
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 88/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 092-1974564,074-305714 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/ 
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

แม่บ้าน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บริษัท ฯ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท่ี E-mail : 
kj.survey888@gmail.com 
  
 

 

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีความรับผิดชอบ/ขยัน/อดทน 
4.กระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา  
5.มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/ซื่อสัตย์สุจริต 
6.หากสามารถท างานต่างจังหวัดได้
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7.มีใจรักในการเรียนรู้  
8.สามารถลุยป่า,ลุยน้ า,ลุยแดด  
 

1.ท าความสะอาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า
2.ท าความสะอาดห้องท างาน  
3.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม  
2.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.อาหารกลางวัน 
5.เส้ือยูนิฟอร์ม    

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 88/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 092-1974564,074-305714 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/ 
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

วิศวกรส ารวจ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บริษัท ฯ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท่ี E-mail : 
kj.survey888@gmail.com 
  
 

 

1.เพศชาย.อายุ 18 - 35 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
หรือสาขาวิศวกรรมส ารวจ 
3.มีความรับผิดชอบ/ขยัน/อดทน 
4.กระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา  
5.มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/ซื่อสัตย์สุจริต 
6.มีประสบการณ์ด้านงานส ารวจ
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
7.สามารถลุยป่า,ลุยน้ า,ลุยแดด  
8.ประจ าไซต์งานต่างจังหวัดได้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.สามารถบริหารจัดการและควบคุม
โครงการและทีมงานได้ 
2.ตรวจสอบและควบคุมดูแลทีมงาน
ส ารวจภาคสนาม 
3.ใช้อุปกรณ์ในงานส ารวจได้เป็นอย่างดี 
4.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม  
2.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.อาหารกลางวัน/เส้ือยูนิฟอร์ม  

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 88/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 092-1974564,074-305714 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/ 
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

ช่างส ารวจ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บริษัท ฯ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท่ี E-mail : 
kj.survey888@gmail.com 
  
 

 

1.เพศชาย.อายุ 18 - 35 ปี 
2.วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่าง
ส ารวจหรือช่างก่อสร้าง 
3.มีความรับผิดชอบ/ขยัน/อดทน 
4.กระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา  
5.มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/ซื่อสัตย์สุจริต 
6.มีประสบการณ์ด้านงานส ารวจ
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
7.สามารถลุยป่า,ลุยน้ า,ลุยแดด  
8.ประจ าไซต์งานต่างจังหวัดได้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.สามารถบริหารจัดการและควบคุม
โครงการและทีมงานได้ 
2.ตรวจสอบและควบคุมดูแลทีมงาน
ส ารวจภาคสนาม 
3.ใช้อุปกรณ์ในงานส ารวจได้เป็นอย่างดี 
4.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม/เบ้ียเล้ียงออกสนาม 
2.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.ท่ีพักออกภาคสนาม  

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 88/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 092-1974564,074-305714 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/ 
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

ช่างเขียนแบบ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บริษัท ฯ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท่ี E-mail : 
kj.survey888@gmail.com 
  
 

 

1.เพศชาย.อายุ 18 - 35 ปี 
2.วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่าง
ส ารวจ สาขาการโยธา หรือสาขา
ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถเขียนแบบโดยใช้
โปรแกรม AUTO CAD จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
5.มีประสบการณ์ด้านงานส ารวจ
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
6.ประจ าไซต์งานต่างจังหวัดได้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTO 
CAD ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม/เบ้ียเล้ียงออกสนาม 
2.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.ท่ีพักออกภาคสนาม 
5.อาหารกลางวัน 
6.ยูนิฟอร์ม   

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 88/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 092-1974564,074-305714 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/ 
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

ผู้ช่วยช่างส ารวจ 
จ านวน 4 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บริษัท ฯ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท่ี E-mail : 
kj.survey888@gmail.com 
  
 

 

1.เพศชาย.อายุ 18 - 35 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีความรับผิดชอบ/ขยัน/อดทน 
4.กระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา  
5.มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/ซื่อสัตย์สุจริต 
6.มีประสบการณ์ด้านงานส ารวจ
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
7.สามารถลุยป่า,ลุยน้ า,ลุยแดด  
8.ประจ าไซต์งานต่างจังหวัดได้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ช่วบงานโครงการของทีมงานได้ 
2.ใช้อุปกรณ์ในงานส ารวจได้เป็นอย่างดี 
3.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม/เบ้ียเล้ียงออกสนาม 
2.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.ท่ีพักออกภาคสนาม 
5.อาหารกลางวัน 
6.ยูนิฟอร์ม   

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 88/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 092-1974564,074-305714 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/ 
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

ธุรการโครงการ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บริษัท ฯ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท่ี E-mail : 
kj.survey888@gmail.com 
  
 

 

1.เพศชาย.อายุ 18 - 40 ปี 
2.วุฒิ ปวช.ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ 
3.มีความรับผิดชอบ/ขยัน/อดทน 
4.กระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา  
5.มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/ซื่อสัตย์สุจริต 
6.มีประสบการณจ์ะพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ  
7.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Excell,word,power point ได้ดี 
8.ประจ าไซต์งานต่างจังหวัดได้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ช่วยงานโครงการของทีมงานได้ 
2.ใช้อุปกรณ์ในงานส ารวจได้อย่างดี 
3.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม 
2.เบ้ียเล้ียงออกสนาม 
3.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 
4.สวัสดิการตามกฎหมาย  
5.ท่ีพักออกภาคสนาม 
6.อาหารกลางวัน 
7.ยูนิฟอร์ม  

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
 

บริษทั ฟู้ ด แมชชินเนอร่ี จ  ำกดั 
เลขที่ 320/129 ม.4 ถ.สถานบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-250-457 , 094-803-4777 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ีบจก.ฟู้ด แมชชินเนอรี่  
เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในวันจันทร์ - วันเสาร์ 
หรือส่งเรซูเมทางอีเมลล์ 
foodmachinerys_01@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณ รัตน์ดาวรรณ กาญจุสุวรรณ 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 25 - 35 ปี 
3.วุฒิ ป.ตรี การบริหารการจัดการ 
หรือสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
5.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
6.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
 

1.สรรหาและคัดเลือก Supplier  
2.เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า  
3.ควบคุม/ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร PR / PO  
4.วางแผนควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า  
5.ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการ  
1.ประกันสังคม            2.ยูนิฟอร์ม  
3.ประกันกลุ่ม             4.โบนัส   
5.ค่ารักษาพยาบาล /ตรวจสุขภาพประจ าปี  
6.วันหยุดประจ าปี , ลาพักร้อน , ท่องเท่ียวประจ าปี  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
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กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
 

บริษทั ฟู้ ด แมชชินเนอร่ี จ  ำกดั 
เลขที่ 320/129 ม.4 ถ.สถานบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-250-457 , 094-803-4777 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างเช่ือม  

จ านวน 3 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ีบจก.ฟู้ด แมชชินเนอรี่  
เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในวันจันทร์ - วันเสาร์ 
หรือส่งเรซูเมทางอีเมลล์ 
foodmachinerys_01@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณ รัตน์ดาวรรณ กาญจุสุวรรณ 

 

1.เพศ ชาย 
2. อายุ 25 - 30 ปี 
3.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างเช่ือม 
4.มีประสบการณ์ท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
7.พร้อมท่ีจะเรียนรู ้

 

1.เช่ือมอาก้อนได้ 
2.ประกอบช้ินงานได้ตามแบบ 
3.ตัดเหล็ก 
4.ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการ  
1.ประกันสังคม             
2.ยูนิฟอร์ม  
3.ประกันกลุ่ม              
4.โบนัส   
5.ค่ารักษาพยาบาล /ตรวจสุขภาพประจ าปี  
6.วันหยุดประจ าปี , ลาพักร้อน , ท่องเท่ียวประจ าปี  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
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กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์ 
เวลา (08.30 - 11.30)  
3. ส่งใบสมัครอีเมล 
sif_54@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณกุสุมา แก้วมณี 
  
 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป 
2.วุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี 
3.ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Excell,word,power point ได้ดี 
4.สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว 
5.ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน
อุตสาหกรรม 1 ปีข้ึนไป 
 

1. บันทึกบัญชีท่ัวไป บัญชีค่าใช้จ่าย  
2. บันทึกบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้  
3. รวบรวมจัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภาษีซื้อ )  
4. งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5.ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
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กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างซ่อมบ ารุง 

จ านวน 4 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์) 
เวลา (08.30 - 11.30)  
3. ส่งใบสมัครอีเมล 
sif_67@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณกุสุมา แก้วมณี 
  
 

 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์/ช่างกล /
ช่างกลึง/เทคนิคการผลิต/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานเข้ากะได้ ท างานในวันหยุดได้ 
4.มีประสบการณ์ด้านงานช่างจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 
 

1. รับผิดชอบงานกลึง งานซ่อมบ ารุง-ซ่อมสร้าง 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
2. งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา  
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5.ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
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