
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่นราชมังคลา 
เลขที่ 3 ถนนชลาทัศน์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานเบเกอรี ่

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตัวเองท่ี
โรงแรม  เดอะเบด  เวเคช่ัน 
ราชม้งคลา หรือส่งมาท่ี Email : 
thebed.HR@gmail.com 
 เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศชาย/หญิง    อายุ  25  ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่ 
4.สามารถท างานเป็นกะได้ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี/รักงานบริการ 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.รูปถ่าย  1  รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
5.ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน (ถ้าม)ี 1 ชุด 

1.คิดเมนูใหม่ๆ 
2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว 
3.ดูแลวัตถุดิบ ประเมินอัตราการใช้วัตถุดิบ 
4.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการ  
1.อาหารกลางวัน  
2.ประกันสังคม  
3.ท่ีพัก 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่นราชมังคลา 

เลขที่ 3 ถนนชลาทัศน์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  088-7736353 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานท าความสะอาด 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตัวเองท่ี
โรงแรม  เดอะเบด  เวเคช่ัน 
ราชม้งคลา หรือส่งมาท่ี Email 
: thebed.HR@gmail.com 
 เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศหญิงอายุ  25  ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิ 
3.มีประสบการณ์ด้านโรงแรม 
4.สามารถท างานเป็นกะได้ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.รูปถ่าย  1  รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
5.ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 1 ชุด 

1.ท าความสะอาดท่ีพักตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารและ
นอกอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่นราชมังคลา 

เลขที่ 3 ถนนชลาทัศน์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  088-7736353 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

กุ๊กครัวไทย/กุ๊กครัวจีน 
จ านวน 4 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตัวเองท่ี
โรงแรม  เดอะเบด  เวเคช่ัน 
ราชม้งคลา หรือส่งมาท่ี Email 
: thebed.HR@gmail.com 
 เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศหญิงอายุ  25  ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีประสบการณ์ด้านครัวไทย-จีน 
4.สามารถท างานเป็นกะได้ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี   
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.รูปถ่าย  1  รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
5.ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 1 ชุด 

1.ท าความสะอาดท่ีพักตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารและ
นอกอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการ  
1.อาหารกลางวัน  
2.ประกันสังคม  
3.ท่ีพัก 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ปิติ ฟูดส์ จ ากัด 

เลขที่  33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   062-2457625 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
หัวหน้าแผนกQA. 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตัวเองท่ี
บริษัทหรือส่งประวัติทางอีเมล์ 
pitifoodssing@gmail.com 
  

 

 

 

 

 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
4.มีความคล่องแคล่ว/รับผิดชอบในหน้าท่ี  
5.กระตือรือร้นในการท างาน 
6.มีประสบการณ์งาน QA.พิจารณาเป็นพิเศษ 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
2.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
3.ใบผ่านการฝึกอบรมหรือใบผ่านงาน 1 ชุด 
4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ส าหรับผู้ชาย) 1 ชุด 
6.เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสาร
การเปล่ียนช่ือ-สกุล ฯลฯ 

1.รับแผนงานการผลิต/รายละเอียดของ Order /สเปคของ
สินค้าจากผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพถ่ายทอดให้กับผู้อื่น 
2.พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อสามารถผลิตสินค้าท่ี
มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดท าเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการจัดท าระบบต่าง ๆ 
3.ด าเนินการส่งอุปกรณ์เพื่อสอบเทียบจัดท าแผน Validate 
4.ก าหนดความถ่ีในการสุ่มตรวจสอบสินค้า วัตถุดิบและอื่น ๆ 
เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
5.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
6.ควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบ/สินค้า 
สารเคมี/สารปรุงแต่งให้มีคุณภาพถูกต้องตามท่ีก าหนด 
7.ทบทวนเอกสารระบบพร้อม update ให้เป็นปัจจุบัน 
8.ประสานงานกับหน่วยงายภายนอกเกี่ยวกับการตรวจ
ติดตาม และแจ้งให้กับหน่วยงานภายในรับทราบ 
9.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์และ
เคมีและพนักงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ         

พบเห็นองค์กร/บุคคล มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


