
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท คอนน์แทร็ค เคเทอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 5/2 หมู่ 6 ต. สทิงหม้อ อ. สิงหนคร จ. สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-331094 ต่อ 103, 104 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานล้างจาน 

(ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง) 

จ านวน 15 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท 
 

สมัครด้วยตนเอง ท่ีบริษัทหรือ 
ส่งประวัติทางอีเมลล์ 
hr02.skbase@conntrak.com 

 

1.เพศชาย อายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการล้างจาน ในธุรกิจอาหาร
และเครื่องด่ืม/ร้านอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และ
สุขอนามัยเป็นอย่างดี 
5.มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแนวทางของสุขอนามัย
เบ้ืองต้น และการท างานของเครื่องล้างจาน 
6.สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของทีม และท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ 
7.ถ้ามีประสบการณ์ในการท างานนอกชายฝ่ัง และมี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.สามารถท างานเป็นกะได้ และมีใจรักในงานบริการ 

1.ช่วยท าอาหาร, ลับมีด, ล้างอุปกรณ์ในครัว, 
ท าความสะอาดท่ัวไป, ยกของหนัก 
2.พนักงานล้างจานต้องมีสุขภาพและร่างกาย
ท่ีแข็งแรงเพื่อยกจาน, หม้อ และกระทะท่ีมี
เป็นจ านวนมาก และต้องมีความอดทน ใน
การยืน หรือย่อตัวเป็นเวลานาน 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้จัดการ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท คอนน์แทร็ค เคเทอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 5/2 หมู่ 6 ต. สทิงหม้อ อ. สิงหนคร จ. สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-331094 ต่อ 103, 104 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานผู้ช่วยทั่วไป 
(ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง) 

จ านวน 15 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท 
 

สมัครด้วยตนเอง ท่ีบริษัทหรือ 
ส่งประวัติทางอีเมลล์ 
hr02.skbase@conntrak.com 

 

1.เพศชาย อายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานท่ัวไป ในธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืม/ร้านอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถท างานเป็นกะได้และมีใจรักงานบริการ 
5.มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแนวทางของสุขอนามัยเบื้องต้น  
6.สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของทีม และท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ 
7.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.ถ้ามีประสบการณ์ในการท างานนอกชายฝ่ังจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ช่วยท าอาหาร, ลับมีด, ล้างอุปกรณ์ครัว, 
ท าความสะอาดท่ัวไป, ยกของหนัก 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้จัดการ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 



บริษัท คอนน์แทร็ค เคเทอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 5/2 หมู่ 6 ต. สทิงหม้อ อ. สิงหนคร จ. สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-331094 ต่อ 103, 104 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานท าความ
สะอาดห้องพัก 

(ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง) 

จ านวน 15 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท 
 

สมัครด้วยตนเอง ท่ีบริษัทหรือ 
ส่งประวัติทางอีเมลล์ 
hr02.skbase@conntrak.com 

 

1.เพศชาย อายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3.มีประสบการณ ์1-2 ปีข้ึนไป เกี่ยวกับงานท าความสะอาด
ห้องพักในธุรกิจโรงแรม/ธุรกิจห้องพัก/ธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถท างานเป็นกะได้และมีใจรักงานบริการ 
5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
สุขอนามัยเบื้องต้น  
6.สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของทีม และท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ 
7.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.ถ้ามีประสบการณ์ในการท างานนอกชายฝ่ังจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ท าความสะอาดห้องพักท้ังหมด รวมท้ัง
พื้นท่ีส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.เปล่ียนปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้จัดการ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท คอนน์แทร็ค เคเทอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 5/2 หมู่ 6 ต. สทิงหม้อ อ. สิงหนคร จ. สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-331094 ต่อ 103, 104 



ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานท าอาหาร

ไทย/อาหารตะวันตก 
(ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง) 

จ านวน 9 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท 
 

สมัครด้วยตนเอง ท่ีบริษัทหรือ 
ส่งประวัติทางอีเมลล์ 
hr02.skbase@conntrak.com 

 

1.เพศชาย อายุ 25 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3.มีประสบการณ ์3 ปีข้ึนไป ในการเป็นพนักงานท าอาหาร
ไทย ในธุรกิจโรงแรม/ธุรกิจห้องพัก/ธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถท างานเป็นกะได้และมีใจรักงานบริการ 
5.ต้องมีใบประกาศนียบัตรการประกอบอาหารหรือใบผ่าน
งานจากบริษัทท่ีเคยท างานก่อนหน้านี้  
6.มีความสามารถในการตกแต่งและคิดค้นรูปแบบใหม่ๆของ
อาหาร 
7.มีความรับผิดชอบสูงและปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ 
8.ถ้ามีประสบการณ์ในการท างานนอกชายฝ่ังจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ท าอาหาร 
2.เปล่ียนปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้จัดการ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จ ากัด 
เลขที่ 122/82 ม.8 ถ.ติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 063-5359022 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี ตามโครงสร้างบริษัท สามารถสมัครด้วยตนเอง ท่ี 1.เพศหญิง อายุ 27 ปีข้ึนไป 1.ท าบัญชตีามท่ีได้รับมอบหมาย 



จ านวน 1 อัตรา 
 

 บจก. บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม  
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) 
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 
4. มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ 
5. มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี 
6.มีความรับผิดชอบสูงและปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ 

2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงแรมเดอะ ซิงกอร่า  
เลขที่ 38 ถ.ไทรงาม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร074-314211 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พ่อครัว/แม่ครัว 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีโรงแรมเดอะ ซิงกอร่า  
ได้ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 – 30 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีประสบการณ์ท างาน 2 – 3ปี 
5.ท างานวันจันทร์ –วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น. 
6.สามารถท าอาหารไทยท้ังคาวและหวานได้ 

1.ท าอาหารตามส่ังตามท่ีลูกค้าส่ัง 
2.ท าอาหารคาวและอาหารหวานตามท่ี
ลูกค้าส่ังได้ 
3.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานเสริฟ ์

ประจ าบาร์ 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

300-325 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีโรงแรมเดอะ ซิงกอร่า  
ได้ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 23 – 30 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีประสบการณ์ท างาน 1 – 2 ปี 
5.ท างานวันจันทร์ –วันเสาร์ เวลา 15.00 -22.00 น. 
6.รักงานบริการ/ใจเย็น/ยิ้มแย้มแจ่มใส 

1.ดูแลความระเบียบเรียบร้อยภายใน
ร้านอาหาร 
2.เสริฟและดูแลบริการลูกค้า 
3.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

คุณสุเทพ  เจ๊ะพงศ์ 
เลขที่ 24/17  หมู่ที่ 1 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-0275141 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างเช่ือม 

 จ านวน 5 อัตรา 
 

400 - 500 บาท/วัน 
 

สามารถโทรสอบถามเพื่อคุยรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี 088-0275141 

1.เพศชาย อายุ 25 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีความรับผิดชอบติอหน้าท่ีของตนเอง 
5.ท างานเวลา 08.00 – 17.00 น. 
6.มีประสบการณืจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1.งานเช่ือมเหล็กท่ัวไป 

2.งานเช่ือมโครงหลังคา 
3.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 
 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท โทเทิล เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่  389 หมู่ที1่3 ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-498566 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
Project Engineer
จ านวน 3 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก. โทเทิล ฯ  ได้
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 
 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิงอายุ 22 – 45 ปี 
2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 
3.สามารถใช้ MS-Office ได้ดี 
4.วุฒิ ป.ตรี สาขาเครื่องกล ,วิศวกรรมโยธาหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์  

1.บริหารโครงการตั้งแต่ส ารวจงาน จัดท าเอกสาร 
2.วางแผนการติดต้ังและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ 
3.ดูแลความเรียบร้อยท้ังโครงการ 
4.ส่งมอบงานให้ลูกค้า 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

โฟร์แมน 
จ านวน 3 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก. โทเทิล ฯ  ได้
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศชายอายุ 22 – 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ข้ึนไป 
3.สามารถใช้ MS-Office ได้ดี 
4.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 
5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์  
6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 

1.ควบคุมการติดต้ังโครงการให้เรียบร้อยตามแผน 
2.บริหารก าลังพล ,วัสดุอุปกรณ์ ,เครื่องมือ และเวลาให้
คุ้มค่า 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท โทเทิล เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่  389 หมู่ที1่3 ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-498566 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างฝีมือ/ช่างเทคนิค
จ านวน 50 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก. โทเทิล ฯ  ได้
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 
 

1.เพศชายอายุ 22 – 45 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 
2.มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า ,เช่ือม 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์  

1.ติดต้ังงานตามระบบทางการแพทย์ ,อุตสาหกรรม 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าท่ีบัญชีและ
การเงิน 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก. โทเทิล ฯ  ได้
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิง อายุ 27 – 45 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชีการเงินหรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.สามารถใช้ MS-Office ได้ดี 
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์  
6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 

1.บริหารงานบัญชีช้ือ-ขาย 
2.ควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 
3.จัดหมวดหมู่เอกสารส่งส านักงานบัญชี 
4.เบิกค่าแรง ติดต่อสรรพากร จัดหางาน ประกันสังคม 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท โทเทิล เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่  389 หมู่ที1่3 ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-498566 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก. โทเทิล ฯ  ได้
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิง อายุ 27 – 45 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.สามารถใช้ MS-Office ได้ดี 
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์  
6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 

1.บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 


