
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท ซีอีเอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
เลขที่ 237/4 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-496885 ต่อ 150, 061-4138779  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
E&I Technician 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างบริษัท 
 

สมัครงานท่ี บจก. ซีอีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส  
หรือส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง     
E-mail supapornd@cesteam.co.th 
 

1.เพศชาย อายุ 23 ปี ขี้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า  
3.ผ่านการอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
4.มีประสบการณ์การท างานOffshoreจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

Estimator 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้างบริษัท 
 

สมัครงานท่ี บจก. ซีอีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส  
หรือส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง     
E-mail :supapornd@cesteam.co.th 
หรือ  Banditr@cesteam.co.th 
 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ  23 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 
3.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ 
4.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ material พิจารณาเป็นพิเศษ 
6.สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

mailto:supapornd@cesteam.co.th


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท คลังเหล็กสงขลา  จ ากัด 
เลขที่ 47/1 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 0611761110 , 0611767778 (คุณแก้ว) 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานฝ่ายขนส่ง 
จ านวน 2 อัตรา 

 

 400 บาท/วัน 
 

สามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้
ท่ีบริษัท คลังเหล็กสงขลา จ ากัด / 
ห้าแยกน้ ากระจาย ใกล้กับไปรษณีย์
พะวง ต้ังแต่เวลา 08.30 -15.30 น. 

1.เพศชาย อายุ 25-40 ปี  
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ไม่เกี่ยงงาน/มีความรับผิดชอบ 
4.มีความอดทน ขยัน  
5.พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเอง 
6.เช่ือฟังค าส่ังผู้บังคับบัญชา 
7.ท างานนอกเหนือต าแหน่งได้ 
8.ต้องมีใบขับข่ี ท.2 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
และสามารถท างาน
นอกเหนือต าแหน่ง 

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..ส าเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร  1  ใบ 
6.ส าเนาใบขับข่ี 1  ใบ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท คลังเหล็กสงขลา  จ ากัด 
เลขที่ 47/1 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 0611761110 , 0611767778 (คุณแก้ว) 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานยกเหล็ก 
จ านวน 1 อัตรา 

 

 325 บาท/วัน 
 

สามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้
ท่ีบริษัท คลังเหล็กสงขลา จ ากัด / 
ห้าแยกน้ ากระจาย ใกล้กับไปรษณีย์
พะวง ต้ังแต่เวลา 08.30 -15.30 น. 

1.เพศชาย อายุ 25-40 ปี  
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีความอดทน ขยัน  
4.พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเอง  
5.เช่ือฟังค าส่ังผู้บังคับบัญชา  
6.สามารถท างานนอกเหนือ
ต าแหน่งตัวเองได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
และสามารถท างาน
นอกเหนือต าแหน่ง 

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..ส าเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร  1  ใบ 
6.ส าเนาใบขับข่ี 1  ใบ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เฮลลิคัล บีม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เลขที่  131/3 ม.3 ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-6405374 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างกลึง 

จ านวน 1 อัตรา 
 

 ตามโครงสร้างบริษัท 
 

กรอกใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก. เฮลลิคัล บีม เอ็นจิเนียริ่ง  
ตรงข้าม ปั้มปตทควนหิน  เวลา 
08.30 -15.30 น. 

1.เพศชาย 
2.อายุ 20-45 ปี หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
3.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีเครื่องกล  
4.มีประสบการณ์งานกลึง พิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ความขยัน/รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
6.สามรถถอดและประกอบช้ินส่วนงานกลึงของ
เครื่องจักรได้ 
7.สามารถดูแลรักษาแท่นกลึง เครื่องมือ ทุกช้ิน
ท่ีใช้ในการท างาน 
8.ท าความสะอาดหลังปฏิบัติงานเสร็จ 

1.งานกลึงช้ินส่วนเครื่องจักรในโรงงาน 
2.ถอด-ประกอบช้ินส่วนงานกลึงของเครื่องจักรได้ 
3.สามารถเป็นช่างเช่ือมได้ด้วย  
4.ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกันได้ 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
6.สามารถท างานนอกเหนือต าแหน่ง 
7.ดูแลรักษาแท่นกลึง เครื่องมือ ทุกช้ินท่ีใช้ในการท างาน 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม  
2.ข้าวฟรี1มื้อ ช่วงเวลาท าโอที 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


