
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ศิรดา เกาะยอ 1995 จ ากัด 

เลขที่  8/2 ม.2 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2997444 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบริการ 
จ านวน 3 อัตรา 

 

ทดลองงาน 3 เดือน จะได้ค่าจ้าง 
7,.000 บาท/เดือน ผ่านทดลองงาน
แล้ว บรรจุเป็นพนักงาน ปรับ
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองท่ี บจก.ศิรดา เกาะยอ   
ต้ังแต่เวลา 10.00 -15.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 18 ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ท างานช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ 
6.รักงานด้านบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
7.มีใบขับข่ีรถยนต์และสามารถขับรถยนต์เกียร์
ธรรมดาได้จะพิจารราเป้นกรณีพิเศษ 
8.ส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ จะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

1.ต้อนรับลูกค้า จัดโต๊ะ เตรียมจานและ
อุปกรณ์ รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร 
2.เก็บโต๊ะ เคลียจาน เศษอาหาร ท าความ
สะอาด บริเวณท่ีให้บริการ 
3.งานจัดเล้ียงนอกสถานท่ี 
4.เข้าเวรท าความสะอาดก่อนร้านแก 
5.เข้าเวรบริการลุกค้าหลังครัวปิด 
6ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 
สวัสดิการ 
1.ท่ีพัก                    2.อาหาร  
3.ประกันสังคม           4.วันหยุดประจ าปี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 

เลขที่ 44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-0399789,074-436919 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

ช่างเช่ือม 
จ านวน 5 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ 
หรือตามตกลง และตาม
ประสบการณ์ 
 

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง 
หรือส่งประวัติสมัครงานมาท่ี
siamkitchenfood@hotmail.com
วันจันทร์- เสาร์ เวลา 08.00-17.00  

 

 

1.เพศ ชาย  อายุ 25 - 40 ปี  
2.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างเช่ือม  
3.มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ  
4.ท างานภายใต้ความกดดันได้ดี  
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี พร้อมท่ีจะเรียนรู้  
6.เป็นคนขยัน ต้ังใจท างาน อดทน สู้งาน 
ไม่เกี่ยงงาน 

1.เช่ือมไฟ้า-อาร์กอนได้  
2.งานเช่ือมเหล็กโครงสร้างต่างๆ  
3.ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป  
4.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  
3 รูปถ่าย 1 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
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กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรมเอลิส สงขลา 

เลขที่  55  ถ.นาสาร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา   สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-370312/092-7406600 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานต้อนรับ (กะดึก) 

จ านวน 1 อัตรา 
 

10,000 
+ เงินพิเศษค่าภาษา 

 

สามารถสมัครงานได้ด้วยตัวเองท่ี 
โรงแรมเอลิส 
  

1. เพศ ชาย หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
2 วุฒิศึกษา ปวส - ปริญญาตร ี
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4.มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
5.มีความอดทนอดกล้ันและรู้จักกาลเทศะ 
6.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่
คาดคิดช่างสังเกตเรียนรู้ได้เร็ว 
7.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควรและภาษาอื่นๆ 
จีน มลายู พิจารณาเป็นพิเศษ 
9.ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆได้ 
10.มีความคิดและเข้าใจในเรื่องบริการ 
11.สามารถท างานเป็นกะได้ 
12.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
- ประกันสังคม 
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม 
- อาหาร 1 มื้อ 
- โบนัส 
- กรณีอยู่ต่างพื้นท่ี ทางโรงแรมมีหอพัก
ให้ในราคาพิเศษส าหรับพนักงาน 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท พินันท์พัฒก่อสร้าง จ ากัด 

เลขที่ 97/8  หมู่ที่ 1 ต าบลป่งชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-334557 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถเจซีบ ี

จ านวน 1 อัตรา 
 

9,700 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเอง บจก.พินันท์พัฒก่อสร้าง  
ได้ต้ังแต่เวลา 09.00 -15.00 น. 

1.เพศชาย อายุ 20 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ 
5.ท างานเวลา 08.00 – 17.00 น. 
6.หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารราเป็นกรณีพิเศษ 
7.มีความอดทนอดกล้ันและรู้จักกาลเทศะ 
8.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดช่าง
สังเกตเรียนรู้ได้เร็ว 
9.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขุนทอง บิลดิง 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 098-9396239,093-4456619 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
โฟร์แมน คุมหน้างาน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี หจก.ขุนทอง บิลดิง  
ได้ต้ังแต่เวลา 09.00 -15.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติม 

089-9396239 (ช่างหรีม) 

093-4456619 (พี่แหม่ม) 

1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยงข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับภาคี 
5.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรมยาระดับภาคี 
6.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
7.มีความอดทนในการท างานสูง 
8.เวลาท างาน 08.00 -17.00 น. 

1.ควบคุมงานโซน อ.จะนะ อ.เทพา และ อ.นาทวี 
2.ควบคุมผู้รับเหมาและแรงงาน 
3.ตรวจสอบผลงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
ให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทก าหนด 
4.ประสานงานกับเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีอีเอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
เลขที่ 237/4 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-496885 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
MSR Leader 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท สามารถสมัครงานได้ท่ี บจก. ซี
อีเอส. เอ็นจิงเนียริ่ง แอนด์ เมน
เทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส  
หรือส่งประวัติมาทางE-mail : 
Supapornd@cesteam.co.th 

 

1. เพศชาย/หญิง  อายุ  25 ปี ขึ้นไป 
2. มีประสบการณ์ทางด้าน Document Control (ISO) อย่างน้อย 1 ปี 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อก าหนด ISO 9001:2015, ISO 
14001: 2015, ISO 45001:2018(OHSAS) 
4.ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ทางด้าน Internal Auditor 
อย่างน้อย 3 ปี 
5.มีความน่าเช่ือถือ และความสามารถทางด้านการส่ือสาร และการ
รายงานผล 
6. สามารถท างานภายใต้แรงกดได้ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 


