
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 8/5 หมู่ 14  ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-7389623 , 074-801283 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เวลางาน 

พนักงานผลิต
(รายวัน) 

 จ านวน 5 อัตรา 

325-350 บาท/วัน www.ss.co.th 
 

1.เพศชายอายุ  18 ปี ข้ึนไป  
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
4.สามารถเข้างานเป็นกะได้ 
5.มีความรู้เกี่ยวกับช่างเช่ือม 

1. ผลิตเหล็กรูปพรรณ 
2. งานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

(กะที่ 1 08.00 - 17.00 น.) 
(กะที่ 2 22.00 - 08.00 น.) 

 

พนักงานผลิต 

(รายเดือน) 
 จ านวน 5 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ www.ss.co.th 
 

1.เพศชายอายุ  18 ปี ข้ึนไป  
2.วุฒิ ปวส. ข้ึนไปทุกสาขา 
3.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
4.สามารถเข้างานเป็นกะได้ 
5.มีความรู้เกี่ยวกับช่างเช่ือม 

1. ผลิตเหล็กรูปพรรณ 
2. งานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

(กะที่ 1 08.00 - 17.00 น.) 
(กะที่ 2 21.00 - 07.00 น.) 

 

ข้อมูลจาก  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  ก้าวหน้าพลังงาน 9 จ ากัด 

 ปตท.บ้านพลี  ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-5869000 คุณชัย 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลางาน 
พนักงานหน้าลาน 
 จ านวน 5 อัตรา 

9,900 บาท/เดือน 1.อายุ  18 ปี ข้ึนไป  
2.เพศหญิงหรือชาย 
3.วุฒิ ม.3 ข้ึนไป 

1. ซื่อสัตย์ แข็งแรง อดทน  
2. รักงานบริการ 
3. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้า
ท างานโดยท างานเป็นกะ 

พนักงานแคชเชียร์ 

- แคชเชียร์ปั๊มน้ ามัน 1 อัตรา 

- แคชเชียร์ Amazon 1 อัตรา 

 

9,900 บาท/เดือน 

9,900 บาท/เดือน   

     1.อายุ  21 ปี ข้ึนไป  
     2.เพศหญิง 
     3.วุฒิ ปวช. ข้ึนไป 
     4.ท างานเป็นกะได้ 

1. ซื่อสัตย์ แข็งแรง อดทน  
2. รักงานบริการ 

3. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้า
ท างานโดยท างานเป็นกะ 

 

ข้อมูลจาก  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงมั่นการช่าง 

 เลขที่ 26/14  ถนนราษฎร์ยินดี  ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-209718 - 20 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลางาน 
แรงงานช่างไม ้

 จ านวน 10 อัตรา 
325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   

2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

แรงงานช่างปูน 
 จ านวน 10 อัตรา 

325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   
2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

ข้อมูลจาก  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงมั่นการช่าง 

 เลขที่ 26/14  ถนนราษฎร์ยินดี  ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-209718 - 20 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลางาน 
ช่างไฟฟ้า 

 จ านวน 20 อัตรา 
325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   

2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

ช่างประปา 
 จ านวน 10 อัตรา 

325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   
2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

ข้อมูลจาก  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงมั่นการช่าง 

 เลขที่ 26/14  ถนนราษฎร์ยินดี  ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-209718 - 20 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลางาน 
ช่างหินขัด 

 จ านวน 10 อัตรา 
325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   

2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

ช่างฝ้าเพดาน 
 จ านวน 10 อัตรา 

325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   
2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

ข้อมูลจาก  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงมั่นการช่าง 

 เลขที่ 26/14  ถนนราษฎร์ยินดี  ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-209718 - 20 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลางาน 
ช่างสี 

 จ านวน 10 อัตรา 
325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   

2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

ช่างเช่ือม 
 จ านวน 10 อัตรา 

325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   
2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

ข้อมูลจาก  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงมั่นการช่าง 

 เลขที่ 26/14  ถนนราษฎร์ยินดี  ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-209718 - 20 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลางาน 
แรงงานกรรมกร 

 จ านวน 10 อัตรา 
325-400 บาท/วัน 1.เพศชายอายุ   

2.อายุ20-40 ปี  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
5.มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร 

งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุยรายละเอียดหลังได้รับเข้าท างาน 

 

ข้อมูลจาก  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

 

 

  
  

  


