
ลําดับ ตําแหน�งงานว�าง ลักษณะงาน คุณสมบัติผู�สมัคร อัตราค�าจ�าง

1 วิศวกรไฟฟ	า (เน�นสาขา Electronices) เขียนโปรแกรม PLC และแก�ไขโปรแกรม
อัตโนมัติในโรงงาน  และนําเสนอ
โครงการปรับปรุงการทํางานของ
เครื่องจักร, Utility ต8าง ๆ ให�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ร8วมกับหน8วยงาน
ต8าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง ได�แก8ฝAายผลิต, 
วิศวกรรม ฯลฯ  รวมทั้งงานโครงการ
ต8าง ๆ ที่ได�รับมอบหมาย โดยเฉพาะงาน
ระบบควบคุมอัตโนมัติต8าง ๆ เพื่อ
ทดแทนแรงงาน, เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ฯลฯ

อายุ 25 ปHขึ้นไป เพศชาย ,ปริญญาตรีขึ้นไป
 คณะวิศวกรรมไฟฟ	า สาขา Electronics 
หรือสาขาที่เกี่ยวข�อง  มีใบกว. ,เขียน PLC 
ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติได� , มี
ประสบการณNทํางาน 2-5 ปH ในโรงงาน
อุตสาหกรรม , หากมีประสบการณNใน
อุตสาหกรรมอาหาร หรือแปรรูปเกษตรจะ
พิจารณาเปQนพิเศษ , ชอบทํางานที่หน�างาน
 มีความอดทน รับผิดชอบสูง และสามารถ
ทํางานเปQนทีมได� , ประสานงานได�ดี คิด
วิเคราะหN และเข�าใจภาพรวม พร�อม
นําเสนอให�เข�าใจได�ดี

1 อัตรา ตามโครงสร�างบริษัท ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม

2 Maitenance Engineer ควบคุมงานซ8อมบํารุงและงานปรับปรุง
เครื่องจักรในโรงงานให�มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ช8วยฝAายผลิตและฝAายที่เกี่ยวข�อง
ในการศึกษาวิเคราะหNกระบวนการทํางาน
 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และ
โครงการที่จําเปQนต8าง ๆ เพื่อเพิ่ม Yield, 
ลดต�นทุน, เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู�บังคับบัญชา
มอบหมาย

อายุ 25 ปHขึ้นไป เพศชาย ปริญญาตรีขึ้นไป
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสา
หการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง , 
ประสบการณNทํางาน 3-5 ปHในโรงงาน
อุตสาหกรรม , หากมีประสบการณN 
Maintenance Engineer ในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปจะพิจารณาเปQนพิเศษ , 
เข�าใจ, ช8างสังเกตุ, คิดวิเคราะหNอย8างเปQน
ระบบได� และมีความคิดสร�างสรรคN , 
ซื่อสัตยN ทํางานเปQนทีมได� มีความสามารถ
ในการประสานงาน และมีความรับผิดชอบ ,
 หากเข�าใจ Concept TPM และจะ

2 อัตรา ตามโครงสร�างบริษัท ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม

จํานวน



3 เจ�าหน�าที่ตรวจสอบภายใน(สาขาบัญชีเท8านั้น) ประเมินความเสี่ยง วางแผนการ
ตรวจสอบ เขียน Audit Program ใน
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามแผน
ประจําปH จัดทํากระดาษทําการในการ
ตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ จัดทํา
ข�อเสนอแนะในการตรวจสอบ ประชุม
ป`ดการตรวจสอบ ติดตามผลการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นๆที่
ผู�บังคับบัญชามอบหมาย**หากมีประสบ
การNณทํางานด�านการตรวจสอบภายใน ,
ตรวจสอบบัญชีมาโดยตรง (จะพิจารณา
เปQนพิเศษ)

เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 40  ปH , วุฒิ
ปริญญาตรี  สาขาบัญชี , มีมนุษยNสัมพันธNดี
 ประสานงานกับผู�อื่นได� , มีความซื่อสัตยN 
รับผิดชอบ มีความคล8องตัว อดทนและใฝA
เรียนรู� ,มีประสบการณNในการทํางาน
ตรวจสอบอย8างน�อย 2 ปH (รับเฉพาะผู�ที่มี
ประสบการณNด�านการตรวจสอบ)

1 อัตรา ตามโครงสร�างบริษัท ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม

4 เจ�าหน�าที่การตลาด ดูแล ประสานงานกับลูกค�าและตัวแทน
ขายตลาดต8างประเทศ เกี่ยวกับการ
รับคําสั่งซื้อ เอกสารที่เกี่ยวข�องกับการ
ส8งออก รับผิดชอบลูกค�าในกลุ8มที่ได�รับ
มอบหมาย และประสานงานแก�ไข
ปfญหา/อุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ้นต8าง ๆ 
เพื่อสร�างความพึงพอใจแก8ลูกค�า 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ผู�บังคับบัญชา
มอบหมาย

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปHขึ้นไป วุฒิ
ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข�องมีประสบการณNเกี่ยวกับด�าน
การตลาดและการส8งออก อย8างน�อย 2 ปH ,
 พูด ฟfง อ8าน เขียนภาษาอังกฤษ ได�ดี , มี
จิตสํานึกในการให�บริการ มนุษยสัมพันธNดี 
และสามารถทํางานเปQนทีมได�ดี , มีความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความ
อดทนสูง **ยินดีรับเด็กจบใหม8**

1 อัตรา ตามโครงสร�างบริษัท ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม

5 เจ�าหน�าที่ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ระหว8าง
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑNขั้น
สุดท�าย รวมถึงตรวจติดตาม/วิเคราะหN
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต

วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร 
หรือสาขาที่เกี่ยวข�อง , ประสบการณN 0 - 2
 ปHในงานที่เกี่ยวข�อง ,มีความรอบคอบ 
ประสานงานได�ดี และทํางานเปQนทีมได�

1 อัตรา ตามโครงสร�างบริษัท ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม

6 Factory Admin (เจ�าหน�าที่ธุรการฝAายผลิต) 1.เก็บรวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการ
ผลิต  เพื่อนํามาวิเคราะหNข�อมูล เสนอให�
ผู�จัดการและหัวหน�างานตัดสินใจอย8างมี
ประสิทธิภาพ 2.ช8วยวิศวกรในการ
คํานวนข�อมูลต8างๆ ตามที่ได�รับ
มอบหมาย และงานอื่นๆที่ได�รับมอบหมาย

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปHขึ้นไป , จบ ป.ตรี
 สาขาเทคนิคการผลิต/สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม , มีความสามารถในการใช�
โปรแกรมคอมพิวเตอรN เช8น Excel ในการ
คิดวิเคราะหNข�อมูลได�ดี , รักและชอบงาน
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหNข�อมูล สถิติ และ
คํานวนตามหลักคณิตศาสตรNได� , ***ยินดี

2 อัตรา ตามโครงสร�างบริษัท ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม

คํานวนตามหลักคณิตศาสตรNได� , ***ยินดี
ต�อนรับเด็กจบใหม8***



7 ช8างซ8อมบํารุงไฟฟ	า ,ช8างประจํากะ(ไฟฟ	า) ทําการซ8อมแซมไฟฟ	าที่ชํารุดให�กลับมา
ใช�งานได� ดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร/
ระบบไฟฟ	า ดําเนินการซ8อมเครื่องจักร/
ระบบไฟฟ	าตามแผนที่กําหนด สามารถ
ปฏิบัติงานให�เสร็จทันเวลาและปลอดภัย

เพศชาย อายุ 18 ปHขึ้นไป , วุฒิ ปวช. หรือ 
ปวส. ไฟฟ	าหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข�อง , 
ประสบการณNไม8น�อยกว8า0-1 ปH จะรับ
พิจารณาเปQนพิเศษ , สามารถทํางานเปQน
ทีมได� ขยัน ซื่อสัตยN อดทน

10 อัตรา 330-365 ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม

8 ช8างซ8อมบํารุงเครื่องกล ทํางานซ8อมแซม เครื่องจักรที่ชํารุดให�
กลับมาใช�งานได�ดังเดิมและปฏิบัติตาม
แผนบํารุงรักษาที่เจ�าหน�าที่ PM วางแผน
ไว�เพื่อให�เครื่องจักรเดินได�อย8างต8อเนื่อง

เพศชาย อายุ 20 ปHขึ้นไป , วุฒิ ปวส.สาขา
เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข�อง , 
พร�อมที่จะเรียนรู�งานต8างๆ  ทํางานเปQนทีม
ได� , หากมีประสบการณNจะพิจารณาเปQน
พิเศษ

10 อัตรา

325-355 ,หากมี
ประสบการณNจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม

9 พนักงานWet Process ดูแล และควบคุมกระบวนการผลิตน้ํา
แป	งให�ได�ตามแผนการผลิต,ดูแล
เครื่องจักรในส8วนของ Wet Process ให�
สะอาด และพร�อมใช�อยู8เสมอ และงาน
อื่นๆที่ได�รับมอบหมาย

เพศชาย อายุ 18 ปHขึ้นไป วุฒิ ปวส.ไม8
จํากัดสาขา มีความรับผิดชอบสูง

5 อัตรา 317-327บาท/วัน ไม8รวม OT

10 พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบรถเข�า-ออก จัดการการจราจร
ตามจุดต8างๆ ตรวจสอบการเข�าออกของ
พนักงาน ตรวจสอบความปลอดภัยใน
บริเวณโรงงาน บ�านพักพนักงาน ดูการ
ผ8านเข�าออกของยานพาหนะ บุคคล เพื่อ
ความปลอดภัยให�กับชีวิต และทรัพยNสิน
ของบริษัท และงานอื่นๆที่ได�รับมอบหมาย

เพศชาย อายุ 22-40 ปH วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
สามารถทํางานเข�ากะได� สุชภาพร8างกาย
แข็งแรง คล8องตัว กระตือรือร�น มีความ
อดทน มีมนุษยสัมพันธNดี **หากมี
ประสบการณNจะพิจารณาเปQนพิเศษ**      
ทํางานวันละ 12 ชม .

5 อัตรา 340-400 /วัน ตาม
ประสบการณNหรือ
ความสามารถ

11 พนักงานทั่วไป (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ) ปฏิบัติงานตามที่ได�รับมอบหมายของ
ผู�บังคับบัญชา และปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของบริษัทกําหนด

เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปH ขึ้นไป **ไม8จํากัด
วุฒิการศึกษา**  สามารถช8วยเหลือตัวเอง
ได� สามารถปฏิบัติงานได�จริง **ต�องมีสมุด
ประจําตัวผู�พิการ**

1 อัตรา 300 บาท/วัน



12 พนักงานบรรจุ-โรง8 ควบคุมเครื่องจักรของกระบวนการผลิต
แป	งมันสําปะหลังให�เปQนไปตามแผนงาน
ที่บริษัทกําหนด และงานอื่นๆที่ได�รับ
มอบหมาย

เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปH ขึ้นไป วุฒิ ม.6 
หรือเทียบเท8า มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน แข็งแรง (สามารถ
ทํางานเข�ากะได�  3 กะ)

10 อัตรา 300-322 บาท/วัน ไม8รวม OT

13 พนักงานบรรจุ บรรจุแป	งมันสําปะหลังใส8ถุงตามที่บริษัท
ฯกําหนด ชั่งน้ําหนักให�ได�ตามมาตรฐาน 
เย็บ/พับปากถุงแป	ง และยกถุงแป	งเรียง
ขึ้นบนไม�พาเลต และงานอื่นๆที่ได�รับ
มอบหมาย

เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปH ขึ้นไป วุฒิ ป.6 
ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 
แข็งแรง (สามารถทํางานเข�ากะได�  3 กะ)

20 อัตรา 300-322 บาท/วัน ไม8รวม OT

14 พนักงานคุมสลัด ควบคุมเครื่องจักรในการสลัดน้ําออกจาก
แป	ง ควบคุมอุณหภูมิในการอบแป	งมัน
สําปะหลังให�เปQนแป	งหมาด เพื่อส8งต8อไป
ยังกระบวนการผลิตถัดไป และงานอื่นๆที่
ได�รับมอบหมาย

เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18ปH - 35 ปH 
ขยัน อดทน แข็งแรง  (สามารถทํางานเข�า
กะได�  3 กะ)

5 อัตรา 300-322 บาท/วัน ไม8รวม OT

15 พนักงานเทอรNโบ ควบคุมเครื่องจักรในการแยกกากใยออก
จากน้ําแป	ง ควบคุมระดับน้ําใน
กระบวนการผลิตให�เปQนไปตามแผนงาน
ที่บริษัทกําหนด  และงานอื่นๆที่ได�รับ
มอบหมาย

เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปH - 35 ปH 
ขยัน อดทน แข็งแรง (สามารถทํางานเข�ากะ
ได�  3 กะ)

8 อัตรา 300-322 บาท/วัน ไม8รวม OT

16 พนักงานขับรถโฟลNคลิฟทN รับผิดชอบการเคลื่อนย�ายแป	งมัน
สําปะหลังให�อยู8ในสภาพที่สมบูรณNและ
พร�อมส8งออกให�กับลูกค�า และงานอื่นๆที่
ได�รับมอบหมาย

เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถขับ
รถโฟลNคลิฟทNได� หากมีประสบการณNจะ
พิจารณาเปQนพิเศษ มีความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบสูง (สามารถทํางานเข�ากะ
ได�  3 กะ)

9 อัตรา 300-337 บาท/วัน ไม8รวม OT

17 เจ�าหน�าที่ QC Loading ตรวจเช็คคุณภาพของสินค�า ความถูกต�อง
 ก8อนส8งออกให�กับลูกค�า และงานอื่นๆที่
ได�รับมอบหมาย

เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท8า มี
ความละเอียดรอบคอบสูง สามารถออก
นอกพื้นที่ต8างอําเภอ ต8างจังหวัดได�

2 อัตรา 300-333 บาท/วัน ไม8รวม 
OT ,ค8าเบี้ยเลี้ยง ค8าอาหาร
ในการทํางานนอกสถานที่



18 เจ�าหน�าที่คลังพัสดุ คัดแยกทรัพยNสินของบริษัทแต8ละประเภท
 ให�ง8ายต8อการเบิกจ8ายให�กับหน8วยงานที่
ต�องการ ตามแผนงานที่บริษัทกําหนด 
และงานอื่นๆที่ได�รับมอบหมาย

เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป  ขยัน อดทน
 แข็งแรง (ต�องมีความซื่อสัตยNในระดับสูง)

2 อัตรา 300 บาท/วัน

19 พนักงานฝAายผลิต 2 ปฏิบัติงานตามแผนผลิต ควบคุมการส8ง
น้ําแป	งให�ต8อเนื่องและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของบริษัท และงานอื่นๆที่
ได�รับมอบหมาย

เพศ ชาย อายุ 20 ปH ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ
เทียบเท8า มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
 ขยัน อดทน แข็งแรง (สามารถทํางานเข�า
กะได�  3 กะ)

2 อัตรา 300-332 บาท/วัน ไม8รวม OT

20 คนทําสวน ตัดตกแต8งกิ่งไม� ต�นไม� ตัดหญ�า ดูแลสวน
 สภาพแวดล�อมให�ดูสวยงาม และงาน
อื่นๆที่ได�รับมอบหมาย

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปHขึ้นไป วุฒิ ป.6 ขึ้น
ไป ขยัน อดทน แข็งแรง มีใจรักในการดูแล
สวน

1 อัตรา 300 บาท/วัน

21 พนักงานสับเหง�า สับเหง�ามัน คัดแยกสิ่งแปลกปลอมออก
จากมันสําปะหลัง และงานอื่นๆที่ได�รับ
มอบหมาย

เพศหญิง วุฒิป.6-ม.3 อายุ 18 ปHขึ้นไป ขยัน
 อดทน แข็งแรง สามารถเข�ากะได� 3 กะ

2 อัตรา 300 บาท/วัน ไม8รวม OT

เป�ดรับสมัคร : วันจันทร#-วันศุกร# ตั้งแต� 08.30-11.00 น.

สวัสดิการ คูปองอาหาร 150 บาท /เดือน , ค�าครองชีพ 150บาท/เดือน , เงินช�วยเหลือในกรณีงานแต�ง งานบวช งานศพ , โครงการฌาปณ
กิจสงเคราะห# , กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,ประกันสังคม , ชุดฟอร#ม , สวัสดิการสินค�าราคาถูก ,บ�านพักพนักงานราคาถูก ,ของขวัญรับขวัญ

บุตรแรกเกิดพนักงาน , ทุนการศึกษาสําหรับลูกพนักงานที่เรียนดี , รถรับส�งพนักงาน

โทร. 044 233 200 - 49 ต�อ 121 , 093-4790422 ติดต�อ คุณโสรยา หิ้วพิมาย ,คุณเกรียงไกร ชุมศรี

ติดต�อสอบถามและสมัครได�ที่ สํานักงาน OFFIC รปภ.(จุดรับสมัครงาน)


