
 

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 

หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์ 
เวลา (08.30 - 11.30)  
3. ส่งใบสมัครอีเมล 
sif_54@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณกุสุมา แก้วมณี 
**บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล ฟู๊ด
(ใกล้รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์/รพ.
ธัญญารักษ์สงขลา) 

 

1.เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป 
2.วุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี 
3.ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Excell,word,power point ได้ดี 
4.สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว 
5.ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน
อุตสาหกรรม 1 ปีข้ึนไป 
 

1. บันทึกบัญชีท่ัวไป บัญชีค่าใช้จ่าย  
2. บันทึกบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้  
3. รวบรวมจัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภาษีซื้อ )  
4. งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
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  
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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. ส่งใบสมัครอีเมล 
sif_67@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณกุสุมา แก้วมณี 
**บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล ฟู๊ด
(ใกล้รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์/รพ.
ธัญญารักษ์สงขลา) 

 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 18 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
ผู้บังคับบัญชา  
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  
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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 

หัวหน้าหน่วยแรงงานสัมพันธ ์
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา (08.30 - 11.30)  
3. ส่งใบสมัครอีเมล 
sif_83@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณกุสุมา แก้วมณี 
**บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล 
ฟู๊ด(ใกล้รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์/
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา) 

  

 

1.เพศชาย/หญิง อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,
นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์ /สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานเข้ากะได้ ท างานในวันหยุดได้ 
4.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเบ้ืองต้น,มี
ทักษะการส่ือสาร,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี 
5.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารและ
โรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง 1-3 ปีจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมWord / 
Excel / Power Point ได้ดี 

1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ  
2.ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทท้ังภายใน
และภายนอก  
3.ดูแลควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับการท างาน 
และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ  
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  
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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 

เจ้าหน้าท่ีQC.Packing 
จ านวน 3 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์) 
เวลา (08.30 - 11.30)  
3. ส่งใบสมัครอีเมล  
 sif_80@trustmail.jobthai.com 
ติดต่อคุณกุสุมา แก้วมณี 
**บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล ฟู๊ด
(ใกล้รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์/รพ.
ธัญญารักษ์สงขลา) 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิป.ตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การ
จัดการอุตสาหกรรม /สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ท างานล่วงเวลาได้ /เข้ากะกลางคืนได้ 
4.มีทักษาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
5.มีประสบการณ์การด้านโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี 
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม  
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/ตรวจสุขภาพประจ าปี  
5.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

1. ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อย
กระป๋อง  
2. ทดสอบการเตรียม Media /ทดสอบการ
ช่ังสาร Premix /ทดสอบเครื่องช่ังท่ีใช้
ในไลน์ผลิต /ทดสอบกระป๋องเปล่าท่ีจะเข้า
สู่ไลน์ผลิต /ทดสอบการ Inkjet Code ท่ีฝา
และก้นกระป๋อง /ทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่างๆ ก่อนการใช้งาน/ ทดสอบจุด CCP 
ส่วนงาน Frozen Loin /บรรจุ ตรวจสอบ 
GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/
ปล่อยกระป๋อง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
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กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสดิ์พัฒนาสงขลา 

เลขที่ 2 ถ.ชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 074-313274,063-4166381 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
แม่บ้าน         

จ านวน 1 อัตรา 
 

325-400 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี หจก. สวัสด์ิพัฒนาสงขลา  
(ตรงข้ามกับโรงน้ าแข็ง) ต้ังแต่เวลา 
09.00 -15.00 น. 

1.เพศหญิง  
2.อายุไม่เกิน 40 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้
6.มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
7.ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 
8.รักความสะอาด 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป๋าชู ออยล์แอนด์โลจิส 

เลขที่ 651/17 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามโทร 085-9660413 ,081-0965566 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานขับรถ 
กระจายสินค้า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

10,000 บาท/เดือน 
 

สนใจสมัครด้วยตนเองท่ี 
651/17 หมู2่ ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลา (ฝ่ังตรงข้ามธนาคาร
กรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพาน
ติณสูลานนท์) 

 

1.เพศชาย อายุ 20 - 45ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.มีใบอนุญาตขับขี่ 
5.ซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา 
6.สามารถท างานพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน สงขลา , พัทลุง, 
ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส 
7.รู้เส้นทางในพื้นท่ี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.ประกันสังคม 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

  
 
 
 
 
 
 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074336990-2 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานคลังสินค้า
จ านวน 6 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติได้
ท่ี E-Mail : ns_job@hotmail.com          
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองและโทร
สอบถาม เวลาท าการ จันทร์ – เสาร์ 
เวลา 9.00 -11.30 น และ13.30-
16.30 น 
 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ18 ปี ขึ้นไป 
3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.สามารถยกของได้ 

 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 


