
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท แกร็บ จ ากัด สาขาหาดใหญ่ 

เลขที่ 8 ถ.ยรรยงพัฒนา ซ.ธนาคารออมสินสาขาราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-2454462 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานขับรถส่งอาหาร 
จ านวน 20 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1.สมัครออนไลน์ ทักไลน์ไอดี 
@grabhadyai แจ้งว่าต้อการสมัคร
งาน.ในต าแหน่งอะไร 
2.สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเอง 
ท่ี บจก.แกร็บ สาขาหาดใหญ่  ได้
ต้ังแต่เวลา 10.00 -17.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ18 - 70ปี 
3.มีรถจักรยานยนต์ 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.รักงานบริการ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. ส าเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย  
5. ส าเนาใบขับข่ี 
6.ส าเนาใบจดทะเบียนรถ 
7.ส าเนา พรบ.หรือส าเนาป้ายวงกลม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 

เลขที่ 3/2 หมู่ 7 ถนนเก้งเส้ง-จะนะ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317800  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน สวัสดิการ 
พนักงานขับรถขนส่ง 

จ านวน 5 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครที่  
บจก.แมนเอโฟรสเซนฟู้ดส์ 
โทร 074-317800 ต่อ111 
ฝ่ายบุคคล วันจันทร์-เสาร์ 
ต้ังแต่เวลา 9.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย 
2.อายุ 30 – 35 ปี 
3.สามารถขับรถสิบล้อได้ 
4.วุฒิการศึกษา  ม. 3 ขึ้นไป 
5.มีใบอนุญาตขับรถประเภทท่ี 2 
6.รู้เส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ 
และต่างจังหวัดอย่างดี 
7.สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 
8.มีประสบการณ์ออกต่างจังหวัด 
และนอนค้างคืนได้ 
9. สามารถยกของได้เป็นบางกรณี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1.ค่าออกนอกจังหวัด 

2.เงินพิเศษนอนค้างคืน 

3.ประกันอุบัติเหตุ 

4.เงินช่วยเหลืออื่นๆหลังผ่านงาน 

5.ทุนการศึกษาบุตร 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จ ากัด 

เลขที่ 902 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-237225 ต่อ 21 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานจัดออเดอร์ลูกค้า 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครที่ เลขท่ี 902 
ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่  
(อยู่ตรงข้ามวัดคอหงส์)  
จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
 

 

1.เพศชายอายุ 20 – 40 ปี 
2.วุฒิการศึกษา  ม. 3 ขึ้นไป 
3.มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
4.อดทนต่องานในภาระความรับผิดชอบได้ 
5. ไม่ ขาด ลา มาสาย บ่อย 
6. มีความเอาใจใส่/สนใจท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
7. มีทัศนคติในเชิงบวก   
8. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
9. มีความกระตือรือร้น 
10.คล่องแคล่วว่องไว 
11.สามารถไปปฏิบัติงานต่างสาขาได้ 

1.จัดเรียงออเดอร์สินค้าให้กับลูกค้า 
2.จัดเบิกสินค้าเพื่อเตรียมขาย 
3. บริการส่งสินค้าท่ีรถให้กับลูกค้า 
4. ดูแล คอยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า 
5. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท นอบ ออโต้คาร์ 2 จ ากัด 

เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 091-1696752 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ แผนที่ตั้ง 
พนักงานขาย 

จ านวน 5 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก. นอบ ออโต้คาร์  

 
 

 

1. เพศหญิง/เพศชายอายุ 20 – 38 ปี 
2. วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป 
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทนแดดได้ 
4. อดทนต่องานในภาระความรับผิดชอบได้ 
5. มีความรู้เรื่องรถจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6. มีความเอาใจใส่/สนใจท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
7. มีทัศนคติในเชิงบวก   
8. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
9. มีความกระตือรือร้น 
10.คล่องแคล่วว่องไว 
11.สามารถขับรถยนต์เป็นและมีใบขับข่ี  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท นอบ ออโต้คาร์ 2 จ ากัด 

เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 091-1696752 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ แผนที่ตั้ง 
พนักงานแอดมินขาย 

จ านวน 4 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก. นอบ ออโต้คาร์  

 
 

 

1. เพศหญิง 20 – 38 ปี 
2. วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป 
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทนแดดได้ 
4. อดทนต่องานในภาระความรับผิดชอบได้ 
5. มีความรู้เรื่องรถจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6. มีความเอาใจใส่/สนใจท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
7. มีทัศนคติในเชิงบวก  มีความกระตือรือร้น 
8. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
9. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
10.คล่องแคล่วว่องไว 
11.สามารถขับรถยนต์เป็นและมีใบขับข่ี  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

เลขที่  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-4760412 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงาน Packing
จ านวน 10 อัตรา 

 

320-350บาท/วัน 
 

สนใจสมัครด้วยตนเองท่ี บจก. ไฮแคร์อินเตอร์เนช่ันแนล 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.  

 
 

 

1. เพศหญิง 20 – 50 ปี 
2. วุฒิการศึกษา  ม.3 ขึ้นไป 
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
4. อดทนต่องานในภาระความรับผิดชอบได้ 
5. มีความเอาใจใส่/สนใจท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
7. มีทัศนคติในเชิงบวก/มีความกระตือรือร้น 
8. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
9.คล่องแคล่วว่องไว 
 

1.จัดเรียงสินค้า 
2.จัดเรียงสินค้าเพื่อเตรียมขาย 
3. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ลีลาวดี ซักอบรีด 

เลขที่  10  ถ.บ้านทุ่งรี  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-4423545 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เวลาปฏิบัติงาน 
พนักงานซักอบรีด 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สนใจสมัครด้วยตนเองท่ี ลีลาวดี ซักอบรีด 

  

 
 

 

1. เพศหญิง 32 ปี ขึ้นไป 
2. วุฒิการศึกษา  ม.3 ขึ้นไป 
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
4. อดทนต่องานในภาระความรับผิดชอบได้ 
5. ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
6. มีประสบการณ์ซักอบรีดมาก่อน 
7.ขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8. คล่องแคล่วว่องไว 
 

เวลา 09.00-19.00 น. 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็ม แอนด์ มัลติเซอร์วิส (2000) จ ากัด 

เลขที่  40 ซ.1 ถ.ราษฎร์ยินดี  ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-7929751 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแท

น 
ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานธุรการ/บัญชี 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สนใจสมัครด้วยตนเองท่ี บจก. 
เอ็ม แอนด์ มัลติเซอร์วิส (2000) 
หรือ ส่งประวัติมายัง E-mail: 
mamserve@hotmail.com 

 

  

 
 

 

1. เพศหญิง 25 ปี ขึ้นไป 
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สามารถใช้โปรแกรม EASY-ASS 
4.ใช้โปรแกรม Excel,Wordและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี  
4. มีความรับผิดชอบ/คล่องแคล่ว 
5.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
6.มีประสบการณอ์ย่างน้อย 1 ปี 
7.มีทักษะในการบริหารงานบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี 
8.มีความสามารถใช้คอมฯโปรแกรมส าเร็จรูปได้ 
9.สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ 

1. รับผิดชอบเรื่องบัญชีลูกหนี้ บัญชี
เจ้าหนี้ บัญชีภาษี 
2. บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมEASY-ASS 
3.ออกเอกสารทางบัญชี รวมถึงติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก 
4.มีความรู้ทางด้านบัญชีพื้นฐาน 
5.ท างานจันทร์ –วันศุกร์  
6.เวลาท างาน 08.00 -17.30 น. 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จ ากัด 

เลขที่  60/10 หมู่ที่10 ถ.กาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-7884956 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานพิมพ์เร็ว 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สนใจสมัครด้วยตนเองท่ี  
บจก. อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย)  
(ตรงข้ามราชภัฎสงขลา) 

  

 
 

 

1.เพศหญิง 20 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป 
3. พิมพ์เอกสารเร็ว 
4.ใช้โปรแกรม Excel,Wordและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี  
5.มีความรับผิดชอบ/คล่องแคล่ว 
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
7.หากใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.ติดต่อประสานงานและงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
9.สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ 
10.รักในงานด้านเอกสาร 

1.รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.พิมพ์งานเอกสาร 
3.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก 
4.มีความรู้ทางด้านบัญชีพื้นฐาน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 


