
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
เพ็ทไทม์อาหารสัตว์ 

เลขที่ 591/2 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวานิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-5962454 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาปฎิบัติงาน 
พนักงานขับรถและส่งของ 

 จ านวน 3 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีร้านเพ็ทไทม์อาหาร
สัตว์ โทร 083-5962454 คุณสุ 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.สามารถยกของหนักได้ 
6.ขับรถมีเกียร์ได้ 
7.ตรงต่อเวลา 

1.จัดของเข้าร้าน 
2.ส่งของตามออเดอร์ 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา 08.00 -19.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัสนีย์ โชลูชั่น 

เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ซ.สามสกุล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-3598083 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาปฎิบัติงาน 
ช่างแอร์ 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

350-400 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีหจก.หัสนีย์ โชลูช่ัน 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ 18 – 35 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.สามารถยกของหนักได้ 
6.ตรงต่อเวลา 

1.สามารถติดต้ังแอร์ได้ 
2.ติดต้ังแอร์ตามออฟฟิต บ้านพัก 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

วันจันทร์ – วันเสาร์   
เวลา 08.00 -17.00 น. 

ช่างไฟฟ้า 
 จ านวน 1 อัตรา 

 

350-400 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีหจก.หัสนีย์ โชลูช่ัน 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ 18 – 35 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.สามารถยกของหนักได้ 
6.ตรงต่อเวลา 

1.สามารถติดต้ังไฟฟ้าได้ 
2.ติดต้ังไฟฟ้าตามออฟฟิต บ้านพัก 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

วันจันทร์ – วันเสาร์   
เวลา 08.00 -17.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
คุณมนศิริ  กุ้งทอง 

เลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-0957946 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้โดยการโทรเบอร์คุณมนศิริ กุ้งทอง 

 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 25 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.ใจเย็น/ตรงต่อเวลา 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน เอ กรอบรูป 

เลขที่ 58 ถนนชลธารา   อ าเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-6088662 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานส่งของและท ากรอบรูป 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
ร้านเอ กรอบรูป 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 20 – 40 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป 
5.ใจเย็น/ตรงต่อเวลา 
6.สามารถขับรถสามล้อพ่วงได้และมีใบขับข่ี 
7.มีความรับผิดชอบต่องานและอยู่ในระเบียบของร้าน 
8.เคยผ่านงานช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างอลูมีเนียม ช่างท าป้าย 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การุณรักษ์ 

ถนนคลองเรียน 2 ต าบลหาดใหญ่   อ าเภอหาดใหญ ่ จงัหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-4383886,064-8910888 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานพนักงานท่ัวไป 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

12,000 – 20,000 บาท/เดือน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเอง    
หจก.การุณรักษ์ ติดต่อคุณแหม่ม 

 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ปวส – ป.ตรี 
5.ใจเย็น/ตรงต่อเวลา 
6.บุคลิกภาพดี 
7.มีความรับผิดชอบต่องาน 
8.สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ดี 

1.ส่งยอด แพคของ  
2.จัดเตรียมเส้ือผ้า  
3.ไลฟ์สดขายสินค้า 
4..ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม 
2.เงินขยัน 
3.โอที 
4.ค่าคอมมิสช่ัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างซ่อมเครื่องเย็น 
จ านวน 2 อัตรา 

 

12,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวส.ช่างกลโรงงาน,ช่างอุตสาหกรรม 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่เป็นโรคแพ้ฝุ่น 

1.รับผิดชอบงานในส่วนซ่อมบ ารุงเครื่องกลและซ่อมบ ารุง 
2.ดูแลรักษา ตรวจซ่อม ปรับปรุงและติดต้ังระบบเครื่องจักร 
เครื่องจักรกล เครื่องกลควบคุม ส าหรับภายในโรงงาน  
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พนักงานขับรถ 
จ านวน 3 อัตรา 

325 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
6.มีความรู้ด้านเครื่องยนต์  
7.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

1.เช็คสภาพเครื่องยนต์เบ้ืองต้นได้ 
2.จัดของในส่วนของสินค้าเพื่อเตรีนมจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
3.เก็บเงินจากการส่งของ/จัดเรียงวัตถุดิบ 
4.ท าความสะอาดรถท้ังภายในและภายนอก 
5.เมื่อมีลูกค้าคืนของต้องสอบถามเหตุผลและแจ้งแก่หัวหน้า
พร้อมลงบันทึก 
6.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานคลังสินค้า/

บัญชีสต๊อก 
 จ านวน 1 อัตรา 

 

10,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวส.  – ป.ตรี  สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.จัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆเข้าคลัง  
2.รับสินค้าเข้าคลัง วางแผนการจัดเก็บสินค้า 
3.เบิกจ่ายวัตถุดิบ ส่งของเกี่ยวข้องกับการผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต  
4.เบิกจ่ายสินค้าขึ้นรถให้แก่ฝ่ายขายเพื่อเตรียมการจัดส่ง 
6.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 
 จ านวน 1 อัตรา 

 

14,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวส.  – ป.ตรี  สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร อย่างน้อย 2 ปี 
6.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 

1.วางแผนการผลิตกับฝ่ายต่างๆ /จัดเก็บวัตถุดิบ เข้าคลัง 
2.รับสินค้าเข้าคลัง วางแผนการจัดเก็บสินค้า 
3.เบิกจ่ายวัตถุดิบ /สรุปผลการผลิต 
4.จัดท าระบบเอกสารมาตรฐานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต 
5.ตรวจสอบดูแลความพร้อมของเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต 
6.เบิกจ่ายสินค้าขึ้นรถให้แก่ฝ่ายขายเพื่อเตรียมการจัดส่ง 
7.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



 

 

 

 

 

 


