
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสบัญชีต้นทุน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลย
ห้าแยกเกาะยอมา ชิดซ้าย
เข้าเส้นถนนด้านในสายเก่า
อยู่ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่
ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยก
เกาะยอ มีสะพานลอย
ด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 25 - 50ปี 
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขา
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านบัญชี
ต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม และ
BOI 
5.ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี 
6.มีมนุษย ์สัมพันธ์เป็นอย่างดี 
7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน MS Office , SAP 
8. .ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

1.ติดตามผลต้นทุนท่ีผลิตจริงให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
2.ดูแล ตรวจสอบรายงานผลผลิต  
3.ตรวจสอบการผลิตสินค้าส าเร็จรูป จัดท ารายงานยอดการผลิต  
4.รายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของ BOI ตรวจสอบ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าป ี          - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
หัวหน้าแผนกบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ทูน่า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลยห้า
แยกเกาะยอมา ชิดซ้ายเข้า
เส้นถนนด้านในสายเก่าอยู่
ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่ทาง
ซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกเกาะยอ 
มีสะพานลอยด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
การอาหารวิศวกรรมอาหาร /สาขาวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
3.หากมีประสบการณ์งานด้านสายการผลิตหรือ
ควบคุมงานผลิตในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจะ
พิจารณา เป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี 
4.มีความเป็นผู้น า รู้จักการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
5.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และ
มาตรฐานอื่น 8.สามารถท างานเป็นกะได้ 

1.วางแผน/ควบคุมการจัดก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน
ผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่าให้สอดคล้องกับแผนการผลิต  
2.ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการและคุณภาพการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานข้อก าหนด  
3.การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าปี           - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

tel:074-300-700-8


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
หัวหน้าส่วนงาน
เขียนแบบ (PE) 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลยห้า
แยกเกาะยอมา ชิดซ้ายเข้า
เส้นถนนด้านในสายเก่าอยู่
ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่ทาง
ซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกเกาะยอ 
มีสะพานลอยด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
เครื่องกล, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 
อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป ด้านออกแบบ 
/งานซ่อมสร้างเครื่องจักรช้ินส่วนอุปกรณ์ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Auto Cad, 3D ,Solid work ได้อย่างดี 
5.มีความเป็นผู้น า รู้จักการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP 
และมาตรฐานอื่น 

1.ดูแล รับผิดชอบและควบคุมงานเขียนแบบเครื่องจักรช้ินส่วน
อุปกรณ์ของเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนไลน์การผลิตให้ผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพ  
2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/ฝึกอบรมดูแลและควบคุม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานภายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านความปลอดภัยด้าน
อาหาร, คุณภาพ, ความเป็นแท้และถูกต้องตามกฎหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าป ี          - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลย
ห้าแยกเกาะยอมา ชิดซ้าย
เข้าเส้นถนนด้านในสายเก่า
อยู่ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่
ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยก
เกาะยอ มีสะพานลอย
ด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/สาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.หากมีประสบการณ์ ด้านการซ่อมและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า (Pest Control ) 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร จากสถาบัน -
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
5.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, 
GMP และมาตรฐานอื่น 

1.งานซ่อม และงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า( Pest Control ) , 
ระบบระบายอากาศ, ระบบเครื่องปรับอากาศ (Chiller) มอเตอร์
ปั๊มน้ า และระบบสาธารณูปโภคท้ังหมดภายในบริษัท  
2.ด าเนินการตามแผนงานซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
ตลอดจนเขียนแบบระบบไฟฟ้าตามท่ีหัวหน้าแผนกมอบหมาย 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าป ี          - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
Application Support 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลยห้า
แยกเกาะยอมา ชิดซ้ายเข้า
เส้นถนนด้านในสายเก่าอยู่
ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่ทาง
ซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกเกาะยอ 
มีสะพานลอยด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ 
รวมถึงสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านการดูแลโปรแกรม 
SAP MM/WM os SAP PD/QM 
4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างดี 
6.สามารถวางระบบและพัฒนาการใช้งานของ
ระบบSAPได้มีความรู้ISO 22000 / HACDP / 
GMP 

1.ดูแลระบบโปรแกรมSAP โดยสนันสนุนทุกหน่วยงานท่ี
มีการใช้SAP ท้ังในส่วนของการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
รวมถึงอบรมความรู้ให้แก่ผู้ใช้งาน 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าปี           - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ทีเอสวี ออยล์ จ ากัด 

เลขที่ 47/5 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 064-5715924,080-8682978 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เอกสารในการสมัคร 
พนักงานหน้าลาน 
จ านวน 2 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีบริษัท ทีเอสวี ออยล์ 
(ปั๊ม ปตท. ลพบุรีราเมศวร์) 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อาย1ุ8 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษา  ม.3 ข้ึนไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ท างานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบ 
7.ตรงต่อเวลา 

1.เติมน้ ามัน 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.ประกันสังคม 
2.ยูนิฟอร์ม 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท พาราดิสโซ่ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (โรงแรมเดอะ ซิงกอรา) 
เลขที่ 438 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-314211,089-5614229 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานเสิร์ฟ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองท่ีบริษัทฯ ฝ่ายบุคคล  

1.เพศหญิง อายไุม่เกิน 25 ปี 
2.วุฒิ   ม.6 หรือ ปวช. ข้ึนไป 
4.มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพด/ีมนุษย์สัมพันธ์ดี/มีความรับผิดชอบ 
5.ขยัน/ท างานเป็นทีมได้/มีความอดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
6.ท างาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 16.00 -24.00 น. 

1.เสิร์ฟอาหาร 
2.บริการลูกค้าท่ีเข้ามาในโรงแรม 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พนักงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองท่ีบริษัทฯ ฝ่ายบุคคล  

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายไุม่เกิน 30 ปี 
2.วุฒิ ปวส. ข้ึนไป สาขาการเงินการบัญชี 
4.มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพด/ีมนุษย์สัมพันธ์ดี/มีความรับผิดชอบ 
5.ขยัน/ท างานเป็นทีมได้/มีความอดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
6.มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี อย่างน้อย 1 ปี 
7.ท างาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 16.00 -24.00 น. 

1ท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
2.ช่วยงานโต๊ะแคชเชียร์ 
3.ท าการตรวจนับสินค้า 
4.ท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท พาราดิสโซ่ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (โรงแรมเดอะ ซิงกอรา) 
เลขที่ 438 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-314211,089-5614229 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
บาร์เทนเดอร์ 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองท่ีบริษัทฯ ฝ่ายบุคคล  

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายไุม่เกิน 35 ปี 
2.ไม่จัดวุฒิการศึกษา 
4.มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพด/ีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
5.ขยัน/ท างานเป็นทีมได้/มีความอดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ท างาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 16.00 -24.00 น. 
7.คล่องเคล่วว่องไว/กระฉับกระเฉง 
8.มีทักษะในการแก้ปัญหา 
9.มีประสบการณ์ด้านบาร์เทนเดอร์อย่างน้อย 1 ปี 
10.มีความรับผิดชอบ/ตรงต่อเวลา 

1.ผสมและเสริฟเบสิคค็อกเทลและทวิสต์ค็อกเทล 
รวมถึงเครื่องด่ืมอื่นๆ 
2.บริการลูกค้าท่ีเข้าบริการเครื่องด่ืม 
3.ดูแลเครื่องด่ืม/อุปกรณ์ เคาน์เตอร์บาร์ 
4.ดูแลสต็อกเครื่องด่ืม 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ.ที.มอเตอร์เซลส์ (สาขาจะนะ) จ ากัด 

เลขที่ 25 ม. 1 ถ.หาดใหญ่-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-259555 ต่อ 22 หรือ 0899798244 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานขาย 

จ านวน 1 อัตรา 
 

9,600 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีบริษัท 

1.เพศชาย  อายุ 25-35 ปี 
2.วุฒิ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา 
3.รักงานบริการ งานขาย 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
5.มีความรับผิดชอบ  
6.รู้จักหน้าท่ี และมีวินัย 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
8.ตรงต่อเวลา 
9.ท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จ ากัด 

เลขที่  240/11 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) สอบถามโทร 061-1752555,074-448115 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จ ากัด
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 
17.00 น. 
 

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี  
2.มีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.4 
3.ไม่ติดประวัติอาชญากรรม 
4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.ต้ังใจ/ใฝ่รู้/สามารถยกของได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัด 
หางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อีซูซุสหมอเตอร ์จ ากัด สาขาสิงหนคร 

เลขที่ 33/8 ม.2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-3988684 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขายรถยนต์ 

จ านวน 3 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง 
ท่ีส านักงานใหญ่ลพบุรีราเมศวร์
หรือสาขาสิงหนคร 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อาย ุ20 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวส – ป.ตรี สาขาการตลาด/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีใบขับข่ีรถยนต์ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/มีความรับผิดชอบ 
6.บุคลิกภาพด/ีรักงานบริการ/รักในงานขาย 
7.มีทักษะในการเจรจา 
8.มีทัศนะคติท่ีดีต่อการท างาน 
9.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
10.ท างานเป็นทีมได้/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.ชุดฟอร์มพนักงาน 
2.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
3.ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง 
4.สวัสดิการเยี่ยมคลอด เย่ียมไข้ ,ทุนการศึกษาบุตร 
5.เบ้ียขยัน 
6.โบนัสตามผลประกอบการ 
7.สวัสดิการต่างๆตามกฎหมายแรงงาน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 
 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท คิมเมอร์ กรุ๊ป จ ากัดโรงงานน้ าดื่ม เมเปิ้ล 

เลขที่ 209/2 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-9517596 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบัญช ี

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามความสามารถ 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเอง บจก.คิมเมอร์ กรุ๊ป 
(โรงงานน้ าด่ืมตราเมเป้ิล 
หรือส่ง Email พร้อม 
Resume เอกสารในการ
สมัครงานมายัง และระบุช่ือ
ต าแหน่งท่ีสมัครในเอกสาร
Kimmergp61@gmail.com 

1.เพศหญิง .อายุไม่เกิน 40 ปี 
2.ปวส – ป.ตรี สาขาบัญชี 
3.ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ 
3.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.พร้อมเรียนรู้ระบบโปรแกรมบัญชีใหม ่
6.ละเอียดรอบคอบ/ท างานเป็นทีมได้ 
7.มีระเบียบวินัย/ตรงต่อเวลา 
 

1.จัดท าใบส าคัญและบันทึกเอกสารทางบัญชีลงสมุดรายวัน 
ปรับปรุงรายการทางบัญชี 
2.จัดท ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
3.จัดท างบการเงินประจ างวดของบริษัท ในความรับผิดชอบ 
4.จัดท ากระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
5.จัดท ารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดท าแบบและยื่น ภ.พ.30 
6.จัดท าและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1,3,53 
7.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม                     2.ลาพักผ่อนประจ าปี  
3.โบนัสและปรับเงินเดือน        4.กิจกรรมงานเล้ียงต่างๆ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



แผนที่ตั้ง บริษัท คิมเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

 
 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรมทิพย์ปริกา ริเวอร์วิว 

เส้นบางหัก เขต 8 ลอดใต้สะพานเหล็กด าข้ามคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-6353629 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
แม่บ้านประจ า 
จ านวน 2 อัตรา 

 

8,000 – 9,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ีโรงแรม 1.เพศหญิง 
2.อายุ 40 ปี ขึ้นไป 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/สู้งาน 
5.มีประสบการณ์แม่บ้านโรงแรม 
6.เวลาท างาน 07.00 -16.00 น. 
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.รักความสะอาด 

1.ท าความสะอาดห้องพัก และปูเตียง 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.ในเวลา1เดือนมีวันพัก 4 วัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 


