
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงงานผลิตขนม ปอง ปั้น แป้ง 

เลขที่ 9/9 ม. 2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่่า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-6087309,081-5987925 
ต่าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 

พนักงานโทรเช็คสินค้า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

320 -450 บาท/วัน 
 

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 25 - 40 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.ขยัน/อดทน/ซื้อสัตย์ 
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Word,excel ได้ดี 
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.มีบ้านอยู่ใกล้โรงงาน 
9.เวลาท างาน 07.00 – 17.00 น. 

1.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
3.รูปถ่าย 2 นิ้วจ านวน 2 รูป 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส่านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต่าบลบ่อยาง อ่าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต่าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างซ่อมเครื่องเย็น 
จ านวน 2 อัตรา 

 

12,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวส.ช่างกลโรงงาน,ช่างอุตสาหกรรม 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่เป็นโรคแพ้ฝุ่น 

1.รับผิดชอบงานในส่วนซ่อมบ ารุงเครื่องกลและซ่อมบ ารุง 
2.ดูแลรักษา ตรวจซ่อม ปรับปรุงและติดต้ังระบบเครื่องจักร 
เครื่องจักรกล เครื่องกลควบคุม ส าหรับภายในโรงงาน  
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พนักงานขับรถ 
จ านวน 3 อัตรา 

325 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
6.มีความรู้ด้านเครื่องยนต์  
7.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

1.เช็คสภาพเครื่องยนต์เบ้ืองต้นได้ 
2.จัดของในส่วนของสินค้าเพื่อเตรีนมจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
3.เก็บเงินจากการส่งของ/จัดเรียงวัตถุดิบ 
4.ท าความสะอาดรถท้ังภายในและภายนอก 
5.เมื่อมีลูกค้าคืนของต้องสอบถามเหตุผลและแจ้งแก่หัวหน้า
พร้อมลงบันทึก 
6.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส่านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต่าบลบ่อยาง อ่าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต่าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานคลังสินค้า/

บัญชีสต๊อก 
 จ านวน 1 อัตรา 

 

10,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 
(อยู่แถวประมงใหม่ขนส่งสงขลา) 

1.เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวส.  – ป.ตรี  สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.จัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆเข้าคลัง  
2.รับสินค้าเข้าคลัง วางแผนการจัดเก็บสินค้า 
3.เบิกจ่ายวัตถุดิบ ส่งของเกี่ยวข้องกับการผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต  
4.เบิกจ่ายสินค้าขึ้นรถให้แก่ฝ่ายขายเพื่อเตรียมการจัดส่ง 
6.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พนักงานรายวัน 
จ านวน 5 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่
สมัครได้ท่ีร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(อยู่แถวประมงใหม่ขนส่งสงขลา)  

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สุขภาพร่างกาย แข็งแรง 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ  
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส่านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 
 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้่า จ่ากัด 

เลขที่ 27/4 หมู่ที่ 7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-303999 ต่อ602,603,616 
ต่าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

เจ้าหน้าท่ีวางแผลและ
ควบคุมการผลิต  
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
แผนกสรรหาและคัดเลือก   
ฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์  
ต้ังแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป 
2.ป.ตรี สาขาบัญชี,สาขาคอมพิวเตอร์/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,excel ได้ดี 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ท าการตรวจเช็คสินค้าStocj บรรจุภัณฑ์/
ส่วนผสม/วัตถุดิบ 
2.วางแผนการส่ังซื้อสินค้า บรรจุภัณฑ์/
ส่วนผสม/วัตถุดิบ 
3.วางแผนการผลิตประจ าวันและประจ าเดือน 

หัวหน้าแผนกกรีทอร์ท 
จ านวน 1 อัตรา 

สวัสดิการ 
1.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ 
3.ชุดยูนิฟอร์ม 
4.ตรวจสุขภาพประข าปี 
5.บริการรถ รับ-ส่ง 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
แผนกสรรหาและคัดเลือก   
ฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์  
ต้ังแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2.ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/สาขา
อุตสาหกรรมเกษตรหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ผ่านการเป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายส าหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมี
ความเป็นกรดต่ าและปรับกรด 
4.มีประสบการณ์กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.วางแผนการผลิตสินค้าตามการผลิต
ประจ าวัน 
2.การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร
อุปกรณ์ในการผลิต 
3.ควบคุมการผลิตให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4.ควบคุมต้นทุนและการลดค่าใช้จ่ายของแผน 
5.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านเทคนิค/
วิธีการปฏิบัติงานและระบบต่างๆ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส่านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้่า จ่ากัด 

เลขที่ 27/4 หมู่ที่ 7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-303999 ต่อ602,603,616 
ต่าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานรายวันไลน์ผลิต 

- พนักงานผัดไส้ซาลาเปา 

- พนักงานปั่นผสมทอดมัน 

- พนักงานปั่นผสมซาลาเปา 

- พนักงานบรรจุปูเทียม IQF 

- พนักงานปั๊มถุง 

- พนักงานปั่นผสมไส้เต้าหู้ 

- พนักงานขึ้นรูปไลน์เต้าหู้ 

จ านวน 35 อัตรา 

325-400 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
แผนกสรรหาและคัดเลือก     
ฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์  
ต้ังแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
4.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ท างานเป็นกะได้ 
7.เดินทางมาท างานเองได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ 
3.ชุดยูนิฟอร์ม 
4.ตรวจสุขภาพประข าปี 
5.บริการรถ รับ-ส่ง 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
4.รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส่านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สมหวัง เงินสั่งได ้จ่ากัด   สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-8755566 

ต่าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
ประจ าสาขาระโนด 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถโทรสอบถามตาม
เบอร์ 084-8755566 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 23 - 30 ปี  
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้/มีใบขับข่ี 
6.มีทักษะในการส่ือสาร มีใจรักการบริการ 
7.สามารถออกท ากิจกรรมการตลาดได้ 
8.สามารถท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 
9.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ผู้ชาย) 
10.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 

1..ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับสินเช่ือทะเบียนรถทุกประเภท 
2.พิจารณาสินเช่ือตามเงื่อนไขของบริษัทและแนะน า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า 
3.ท ากิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขาย  
4.กระตุ้นยอดสาขา 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส่านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด คัพเวอร์ฟิลด์เอ็นจิเนียริ่ง    

เลขที่ 29/56 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพ่ิมเติมโทร 088-3997299 
ต่าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ผู้ช่วยช่าง 
 จ านวน 3 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม
คุณประเสริฐ 088-3997299 

1.เพศชาย  
2.อายุ 18 - 40 ปี  
3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
6.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ผู้ชาย) 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

สวัสดิการ 

1.วันหยุดสัปดาห์ ละ 1 วัน 
2.เวลาท างาน 08.00 -17.00 
3.โอที 
4.อาหารกลางวัน 
5.ปรับขั้นเงินเดือน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส่านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


