
 

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 

เจ้าหน้าท่ี QA.ปิดฉลาก 
จ านวน 5 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th 
 

 

1.เพศชาย / หญิง อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ.ม.6 ขึ้นไป 
3.มีภาวะความเป็นผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
4.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบดี 
5.มีประสบการณ์ท างานด้านโรงงานจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

1.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย  
2.สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์อุปกรณ์ของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง  
3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน และบันทึกผล
การตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง  
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มแจกฟรี พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กองทุนเงินทดแทน 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี/ประกันสังคม 

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 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 

 
 

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

 

1.เพศหญิงหรือเพศชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,การ
จัดการ,การจัดการโลจิสติกส ์
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4. มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
7.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพและ
ระบบการผลิตเป็นอย่างดี 
8.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารหรือ
อุตสาหกรรมใกล้เคียงอย่างน้อย 5 ปี 

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 4 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 อายุต้ังแต่ 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 อายุต้ังแต่ 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 

ช่างเครื่องปิดฉลาก 
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.ลงทะเบียนสมัครงานได้ท่ีระบบ 
Smart job ของกรมการจัดหางาน 
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
เครื่องกล/ช่างไฟฟ้า 
3.ท างานล่วงเวลาได้ /เข้ากะกลางคืนได้ 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.มีประสบการณ์การด้านโรงงานพิจารณา
เป็นพิเศษ 
 

1.บ ารุงรักษาเครื่องจักรไลน์ปิดฉลาก  
2.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องจักร 
ควบคุมและติดตามการท างานให้เป็นไปตาม
มาตราฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
3.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 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 

เลขที่ 122/36  ม. 8 ถ.ติณสูลานนท์(ท่าสะอ้าน) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  โทร 063-5359022 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหนี้สิน
ทางโทรศัพท์ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างฯ สมัครด้วยตนเองท่ี บจก. อาร์
เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัล
แตนท์ 
 

1.เพศ หญิง อายุ 20-35 ปี  
2.วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขวิชา 
3.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  
4.มีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป 
5.สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี  
6.ท างานวันจันทร์ - เสาร์ 08.30 -17.30 น  
6.มนุษย์สัมพันธ์ด ี
7.รักงานบริการ 
8.มีความรับผิดชอบ 

1.ติดตามทวงถามยอดค้างช าระทางโทรศัพท์  
2.ให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆเจรจาเพื่อให้
ลูกค้าช าระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
3.ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
4.ใบผ่านงาน(ถ้ามี) 
5.ส าเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ลูกปลาฟาร์ม จ ากัด 

เลขที่ 438  ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูม ิจ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-388910/095-5170737/089-7337483 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างไฟฟ้า 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตัวเองได้ท่ี บริษัท     
ลูกปลาฟาร์ม ในวันจันทร์ – เสาร์ 
เวลา 09.00 – 17.00 น. 
 

1.เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี 
2.วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือไฟฟ้าก าลัง 
3.สามารถขับรถยนต์ได้ 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.มีประสบการณ์การด้านการบ ารุงไฟฟ้า 1 -3 ปี 
6.มีใบขับข่ีรถยนต์ 
 

1.บ ารุงรักษา ดูแล ติดต้ังระบบไฟฟ้า  

2.ผู้ควบคุมระบบแสงสว่าง 
3.รับผิดชอบดูแลอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 
4.ท างานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เอกสารใช้ในการสมัคร 
1.รูปถ่าย  1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.วุฒิการศึกษา 1 ชุด 
5.เอกสารการผ่านงาน 1 ชุด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


