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 โทรศพัท์  034-468019,034-468161  โทรสาร 034-468680  E-MAIL.  HR_bp@ hsfc.co.th/warittha@hsfc.co.th

ชือบคุคลทีติดต่อ นางสาววริษฐา  มาบรรดิษ  ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าทีแผนกทรพัยากรบคุคล

ความต้องการ อตัรา

จาํนวนคน ค่าจ้าง

Process Engineer 3

Ware House engineer(วดัคุม) 1

Electrical engineer 1

Instrumentation Engineer 1

Engineer (เครอืงกล/ไฟฟ้า) 2

Maintenance Technician(ช่างซ่อมบาํรุง) เครอืงกล/ไฟฟ้า/

วดัคุม
15

ปวช. 12,500

ปวส.
14,000

ปวช. 12,500

ปวส. 14,000

ปรญิญาตรี 15,000+

3 QC STAFF 2 ญ 18 ปีขนึไป ม.6-ปวช 11000/12,500

4 พนกังานเดนิเครอืงแกนกระดาษ 2 ช 20 ปีขนึไป ม.3 ขนึไป ตามวุฒิ

5 พนกังานทาํความสะอาด 10 ญ 18 ปีขนึไป ไมจ่าํกดัวุฒิ 331 บาท รายวนั 

6 หวัหน้าแผนกลางโรงจกัรไฟฟ้า(วศิวกร) 1 ชาย 22-35 ปีขนึไป ปรญิญาตรี 25,000+

7 Electrical engineer 1 ชาย 22-35 ปีขนึไป ปรญิญาตรี 195,000+

8 พนกังานแผนกกลาง 1 ชาย 22-35 ปีขนึไป ปวช,ปวส,ปรญิญาตรี ตามวุฒิ

9 Bellmer  Operator 7 ชาย 22-35 ปีขนึไป ม.6-ปวส ตามวุฒิ

10 ช่างซ่อมบาํรุงบาํบดันําเสยี(ไฟฟ้า) 1 ชาย 22-35 ปีขนึไป ปวช-ปวส ตามวุฒิ

11 วศิวกรสงิแวดลอ้ม 1 ชาย 22-35 ปีขนึไป ปรญิญาตรี 19,500

19,500+

ควบคุมชุดเครอืงรดีตะกอน (เขา้กะได)้

ดแูลส่วนกลางโรงจกัรไฟฟ้า/ศกึษางานระบบเดนิเครอืงโรงจกัรไฟฟ้า

สามารถออกแบบระบบการบาํรุงรกัษา,วเิคราะหปั์ญหาเครอืงจกัร 

(มปีระสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ)

ออกแบบ วางแผนและควบคุมการดาํเนินการในการป้องกนัและอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม ทงัทางนํา อากาศ 

เสยีงและขยะมลูฝอย รวมทงักากของเสยีมพีษิต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรม

ซ่อมบาํรุงเครอืงจกัร

ตรวจสอบคุณภาพกระดาษ

เดนิเครอืงผลติแกนกระดาษ (เขา้กะได)้

ทาํความสะอาดบรเิวณพนืทรีอบบรษิทัฯ ตามทหีวัหน้างานกาํหนด

เจา้หน้าทคีวบคุมระบบการผลติ

ลาํ
ดบั

2

3

20ปีขนึไป(ช)6

22-35 ปีขนึไป(ช)1

อายุ

บาํรุงรกัษา,ตรวจเชค็และซ่อมอุปกรณ์เครอืงจกัร

เงอืนไข - รายละเอียด

 -สามารถควบคุมระบบการเดนิเครอืงจกัรตรวจสอบคุณภาพ,

 -ปรบัแต่งเครอืงจกัร และซ่อมบาํรุง

 -สามาทาํงานเป็นกะได้

 -สวสัดกิาร เบยีขยนั 10% ของเงนิเดอืน,ค่ากะ,ชุดยนูิฟอรม์,

ตรวจสุขภาพ,โบนัส,อนื ๆ ตามทกีฏหมายกาํหนด

สามารถออกแบบระบบการบาํรุงรกัษา,วเิคราะหปั์ญหาเครอืงจกัร,ดแูลเกยีวกบังานโครงการต่างๆ  

(มปีระสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ)
ปรญิญาตรี

20ปีขนึไป

ชือตาํแหน่งงานว่าง วฒิุการศึกษาเพศ

50

ช่างเทคนิคระบบวดัคุม

ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า

ช่างซ่อมบาํรุงเครอืงกล

(ช)

X



ความต้องการ อตัรา

จาํนวนคน ค่าจ้างลาํ
ดบั อายุ เงอืนไข - รายละเอียดชือตาํแหน่งงานว่าง วฒิุการศึกษาเพศ

12 หวัหน้าแผนกทรพัยากรบุคคล

1

(ช/ญ) 35 ปีขนึไป ปรญิญาตรี 35,000+

13 เจา้หน้าทคีวามปลอดภยัวชิาชพี 1 (ช) 21ปีขนึไป ปรญิญาตรี 22,000+

14 พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 3 (ช) 20 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดัวุฒิ ค่าแรง+ค่าเทยีวรถ

15 ผูช้่วยพนกังานขบัรถ 5 (ช) 20 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดัวุฒิ ค่าแรง+ค่าเทยีวรถ

16 พนกังานขนึสนิคา้ 2 (ช) 20 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดัวุฒิ

17 พนกังานช่างซ่อมบาํรุงรถยนต์ 2 (ช) 20 ปี ขนึไป ปวช.-ปวส. ตามวุฒกิารศกึษา

18 พนกังานขบัรถ/จกัรหนกั 2 (ช) 21 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดัวุฒิ ตามวุฒกิารศกึษา

19 พนกังานจดัส่งสนิคา้/เครอืงชงั 1 (ช/ญ) 20 ปี ขนึไป ปวช.ขนึไป ตามวุฒกิารศกึษา

20 เจา้หน้าทสีนบัสนุนวตัถุดบิเคม(ีวศิวกรรมเคม/ีวทิยาศาสตรเ์คมี 1 (ช/ญ) 20 ปี ขนึไป ปรญิญาตรี ตามวุฒกิารศกึษา

21 เจา้หน้าทสีถติขิอ้มลู 1 (ช/ญ) 20 ปี ขนึไป ปรญิญาตรี ตามวุฒกิารศกึษา

22 พนกังานขบัรถโฟคล์ฟิท(์สนบัสนุนวตัถดิบิ/คลงัสนิคา้) หลายอตัรา (ช) 20ปีขนึไป มปีระสบการณ์ 10,000+

ม.6 11,000

ปวช. 12,500

ปวส. 14,000

ปรญิญาตรี 15,000+

คนพกิาร 2 (ช/ญ) 18 ปีขนึไป23

พนกังานขบัรถ ดแูลรกัษารถขนส่งสนิคา้ ทาํความสะอาดรถทงัภายในและภายนอก ตรวจเชค็สภาพ

เครอืงยนต์ก่อนออกปฏบิตัหิน้าท ีดแูลรกัษาสนิคา้ทตีอ้งส่งใหล้กูคา้ใหด้ทีสีุด ขบัรถนําสนิคา้ไปส่งให้

ลกูคา้จนถงึทหีมายโดยไรอุ้บตัเิหต
ดแูลรกัษารถขนส่งสนิคา้ ทาํความสะอาดรถทงัภายในและภายนอก ตรวจเชค็สภาพเครอืงยนต์ก่อน

ออกปฏบิตัหิน้าที

ขนึสนิคา้ตามใบสงังาน

ซ่อมบาํรุงรถยนต์ รถเทรลเลอร ์หกลอ้ สบิลอ้ โฟคล์ฟิท์

รถแทรกเตอร/์แมค็โคร

เกบ็ขอ้มลูการสถติ ิและนํามาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติิ

การจดัทาํเอกสาร

การเบกิจา่ย จดัซอื ดแูลเรอืง STOCK วตัถุดบิ

 รบัผดิชอบงานในเรอืงความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายความปลอดภยั - จดัทาํรายงาน และดาํเนินกจิกรรม โครงการต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง และงานอนืๆ 

 -มปีระสบการณ์ทางดา้นงานทรพัยากรบุคคลทงัระบบ อย่างน้อย 8 ปีขนึไป 

-สามารถรบัแรงกดดนัและทาํงานเป็นทมีได้

-มมีนุษยสมัพนัธด์ี

สามารถขบัรถหนีบป้อนวตัถุดบิ/จดัเรยีงวตัถุดบิ และ หนีบสนิคา้มว้นกระดาษ

      (นางสาววษิฐา  มาบรรดษิ )

(ลงชอื)…นางสาววรษิฐา  มาบรรดษิ…..ผูแ้จง้ (ลงชอื)………………………………..ผูร้บัแจง้

   (…………………………………)

-ทุกสาขาวชิา

-สามารถใชค้อมพวิเตอร ์และสอืสารได้

-อายุไมเ่กนิ  38 ปี


