา Computer หรือ IT 

- มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้า 

- มีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการเขียนโปรแกรม Node Js  

- มีความเข้าใจเร่ืองระบบ network สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

ท างาน วนัจันทร์ – วนัศุกร์ (หยุดเสาร์ – วนัอาทิตย์ และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ของบริษัท) 
สวสัดิการ:ประกนัสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนส ารองเลีย้งชีพ,เบีย้ขยัน,ยูนิฟอร์ม,วนัหยุดในวนั

คล้ายวนัเกดิ,โบนัส,ค่าอาหารเช้า 30 บาท/วนั,หอพกัราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ 
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เจ้าหน้าทีว่ศิวกรวจิัยและพฒันา(R&D) 
รายละเอยีดงาน 

 ท าหน้าท่ีออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับ Sensor วัดสัญญาณ และ MCU  
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาของวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 

 สามารถใช้งานโปรแกรม Altium, Protel99SE ส าหรับออกแบบ PCB และเขียน Schematic 

 สามารถท างานบนความกดดันได้, มีความคิดเปิดกว้าง, มีความเข้าการค านวณ ทางไฟฟ้าพื้นฐาน 
ชอบท างานออกแบบ และพฒันาทักษะตลอดอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 

คุณสมบัติ 
➢ เพศ ชาย/หญิง 
➢ อายุ ไม่เกนิ 25 ปี
➢ วุฒิการศึกษา  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อเิลก็ทรอนิกส์, คอมพวิเตอร์  , วัดคุม ,  เมคคาทรอนิกส์ 
➢ มีความรู้พื้นฐาน MCU Arm Coretex M, Arduino, sensor 
➢ มีความรู้เร่ือง Electronic Circuit ส าหรับงานวัดและควบคุม 
➢ มีความรู้ C, C++ โปรแกรมส าหรับ MCU  
➢ มีความรู้ Altium , Protel99SE 

ท างาน วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์ – วันอาทติย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท) 
สวัสดิการ:ประกนัสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนส ารองเลีย้งชีพ,เบีย้ขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกดิ,

โบนัส,ค่าอาหารเช้า 30 วนั ,หอพกัราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ 
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Sale Engineer (Oversea) for Vietnam , Indonesia 
รายละเอยีดของงาน 

1. น าเสนอขายสินค้าและท ายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
2. หาลูกค้าใหม่, ตัวแทนจ าหน่าย, และรักษาฐานข้อมูลลูกค้าให้ได้ตามยอดขายที่ก าหนด
3. ดูแลลูกค้าและแนะน าให้ค าปรึกษาสินค้าเพ่ือน าเสนอขาย และแก้ปัญหาให้กบัลูกค้าได้

คุณสมบัติ 
➢  เพศชาย อายุ 24 ปีขึน้ไป  
➢  หากมีประสบการณ์การท างาน ที่มีความรู้ หรืองานขาย อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์, 

 เคร่ืองมือวัดทางด้านไฟฟ้า จะพจิารณาเป็นพเิศษ 
➢  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ , 

 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัด หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อเิลก็ทรอนิกส์, เคร่ืองมือวัด 
➢  ส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาบาซาฮา ( อนิโดนีเซีย ) หรือ ภาษาเวียดนาม 
➢  สามารถเดินทางเพ่ือน าเสนอขายสินค้าในแต่ละประเทศได้ และอยู่ประจ าในแต่ละประเทศ  (อยู่ประจ า

อย่างน้อย 1 เดือน)  หรืออาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
➢  มีใบขับขีข่ับรถยนต์ 
➢  สามารถรับแรงกดดันได้และมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและเพ่ือนร่วมงาน 

บริษัทฯ มี Support การเดินทาง, ค่าที่พกั, ค่าเช่ารถ, ค่าอาหาร , ประกนัอุบัติเหตุ 
ให้ระหว่างอยู่ประจ าในแต่ละประเทศ  
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