
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด                                                    
(ผู้ผลิต-จัดจ าหน่ายน้ าดื่ม แมนเออากัว และผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายน าแข็ง พีซี)  

               เลขที ่56 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร 074-323317-9 แฟ็กซ์ 074-323320  
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 

พนักงานช่างคุมเครื่อง  
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างบริษัท ฝ่ายบุคคล                  
โทร 074-323317-9              
แฟ็กซ์ 074-323320 
อีเมล์ hrpc56@gmail.com 

 1.อายุ 20 ปีข้ึนไป 
 2. เพศชาย 
 3.มีความสามารถในการแก้ไขงานเฉพาะ
หน้าได้ 
 4. มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน อดทน 
มนุษยสัมพันธ์ดี 

- คุมเครื่องจักร บ ารุงรักษาเครื่องจักรผลิตน้ าแข็งซอง 
- ประกันสังคม (ตามท่ีกฎหมายก าหนด) 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี , โบนัสประจ าปี 
- หอพัก , เงินช่วยค่าศึกษาบุตร,เบ้ียขยัน 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. เอกสารการเกณฑ์ทหาร(เพศชาย) 
5. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

 

บริษัทบริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด                                                    
(ผู้ผลิต-จัดจ าหน่ายน้ าดื่ม แมนเออากัว และผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายน าแข็ง พีซี)  

          เลขที ่56 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร 074-323317-9 แฟ็กซ์ 074-323320   

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ช่องทางการ

สมัคร 
คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 

พนักงานท่ัวไปท้ายรถ 
จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท   ฝ่ายบุคคล                  
โทร 074-323317-9              
แฟ็กซ์ 074-323320 
อีเมล์ 
hrpc56@gmail.com 

1.อายุ 20 ปีข้ึนไป 
2. เพศชาย 
3. มีความสามารถในการแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ 
4. มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน อดทน        
มนุษยสัมพันธ์ดี 

-ยกสินค้าน้ าด่ืม น้ าถัง น้ าแพ็ค ส่งลูกค้า งานท่ัว ไปท่ี
ได้รับมอบหมาย 
- ประกันสังคม (ตามท่ีกฎหมายก าหนด) 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี , โบนัสประจ าปี,หอพัก,เบ้ียขยัน          
- เงินช่วยค่าศึกษาบุตร 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 
1. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ2 น้ิว 2รูป  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. เอกสารการเกณฑ์ทหาร(เพศชาย) 
5. วุฒิการศึกษา(ถ้าม)ี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัทมาพาณิชย์เจริญ 
เลขที่ 744/5 หมู.่2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90110 โทร. 074-303853,086-4294020 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
บริหาร/การจัดการ   
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามตกลง   ติดต่อฝ่าย:บริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
 

1.เพศ ชาย/หญิง 
2.อายุ 25 ปี ถึง 40 ปี 
3.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรีสาขาบริหาร/
การจัดการ 
4.มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี 
5.สถานภาพโสด 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel 
Powerpoint และโปรแกรมกราฟฟิกส์ได้  
7.สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 
8.มีใบขับข่ี รถยนต์,รถจักรยานยนต์ 

-วิธีการคัดเลือกสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน 
-สถานท่ีท างานส านักงานใหญ่ 
- มีประกันสังคม 
-พนักงานประจ า 
-ท างานต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 
เวลา 08.00 น.ถึง.17.00 น. 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัทมาพาณิชย์เจริญ 
เลขที่ 744/5 หมู.่2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90110 โทร. 074-303853,086-4294020 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/คอมพิวเตอร์         
จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามตกลง ติดต่อฝ่าย:บริหารทรัพยากร
มนุษย์  
 
 

1.เพศ ชาย/หญิง 
2.อายุ 25 ปี ถึง 40 ปี 
3.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี 
4.มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี 
5.สถานภาพโสด 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel 
Powerpoint และEmail ได้ 
7.สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 
8.มีใบขับข่ี รถยนต์,รถจักรยานยนต์ 

-วิธีการคัดเลือกสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน 
-สถานท่ีท างานส านักงานใหญ่ 
- มีประกันสังคม 
-พนักงานประจ า 
-ท างานต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 
เวลา 08.00 น.ถึง.17.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) 
เลขที่ 240 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร.074-448115,0611752555 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานท่ัวไป  
จ านวน 3 อัตรา 

ตามข้อตกลง  สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี           
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ     
(ร้านโกตี๋ค้าของเก่า)               
ห้าแยกเกาะยอสงขลา 
ติดต่อฝ่ายบุคคล                
(ติดต่อในวันเวลาท าการเท่านั้น)                               
หรือสอบถามเพิ่มเติม                   
074-448115, 061-1752555  
 

 1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20-45 ปี 
2.ไม่มีโรคประจ าตัวและไม่ติดประวัติ
อาชญากรรม 
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
 

1.ชุดยูนิฟอร์ม 
2.ประกันสังคม 
3.วันหยุดประจ าปี 
4.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5.เบ้ียเล้ียง (กรณีท างานต่างจังหวัด) 
6.งานเล้ียงประจ าปี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) 
เลขที่ 240 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร.074-448115,0611752555 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานตัดเหล็ก 
จ านวน 3 อัตรา 

ตามข้อตกลง  สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี           
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ     
(ร้านโกตี๋ค้าของเก่า)               
ห้าแยกเกาะยอสงขลา 
ติดต่อฝ่ายบุคคล                
(ติดต่อในวันเวลาท าการเท่านั้น)                               
หรือสอบถามเพิ่มเติม                   
074-448115, 061-1752555  
 

 1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20-45 ปี 
2.ไม่มีโรคประจ าตัวและไม่ติดประวัติ
อาชญากรรม 
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
 

1.ชุดยูนิฟอร์ม 
2.ประกันสังคม 
3.วันหยุดประจ าปี 
4.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5.เบ้ียเล้ียง (กรณีท างานต่างจังหวัด) 
6.งานเล้ียงประจ าปี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) 
เลขที่ 240 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร.074-448115,0611752555 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานเช่ือมเหล็ก 
จ านวน 3 อัตรา 

ตามข้อตกลง  สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี           
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ     
(ร้านโกตี๋ค้าของเก่า)               
ห้าแยกเกาะยอสงขลา 
ติดต่อฝ่ายบุคคล                
(ติดต่อในวันเวลาท าการเท่านั้น)                               
หรือสอบถามเพิ่มเติม                   
074-448115, 061-1752555  
 

 1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20-45 ปี 
2.ไม่มีโรคประจ าตัวและไม่ติดประวัติ
อาชญากรรม 
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
 

1.ชุดยูนิฟอร์ม 
2.ประกันสังคม 
3.วันหยุดประจ าปี 
4.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5.เบ้ียเล้ียง (กรณีท างานต่างจังหวัด) 
6.งานเล้ียงประจ าปี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ดส์ โปรดักส์ จ ากัด 
เลขที่ 44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 083-9493972  

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแท

น 
ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า
ห้องเย็น          

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง   สนใจสมัครได้ท่ี ร้านเต้าหู้ปลา
สยาม(อยู่แถวประมงใหม่ 
ขนส่งสงขลา) 

 สอบถาม 083-9493972  
หรือส่งประวัติได้ท่ี 
siamkitchenfood@hotmai
l.com เวลาท าการ 08.00น.-
17.00น. วันจันทร์--เสาร์ 
 
 

 1.อายุ 22 – 30  ปี 
2. เพศชาย 
3.สุขภาพแข็งแรง 
4.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
5.ตรงต่อเวลา ไม่มาท างานสาย และไม่ลางาน
บ่อย 
6.มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
อย่างดี 
7.เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 
หรือได้รับการยกเว้น 

- จัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆเข้าคลัง - รับ
สินค้าเข้าคลัง วางแผนการจัดเก็บสินค้า                         
- เบิกจ่ายวัตถุดิบ ส่งของต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตให้แก่
ฝ่ายผลิต 
- เบิกจ่ายสินค้าขึ้นรถให้แก่ฝ่ายขายเพื่อเตรียมการจัดส่ง  
 - งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายสวัสดิการ 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 
1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. ส าเนาใบขับข่ี 1 ใบ 5. ส าเนาใบขับข่ี 
6 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1  ใบ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
เลขที่ 3/2 หมู.่7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร. 074-317800 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานธุรการขาย   
จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท   ติดต่อฝ่าย:บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เว็บไซต์:htt://www.manafish.com 
 
 

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตร ี
2. สาขาการตลาดหรือช่างอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.มีความสามารถในการแก้ไขงาน
เฉพาะหน้าได้ 
 

พนักงานสาขาสงขลา 
-มีประกันสังคม 
-มีรถรับส่ง-ส่ง 
-ทุนการศึกษาของบุตร 
-โครงการวิทยาลัยในโรงงาน-หอพัก 
-สหกรณ์ออมทรัพย์ 
-งานเล้ียงปีใหม่ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
เลขที่ 3/2 หมู.่7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร. 074-317800 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ช่างเครื่องจักรท า

ความเย็น   
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างบริษัท   ติดต่อฝ่าย:บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เว็บไซต์:htt://www.manafish.com 
 
 

1.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป 
2. สาขาช่างยนต์ ช่างเช่ือม หรือช่าง
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ท างานเรื่องเครื่อง
เย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

พนักงานสาขาสงขลา 
-มีประกันสังคม 
-มีรถรับส่ง-ส่ง 
-ทุนการศึกษาของบุตร 
-โครงการวิทยาลัยในโรงงาน-หอพัก 
-สหกรณ์ออมทรัพย์ 
-งานเล้ียงปีใหม่ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
เลขที่ 3/2 หมู.่7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร. 074-317800 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานสโตร์  
จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท   ติดต่อฝ่าย:บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เว็บไซต์:htt://www.manafish.com 
 
 

1.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
2. มีประสบการณ์ด้านการคลังสินค้า 
 

-จัดของยกของ 
พนักงานสาขาสงขลา 
-มีประกันสังคม 
-มีรถรับส่ง-ส่ง 
-ทุนการศึกษาของบุตร 
-โครงการวิทยาลัยในโรงงาน-หอพัก 
-สหกรณ์ออมทรัพย์ 
-งานเล้ียงปีใหม่ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วน โชคชัยสงขลาการไฟฟ้า จ ากัด  (ประชาสัมพันธ์) 
เลขที่ 85/98 หมู.่10  กาญจนวนิช ต าบล เขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 โทร.074558618-9 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแ

ทน 
ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 

Marketing Online   
1 ต าแหน่ง       
ประจ าสาขาหาดใหญ่ 
 

ตามข้อตกลง  ยื่นใบสมัครได้ท่ี โชคชัยสงขลาการ
ไฟฟ้าท้ัง 3 สาขา 
 
 

-.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี
-.เพศหญิง 
-.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี,ไลฟ์สดขายของได้ 
-.มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ
สินค้าผ่านส่ือ On Line 
-จบสาขาเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
 
 

ถ้าผ่านการทดลองงาน จะได้รับเงินเดือน 
-มีประกันสังคม 
-ค่าคอมมิชช่ัน 
-มีชุดฟอร์มให้ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 

 


