
 

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 เอกสารในการสมัคร 

พนักงานรายวัน 
จ านวน 10 อัตรา 
 

325-350 บาท/วัน 
 

สนใจสมัครที่ร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา)     
วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา08.00น.-17.00 น. 
หรือส่งประวัติได้ท่ี 
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 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 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 
ช่างซ่อมบ ารุง 

จ านวน 2 อัตรา 

เอกสารในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว  1 รูป  
 

ตามโครงสร้าง 
 

สนใจสมัครที่ร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา)     
วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา08.00น.-17.00 น. 
หรือส่งประวัติได้ท่ี 
siamkitchenfood@hotmail.com  

 

1.เพศชายอายุต้ังแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส หรือป.ตรี 
3.มีประสบการณ์ด้านควบคุมเครื่องจักร
โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน  
5.มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักร 
โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 

1.ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งาน 
2.ตรวจสอบช้ินงานก่อนส่งมอบงานให้แผนก 
3.บ ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนท่ีก าหนด 
4.ท าความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณ
เครื่องจักรเมื่อใช้งานเสร็จ 
5.สามารถท าโอทีได้ในกรณีงานต่อเนื่องหรือ
เร่งด่วน 
6.เช่ือฟังค าส่ังของหัวหน้างาน 

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 
งานเช่ือมไฟฟ้า อาร์กอน 

จ านวน 2 อัตรา 

เอกสารในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด  
4.รูปถ่าย  1 - 2 นิ้ว  1 รูป 
5.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ท่ีสมัครได้ท่ีร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(อยู่แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา) 
หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ท่ี 
siamkitchenfood@hotmail.com 
 

 

 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี  
2.วุฒิ ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี  
3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุมเครื่องจักร
โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
4.ขยัน อดทน ท างานภายใต้แรงกดดันได้  
5.มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
6.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
7.ท าโอทีได้ในกรณีงานต่อเนื่องหรือเร่งด่วน  

1.ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งาน  
2.ตรวจสอบช้ินงานก่อนส่งมอบงานให้แผนก 
3.บ ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนท่ีก าหนด  
4.ท าความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณ
เครื่องจักรเมื่อใช้งานเสร็จ  
6.เช่ือฟังค าส่ังของหัวหน้างาน  
 

 
 

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 
ธุรการบัญชี 

จ านวน 2 อัตรา 

เอกสารในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด  
4.รูปถ่าย  1 - 2 นิ้ว  1 รูป 
5.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ท่ีสมัครได้ท่ีร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(อยู่แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา) 
หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ท่ี 
siamkitchenfood@hotmail.com 
 

 

 

1.เพศหญิง-ชาย อายุ 23-45 ปี  
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี / บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  
4.มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน  
5.มีความซื่อสัตย์และขยัน  
6.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี จะได้รับพิจารณา
เป็นพิเศษ  
 

  

1.บันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย / รับ-จ่ายใน
ระบบบัญชี และ จัดเก็บเอกสาร
ประกอบบัญชี  
2.จัดท ารายงานภาษีและรายงานอื่นๆท่ี
ส่งหน่วยงานราชการ  
3.ท ารายงานสรุปผลด าเนินการ 
4.งานธุรการหน้าร้านอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
5.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง  

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 
ธุรการคลังสินค้า 
จ านวน 2 อัตรา 

เอกสารในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด  
4.รูปถ่าย  1 - 2 นิ้ว  1 รูป 
5.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ท่ีสมัครได้ท่ีร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(อยู่แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา) 
หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ท่ี 
siamkitchenfood@hotmail.com 
 

 

 

1.เพศหญิง-ชาย อายุ 23-45 ปี  
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี / 
บริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  
4.ใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
5.มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน  
6.มีความซื่อสัตย์และขยัน  
7.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีสต๊อก จะได้รับ
พิจารณาเป็นพิเศษ  
  

1.รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล รับเข้า-
จ่ายออกในระบบ Express  
2.ตัดจ่ายเพื่อผลิตชนสต๊อกคุมมือกับ
ระบบ Express  
3.จัดท ารายงานสต๊อกสินค้าคงคลัง
ต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย  
4.ท ารายงานสรุปผลด าเนินการ  
5.งานธุรการหน้าร้านตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
6.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
หจก.เคนิกยนต์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 

เลขที่  17/2 ถนนเตาอิฐ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-437761 หรือ 0819907630 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญช ี 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ีสมัคร
ได้ ท่ีหจก.เคนิกยนต์ ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 
 
 

 

 

1.เพศหญิง-ชาย อายุ 25 - 50 ปี  
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี / 
บริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  
4.มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน  
5.มีความซื่อสัตย์และขยัน  
6.มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็น
พิเศษ  
 

1.บันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย / รับ-จ่ายใน
ระบบบัญชี และ จัดเก็บเอกสาร
ประกอบบัญชี  
2.จัดท ารายงานภาษีและรายงานอื่นๆท่ี
ส่งหน่วยงานราชการ  
3.ท ารายงานสรุปผลด าเนินการ 
4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง  
5.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


