
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์ จ ากัด 

เลขที่  44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-0399789,074-436919  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานรายวัน 
จ านวน 10 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่
สมัครได้ท่ีร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(อยู่แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา) 
หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ท่ี 
siamkitchenfood@hotmail.com 

 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สุขภาพร่างกาย แข็งแรง 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.สามารถท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายให้ในลักษณะอื่นได้  
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ  
3.ส าเนาใบผ่านงาน  1 ฉบับ(ถ้าม)ี 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้าม)ี 

 

 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์ จ ากัด 

เลขที่  44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-0399789,074-436919  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ (QC)  

จ านวน 5 อัตรา 

เอกสารในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
5.ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) 
6.ใบอนุญาตขับขี่(หากมี) 
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่
สมัครได้ท่ีร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(อยู่แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา) 
หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ท่ี 
siamkitchenfood@hotmail.com 
 

 

 

1.เพศหญิง/เพศชาย  
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารหรือสาขาอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.อายุ 24 ปีข้ึนไป 
4.มีประสบการณต์รวจสอบ
คุณภาพ/ด้านโรงงานอาหาร 
5.ท างานภายใต้ความกดดันได้ 
6.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

1.รับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรท าความเข้าใจ
และน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์แผนก 
2.ก าหนดวิธีการท างานให้สอดคล้อง/บรรลุวัตถุประสงค์ 
3.รวบรวมข้อมูลและรายงานวัตถุประสงค์ให้ฝ่ายบริหาร 
4.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต 
5.ด าเนินการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต 
6.ควบคุมและตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
7.ด าเนินการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพในแบบฟอร์ม
คุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 
8.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  เซาท์เทิร์นแดรี ่ จ ากัด 

เลขที่  99/9 หมู่ที่ 4 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-386805 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานรายวัน
นมพาณิชย์ 

 จ านวน 5 อัตรา 
 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถมาสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีบจก.เซาท์เทิร์นแดรี่   
หรือส่ง Resume มาท่ี 
Stdmilk2553@gmail.com 

 

 

1.เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นไป 
3.มีประสบการณ์ด้านงานโรงงาน 
4.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
5.สามารถเข้างานเป็นกะได้ 
6.สามารถท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายให้ในลักษณะอื่นได้  
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

1.เตรียมอุปกรณ์ใช้ในการผลิตนม 
2.รักษาความสะอาดอุปกรณ์ 
เครื่องจักร พื้นท่ีท างานให้ตรง
ตามมาตรฐาน GMP/HACCP 
3.นับจ านวนนมขวดท่ีผลิตได้แต่
ละวันพร้อมตรวจสอบคุณภาพ 
4.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

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 (ถ้ามี) 
6.ใบอนุญาตขับขี่ (หากมี) 
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีจีเบดดิ้ง จ ากัด 

เลขที่  2/1-2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-894366-4 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

1. พนักงานขาย 
2. พนักงานสต๊อคสินค้า 
3. พนักงานส่งสินค้า 
จ านวน 3 อัตรา 
 

10,500-13}500 บาท/เดือน  
ตามต าแหน่งงาน (รวม
ค่าอาหารกลางวัน) 
พนักงานทดลองงานใช้เวลา 
4 สัปดาห์ มีเบ้ียเล้ียง 200 
บาท/วัน 
เมื่อผ่านงานจึงจะได้รับ
เงินเดือนตามอัตราท่ีบริษัท
ก าหนด 

การสมัคร  
1.สามารถกรอกได้ท่ีหน้าร้าน  
(ส าหรับการเดินทาง ค้นหาใน google maps 
พิมพ์ค าว่าซีจีเบดด้ิง สาขากิมหยง) 
2.แอดไลน์เข้ามาเพื่อกรอกใบสมัคร@082nevxm 
 

 

 

1.เพศหญิง/เพศชาย  
2.อายุ 18-35 ปี 
3.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
5.มีประสบการณ์การ การท างาน
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.ท างานภายใต้ความกดดันได้ 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.เวลาท างาน 09.00-18.00 น. 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.โบนัส ไม่ขาดงาน จ านวน 500 บาท 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีจีเบดดิ้ง จ ากัด 

เลขที่ 170/4 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  089-654-2666 089-654-2777 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานขับรถส่งของ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง สามารถกรอกด้วยตนเองได้ท่ี 
บจก. จี เอ็ม เจ มาร์เก็ตต้ิง 
170/4 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา  

 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ 20-45 ปี 
3.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
4.รู้เส้นทาง หาดใหญ่ และ สิงหนคร 
5.มีประสบการณ์การในการท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.ท างานภายใต้ความกดดันได้ 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.มีใบขับข่ี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จ ากัด 

เลขที่ 44/2-3 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   093-5823185 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานฝ่ายผลิต  
จ านวน 10 อัตรา 

ตามข้อตกลง สามารถสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 
สาขาเรือนไทย (หน้าม.หาดใหญ่) 
เวลา 09.00 – 16.00 น.  
หรือส่งประวัติผ่าน
hrobaankokai@gmail.com 

1.เพศชาย อายุ 22-35 ปีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
2.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/คล่องแคล่วว่องไว 
4.รักความสะอาด ท างานเป็นระเบียบ 
5.รู้หน้าท่ีและมีความกระตือรือร้น  
6.ท างานภายใต้ความกดดันได้/ท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ 
2.โบนัสประจ าปี / คอมมิชช่ัน/ยูนิฟอร์ม 
3.เบ้ียขยัน / เบ้ียเล้ียง / โบนัส 
4.ท่องเท่ียวประจ าป/ีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 

ผู้จัดการสวนมะพร้าว 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง สามารถสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 
สาขาเรือนไทย (หน้าม.หาดใหญ่) 
เวลา 09.00 – 16.00 น.  
หรือส่งประวัติผ่าน
hrobaankokai@gmail.com 

 

 

1เพศชาย / เพศหญิงอายุ 25 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาการเกษตร พืชศาสตร์/สาขาอื่น ๆ  
3.พักค้างคืนท่ีสวนอย่างน้อย 4-5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ 
4.มีประสบการณ์ด้านพืชไร่ พืชสวน 
5.รู้หน้าท่ีและมีความกระตือรือร้น  
 
 

1.จัดการดิน ปุ๋ย และดูแลสวน วางแผน
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
2.จัดการผลผลิตเพื่อส่งต่อเข้ากระบวนการ
ผลิตและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ 
2.โบนัสประจ าปี / คอมมิชช่ัน/ยูนิฟอร์ม 
3.เบ้ียขยัน / เบ้ียเล้ียง / โบนัส 
4.ท่องเท่ียวประจ าป/ีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 

 


