
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าท่ีผ่าปลา-หม้อนึ่ง 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th 
 

 

1.เพศชาย / หญิง อายุต้ังแต่ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ.ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีความขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มี
ภาวะความเป็นผู้น า 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
5.สามารถท างานในพื้นท่ีเปียก และทน
กล่ินคาวปลาได้ดี 
6.หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มแจกฟรี พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
7.สวัสดิการเบิกเงินฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาและ
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดภายในและภายนอกองค์กร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 

https://smartjob.doe.go.th/


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยแผนกขูดสะอาด 
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยแผนกบรรจุ 
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสเปรย์ปลา 

จ านวน 9 อัตรา 
 

350-358 บาท/วัน 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์ 
เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้
ท่ีระบบ Smart job ของกรมการ
จัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th  
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ18 ปี ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.สามารถเขียนข้อมูลได้ 
7.สามารถควบคุมพนักงานได้ 
8.มีความเป็นผู้น า 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
7.สวัสดิการเบิกเงินฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาและ
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดภายในและภายนอกองค์กร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานขับรถโฟล์ดลิฟท์ 
จ านวน 3 อัตรา 

 

358 บาท/วัน 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th  
 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ 20 ปี -7howx 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
7.มีประสบการณ์ด้านการขับรถโฟล์คลิฟท์ 
8.มีใบรับรองผ่านหลักสูตรการอบรมโฟล์คลิฟท์ 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มพร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
7.สวัสดิการเบิกเงินฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาและ
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดภายในและภายนอกองค์กร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานข้อมูล แผนกผ่าปลา 
จ านวน 5 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 

 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th  
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 22 ปี ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
7.ท างานในพื้นท่ีร้อนได้ 
8.ท างานในพื้นท่ีท่ีมีกล่ินคาวได้ 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มพร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
7.สวัสดิการเบิกเงินฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาและ
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดภายในและภายนอกองค์กร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 

 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th  
4.ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 
 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,การ
จัดการ,การจัดการโลจิสติกส ์
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4. มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
7.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพและ
ระบบการผลิตเป็นอย่างดี 
8.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารหรือ
อุตสาหกรรมใกล้เคียงอย่างน้อย 5 ปี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มพร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
7.สวัสดิการเบิกเงินฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาและ
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดภายในและภายนอกองค์กร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

https://smartjob.doe.go.th/


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างซ่อมบ ารุง 

จ านวน 4 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์) 
เวลา (08.30 - 11.30)  
3. ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 
4.สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ท่ี
ระบบ Smart job ของกรมการ
จัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th  
 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์/ช่างกล /
ช่างกลึง/เทคนิคการผลิต/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานเข้ากะได้ ท างานในวันหยุดได้ 
4.มีประสบการณ์ด้านงานช่างจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 
 

1. รับผิดชอบงานกลึง งานซ่อมบ ารุง-ซ่อมสร้าง 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
2. งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจาก  
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5.ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

หัวหน้าหน่วยแรงงานสัมพันธ ์
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา (08.30 - 11.30)  
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 
  

1.เพศชาย/หญิง อายุต้ังแต่ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,
นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์ /สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานเข้ากะได้ ท างานในวันหยุดได้ 
4.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเบ้ืองต้น,มี
ทักษะการส่ือสาร,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี 
5.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารและ
โรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง 1-3 ปีจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมWord / 
Excel / Power Point ได้ดี 

1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ  
2.ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทท้ังภายใน
และภายนอก  
3.ดูแลควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับการท างาน 
และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ  
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5.ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าท่ี QC.Packing 
จ านวน 3 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์) 
เวลา (08.30 - 11.30)  
**บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล ฟู๊ด
(ใกล้รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์/รพ.
ธัญญารักษ์สงขลา) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ท่ี
ระบบ Smart job ของกรมการ
จัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ป.ตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร    
การจัดการอุตสาหกรรม /สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานล่วงเวลาได้ /เข้ากะกลางคืนได้ 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.มีประสบการณ์การด้านโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี 
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม  
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/ตรวจสุขภาพประจ าปี  
5.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

1. ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อย
กระป๋อง  
2. ทดสอบการเตรียม Media /ทดสอบการ
ช่ังสาร Premix /ทดสอบเครื่องช่ังท่ีใช้
ในไลน์ผลิต /ทดสอบกระป๋องเปล่าท่ีจะเข้า
สู่ไลน์ผลิต /ทดสอบการ Inkjet Code ท่ีฝา
และก้นกระป๋อง /ทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่างๆ ก่อนการใช้งาน/ ทดสอบจุด CCP 
ส่วนงาน Frozen Loin /บรรจุ ตรวจสอบ 
GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/
ปล่อยกระป๋อง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างเครื่องท าความเย็น 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์) 
เวลา (08.30 - 11.30)  
**บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล ฟู๊ด
(ใกล้รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์/รพ.
ธัญญารักษ์สงขลา) 
3.ลงทะเบียนสมัครงานได้ท่ีระบบ 
Smart job ของกรมการจัดหางาน 
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์/
ช่างไฟฟ้าหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานล่วงเวลาได้ /เข้ากะกลางคืนได้ 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.มีประสบการณ์การด้านโรงงานพิจารณา
เป็นพิเศษ 
 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5.ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างปิดฉลาก 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์) 
เวลา (08.30 - 11.30)  
**บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล ฟู๊ด
(ใกล้รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์/รพ.
ธัญญารักษ์สงขลา) 
3.ลงทะเบียนสมัครงานได้ท่ีระบบ 
Smart job ของกรมการจัดหางาน 
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์/
ช่างไฟฟ้าหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานล่วงเวลาได้ /เข้ากะกลางคืนได้ 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.มีประสบการณ์การด้านโรงงานพิจารณา
เป็นพิเศษ 
 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
5.ตรวจสุขภาพประจ าปี    
6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

https://smartjob.doe.go.th/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 

เลขที่ 122/36  ม. 8 ถ.ติณสูลานนท์(ท่าสะอ้าน) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  โทร 063-5359022 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

แม่บ้าน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
บรัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
4.ใบผ่านงาน(ถ้าม)ี 
5.ส าเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) 

1.เพศหญิง 
2.อาย ุ22 - 30 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ซื่อสัตย์ 
5.รักความสะอาด 
6.มนุษย์สัมพันธ์ด ี
7.รักงานบริการ 
8.มีความรับผิดชอบ 

1.ท าความสะอาดส านักงานและอาคารสถานท่ี 
2.ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยพื้นท่ีได้รับมอบหมาย 
3.ดูแลน้ าด่ืมแกพนักงาน 
4.ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


