
 

 
บ้านพักคุณสุเชษฐา วงษ์ชนะ 

เลขที่  9 ถ.จุติอุทศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 098-8569599 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

แม่ครัว 

จำนวน 1 อัตรา 

10,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองโดย 

ติดต่อคุณสุเชษฐา  วงษ์ชนะ  

โทร 098-8569599 
 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 35 - 55ปี 
3.ไม่จำกัดวุฒิ 
4.สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที 
5.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 
 

-ทำอาหารให้สมาชิกในบ้าน 
-มีที่พักอาศัย 
-โบนัส 
*ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 06.00 
17.00 น.* 
 
 
 
 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 09/02/65  (1)  
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บ้านพักคุณสุเชษฐา วงษ์ชนะ 

เลขที่  9 ถ.จุติอุทศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 098-8569599 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

แม่บ้าน 

จำนวน 1 อัตรา 

10,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

ติดต่อคุณสุเชษฐา  วงษ์ชนะ  

โทร 098-8569599 

 

1.เพศหญิง 

2.อายุ 35 – 55 ปี 

3.ไม่จำกัดวุฒิ 

4.สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที 

5.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 

 

-ดูแลความสะอาดเรียบเรียบร้อยของบ้าน 

-มีที่พักอาศัย 

-โบนัส 

*ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 06.00 – 
17.00 น.* 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 09/02/65 (2)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 

เลขที่ 315 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-0715675 ต่อ 3219 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานจัดเรียง
สินค้าคลังห้องเย็น 

จำนวน 20 อัตรา 

353 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 

Email: danupolrat@cpall.co.th 
ติดต่อคุณดนุพล รัตนพันธุ์ 

1.เพศชาย 

2.อายุ 18 – 35 ปี  

3.วุฒิป.6 ขึ้นไป 

4.พ้นภาระทางทหารแล้ว 

5.สามารถทำงานเป็นกะได้  

6.สามารถทำงานในคลังสินค้าควบคุม
อุณหภูมิ (ห้องเย็น) ได้ 

7.สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

-จัดเรียงสินค้าในคลังกระจายสินค้าควบคุม
อุณหภูมิ  (ห้องเย็น) 

 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 

-โบนัส 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่ 09/02/65 (3) 
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
ร้าน Simila Café (ท่าช้าง) 

เลขที่ 49/5 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-7333365 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานร้านกาแฟ
จำนวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

ร้าน Simila Café ท่าช้าง 

โทร 089-7333365 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 18ปีขึ้นไป 

3.ไม่จำกัดวุฒิ 

4.สามารถทำงานเป็นกะได้ 

5.ตรงต่อเวลา ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 

 

-รักษาความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
-บริการในร้านคาเฟ่ 
-ประกันสังคม 
-บ้านพักพนักงาน 
*เวลาทำงาน 06.00 – 15.00 น. , 09.00 – 
18.00 น.* 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 09/02/65 (4)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

เลขที่ 40/10 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-4852772 , 081-2751588 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างติดตั้งงานระบบ
โซล่าเซลล์ 

จำนวน 10  อัตรา 

9,500บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่

บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 

ติดต่อคุณวิชัย แซ่ถาง 

โทร 081-2751588 

1.เพศชาย 

2.อายุ 20-35ปี 

3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 

4.พ้นภาระทางทหารแล้ว 

5.มีทักษะการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานได้ 

6.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ 

 

-ติดตั้งงานระบบโซล่าเซลล์ และงานอ่ืนๆที่
ได้รับมอบหมาย 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนัส 
-เบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก กรณีออกทำงาน
ต่างจังหวัด 
-ประกันอุบัติเหตุ 
-ยูนิฟอร์มและอุปกรณ์ Safety 
*ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-
17.00 น.* 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 09/02/65 (5)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท วี-บิวท์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 

เลขที่ 508 ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 080-0581814 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขาย 

จำนวน 2 อัตรา 
ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท วี-บิวท์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 

ติดต่อคุณไบรอ้ัน 

โทร 080-0581814 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 

3.ไม่จำกัดวุฒิ                                      

4.ตั้งใจทำงาน ขยัน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถเป็นของ
ตัวเอง สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ 

6.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อนจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

-เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามไซต์งานต่างๆ
ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

-ค่าเสื่อมรถ 

-ประกันสังคม 

-ค่าคอมมิชชั่น 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 09/02/65  (6)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท วี-บิวท์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 

เลขที่ 508 ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 080-0581814 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานถอดแบบ
จำนวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง  

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท วี-บิวท ์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 

ติดต่อคุณไบรอ้ัน 

โทร 080-0581814 

1.เพศชาย 

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 

3.ไม่จำกัดวุฒิ                                     

4.สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ 

5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

 

-วัดงานตามไซต์งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ทำการถอดแบบโครงสร้างและอาคาร โดยใช้
โปรแกรม AutoCAD 

-ช่วยงานฝ่ายผลิต / ขนส่งสินค้า 

-ประกันสังคม 

-เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 09/02/65  (7)  

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
ร้าน ออม ออมโดนัท สาขาแยกทุ่งลุง/คลองแงะหาดใหญ ่

เลขที่ 353 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-6583208 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขาย 

จ านวน 4 อัตรา 
400-600 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 

ร้าน ออม ออมโดนัท สาขาแยกทุ่ง
ลุง/คลองแงะ 

ติดต่อคุณจตุรงค ์

หรือโทร 089-6583208 
 

1.เพศชาย/เพศหญิง 
2.อายุ 18-40 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิ 
4.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์  
5.สามารถเร่ิมงานได้ทันที 
 

-เดินขายขนม 
-มีท่ีพัก 
-การขึ้นเงินเดือนรายปี 
-โบนัส 
-ประกันอุบัติเหตุ 
*เวลาท างาน ตั้งแต่ 07.30 – 17.00 น.* 
 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 04/2/65  (1)  
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
ร้าน ออม ออมโดนัท สาขาแยกทุ่งลุง/คลองแงะหาดใหญ่ 

เลขที่ 353 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-6583208 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานท าขนม
จ านวน 2 อัตรา 

400-600 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

ร้าน ออม ออมโดนัท สาขาแยกทุ่งลุง/
คลองแงะ 

ติดต่อคุณจตุรงค์ 

หรือโทร 089-6583208 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 18-40 ปี 

3.ไม่จ ากัดวุฒิ 

4.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์  

5.สามารถเริ่มงานได้ทันที 

-ท าขนมในร้าน  

-มีที่พัก 

-การข้ึนเงินเดือนรายปี 

-โบนัส 

-ประกันอุบัติเหตุ 

*เวลาท างาน ตั้งแต่ 04.30 – 15.00 น.* 

 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 04/2/65 (2)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท ยันม่า เอส.พี จ ากัด (สาขาสงขลา) 

เลขที่ 240 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-5368978 , 098-2506570 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ที่ปรึกษาการขาย 
จ านวน 2 อัตรา 

ตามโครงสรา้ง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครไดด้้วยตนเองที่ 

บริษัท ยันม่า เอส.พี จ ากัด 

ติดต่อคณุศิรลิักษณ์  
หรือโทร 098-2506570 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 21-40 ปี  

3.วุฒิป.ตรี ข้ึนไป 

4.มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์  

5.มีประสบการณ์ท างาน 1 ปี 

6.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร ์

7.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย ์

8.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

-ประสานงาน 

-จัดท ารายงาน 

-ติดต่อลูกคา้ หาลูกค้าใหม ่

-แก้ปัญหาเฉพาะหนา้หน้าได ้

-การขึ้นเงินเดือนรายป ี

-โบนัส 

*ท างานวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 17.30 น.* 

 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่ 04/2/65 (3) 
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด 

เลขที่ 15/13 ซ.ลุงจาง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-7861871 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างเชื่อม 

จ านวน 2 อัตรา 

8,000-12,000 บาท  สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่

บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง 

ติดต่อคุณจริญญา ชูราศรี 

Email: thaiengineer111@gmail.com 

 

1.เพศชาย 

2.อายุ 18 - 60 ปี 

3.ไม่จ ากัดวุฒิ 

4.ประสบการณ์ท างาน 1 ปี  

5.ตั้งใจท างาน อดทน ขยันและซื่อสัตย์ 

 

-เชื่อมเหล็ก โลหะ 
-มีที่พักบริษัท 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-ประกันสังคม 
-เบี้ยเลี้ยง OT 
-ยูนิฟอร์ม 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 04/02/65 (4)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท เค.เอส. พูลส์ (หาดใหญ่) จ ากดั 

เลขที่ 214/2 ม.9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-209109 , 063-3876989 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างไฟฟ้า 

จ านวน 2 อัตรา 
12,000 – 18,000 

บาท 
สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่

บริษัท เค.เอส. พูลส์ (หาดใหญ๋) จ ากัด 

ติดต่อคุณกัลยา ประทุมทอง 

Email: 

k3pool3_jdpool3@haymail.com 

หรือโทร 080-4262708 

 

1.เพศชาย 

2.อายุ 25 - 35ปี 

3.วุฒิปวช.ขึ้นไป 

4.มีประสบการณ์ท างาน 1 ปี 

5.มีความตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซ่ือสัตย์ 

6.สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 

7.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

-เดินระบบท่อไฟฟ้า ประปา เกี่ยวกับงานสระ
ว่ายน้ า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนัส 
-เบี้ยเลี้ยง 
-เงินจูงใจ 
*ท างานตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.30-17.30 น.* 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 04/2/65 (5)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 

mailto:k3pool3_jdpool3@haymail.com


 

 
บริษัท เค.เอส. พูลส์ (หาดใหญ่) จ ากดั 

เลขที่ 214/2 ม.9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-209109 , 063-3876989 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างทั่วไป (ผู้ช่วยช่าง) 

จ านวน 2 อัตรา 

10,000 – 12,000 
บาท 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท เค.เอส. พูลส์ (หาดใหญ๋) จ ากัด 

ติดต่อคุณกัลยา ประทุมทอง 

Email: 

k3pool3_jdpool3@haymail.com 

หรือโทร 080-4262708 

 

1.เพศชาย 

2.อายุ 25 – 35 ปี 

3.วุฒิปวช. ขึ้นไป 

4.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

5.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 

6.สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 

7.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

-งานบริการดูแลเกี่ยวกับสระว่ายน้ า เดิน
ระบบท่องานประปา ท่อไฟฟ้า และงานอ่ืนๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนัส 
-เบี้ยเลี้ยง 
-เงินจูงใจ 
*ท างานตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.30-17.30 น.* 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 04/2/65 (6)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 

mailto:k3pool3_jdpool3@haymail.com


 



 



 



 



 



 



 



 

 
ร้าน เธอย าฉันกริลล ์

เลขที่ 223 ซ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-9693554 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

แม่ครัว/พ่อครัว 

จ านวน 1 อัตรา 

10,000–15,000 
บาท /เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

ร้าน เธอย าฉันกริลล์ 

ติดต่อคุณชนิตา ลัชชานนท์ 
หรือโทร 062-9693554 

1.เพศชาย/เพศหญิง 
2.อายุ 30 – 50 ปี 
3.วุฒิม.6 ขึ้นไป 
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
5.มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี 
6.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 
 

-ท าอาหารอีสาน , อาหารจานเดียว 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนัส 
*เวลาท างานตั้งแต่ 10.00 – 23.00 น.* 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65  (1)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 

เลขที่ 275 ม.13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเตมิโทร 080-0457904  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ผู้ช่วยช่าง 

จ านวน หลายอัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองโดย 

สแกน QR Code เพื่อฝากประวัติ 

 
หรือติดต่อคุณหทัยรัตน์  

โทร 080-0457904 

1.เพศชาย 

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 

3.ไม่จ ากัดวุฒิ 

4.หากมีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

5.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 

 

-ดูแลงานในฟาร์ม 

-ประกันสังคม 

-เบี้ยขยัน 

-อาหาร 3 มื้อ 

-กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

-ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

-โบนัส 

-ยูนิฟอร์ม  

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65 (2)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างยนต์ 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 
ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศชาย 

2.อายไุม่เกิน 30 ปี  

3.วุฒิปวส.ช่างยนต์ 

4.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 

 

-ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ 
 

 

 

 

 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่ 07/02/65 (3) 
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

บาริสต้า 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศชาย/เพศหญิง  

2.อายไุม่เกิน 27 ปี 

3.วุฒิปวช.ขึ้นไปทุกสาขา  

4.มีประสบการณ์ด้านบาริสต้า 

5.มีความอดทน ขยัน รักงานบริการ 

 

-บริการด้านเครื่องดื่มของร้าน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65 (4)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานสารบรรณ
การเงินศูนย์-อะไหล่

จ านวน 6 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายไุม่เกิน 30 ปี 

3.วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา 

4.มีความอดทน ขยันและตั้งใจท างาน 

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

 

-จัดท ารายงานเอกสาร 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65 (5)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานการเงิน
จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศหญิง 

2.อายไุม่เกิน 30 ปี 

3.วุฒิปวช.ขึ้นไป 

4.มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ , การเงิน 

5.มีความอดทน ขยัน และตั้งใจท างาน 

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

 

-จัดท าเอกสารการเงิน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65 (6)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบริหาร

หนี้สิน 

จ านวน 5 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศชาย 

2.อายไุม่เกิน 35ปี 

3.วุฒิปวส. ขึ้นไปทุกสาขา                                     

4.สามารถขับรถยนต์ได้  
5.มีความอดทน ขยัน และตั้งใจท างาน 

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

 

-ติดตามและบริหารหนี้ตามท่ีบริษัทก าหนด 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65  (7)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างซ่อม
จักรยานยนต์ 

จ านวน 8 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศชาย 

2.อายไุม่เกิน 35 ปี 

3.วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์                                        

4.ตั้งใจท างาน ขยัน และอดทน 

-ซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65  (8)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างปรับสภาพ 

รถมือสอง 

จ านวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศชาย 

2.อายไุม่เกิน 35 ปี 

3.วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์  

4.มีความตั้งใจท างาน ขยันและอดทน 

5.มีความรู้ ความสามารถด้านช่างยนต์ สามารถ
ซ่อม ตรวจเช็ค ปรับสภาพรถได้ทั้งระบบ 

-ตรวจ เช็ค และปรับสภาพรถ 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65  (9)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 49/1 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-4950030 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

แม่บ้าน 

จ านวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Bigwing Hatyal สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 

Email: Recruit.ptg@gmail.com 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

1.เพศหญิง 

2.อายไุม่เกิน 40 ปี 

3.วุฒิม.3 ขึ้นไป  

4.มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี  
5.ตั้งใจท างาน ขยันและอดทน 

-ดูแลและท าความสะอาดบริษัท 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65  (10)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท พาราโค้ทติ้ง จ ากัด 

เลขที่ 508 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-211479-80 , 091-7356980 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขาย 

จ านวน 2 อัตรา 
15,000 บาท/เดือน สามารถเขียนใบสมัครไดด้้วยตนเองที่ 

บริษัท พาราโค้ทต้ิง จ ากัด 

หรือส่งประวัติมาที่  

E-mail: bresouth@baracoatings.com 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 22 ปีขึ้นไป 

3.วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา                                      

4.มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว  
5.มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีข้ึนไป 
6.หากมีความรูด้้านสีพ่นรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้

8.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft officeได ้

9.มีไหวพริบและแก้ปญัหาเฉพาะหน้าไดด้ี  

10.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถท างานในภาวะกดดันได ้

11.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือไดร้ับการ
ยกเว้น 

-ให้บริการด้านการขาย 

-ประกันสังคม 

-ประกันสุขภาพ 

-ประกันอุบัติเหตุกลุม่ 

-กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

-ค่าคอมมิสช่ัน 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 07/02/65  (11)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 289 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-820777 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ที่ปรึกษาการขาย 

จ านวน 5 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

ติดต่อคุณสมบูรณ์ จักรศรี 

โทร 063-4745244 

1.เพศชาย/เพศหญิง 
2.อายุ 20 - 50 ปี 
3.วุฒิปวช. ขึ้นไป 
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Word , Excel , Powerpoint 
5.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและรักงานขาย 
 

-บริการงานด้านการขายรถ 
*ท างานตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 
08.00 – 17.00 น.* 
 
 
 
 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 08/02/65  (1)  
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 289 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-820777 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

แม่บ้าน 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองโดย 
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

ติดต่อคุณสมบูรณ์ จักรศรี 

โทร 063-4745244 

1.เพศหญิง 

2.อายุ 20 - 50 ปี 

3.ไม่จ ากดัวุฒิ 

4.รักความสะอาด มีวินัยในตนเอง 

5.ตั้งใจท างาน ขยัน อดนและซื่อสัตย์ 

 

-ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร / สถานที่ 
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 

*ท างานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 07.30 – 
17.00 น.* 

 

  

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 08/02/65 (2)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 289 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-820777 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานช่างยนต์ 

จ านวน 3 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองโดย 
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

ติดต่อคุณสมบูรณ์ จักรศรี 

โทร 063-4745244 

1.เพศชาย 

2.อายไุม่เกิน 20 – 40  ปี  

3.วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขายานยนต์ 

4.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 

5.มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องยนต์ 

 

-ซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
 

 

 

 

 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่ 08/02/65 (3) 
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 289 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-820777 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างถอดประกอบ 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 

ติดต่อคุณสมบูรณ์ จักรศรี 

โทร 063-4745244 

1.เพศชาย 

2.อาย ุ20 – 45  ปี 

3.ไม่จ ากัดวุฒิ  

4.มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี 

5.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ 

 

-งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
*ท างานตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 
08.00 – 17.00 น.* 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 08/02/65 (4)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท วายาโม จ ากัด 

เลขที่ 46/8 ม.11 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-1962771 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานขนส่ง
จ านวน 4 อัตรา 

18,000-20,000 
บาท/เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท วายาโม จ ากัด 

ติดต่อคุณนัทมนต์ จันทสุวรรณ 

E-mail: wayamo@windowslive.com 

1.เพศชาย 

2.อาย1ุ8 -45 ปี 

3.ไม่จ ากัดวุฒิ 

4.หากมีใบอนุญาตขับข่ีรถประเภท 2 จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

5.มีความตั้งใจท างาน ขยัน อดทนและรักในงาน
บริการและการขาย 

 

-ขับรถขนส่งน้ าดื่มบริการได้  
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนัส 
-เงินสะสมรายเดือน 
-ยูนิฟอร์ม 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 08/02/65 (5)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท วายาโม จ ากัด 

เลขที่ 46/8 ม.11 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-1962771 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานส่งของ   

ยกของ 

จ านวน 4 อัตรา 

11,000 – 14,000 
บาท /เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท วายาโม จ ากัด 

ติดต่อคุณนัทมนต์ จันทสุวรรณ 

E-mail: wayamo@windowslive.com 

1.เพศชาย 

2.อาย ุ18 -45  ปี 

3.ไม่จ ากัดวุฒิ 

4.มีความอดทน ขยัน และตั้งใจท างาน 

 

 

-ยกของ , ส่งของ 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนัส 
*ท างานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-
17.00 น.* 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 08/02/65 (6)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท น้ าดืม่ อาร์ โอ แพลทินัม จ ากัด 

เลขที่ 38 ซ.10 ถ.เทศาพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-9455565 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานฝ่ายส่งน้ า
จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท น้ าดื่ม อาร์ โอ แพลทินัม จ ากัด 
หรือโทร 061-9455565 

1.เพศชาย 
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 
3.ไม่จ ากัดวุฒิ 
4.มีใบขับขี่ รู้จักเส้นทางหาดใหญ่ 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ 
6.ตั้งใจท างาน ตรงต่อเวลา ขยัน อดทนและ
ซื่อสัตย์  
 
 

- ขนส่งน้ าดื่ม 
 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 08/02/65  (7)  
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 

 
บริษัท ซวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

เลขที่ 229  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-221070 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าที่ประจ า 

ศูนย์จ าหน่าย 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ซวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

ติดต่อคุณเพทาย 

หรือโทร 074-221070 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 24-30 ปี 

3.วุฒิปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา 

4.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , excel ได้
เป็นอย่างดี 

5.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

6.ได้รับการฉีดวัคซีนโดวิด – 19 แล้ว 

7.ตั้งใจท างาน ขยัน อดทน 

-บริการประจ าศูนย์จ าหน่าย 

-โบนัสประจ าปี 

-ประกันสุขภาพและการเดินทาง 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 08/02/65 (8)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จดัหำงำน สำขำหำดใหญ่ 



 



 

 
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 1/1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-273600 ต่อ219,221 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

แผนกวางแผนการ
ผลิต 

จำนวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) 
จำกัด 

Email:personnel@tropical.co.th 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 21-35ปี 

3.วุฒิ ป.ตร ี

4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

7. มีความซื่อสัตย์  กระตือรือร้น ใจเย็น มีน้ำใจ 

8. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

 

 

-จัดทำเอกสารต่างๆๆของฝ่าย  

-ประกันสังคม 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 17/1/65  (1)  
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 

 
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 1/1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-273600 ต่อ219,221 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงาน 

ขับรถโฟคลิฟท์ 

จำนวน 3 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) 
จำกัด 

Email:personnel@tropical.co.th 

1.เพศชาย 

2.อายุ 25-45ปี 

3.วุฒิ ม.3ขึ้นไป 

4.มีความชำนาญในการขับรถโฟคลิฟท์ 

5.ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน 

 

 

-ขับรถโฟคลิฟท ์ 

-ประกันสังคม 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 17/1/65 (2) 
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 1/1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-273600 ต่อ219,221 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
Import-Export and 

Billing Officer 

จำนวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) 
จำกัด 

Email:personnel@tropical.co.th 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 25-35ปี 

3.วุฒิ ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ/การ
จัดการ/การบริหาร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่านเขียนใน
ระดับดี 

5.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word Excel 

-ดูแลรายละเอียดในการขนส่งสินค้าใน
ประเทศออกไปยังต่างประเทศ โดยจะต้อง
ติดต่อเจรจากับผู้ซื้อในต่างประเทศทั้งเรื่อง
ราคา เส้นทางการขนส่ง ค่าใช้จ่าย และค่า
ประกันต่างๆ  

-ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 17/1/65 (3) 
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
 

บริษัท วงศ์สุวรรณธุรกิจ จำกัด 
เลขที่ 118 ถ.รัตนวิบูลย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-420871,083-1923311 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานธุรการ 

 จำนวน 2 อัตรา 

9,800-11,500บาท/
เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท วงศ์สุวรรณธากิจ จำกัด 

ติดต่อคุณสุดีระติ บัวทอง 

Email: 

vongsuwan_collection@hotmail.com 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 24-35ปี 

3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 

4.ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

5.มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5ปี 

6.ทนแรงกดดันได้ดี 

7.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ได้ 

 

-จัดทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อ

ประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ 

-ประกันสังคม 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่17/1/65   (4) 
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D7.0000437807019%252C100.42514010195%26fbclid%3DIwAR1W0LVncXVI6lp97SzNwMq7DBuG8Cj-LVCOcQ9jcsxYmt4sD_DwlzKKMRk&h=AT0HkYo2CatPpS9UwTTRCUkijauCqjebo1Q8EPQUrGFeQEO_4wIuOpmEyxSVnDQ2CdzQI0yz1oTG_FGxZ0TQrh0l2ESAZ6JYvqDfknjbCl6AMM7X7WAMxjfnXvj3fRlCHGHd


 

 
 

บริษัท วงศ์สุวรรณธุรกิจ จำกัด 
เลขที่ 118 ถ.รัตนวิบูลย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-420871,083-1923311 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานขับรถ 

 จำนวน 1 อัตรา 

9,800-10,000บาท/
เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท วงศ์สุวรรณธากิจ จำกัด 

ติดต่อคุณสุดีระติ บัวทอง 

Email: 

vongsuwan_collection@hotmail.com 

1.เพศชาย 

2.อายุ 24-40ปี 

3.วุฒิ ม.6ขึ้นไป 

4.ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

5.มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5ปี 

6.ทนแรงกดดันได้ดี 

7.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ได้ 

-ขับรถให้พนักงานในบริษัทฯไปตามสถานที่

ต่างๆ 

-ประกันสังคม 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945            วันที่17/1/65     (5) 
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D7.0000437807019%252C100.42514010195%26fbclid%3DIwAR1W0LVncXVI6lp97SzNwMq7DBuG8Cj-LVCOcQ9jcsxYmt4sD_DwlzKKMRk&h=AT0HkYo2CatPpS9UwTTRCUkijauCqjebo1Q8EPQUrGFeQEO_4wIuOpmEyxSVnDQ2CdzQI0yz1oTG_FGxZ0TQrh0l2ESAZ6JYvqDfknjbCl6AMM7X7WAMxjfnXvj3fRlCHGHd


 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 

เลขที่ 88-89 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-581124,093-5821833 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขับรถ 

หัวลาก 

จำนวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล 

E-mail: 

rungrotfurnish@hotmail.com 

ติดต่อคุณจิราภา 

1.เพศชาย 

2.อาย ุไม่จำกัด 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4.ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน 

5.มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3  

6.ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 

7.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได ้

 

-ส่งสินค้าภาคเหนือหรือภาคอีสาน 

-ประกันสังคม 

-มีเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945        วันที่ 27/12/64    (6) 
 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท เจอาร์บี45 พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 

เลขที่ 126/1 ม.8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  

สอบถามเพ่ิมเติมโทร 089-3298264,084-6458514 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบัญชี 

จำนวน 1 อัตรา 
9,000-10,000บาท/

เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครไดด้้วยตนเองที่ 

บริษัท เจอาร์บี45 พร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด 

ติดต่อคณุษุสดี ยอดเกลี้ยง 

ID Line:0993015554 

1.เพศหญิง 

2.อายุ 25-30ปี 

3.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี  

4.อดทน ขยัน ซื่อสัตย ์

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ด ี

-จัดทำบัญชีงบต่างๆ 

-ประกันสังคม 

พนักงานขายประจำ
โครงการ 

จำนวน 1 อัตรา 

9,000-10,000บาท/
เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครไดด้้วยตนเองที่ 

บริษัท เจอาร์บี45 พร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด 

ติดต่อคณุษุสดี ยอดเกลี้ยง 

ID Line:0993015554 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ 25-30ปี 

3.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา  

4.อดทน ขยัน ซื่อสัตย ์

5.สามารถขับรถยนตไ์ด้ และมีใบขบัขี่ 

-เสนอ แนะนำขายโครงการ 

-ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคลทีม่ีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 17/1/65 (7) 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
 

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 

เลขที่ 42 ม.1 ซ.7 ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-345948,074-345949 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานฝ่ายขาย 

จำนวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 

ติดต่อคุณฟอร์ด 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2.อายุ ไม่เกิน 35ปี 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4.มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี  ชอบการเรียนรู้  และมี
ความกระตือรือร้นในการทำงาน 

5.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์  

-จัดทำเอกสารการยื่นเสนอประมูลโครงการ 
-ประกันสังคม 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 17/1/65  (8) 
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
 

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 

เลขที่ 42 ม.1 ซ.7 ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-345948,074-345949 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างคอมพิวเตอร์ 

จำนวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 

ติดต่อคุณฟอร์ด 

1.เพศชาย 

2.อายุ ไม่เกิน 35ปี 

3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ 

4.มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี  ชอบการเรียนรู้  และมี
ความกระตือรือร้นในการทำงาน 

5.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์  

-ดูแลเรื่องระบบของบริษัทฯ 
-ประกันสังคม 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่ 17/1/65   (9) 
 

 

ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 



 

 
บริษัท พาเนล พลัส จำกดั 

เลขที่ 417/41 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-291130-34 ต่อ114 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานบำรุงรักษา
ไฟฟ้า 

จำนวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email: donronans@panelplus. 

Com  หรือ โทร 074-291130-34 
ต่อ 114 

ติดต่อคุณดนรอหมาน สอเหร็ม 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง                                       
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป                            
3.วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า 
4.มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
5.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
6.ซื่อสัตย์ และอดทนต่ออุปสรรค 

-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครื่องจกัรในกระบวนการผลิต 

-ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณไฟฟ้าของเครื่องจักรให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ 
-ทำงานร่วมกับแผนกผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในกระบวนการผลิต 
-สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของทางบริษัท เช่น 5ส
ISO TPM Safety 
-ประกันสังคม 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945        วันที่21/1/65   (1) 

      ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท พาเนล พลัส จำกดั 

เลขที่ 417/41 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-291130-34 ต่อ114 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

นักบัญชี 

จำนวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email: donronans@panelplus. 

Com  หรือ โทร 074-291130-34 
ต่อ 114 

ติดต่อคุณดนรอหมาน สอเหร็ม 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2. อายุ 22ปีขึ้นไป 

3. วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี 

4.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

5.TOEIC 450  

6.มีความรู้ด้านงานบัญชี และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง BOI 

7.ทักษะ SAP Program 

 

-บันทึกเจ้าหนี้ทั่วไป  

-จัดทำใบสำคัญจ่ายจากใบยมืทดลองทดรองจ่าย 

-บันทึกรับ-จำหน่ายสินทรัพย์  

-ตรวจสอบงบประมาณการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 

-ประกันสังคม 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่21/1/65   (2)    

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
 บริษัท พาเนล พลัส จำกัด 

เลขที่ 417/41 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-291130-34 ต่อ114 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าที่ควบคุม
ลานไม้ 

จำนวน  3 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email: donronans@panelplus. 

Com  หรือ โทร 074-291130-34 
ต่อ 114 

ติดต่อคุณดนรอหมาน สอเหร็ม 

1.เพศชาย-เพศหญิง 
2. อายุ 23ปีขึ้นไป 
3. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 
4. มีประสบการณ์ทำงานเป็นหัวหน้าไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
5.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
6.สามารถใช้Microsoft Office ได้ด ี
7.มีทักษะการประสานงาน 
8.มีทักษะการวิเคราะห์และนำเสนอแก้ไข
ปัญหา 
 

- ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงพ้ืนที่ลานไม้ 
- ดูแลการลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 
และควบคุมสิ่งปนเปื้อนเข้ากระบวนการผลิต 
- ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 
- ดูแลค่าใช้จ่ายบริหารจัดการลานไม้ให้มีต้นทุนที่
สามารถแข่งขันได้ 
- จัดทำมาตรฐานการทำงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์หน้างาน เช่น Spec จำนวนรถที่ใช้ 
ค่าน้ำมันดีเซล ของแต่ละกิจกรรม รวมถึงการ
วิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือทำโครงการลดต้นทุน 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945           วันที่21/1/65   (3) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท นิสซุย(ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 118/1 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร074-380282-6 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
จำนวน หลายอัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email:piyakorn@nissui.co.th 

หรือ โทร 074-380282-6 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง                                                 
2.อายุ 23ปี ขึ้นไป                            
3.วุฒิ ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร/
เทคโนโลยีอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง 

4.มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายผลิต
โรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี  

5.สามารถทำงานเป็นทีมและภายใต้
สภาวะกดดันได้ดี 

 

 

-ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต 

-ค่าเดินทาง 

-เบี้ยขยัน 

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่21/1/65   (4)    

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

คนงานทั่วไป 

จำนวน 5 อัตรา 

330 บาท 

 ต่อวัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง                                                 
2.อายุ 25ปี ขึ้นไป                            
3.ไม่จำกัดวุฒิ 

4.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน 

5.สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

 

 

 

-เก็บเศษวัสดุที่เหลือจากหน้างาน 

-ดูแลความเรียบร้อยหน้างาน 

-การข้ึนเงินเดือนรายปี 

-ค่าทำงานล่วงเวลา (รายชั่วโมง) 

-เวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945           วันที่21/1/65   (5) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

แม่บ้าน 

จำนวน 5 อัตรา 

330 บาท 

ต่อวัน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

1.เพศหญิง 

2.อายุ 25ปี ขึ้นไป 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4. ตั้งใจทำงาน ละเอียด ขยันและอดทน 

5.สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

-ทำความสะอาดหน้างาน  
-กวดขยะ ถูพื้น 
-การขี้นเงินเดือนรายป ี
-มีค่าทำงานล่วงเวลา (รายชั่วโมง) 
-เวลาทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945              วันที่21/1/65   (6) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด  

เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างไฟ 

จำนวน 5 อัตรา 

400-450 บาท 

ต่อวัน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

1.เพศชาย 

2.อายุ 25ปี ขึ้นไป 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน 

 

- เดินท่อ ร้อยสาย เจาะโคมไฟ 
-งานระบบทั้งหมด 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-มีค่าล่วงเวลาทำงาน (รายชั่วโมง) 
-เวลาทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. 
 

 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945              วันที่21/1/65   (7) 

 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

 เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างเชื่อม 

จำนวน 5 อัตรา 
400-450 บาท 

ต่อวัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

1.เพศชาย 

2.อายุ 25ปี ขึ้นไป 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน  

5.สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

 

 

- เชื่อมโครงเหล็ก  

-ขึ้นโครงผนังเบา 

-ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด 

-การข้ึนเงินเดือนรายปี 

-มีค่าล่วงเวลาทำงาน (รายชั่วโมง) 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่21/1/65   (8) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท พาเนล พลัส จำกดั 

เลขที่ 417/41 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-291130-34 ต่อ114 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานบำรุงรักษา
ไฟฟ้า 

จำนวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email: donronans@panelplus. 

Com  หรือ โทร 074-291130-34 
ต่อ 114 

ติดต่อคุณดนรอหมาน สอเหร็ม 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง                                       
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป                            
3.วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า 
4.มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
5.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
6.ซื่อสัตย์ และอดทนต่ออุปสรรค 

-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครื่องจกัรในกระบวนการผลิต 

-ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณไฟฟ้าของเครื่องจักรให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ 
-ทำงานร่วมกับแผนกผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในกระบวนการผลิต 
-สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของทางบริษัท เช่น 5ส
ISO TPM Safety 
-ประกันสังคม 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945        วันที่21/1/65   (1) 

      ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท พาเนล พลัส จำกดั 

เลขที่ 417/41 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-291130-34 ต่อ114 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

นักบัญชี 

จำนวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email: donronans@panelplus. 

Com  หรือ โทร 074-291130-34 
ต่อ 114 

ติดต่อคุณดนรอหมาน สอเหร็ม 

1.เพศชาย/เพศหญิง 

2. อายุ 22ปีขึ้นไป 

3. วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี 

4.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

5.TOEIC 450  

6.มคีวามรู้ด้านงานบัญชี และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง BOI 

7.ทักษะ SAP Program 

 

-บันทึกเจ้าหนี้ทัว่ไป  

-จัดทำใบสำคัญจ่ายจากใบยมืทดลองทดรองจ่าย 

-บันทึกรับ-จำหน่ายสินทรัพย์  

-ตรวจสอบงบประมาณการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 

-ประกันสังคม 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่21/1/65   (2)    

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
 บริษัท พาเนล พลัส จำกัด 

เลขที่ 417/41 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-291130-34 ต่อ114 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าที่ควบคุม
ลานไม้ 

จำนวน  3 อัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email: donronans@panelplus. 

Com  หรือ โทร 074-291130-34 
ต่อ 114 

ติดต่อคุณดนรอหมาน สอเหร็ม 

1.เพศชาย-เพศหญิง 
2. อายุ 23ปีขึ้นไป 
3. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 
4. มีประสบการณ์ทำงานเป็นหัวหน้าไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
5.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
6.สามารถใช้Microsoft Office ได้ดี 
7.มีทักษะการประสานงาน 
8.มีทักษะการวิเคราะห์และนำเสนอแก้ไข
ปัญหา 
 

- ดูแลการจัดเกบ็วัตถุดิบรวมถึงพ้ืนที่ลานไม้ 
- ดูแลการลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 
และควบคุมสิ่งปนเปื้อนเข้ากระบวนการผลิต 
- ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 
- ดูแลค่าใช้จ่ายบริหารจัดการลานไม้ให้มีต้นทุนที่
สามารถแข่งขันได้ 
- จัดทำมาตรฐานการทำงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์หน้างาน เช่น Spec จำนวนรถที่ใช้ 
ค่าน้ำมันดีเซล ของแต่ละกิจกรรม รวมถึงการ
วิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือทำโครงการลดต้นทุน 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945           วันที่21/1/65   (3) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท นิสซุย(ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 118/1 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร074-380282-6 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
จำนวน หลายอัตรา 

ตามโครงสร้าง 

บริษัทฯ 
 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

Email:piyakorn@nissui.co.th 

หรือ โทร 074-380282-6 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง                                                 
2.อายุ 23ปี ขึ้นไป                            
3.วุฒิ ป.ตร ีอุตสาหกรรมเกษตร/
เทคโนโลยีอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง 

4.มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายผลิต
โรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี  

5.สามารถทำงานเป็นทีมและภายใต้
สภาวะกดดันได้ดี 

 

 

-ควบคุมดแูลงานด้านการผลิต 

-ค่าเดินทาง 

-เบี้ยขยัน 

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945          วันที่21/1/65   (4)    

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

คนงานทั่วไป 

จำนวน 5 อัตรา 

330 บาท 

 ต่อวัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง                                                 
2.อายุ 25ปี ขึ้นไป                            
3.ไม่จำกัดวุฒิ 

4.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน 

5.สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

 

 

 

-เก็บเศษวัสดุที่เหลือจากหน้างาน 

-ดูแลความเรียบร้อยหน้างาน 

-การข้ึนเงินเดือนรายปี 

-ค่าทำงานล่วงเวลา (รายชั่วโมง) 

-เวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945           วันที่21/1/65   (5) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 

 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

แม่บา้น 

จำนวน 5 อัตรา 

330 บาท 

ต่อวัน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

1.เพศหญิง 

2.อายุ 25ปี ขึ้นไป 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4. ตั้งใจทำงาน ละเอียด ขยันและอดทน 

5.สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

-ทำความสะอาดหน้างาน  
-กวดขยะ ถูพื้น 
-การขี้นเงินเดือนรายป ี
-มีค่าทำงานล่วงเวลา (รายชั่วโมง) 
-เวลาทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945              วันที่21/1/65   (6) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด  

เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างไฟ 

จำนวน 5 อัตรา 

400-450 บาท 

ต่อวัน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

1.เพศชาย 

2.อายุ 25ปี ขึ้นไป 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน 

 

- เดินท่อ ร้อยสาย เจาะโคมไฟ 
-งานระบบทั้งหมด 
-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-มีค่าล่วงเวลาทำงาน (รายชั่วโมง) 
-เวลาทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. 
 

 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945              วันที่21/1/65   (7) 

 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 



 
บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

 เลขที่ 103 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2936315 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างเชื่อม 

จำนวน 5 อัตรา 
400-450 บาท 

ต่อวัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 

บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
เซอร์วิส 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

โทร 086-2936315 

1.เพศชาย 

2.อายุ 25ปี ขึ้นไป 

3.วุฒิ ไม่จำกัด 

4.ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน  

5.สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

 

 

- เชื่อมโครงเหล็ก  

-ขึ้นโครงผนังเบา 

-ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด 

-การข้ึนเงินเดือนรายปี 

-มีค่าล่วงเวลาทำงาน (รายชั่วโมง) 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  088-7885945         วันที่21/1/65   (8) 

     ต ำแหน่งงำนศูนย์จัดหำงำน สำขำหำดใหญ่ 
 


