
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสบัญชีต้นทุน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลย
ห้าแยกเกาะยอมา ชิดซ้าย
เข้าเส้นถนนด้านในสายเก่า
อยู่ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่
ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยก
เกาะยอ มีสะพานลอย
ด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 25 - 50ปี 
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขา
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านบัญชี
ต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม และ
BOI 
5.ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี 
6.มีมนุษย ์สัมพันธ์เป็นอย่างดี 
7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน MS Office , SAP 
8. .ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

1.ติดตามผลต้นทุนท่ีผลิตจริงให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
2.ดูแล ตรวจสอบรายงานผลผลิต  
3.ตรวจสอบการผลิตสินค้าส าเร็จรูป จัดท ารายงานยอดการผลิต  
4.รายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของ BOI ตรวจสอบ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าป ี          - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
หัวหน้าแผนกบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ทูน่า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลยห้า
แยกเกาะยอมา ชิดซ้ายเข้า
เส้นถนนด้านในสายเก่าอยู่
ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่ทาง
ซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกเกาะยอ 
มีสะพานลอยด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
การอาหารวิศวกรรมอาหาร /สาขาวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
3.หากมีประสบการณ์งานด้านสายการผลิตหรือ
ควบคุมงานผลิตในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจะ
พิจารณา เป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี 
4.มีความเป็นผู้น า รู้จักการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
5.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และ
มาตรฐานอื่น 8.สามารถท างานเป็นกะได้ 

1.วางแผน/ควบคุมการจัดก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน
ผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่าให้สอดคล้องกับแผนการผลิต  
2.ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการและคุณภาพการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานข้อก าหนด  
3.การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าปี           - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

tel:074-300-700-8


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
หัวหน้าส่วนงาน
เขียนแบบ (PE) 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลยห้า
แยกเกาะยอมา ชิดซ้ายเข้า
เส้นถนนด้านในสายเก่าอยู่
ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่ทาง
ซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกเกาะยอ 
มีสะพานลอยด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
เครื่องกล, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 
อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป ด้านออกแบบ 
/งานซ่อมสร้างเครื่องจักรช้ินส่วนอุปกรณ์ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Auto Cad, 3D ,Solid work ได้อย่างดี 
5.มีความเป็นผู้น า รู้จักการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP 
และมาตรฐานอื่น 

1.ดูแล รับผิดชอบและควบคุมงานเขียนแบบเครื่องจักรช้ินส่วน
อุปกรณ์ของเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนไลน์การผลิตให้ผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพ  
2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/ฝึกอบรมดูแลและควบคุม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานภายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านความปลอดภัยด้าน
อาหาร, คุณภาพ, ความเป็นแท้และถูกต้องตามกฎหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าป ี          - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลย
ห้าแยกเกาะยอมา ชิดซ้าย
เข้าเส้นถนนด้านในสายเก่า
อยู่ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่
ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยก
เกาะยอ มีสะพานลอย
ด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/สาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.หากมีประสบการณ์ ด้านการซ่อมและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า (Pest Control ) 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร จากสถาบัน -
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
5.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, 
GMP และมาตรฐานอื่น 

1.งานซ่อม และงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า( Pest Control ) , 
ระบบระบายอากาศ, ระบบเครื่องปรับอากาศ (Chiller) มอเตอร์
ปั๊มน้ า และระบบสาธารณูปโภคท้ังหมดภายในบริษัท  
2.ด าเนินการตามแผนงานซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
ตลอดจนเขียนแบบระบบไฟฟ้าตามท่ีหัวหน้าแผนกมอบหมาย 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าป ี          - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช  ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามโทร 074-300-700-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
หัวหน้าแผนกวิจัยและ

พัฒนา(พัฒนา

ผลิตภัณฑ์PET FOOD) 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท ฯ ติดต่อ คุณรัชฎา  
วิธีการเดินทาง 
1.มากจากทางสงขลา เลย
ห้าแยกเกาะยอมา ชิดซ้าย
เข้าเส้นถนนด้านในสายเก่า
อยู่ทางขวามือติดถนนใหญ่ 
2.มาทางหาดใหญ่ สายเก่า 
เลยปั๊ม ปตท. มา1กม. อยู่
ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยก
เกาะยอ มีสะพานลอย
ด้านหน้าโรงงาน 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 - 50ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี / โทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานด้านวิจัยและ
พัฒนา 3 ปีข้ึนไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ใช้ Word,Excel,Power point เป็นอย่างดี 
5.มีความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างดี 
6.ฟัง พูด อ่าน เขียน ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี 
7.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และ
มาตรฐานอื่น 

1.ดูแล วางแผน ด าเนินการตรวจสอบงานในแผนกวิจัย
และพัฒนา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
2.ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม  
3.ดูแลและจับระบบงานในห้องทดลอง  
4.จัดเก็บตัวอย่างและดูแลงานเอกสารด้านมาตรฐาน 
ข้อมูล สูตร กระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 

สวัสดิการ 
- โบนัสประจ าปี           - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ประกันชีวิตหมู ่         - ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์มพนักงาน       - หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)  
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   - รถรับส่งพนักงาน  
- สวัสดิการอื่นๆ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

tel:074-300-700-8


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด 

เลขที่ 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-222999 ,086-2839359 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
แม่บ้าน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด 
ติดต่อห้องฝ่ายบุคคล ช้ัน 3 

 

1.เพศหญิง 
2.อายุไม่เกิน 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีความรับผิดชอบในการท างาน  
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.ตรงต่อเวลา 

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

 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ฮาลาล ยูไนเต็ด จ ากัด ( โรงแรมญันนะตีย์ ) 

เลขที่   186 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   064-2206964 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบัญช ี

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครได้ด้วยตนเองท่ีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์ หรือส่งประวัติ
ทาง E-mail: 
yannatyhotel.hr@gmail.com 

 

1.เพศหญิงอายุ 25 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
3.มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 
จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 
4.ใช้โปรแกรม Comanche ได้จะได้รับพิจารณา
เป็นพิเศษ 
5.มีความละเอียดรอบคอบ   
6.มีความกระตือรือร้น  
7.มีความอดทนในหน้าท่ี 
8.มีความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

1.ท ารายงานภาษีซื้อ-ขาย  
2.ตัดรับ-ตัดจ่าย บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป  
3.ปิดงบการเงิน งบดุล ก าไรขาดทุน  
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1. อาหารกลางวันส าหรับพนักงาน 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 


