Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
บริ ษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชัน่ แนล (เอเซีย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรออกแบบ ผลิต ด้ำนสีทนควำมร้อนเป็ นอันดับหนึ่งของ
โลกมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิบตั รจำกคณะกรรมกำรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) , บริ ษทั ฯ ได้รับเทคโนโลยีกำร
ผลิตจำกบริ ษทั แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบบริ หำรคุณภำพ ISO
9001 : 2008 มำพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด ซึ่งบริ ษทั มีควำมประสงค์รับสมัครงำนใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. Product Design Officer จำนวน 1 อัตรำ
รำยละเอียดหลักของงำน :
- ตรวจสอบงำนตำมมำตรฐำนที่กำหนด
- ผลิตสี ตวั อย่ำง / ตรวจสอบคุณภำพ
- พ่นสี แผ่น และชิ้นงำนต่ำงๆ
- สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ
คุณสมบัติ :
- เพศชำย/หญิง อำยุ 22 ปี ขึ้นไป ชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรื อได้รับกำรยกเว้น
- วุฒิกำรศึกษำ ปริ ญญำตรี ทุกสำขำ (สำขำวิทยำศำสตร์เคมี จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ)
- ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Program อื่นที่จำเป็ น
- ใช้ภำษำอังกฤษได้
- ไม่จำเป็ นต้องมีประสบกำรณ์
สวัสดิกำรของบริษัท
1. ค่ำเดินทำง
4. ค่ำบ้ำนพัก
7. ตรวจสุขภำพประจำปี
10. โบนัสประจำปี

2. อำหำรกลำงวันฟรี
5. ค่ำรักษำพยำบำล
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ท่องเที่ยวประจำปี
9. ประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม

วิธีกำรสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสำร์เฉพำะวันทำงำนของบริ ษทั )
ติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยบุคคล
Tel. : 037-208594-8 , 037-210868-9
Fax : 037-20859
Email : admin_center@oia.co.th , ploypilin@oia.co.th
Website : www.okitsumo.co.jp

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
บริ ษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชัน่ แนล (เอเซีย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรออกแบบ ผลิต ด้ำนสีทนควำมร้อนเป็ นอันดับหนึ่งของ
โลกมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิบตั รจำกคณะกรรมกำรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) , บริ ษทั ฯ ได้รับเทคโนโลยีกำร
ผลิตจำกบริ ษทั แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบบริ หำรคุณภำพ ISO
9001 : 2008 มำพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด ซึ่งบริ ษทั มีควำมประสงค์รับสมัครงำนใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้
4. พนักงำนระดับปฏิบตั กิ ำร (Worker) จำนวน 2 อัตรำ
รำยละเอียดหลักของงำน :
- ปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรงำน Packing Process และ Color Melting Process
คุณสมบัติ :
- เพศชำย อำยุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรื อได้รับกำรยกเว้น
- วุฒิกำรศึกษำ ม.6 , ปวช. , หรื อเทียบเท่ำ
- มีประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนกำรผลิตสี
- ใช้เครื่ องชัง่ ได้
สวัสดิกำรของบริษัท
1. ค่ำเดินทำง
4. ค่ำบ้ำนพัก
7. ตรวจสุขภำพประจำปี
10. โบนัสประจำปี

2. อำหำรกลำงวันฟรี
5. ค่ำรักษำพยำบำล
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ท่องเที่ยวประจำปี
9. ประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม

วิธีกำรสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสำร์เฉพำะวันทำงำนของบริ ษทั )
ติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยบุคคล
Tel. : 037-208594-8 , 037-210868-9
Fax : 037-20859
Email : admin_center@oia.co.th , ploypilin@oia.co.th
Website : www.okitsumo.co.jp

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
บริ ษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชัน่ แนล (เอเซีย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรออกแบบ ผลิต ด้ำนสีทนควำมร้อนเป็ นอันดับหนึ่งของ
โลกมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิบตั รจำกคณะกรรมกำรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) , บริ ษทั ฯ ได้รับเทคโนโลยีกำร
ผลิตจำกบริ ษทั แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015 โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบบริ หำรคุณภำพ ISO
9001 : 2015 มำพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด ซึ่งบริ ษทั มีควำมประสงค์รับสมัครงำนใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้
2. QA PD Operator จำนวน 1 อัตรำ
รำยละเอียดหลักของงำน :
- ตรวจสอบขบวนกำรผลิตสี
- สรุ ปข้อมูลกำรผลิตสี
- งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- สำมำรถทำงำนล่วงเวลำได้
คุณสมบัติ :
- เพศชำย/หญิง อำยุต้ งั แต่ 20-30 ปี เพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรื อได้รับกำรยกเว้น
- วุฒิกำรศึกษำ ม.6 , ปวช. หรื อเทียบเท่ำ
- มีประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนสี พ่นสี ได้ จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
- มีควำมรู ้เกี่ยวกับสี , ปฏิบตั ิงำนด้ำนสำรเคมีได้ จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
- สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
สวัสดิกำรของบริษัท
1. ค่ำเดินทำง
4. ค่ำบ้ำนพัก
7. ตรวจสุขภำพประจำปี
10. โบนัสประจำปี

2. อำหำรกลำงวันฟรี
5. ค่ำรักษำพยำบำล
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีกำรสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
ติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยบุคคล
Tel. : 037-208594-8 , 037-210868-9
Fax : 037-20859
Email : admin_center@oia.co.th , ploypilin@oia.co.th
Website : www.okitsumo.co.jp

3. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ท่องเที่ยวประจำปี
9. ประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
บริ ษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชัน่ แนล (เอเซีย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรออกแบบ ผลิต ด้ำนสีทนควำมร้อนเป็ นอันดับหนึ่งของ
โลกมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิบตั รจำกคณะกรรมกำรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) , บริ ษทั ฯ ได้รับเทคโนโลยีกำร
ผลิตจำกบริ ษทั แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015 โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบบริ หำรคุณภำพ ISO
9001 : 2015 มำพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด ซึ่งบริ ษทั มีควำมประสงค์รับสมัครงำนใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้
3. พนักงำนชั่วครำว แผนก QC จำนวน 1 อัตรำ (Temporary)
รำยละเอียดหลักของงำน :
- สนับสนุนและช่วยเหลืองำนแผนก QC
- งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติ :
- เพศชำย/หญิง อำยุต้ งั แต่ 20-30 ปี เพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรื อได้รับกำรยกเว้น
- วุฒิกำรศึกษำ ม.6 , ปวช. หรื อเทียบเท่ำ
- มีประสบกำรณ์ดำ้ น QC , QA
- มีควำมรับผิดชอบ กระตือรื อร้น
- สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
สวัสดิกำรของบริษัท
ตำมข้อตกลงของบริ ษทั
วิธีกำรสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
ติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยบุคคล
Tel. : 037-208594-8 , 037-210868-9
Fax : 037-20859
Email : admin_center@oia.co.th , ploypilin@oia.co.th
Website : www.okitsumo.co.jp

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
บริ ษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชัน่ แนล (เอเซีย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรออกแบบ ผลิต ด้ำนสีทนควำมร้อนเป็ นอันดับหนึ่งของ
โลกมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิบตั รจำกคณะกรรมกำรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) , บริ ษทั ฯ ได้รับเทคโนโลยีกำร
ผลิตจำกบริ ษทั แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบบริ หำรคุณภำพ ISO
9001 : 2008 มำพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด ซึ่งบริ ษทั มีควำมประสงค์รับสมัครงำนใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. Business Coating Production พนักงำนระดับปฏิบัตกิ ำร (Worker) จำนวน 1 อัตรำ
รำยละเอียดหลักของงำน :
- ทำงำนในกระบวนกำรผลิต (Paint and EDP Line)
- ทำงำนตำมคำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชำ
- กำรทำรำยงำนกำรผลิต / 5ส – Kaizen
- งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติ :
- เพศชำย อำยุต้ งั แต่ 20-30 ปี ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรื อได้รับกำรยกเว้น
- วุฒิกำรศึกษำ ม.6 , ปวช. , หรื อเทียบเท่ำ
- สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีทกั ษะกำรใช้เครื่ องมือวัด
- มีทกั ษะในกำรเคลือบสี จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
สวัสดิกำรของบริษัท
1. ค่ำเดินทำง
4. ค่ำบ้ำนพัก
7. ตรวจสุขภำพประจำปี
10. โบนัสประจำปี

2. อำหำรกลำงวันฟรี
5. ค่ำรักษำพยำบำล
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ท่องเที่ยวประจำปี
9. ประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม

วิธีกำรสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสำร์เฉพำะวันทำงำนของบริ ษทั )
ติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยบุคคล
Tel. : 037-208594-8 , 037-210868-9
Fax : 037-20859
Email : admin_center@oia.co.th , ploypilin@oia.co.th
Website : www.okitsumo.co.jp

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
บริ ษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชัน่ แนล (เอเซีย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรออกแบบ ผลิต ด้ำนสีทนควำมร้อนเป็ นอันดับหนึ่งของ
โลกมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิบตั รจำกคณะกรรมกำรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) , บริ ษทั ฯ ได้รับเทคโนโลยีกำร
ผลิตจำกบริ ษทั แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบบริ หำรคุณภำพ ISO
9001 : 2008 มำพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด ซึ่งบริ ษทั มีควำมประสงค์รับสมัครงำนใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้
2. Business Coating QC Lab Operator จำนวน 1 อัตรำ
รำยละเอียดหลักของงำน :
- กำรตรวจสอบคุณภำพในรำยกำรผลิต (Paint and EDP Line)
- กำรตรวจสอบ Incoming - Final
- รำยงำนคุณภำพ รำยวัน – รำยเดือน
- งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติ :
- เพศ หญิง อำยุต้ งั แต่ 20-40 ปี
- วุฒิกำรศึกษำ ม.6 , ปวช. , หรื อเทียบเท่ำ
- มีควำมรู ้เทคนิคกำรควบคุมคุณภำพ , เครื่ องมือ QC และระบบ QC
- สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีทกั ษะกำรใช้เครื่ องมือวัด
สวัสดิกำรของบริษัท
1. ค่ำเดินทำง
4. ค่ำบ้ำนพัก
7. ตรวจสุขภำพประจำปี
10. โบนัสประจำปี

2. อำหำรกลำงวันฟรี
5. ค่ำรักษำพยำบำล
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ท่องเที่ยวประจำปี
9. ประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม

วิธีกำรสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสำร์เฉพำะวันทำงำนของบริ ษทั )
ติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยบุคคล
Tel. : 037-208594-8 , 037-210868-9
Fax : 037-20859
Email : admin_center@oia.co.th , ploypilin@oia.co.th
Website : www.okitsumo.co.jp

