
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จ ากัด 

เลขที่  240/11 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) สอบถามโทร 061-1752555,074-448115 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จ ากัด
ได้ต้ังแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00 - 17.00 น. 
 

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี  
2.มีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.4 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.ต้ังใจ/ใฝ่รู้/สามารถยกของได้ 
9.เช่ียวชาญเรื่องเส้นทาง 
10.รักความสะอาด รักรถ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 122/36 หมู่ที่ 8 ถ.ติณสูลานนท ์ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-3915075 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายุคคล 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.อาร์เอ็มเอสฯ
หรือส่งประวัติมาทาง  E-mail: 
rms3024@gmail.com 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 23 - 30ปี 
3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.มีความละเอียด รอบคอบ 
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.พร้อมเรียนรู้งานใหม ่

1.ดูแลเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของพนักงาน 
2.ท าหน้าท่ีรับสมัครงาน 
3.ดูแลการเข้า – ออก งานของพนักงาน 
4.ดูแลเอกสารทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 

เลขที่ 417/14 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-291130-34 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานควบคุม 

Short cycle press 
จ านวน 2 อัตรา 

 

11,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่ 
ติดต่อ คุณภาสิกา จงจิตร 

 

1.เพศชาย อายุ ไม่เกิน 45 ปี 
2.วุฒิ ปวส. ช่างเทคนิคทุกสาขา 
3.สามารถท างานเป็นกะได้ 
4.ผ่านการเกณฑ์ทหาร 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.มีทัศนคติท่ีดี/ตรงต่อเวลา 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.มีความรับผิดชอบ 
 

1.ท าการผลิตไม้ปิดผิวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด โดยการปรับแต่ง Parameter การผลิตให้ไม้ปิดผิว
ออกมามีคุณภาพ และการเรียงล าดับความส าคัญของแผนการผลิต  
2.ดูแลรักษาเครื่องจักรและพื้นท่ีเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการน าระบบ 5ส.มาใช้ในการรักษาความสะอาด
เครื่องจักรและการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรด้วยตนเอง( 
Autonomous Maintenance )  
3.ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพ  
2.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
3.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ  
4.พนักงานท่ีประจ าโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

tel:074-291-130-34


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.รุ่งโรจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 

เลขที่  113/3 หมู่ 3 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพ่ิมเติมโทร  093-5832973 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานขับรถ 6 ล้อ 
จ านวน 3 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
หจก.ป.รุ่งโรจน์เรืองทรัพย์ ต้ังแต่เวลา 
08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2.มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 
3.สามารถท างานภายใต้ภาวะความกดดันได้ 
4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/รับผิดชอบต่องาน/ตรงต่อเวลา 
6.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.ต้ังใจ/ใฝ่รู้/สามารถยกของได้ 
9.เช่ียวชาญเรื่องเส้นทาง 
10.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้และสามารถ
ค้างคืนเป็นครั้งคราวได้ 

1.ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัท 
2.ตรวจเช็คสภาพก่อนและหลังท างาน 
3.ดูแลรักษารถเบื้องต้น 
4.งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เอกสารใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.รูปถ่าย 1 รูป 
5.ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
6.ใบอนุญาตขับขี่ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.รุ่งโรจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 

เลขที่  113/3 หมู่ 3 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพ่ิมเติมโทร  093-5832973 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
หจก.ป.รุ่งโรจน์เรืองทรัพย์ ต้ังแต่เวลา 
08.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิง อาย ุ25 - 45 ปี  
2.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.สามารถท างานภายใต้ภาวะความกดดันได้ 
4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/รับผิดชอบต่องาน/ตรงต่อเวลา 
6.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ 
7.รู้เรื่องเกี่ยวกับงานรถ6ล้อ/10ล้อ จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
8.ต้ังใจ/ใฝ่รู้/สามารถท างานเป็นทีมได้ 

1.ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัท 
2.ตรวจเช็คสภาพก่อนและหลังท างาน 
3.ดูแลรักษารถเบื้องต้น 
4.งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เอกสารใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.รูปถ่าย 1 รูป 
5.ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


