
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 
หัวหน้าแผนกผ่าปลา 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

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

 

1.เพศชาย/เพศหญิง อายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมpower point, 
Excell,word, 
4.มีบุคลิกภาพดี 
5.มีความเป็นผู้น าและกล้าตัดสินใจ 
6.หากมีประสบการณ์ด้านโรงงาน
อุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

1.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์  
2.จัดสรรก าลังคนในแผนก/อบรมพนักงานท้ังด้านเทคนิคและ
ภาคปฏิบัติ 
3.ควบคุมและติดตามการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตามเป้าหมาย  
4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา  
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  
6.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มแจกฟรี พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย/ตรวจสุขภาพประจ าปี/
ประกันสังคม4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กองทุนเงินทดแทน 

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 
ช่างก่อสร้าง 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 

 
 

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

 

1.เพศชาย อายุ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง หรือ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานในวันหยุดได้ ท างานล่วงเวลาได้ 
4.มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้าง 
5.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 

1.รับผิดชอบงานซ่อม สร้าง ด้านงานก่อสร้างจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เสร็จตามก าหนด 
2.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 2 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 อายุ 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  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

หัวหน้าแผนก QC 
จ านวน 2 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 อายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ป.ตรีสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร    
การจัดการอุตสาหกรรม /สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานล่วงเวลาได้ /เข้ากะกลางคืนได้ 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.มีประสบการณ์การด้านโรงงานจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี 
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม  
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

1.ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ - 
บรรจุ  
2.เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือ
อุปกรณ์และมาตรฐานการตรวจของหน่วยงาน  
3.จัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและส่ือสารภายในหน่วยงาน  
4.ควบคุมติดตามการท างานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  
5.ควบคุม NC ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
6.แก้ไขปัญหาประสานงานกับหน่วยงานท่ีมี
ปัญหาท้ังภายในและภายนอกและปรับปรุงงาน  
7.TRAINER ด้าน GMP 
8.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 

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 

หัวหน้าหน่วยบรรจุ 
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/เพศหญิง อายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อ 
3.มีความขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
4.มีภาวะความเป็นผู้น า 
5.สามารถท างานเข้ากะได้ 
6.ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารหรืออุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียง  
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

1.เตรียมความพร้อมด้าน/คน/เครื่องมือเครื่องจักร 
อุปกรณ์ และมาตรฐานการท างาน  
2.จัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ภายในไลน์ท่ีรับผิดชอบ  
3.ควบคุมและติดตามการท างานในไลน์ท่ีรับผิดชอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย  
4.แก้ไขปัญหาในไลน์ผลิตเพื่อด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมายและประกันสังคม 
4.ตรวจสุขภาพประจ าปีและกองทุนเงินทดแทน  

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 
พนักงานขับรถ 
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 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา 
3.มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทท่ี 2 
4.มีความขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5.รักในงานบริการ 
 

 

1. ขับรถ รับ-ส่ง พนักงาน / รับ-ส่งเอกสาร / รับ-ส่ง 
วัตถุดิบ (รถ 6 ล้อ,10ล้อ)และอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้างาน 
2.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 
ร้านก๋วยเตี๋ยวหนานหยวน สาขาปัม้ ปตท.เขาเขียว 

ปั้ม ปตท. สาขาเขาเขีวยวอ.สิงหนคร จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-9694661 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารสมัครงาน/สวัสดิการ 

พนักงานประจ าร้าน 
จ านวน 5 อัตรา 

 

300 -500 บาท/วัน
ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถ 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือ
โทรสอบถามเพื่อนักวันเวลา
ในการเข้าไปสมัคร 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อาย ุ20  ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป  
3.มีประสบการณ์ด้านการท าร้านอาหารจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
5.ตรงต่อเวลา รักในงานบริการ รักความสะอาด 
6.เวลาท างาน 08.30 -20.00 น. 
 

 

เอกสารในการสมัครงาน 
1.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
สวัสดิการ 
1.อาหารกลางวัน 1 มื้อ 
2.ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ (เลือกหยุดได้เองยกเว้นหยุดวัน
เสาร์หรือวันอาทิตย์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 074-314845 
 


