
 

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 

 

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 / 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 

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
แผนกขูดสะอาดแผนกบรรจุ 

จ านวน 10 อัตรา 
 

322-350 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 - 45ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.สามารถเขียนข้อมูลได้ 
 

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 5 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.อายุ18 - 45ปี 
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 
หจก. เคพี.มาร์เก็ตติ้งหาดใหญ่(2006) 

เลขที่ 38/4 ถ.ลูกเสือ ต.บ้านพร ุอ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 082-4290792 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานขายผลิตภัณฑ์ 
ท าความสะอาดรถยนต์เคพี 

จ านวน 4 อัตรา 
 

10,000 บาท/เดือน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเอง   
หจก. เคพี.มาร์เก็ตต้ิงหาดใหญ่ 

 
 
  
 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป 
5.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
6.สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 
7.พื้นท่ีต้องดูแล จังหวัดระยอง,
จังหวัดชลบุรี,จังหวัดตราด 
 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม  
2.รถประจ าต าแหน่ง 1 คันพร้อมบัตรเติมน้ ามัน 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.บ้านพักพนักงาน 1 หลัง(ค่าเช่าเดือนละ 2,500 -3,000 บาท) 
5.โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องพร้อมค่าโทรรายเดือน 500 บาท  
6.ยูนิฟอร์ม 
7.ค่าคอมมิสช่ัน 10,000 – 25,000 บาท 
8.เปอร์เซ็นต์จากการขาย 10 % ของราคาสินค้า 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงงานผลิตขนม ปอง ปั้น แป้ง 

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 097-1107832 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

เสมียน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

10,000 บาท/เดือน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเอง ท่ีโรงงานผลิตขนม ปอง ปั้น แป้ง 
(แถววัดท่าช้าง 3 แยกเล้ียวซ้ายเข้าทางซอนรีสอทร์สุขเกษม 
500 เมตร เจอ 4 แยกรีสอทร์ เล้ียวซ้าย เข้ามาทางซอยป่า
ยาง 100 เมตร เจอ 3 แยกเล็กๆเล้ียวซ้าย ตรงมา 100 
เมตรเจอโค้งขวาขับมา 50 เมตร โรงงานอยู่ซ้ายมือ สีแดง) 

 
 
  
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 27 ปีขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิ ปวส.สาขาบัญชี ขึ้นไป 
5.ขยัน/อดทน/ซื้อสัตย์ 
6.มีความเป็นผู้น า 

1.ดูแลบัญชีร้าน 
2.ดูแลสต๊อกสินค้า 
3.ตรวจสอบรายการส่ง 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท นรพลกรุ๊ป จ ากัด 

เลขที่ 520 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 095-4406360 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

แม่บ้าน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
บริษัท นรพล กรุ๊ป 

 
 
  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.ไม่จ ากัดวุฒิ 
4.ขยัน/อดทน/ซื้อสัตย์ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 

1.ดูแลบัญชีร้าน 
2.ดูแลสต๊อกสินค้า 
3.ตรวจสอบรายการส่ง 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อีเอสพี แวร์ โพรเทคชั่น เซอร์วิส จ ากัด 

เลขที่ 98/9 ม.10  ต.เขารูปช้าง อ.เมืองจ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-323375 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

แม่บ้าน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

8,000-10,000 บาท/เดือน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ีคุณแนน ณ 
บจก. อีเอสพี แวร์ โพรเทคช่ัน เซอร์วิส  

 
 
  

 

1.เพศหญิง  
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ซื้อสัตย์ 
4.ไม่จ ากัดวุฒิ 
5.สามารถดูแลเด็กเล็กได้ 
6.สามารถปฏิบัติงานได้ 3 แห่ง  ออฟฟิศ โรงงานและท่ีบ้าน 
7.ท างานจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
8.มีประสบการณ์เป็นแม่บ้านมาก่อน 
9.สามารถเล้ียงสุนัขได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรมพี เอส ศรีภู 

เลขที่ 1  หมู่ที่ 1 ซอยพีเอสศรีภู ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-555888-9,094-5904627 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
แม่บ้าน 

จ านวน 4 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างฯ สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
โรงแรมพี เอส ศรีภู  

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

1.เพศหญิง 
2.อายไุม่เกิน 45 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ซื่อสัตย์ 
5.รักความสะอาด 
6.มนุษย์สัมพันธ์ด ี
7.รักงานบริการ 
8.มีความรับผิดชอบ 

1.ท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 
2.ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยในห้องพักหรือพื้นท่ีได้รับมอบหมาย 
3.หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
4.เวลาท างาน 08.00-17.00 
5.ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน บ้านเราไม้แบบ หาดใหญ่ 
สอบถามเพ่ิมเติมโทร 086-7781877 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

350-400 บาท/วัน สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี
ร้านบ้านเราไม้แบบหาดใหญ่  

 

1.เพศชาย 
2.อายไุม่เกิน 50 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ซื่อสัตย์ 
5.มีใบขับข่ีส าหรับรถบรรทุก 6 ล้อ 
6.มนุษย์สัมพันธ์ด ี
7.ใจรักงานบริการ/มีความรับผิดชอบ 
8.ขับรถกระบะได้และมีใบขับข่ีรถยนต์ 
9.รักการเรียนรู ้

1.ขับรถส่งของตามเส้นทางท่ีลูกค้าแจ้ง 
2.ยกของและลงของได้ 
3.เวลาท างาน 08.00-17.00 
4.ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


