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บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จ ากัด รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส.และปริญญาตร ี
ต าแนนงงทีเ่ปิดรับสมคัร ดังนี ้
1.ผู้จัดการโรงงาน 
Job Descriptions 

- มีความรู้ด้านการน าเทคโนโลยีตงางๆและเครื่องมือด้านอตุสานกรรมอานารเป็นอยงางดี  
- วางแผน ก านนด ควบคุม การผลิตตลอดกระบวนการผลติทุกขั้นตอน  
- วางแผนควบคุมความปลอดภยัสขุอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานของพนักงาน  
- ดูแลระบบคุณภาพและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน GMP และ HACCP  
- ควบคุมดูแลใน้การด าเนินกจิกรรมด้านรับวตัถุดิบ การเตรยีมวัตถดุบิกระบวนการแปรรูปอานารในไ้ดผ้ลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รูปอยงางมีประสิทธิภาพ  
- ปรับปรุงสายการผลิตและแกไ้ขกระบวนการผลติเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และของเสยี  
- ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายผลติใน้เน็นเป็นไปตามแผน  
- รวบรวมจัดการรายงานผู้บังคับบญัชา  

Qualifications 

1. เพศชาย/นญิง อายุ 25-35 ปี 
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอานาร/ วิทยาศาสตร์อานาร / เทคโนโลยีอานาร นรือที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต 5 ปี นรือ มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 ปี 
4. พูด องาน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ด ี

2.ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
Job Descriptions 

- มีความรู้ด้านการน าเทคโนโลยีตงางๆและเครื่องมือด้านอุตสานกรรมอานารเป็นอยงางด ี 
- วางแผน ก านนด ควบคุม การผลิตตลอดกระบวนการผลติทุกข้ันตอน  
- วางแผนควบคุมความปลอดภยัสขุอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานของพนักงาน  
- ดูแลระบบคุณภาพและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน GMP และ HACCP 
- ควบคุมดูแลใน้การด าเนินกจิกรรมด้านรับวตัถุดิบ การเตรยีมวัตถดุบิกระบวนการแปรรูปอานารในไ้ดผ้ลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รูปอยงางมีประสิทธิภาพ  
- ปรับปรุงสายการผลิตและแกไ้ขกระบวนการผลติเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และของเสยี  
- ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายผลติใน้เน็นเป็นไปตามแผน  
- รวบรวมจัดการรายงานผู้บังคับบญัชา  

Qualifications 

1. เพศชาย/นญิง อายุ 25-35 ปี 
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอานาร/ วิทยาศาสตร์อานาร / เทคโนโลยีอานาร นรือที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต 5 ปี นรือ มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 ปี 
4. พูด องาน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ด ี

3.ช่างเคร่ืองกล                                                                                                                                 
Job Descriptions 
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-ดูแลอุปกรณ์และตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ควบคุมภายในโรงงาน                                                                    
-วิเคราะน์ปญันาเกีย่วกับระบบของเครื่องจักร                                                                                               
-ซงอมแซมดูแลเครื่องจักรได้ นรือตามงานท่ีได้รบัมอบนมาย 

Qualifications 

1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี 
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขา ชงางเทคนิค/ชงางกล สายชงางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. ประสบการณ์ชงางในโรงงานอุตสานกรรม 2 ปี ข้ึนไป เคยท างานโรงงานอุตสานกรรมอานารมากงอน จะพิจารณาเป็น

พิเศษ 
4. มีความรู้นรือประสบการณ์ในเรื่องการใช้งานเครื่องจักร 
5. สามารถควบคุม/แก้ไขปัญนาเครื่องจักรในเบื้องต้นได ้
6. แก้ไขปัญนานนา้งานไดเ้ป็นอยงางด ี

4.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
Job Descriptions 

- จัดท าเอกสารขาเข้า  
- ออก INVOICE และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากงอนน าเข้าคลัง  
- ติดตงอประสานงานและจัดท าเอกสารการน าเข้า สงงออกสินคา้ ใน้กับ Shipping and forwarder กับทุกฝ่ายนรือ
ตามงานท่ีไดร้ับมอบนมาย  
- ควบคุมและจดัตารางการสงงของใน้ลูกค้าอยงางมีประสิทธ  ภาพ  
- ควบคุมสินค้าและเช็คสต๊อกสินคา้และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

Qualifications 

1. เพศชาย/นญิง อายุ 23-35 ปี 
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ นรือ สาขาโลจสิติกส ์
3. พูด องาน เขียน ภาษาอังกฤษได้เปน็อยงางดี 

 

5.เจ้าหน้าที่การตลาด 
Job Descriptions 

-วางแผน วิเคราะน์การตลาด ใน้กับฝ่ายขาย  
-แก้ปัญนาเฉพาะนนา้เกี่ยวกับงานขาย  
-สนับสนุน แผนการตลาด  
-พัฒนากลยุทธการตลาด เพื่อสงงเสริมยอดขายสินค้า 

Qualifications 

1. เพศนญิง/ชาย อายุ 25-38 ปี 
2. จบการศึกษาระดับ ปวส- ปริญญาตรี เกี่ยวกับการตลาด การสงงเสริมการขาย 
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย นรืงานเดี่ยวกับกลยุทธ์การขาย 2-5 ปี มีบุคลิกภาพด ี
4. สามารถเดินทางไปท างานนอกสถานท่ีนรือตงางจังนวัดได ้



      บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จ ากัด 
68 หมู่ 9 ถ.อนามัยตะลุโบะ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

 TEL: 086-4895257, 086-4005387, 073-710112                                                                                           
TAX ID: 0945564000481, EMAIL: LEEYAHALALFOODS@GMAIL.COM  

 

 

5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอยงางดี เรียนรู้งานได้เร็วและท างานเป็นทีมได ้
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ (จะพจิารณา เป็นพิเศษ) 
7. สามารถทนรับแรงกดดันได ้
8. มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ชอบพบปะผู้คน 
9. สามารถขับรถยนตไ์ด้ มีใบขับขี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ) 

6.เจ้าหน้าที่ธุรการ 
Job Descriptions 

-ดูแลรับผิดชอบเรื่องทั่วไป                                                                                                                                
-จัดท าเอกสารตงางๆ ที่เกี่ยวข้องกบัระบบงาน และที่ไดร้ับมอบนมาย                                                               
-ประสานงานกบันนงวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ                                                                              
-งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบนมายนรือตามงานท่ีได้รบัมอบนมาย                                                                                      
- งานธุรการภายในบริษัท                                                                                                                                     
- ด าเนินการด้านเอกสารงานบุคคล                                                                                                                                
- ด าเนินการด้านเอกสารการจดัซือ้                                                                                                                            
- บันทึก และรายงานประวัติการท างานของพนักงาน ขาด ลา มาสาย การฝึกอบรม                                                                 
- ควบคุม ดูแลเอกสารส าคัญของพนักงาน และอัพเดตประวัติบุคลากรประจ าปี                                                                  
- ดูแล และควบคุมการใช้อุปกรณต์งางๆ ของส านักงาน                                                                                         
- ดูแลการจดัสงงเอกสารและการจา้งงานของเจ้านน้าท่ีรับสงงเอกสาร - สนับสนุนกิจกรรมตงางๆ ตามทีไ่ด้รับ
มอบนมาย 

Qualifications 

1. เพศนญิง อายุ 22-35 ปี 
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ด้านบรนิารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ นรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และงานในระบบสารสนเทศได้เป็นอยงางด ี
4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสาร และตดิประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอยงางดี 
5. มีความอดทน และสามารถปฏิบัตงิานภายใต้ความกดดันได้ด ี

7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 
Job Descriptions 

- วางแผนกลยุทธ์ ในงานด้านการขายสินค้าที่ผลิตของบริษัทในลู้กคา้ตงางประเทศ และเปิดลูกค้าในมงๆ                      
-บรินารจดัการยอดขายและทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง                                                                                                     
-นาชงองทางการน าเสนอสินค้าท่ีมอียูงเข้าสูงตลาดเป้านมาย ใน้เป็นไปตามนโยบาย เป้านมายของบริษัท                                       
-ประสานงานกับผู้แทนฝ่ายขายตงางประเทศ ตัวแทนจ านนงายตงางประเทศ และแผนกตงางๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกค า
สั่งซื้อสินค้า ตลอดจนติดตามเพื่อใน้สินค้าได้ถูกจัดสงงถึงผู้สั่งซื้อ                                                                                       
- ก านนดเป้านมายการด าเนินการ วางแผน ควบคุม บรินารจัดการงานขายและพัฒนาธรุกิจใน้เป็นไปตามเป้านมาย 
นรือตามงานท่ีได้รับมอบนมาย 
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Qualifications 

1.  เพศนญิง/ชาย อายุ 25-38 ปี                                                                                                                          
2.  จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีเกี่ยวกับการตลาด การสงงเสริมการขายสาขานานาชาต ิ                                                                             
3.  มีประสบการณ์ทางดา้นงานขาย นรืงานเดี่ยวกับกลยุทธ์การขาย 2-5 ปี มีบุคลิกภาพด ี                                                           
4.  สามารถเดินทางไปท างานนอกสถานท่ีนรือตงางจังนวัดได ้                                                                                                         
5.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอยงางดี เรียนรู้งานได้เร็วและท างานเป็นทีมได ้                                                             
6.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี                                                                                                                  
7.  สามารถทนรับแรงกดดันได้                                                                                                                                          
8.  มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ชอบพบปะผู้คน                                                                                                                
9.  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ) 

 

8.เจ้าหน้าที่ R&D 
Job Descriptions 

-ก านนดวัตถุประสงค์ของแผนกและวิธีการควบคุมและตดิตามวตัถปุระสงค์แผนกประจ าวัน                               
-คิดค้นพัฒนาผลติภณัฑ์ในมงๆ  และพัฒนาปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดมิ นรือตามงานท่ีได้รับมอบนมาย 

Qualifications 

1. เพศนญิง อายุ 22-35 ปี 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 
3. สาขา Food science จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. พูด องาน เขียน ภาษาอังกฤษได้เปน็อยงางดี 

9.หัวหน้าบัญชี (สมุห์บัญช)ี                                                                                                                                
Job Descriptions 

- รับผิดชอบในการปิดบญัชีรายเดอืน รายไตรมาส และรายปีและจดัท ารายงานทางการเงินและนมายเนตุประกอบ
งบการเงิน                                                                                                                                                            
- จัดท างบกระทบยอดบญัชีในงบดุล รายงานวิเคราะน์ การตั้งบัญชีค้างจงาย และเอกสารรายการที่เกีย่วข้องกับบัญชี 
- ควบคุมการปฏิบตัิงานของแผนกบัญชีท่ัวไป, บัญชีต้นทุน                                                                                        
- จัดท าแบบ ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50                                                                                                                 
- ดูแลบัญชีด้านภาษี ตรวจสอบค านวณภาษี/จัดท าแบบน าสงงภาษีทกุประเภท ใน้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เชงน 
ภ.พ.30 นัก ณ ท่ีจงาย                                                                                                                                           
- จัดท าเอกสารบญัชีท่ัวไป และบนัทึกรายการในโปรแกรมบัญช ี                                                                                  
- จัดท ารายการผลก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อบันทึกบัญชี และผลของก าไรขาดทุนตงองบการเงิน 

- จัดเตรยีมเอกสารรายวันท่ัวไป รายงานทางการเงิน และจดัท าวิเคราะน์ทางการเงิน                                                                          
- มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Excel และ โปรแกรม EXPRESS  

Qualifications 



      บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จ ากัด 
68 หมู่ 9 ถ.อนามัยตะลุโบะ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

 TEL: 086-4895257, 086-4005387, 073-710112                                                                                           
TAX ID: 0945564000481, EMAIL: LEEYAHALALFOODS@GMAIL.COM  

 

 

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีสาขาบัญช ี                                                                                                                  
2. เพศนญิง                                                                                                                                       
3.อายุ 30 ปีขึ้นไป                                                                                                                                          
4.มีประสบการณ์ในการท างานอยงางน้อย 3-5 ปี 

10.พนักงานบัญช ี                                                                                                                            
Job Descriptions 

- บันทึกบัญชีประจ าวัน                                                                                                                       
- จัดท าเอกสารบญัชีท่ัวไป และบนัทึกรายการในโปรแกรมบัญช ีEXPRESS                                                                                  
- จัดเตรยีมเอกสารรายวันท่ัวไป รายงานทางการเงิน และจดัท าวิเคราะน์ทางการเงิน                                                                          
- มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Excel และ โปรแกรม EXPRESS  

Qualifications 
1.วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี                                                                                                                   
2. เพศนญิง                                                                                                                                       
3.อายุ 25 ปีขึ้นไป                                                                                                                                          
4.มีประสบการณ์ในการท างานอยงางน้อย 3-5 ปี 

 
ทุกต าแหน่งงาน เอกสารที่ใช้ในการสมัครงานมีดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ  
4. รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)  
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี)  
6.ใบอนุญาตขับขี่ (หากม)ี  
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร  
8.ใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 

 

******************************* 


