
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 
ช่างเช่ือม 

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  
 

ตามโครงสร้างของบริษัท
หรือตามตกลง หรือตาม
ประสบการณ ์

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง 
หรือส่งประวัติสมัครงานมาท่ี
siamkitchenfood@hotmail.com  

 

1.เพศชายวุฒิ ปวช,ปวส หรือป.ตรี 
2.อายุต้ังแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี 
3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุมเครื่องจักร
โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 
5.ท าโอทีได้ในกรณีงานต่อเนื่องหรือเร่งด่วน 
6.เช่ือฟังค าส่ังของหัวหน้างาน 
7.ขยัน อดทน ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 
8.มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

1.ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งาน 
2.ตรวจสอบช้ินงานก่อนส่งมอบงานให้
แผนกต่างๆ 
3.บ ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนท่ี
ก าหนด 
4.ท าความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณ
เครื่องจักรเมื่อใช้งานเสร็จ 
 

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 เอกสารในการสมัคร 

งานไฟฟ้าโรงงาน 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ 
หรือตามตกลง หรือตาม
ประสบการณ์ 

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง 
หรือส่งประวัติสมัครงานมาท่ี
siamkitchenfood@hotmail.com  

 

1.เพศชายอายุต้ังแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี 
2.วุฒิ ปวช,ปวส หรือป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุมเครื่องจักรโรงงานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
4.มีใจรักในอาชีพ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา 
5.สามารถท าโอทีได้ในกรณีงานต่อเนื่องหรือเร่งด่วน 
 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท สตีล เอ็นจิเนียร่ิง สตรัคเจอร์ จ ากัด 
เลขที่   63/2 หมู่ 7 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-800789 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบัญชีการเงิน 

จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างของบริษัท 
หรือตามประสบการณ์ 

สนใจสามารถสมัคร ส่ง resume 
ได้ท่ี ses_acc@hotmail.com   
โทร. 074-800789 (คุณหยก) 

  

 

1.เพศหญิงอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี ขึ้นไป  
3.มีความเข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีอย่างดี 
4.ทนต่อสภาวะกดดันได้ มีความยืดหยุ่น ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น 
5.มีประสบการท างานส านักงานบัญชี เป็น CPD 
พิจารณาเป็นพิเศษ 
6.หากใช้โปรแกรม Microsoft office,  Express ได้
พิจารณาเป็นพิเศษ 
7.ความสามารถอื่นๆ ด้านเทคโนโลยี ภาษา จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

1.ยื่น ภงด.1ก ,3/53 ,50/51 ภพ.30  
ภธ.40 ประกันสังคม ออนไลน ์
2.ปิดงบการเงิน  
3.งานอื่นๆ ด้านเทคโนโลยี  
4.ท างานวันจันทร์ – เสาร์ 

สวัสดิการ 
1.ทดลองงาน 3 เดือน 
2.ยูนิฟอร์ม 
3.ประกันสังคม 
4.บ้านพักพนักงาน 
5.วันหยุดประจ าป ี

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลีวิวัฒน์ถาวร 
เลขที่  78 – 86 ถ. รถไฟ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-441020-22 ,083-1937964 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญช ี

จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างของบริษัท 
หรือตามประสบการณ์ 

สามารถสมัครได้ท่ี ฝ่ายบุคคล  
หจก.ลีวิวัตน์ถาวร สาขา ตลาดรถไฟ) 
รอบเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น. 
รอบบ่าย 13.30 – 16.00 น. 

1.เพศหญิงอายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป / แผนกการบัญชี 
3.มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมีความอดทน 
4.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

เจ้าหน้าท่ีบุคคล 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างของบริษัท 
หรือตามประสบการณ์ 

สามารถสมัครได้ท่ี ฝ่ายบุคคล  
หจก.ลีวิวัตน์ถาวร สาขา ตลาดรถไฟ 
รอบเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น. 
รอบบ่าย 13.30 – 16.00 น. 

1.เพศหญิงอายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือเคยผ่าน
งานด้านงานบุคคลมาแล้ว 
3.มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมีความอดทน 
4.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


