
 

 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จ ากัด 

เลขที่ 249/3 ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-331429/087-2941590 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
ช่างยนต์       

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีท่ีฝ่ายบุคคล  บจก.
เขาแดงคอนสตรัคช่ัน ติดต่อ 
คุณอรนุช 

1.เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.อดทน/ไม่เกี่ยงงานขับรถยนต์ได้ 
4.ต้ังใจท างาน/มีความซื่อสัตย์ 
5.ซ่อมเครื่องจักรหนัก เครื่องยนต์ได้ 
6.มีประสบการณ์ในการท างาน 
7.ขยันและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.ตรงต่อเวลา 

1.ซ่อมเครื่องจักร  
2.บ ารุงรักษาเครื่องจักร 
3.ซ่อมเครื่องยนต์ 
4.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ได้ 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี) 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
5. ใบขับข่ีรถยนต์ 
6.ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 

 

 



 

 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านสุวิท  

เลขที่ 3 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-5402375 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างซ่อมรถ      

จ านวน 3 อัตรา 
 

350 – 500 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี ร้านสุวิท 1.เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.อดทน/ไม่เกี่ยงงานขับรถยนต์ได้ 
4.ต้ังใจท างาน/มีความซื่อสัตย์ 
5.ซ่อมรถได้และตรวจสภาพของรถได้ 
6.มีประสบการณ์ในการท างาอย่างน้อย 2 ปี 
7.ขยันและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.ตรงต่อเวลา 
9.ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 

1.ซ่อมรถ 
2.บ ารุงรักษาเรถ 
3.เช็คสภาพของรถ 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง 

เลขที่ 45/1  ซอย20  ถนนทะเลหลวง ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  0865984135 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
วิศวกรโยธา    

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
หจก.แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง 

1.เพศชาย อายุ 25 -  45 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีใบประกอบวิชาชีพ กว.   
4.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
5.ท างานต่างจังหวัดได้  
6.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ไหวพริบดี มีทัศนคติเชิงบวก 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.เงินขยัน 
2.โบนัส 

สถาปนิก 
จ านวน 1 อัตรา 

ตามข้อตกลง สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
หจก.แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง 

1.เพศชาย อายุ 25 - 45ปี 
2.เขียนแบบออโต้แคตได้ดี /ประมาณราคาได้  
3.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
4.ท างานต่างจังหวัดได้  
5.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ไหวพริบดี มีทัศนคติเชิงบวก 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.เงินขยัน 
2.โบนัส 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 
 



 
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จ ากัด 

เลขที่ 249/3 ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-331429/087-2941590 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานรับอะไหล่ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีท่ีฝ่ายบุคคล  บจก.เขาแดง
คอนสตรัคช่ัน ติดต่อ คุณอรนุช 

1.เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.อดทน/ไม่เกี่ยงงานขับรถยนต์ได้ 
4.ต้ังใจท างาน/มีความซื่อสัตย์ 
5.ซ่อมเครื่องจักรหนัก เครื่องยนต์ได้ 
6.มีประสบการณ์ในการท างาน 
7.ขยันและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.ตรงต่อเวลา 
9.ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี  

1.ส่ังซื้ออะไหล่ 
2.ขายช้ินส่วนอะไหล่ให้แก่ลูกค้า 
3.ลงเอกสารการรับและการจ่ายอะไหล่ 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 


