
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 

อาคารส านักงานพาณิชย์จังหวัด ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-311422 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

9,500 – 10,000 
บาท/เดือน 

 

เขียนใบสมัครด้วยตัวเองท่ี
อาคารส านักงานพาณิชย์
จังหวัด  ใกล้ ส าโรงสงขลา  
ในเวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.สามารถขับรถตู้และรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้ 
5.มีใจรักงานบริการ/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
6.สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ 
7.มีใบขับข่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

1.ขับรถและดูแลความเรียบร้อยของรถท้ังภายนอก
และภายใน 
2.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 
 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ส านักงานพนิตนันท์การบัญช ี

 เลขที่ 92/164 ซอย 53 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  094-5961495 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญชี

จ านวน 1 อัตรา 
 

9,000-10,000 
บาท/เดือน 

ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
ตามผลงาน 

 

ส่งอีเมล์มาท่ี
panitnanka@gmail.com  

หรือ โทร.0945961495 
ติดต่อคุณดาว 
 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 25-30 ปี  
3.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี  
4.หากมีประสบการณ์ท างานจากส านักงานบัญชี
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
 

1.จัดท าและยื่น ภงด.1,3,53,ภพ.30 
2.จัดท าและยื่นประกันสังคม,กยศ. 
3.คีย์รายการบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Formular  
4.ตรวจสอบบัญชีห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และ
สมาคมได้ 
5.สามารถออกตรวจงานบัญชีต่างจังหวัดได้ 
6.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

mailto:panitnanka@gmail.com


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ ากัด 

 ซ.ท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074331070-8 ต่อ 111 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

ช่างยนต์  
จ านวน 1 อัตรา 
 

 

 

 

 

 

ตามโครงสร้างบริษัทฯ 
และวุฒิการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

ส่งประวัติได้ท่ี 
personnel@ctic.co.th 
หรือส่งไปรษณีย์ท่ีฝ่ายบุคคล 
บจก.เจ้าพระยาท่าเรือสากล 
ซ.ท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
90280  

 
 
 

1.เพศชาย  อายุ 23 - 30 ปี 
2.วุฒิ ปวส.ช่างยนต์ หรือ เทคนิคเครื่องกล 
3.มีประสบการณ์ท างานด้านซ่อมบ ารุง 
4.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 
5.มีความสามารถด้านงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร (PM) 
6.มีทักษะภาษาอังกฤษ อ่านคู่มือช่างWork shop Manual 
7.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมท่ีจะ
เรียนรู ้
8.สามารถท างานในภาวะแรงกดดันได้ รวมท้ังสามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาท างานได้  
9.รับผิดชอบงานเร่งด่วนได้ตลอดเวลา หากมีความจ าเป็น  

1.ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก 
2.ตรวจเช็คสภาพ และรายงานสภาพเครื่องจักร 
3.ดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดเครื่องมือ 
และพื้นท่ีท างาน 
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.ท างานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ ากัด 

 ซ.ท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074331070-8 ต่อ 111 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างเทคนิค 

จ านวน 1 อัตรา 
 

 

 

 

 

 

ตามโครงสร้างบริษัทฯ 
และวุฒิการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

ส่งประวัติได้ท่ี 
personnel@ctic.co.th 
หรือส่งไปรษณีย์ท่ีฝ่ายบุคคล 
บจก.เจ้าพระยาท่าเรือสากล 
ซ.ท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
90280  

 
 
 

1.เพศชาย  อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล 
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, Word, 
Excel, Access, Powerpoint. 
4.มีความรู้ด้านงานการซ่อมบ ารุง จัดท าข้อมูลการซ่อมบ ารุง 
และแผนงานช่าง 
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถทางช่างท่ีดี มี
ความขยันอดทนและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
6.ท างานล่วงเวลา หรือท างานต่างจังหวัดหรืองานเร่งด่วน 
7.สามารถใช้ภาษาอังกฤษท้ัง อ่าน พูด และเขียน ได้พอควร 
8.รับผิดชอบงานเร่งด่วนได้ตลอดเวลา หากมีความจ าเป็น  
9.มีประสบการณ์ท างานด้านการซ่อมบ ารุง 

1.รับผิดชอบงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและงาน
ธุรการวิศวกรรมฝ่ายซ่อมบ ารุง 
2.เก็บรวบรวมเอกสาร ลงบันทึกใบงานและ
แบบฟอร์มงานวิศวกรรม 
3.ควบคุมดูแล จัดการงานอะไหล่และเครื่องมือ 
4.จัดท าเอกสาร รายงานสรุปงานวิศวกรรม 
5ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6.ท างานต้ังแต่ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 
17.00 น. 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-31484 


