ประเภทกิจกำร โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง แป้งแผ่นอบแห้ง

บริษัท เฟเวอริท ฟู้ด อินดัลเทรียล จำกัด
สถำนที่ตั้ง 193 หมู่ 5 ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1 พนักงานผลิต

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน(อัตรำ)
10

หมายเลขโทรศัพท์ 088-8255945
เพศ
ช/ญ

อำยุ
18 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ป.6 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง

ชื่อตำแหน่ง
พนักงานขับรถหกล้อ
พนักงานทั่วไป
พนักงานเย็บที่นอน
แม่บ้าน
Digital Marketing

จำนวน(อัตรำ)
2
2
2
1
2

ช่วงเวลำทำงำน
เวลา 05.00-13.00 น.
เวลา 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจกำร ผลิตและจาหน่ายที่นอน
หมำยเลขโทรศัพท์ 098-7465181

บริษัท พำโด (ประเทศไทย) จำกัด
สถำนที่ตั้ง 528 หมู่ 11 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1
2
3
4
5

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- อ่านออก เขียนได้

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ช/ญ

อำยุ
23 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
30 ปีขึ้นไป
23 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ปริญญาตรี

อัตรำค่ำจ้ำง
10,000 บาท
330 บาท/วัน
10,000 บาท
ตามตกลง
10,000 บาท

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ประกันสังคม
- ประกันสังคม
- ประกัันสังคม
- ประกันังคม
สั
- ค่าคอมมิชชั่น

ช่วงเวลำทำงำน
เวลา 08.30-18.00 น.
เวลา 08.30-18.00 น.
เวลา 08.30-18.00 น.
เวลา 08.30-18.00 น.

ประเภทกิจกำร จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-228559

หจก.ลำปำงเตียวเชียงล้ง
สถำนที่ตั้ง 138/124 ถนนพหลโยธิน ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานขายและถอดแบบประมาณการ

จำนวน(อัตรำ)
1

เพศ
ชาย

อำยุ
ไม่จากัด

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส.ก่อสร้าง

อัตรำค่ำจ้ำง
12,000 บาท

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมถอดแบบ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
ประเภทกิจกำร ค้าขาย
หมำยเลขโทรศัพท์ 081-9518777

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง

อำยุ
ไม่เกิน 50 ปี
ไม่เกิน 45 ปี
ไม่เกิน 45 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
315 บาท/วัน
315 บาท/วัน
315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์

หจก.ไทยร่วมวัฒนำพำณิชย์
สถำนที่ตั้ง 51-51/1 ถนนพหลโยธิน ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง ลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 คนงานทั่วไป
2 พนักงานเช็คของ
3 พนักงานจัดของ

จำนวน(อัตรำ)
3
2
2

จำนวน(อัตรำ)
2
2

เพศ
ชาย
หญิง

อำยุ
ไม่จากัด
ไม่จากัด

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
320 บาท/วัน
320 บาท/วัน

จำนวน(อัตรำ)
10
2
2

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์

ช่วงเวลำทำงำน

ประเภทกิจกำร ตัดเย็บเครื่องแบบ ชุดทหาร
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-250628-9

บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด
สถำนที่ตั้ง 361 หมู่ที่ 9 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานเย็บผ้า
2 พนักงานฝ่ายผลิต
3 แม่บ้าน

ช่วงเวลำทำงำน

ประเภทกิจกำร น้าดื่ม
หมำยเลขโทรศัพท์ 083-3007899

โรงน้ำดื่มโกลด์
สถำนที่ตั้ง 151 หมู่ 10 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานยกน้า
2 พนักงานล้างขวดน้า

ช่วงเวลำทำงำน
เวลา 08.00-17.00 น.

เพศ
ช/ญ
ช/ญ
หญิง

อำยุ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
315 บาท/วัน
315 บาท/วัน
315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์

ช่วงเวลำทำงำน

ประเภทกิจกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 063-2021636

บริษัท ตะวันแดง ดี ซี เอ็ม จำกัด
สถำนที่ตั้ง 192 หมู่ที่ 6 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานขาย
2 พนักงานขับรถ
3 พนักงานคลังสินค้า

จำนวน(อัตรำ)
2
2
1

เพศ
ช/ญ
ชาย
ชาย

อำยุ
21-35 ปี
21-35 ปี
21-35 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

จำนวน(อัตรำ)
3

เพศ
ช/ญ

อำยุ
22-40 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
9,700 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน(อัตรำ)
1

เพศ
ชาย

อำยุ
24 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี

อัตรำค่ำจ้ำง
15,000 บาท

จำนวน(อัตรำ)
1
1

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
สวัสดิกำร
วันหยุดประจำปี /ประกันสงั คม/ทีพ
่ ัก

ช่วงเวลำทำงำน
เวลา 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจกำร โรงงานผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนและเฟอร์นิเจอร์
หมำยเลขโทรศัพท์

บริษัท พำรำวู๊ด 1993 จำกัด
สถำนที่ตั้ง 139 หมู่ 1 ถตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 นักออกแบบ
2 พนักงานทั่วไป

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
สวัสดิกำร
- ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ
- คอมมิชชั่น/โบนัสประจาปี/เบี้ยขยัน
- ตรวจสุขภาพประจาปี
ประเภทกิจกำร ขุดขน-ดินถ่าน
หมำยเลขโทรศัพท์ 098-9742259

บริษัท เมฆไทย แอนด์ เกียร์ 4289 จำกัด
สถำนที่ตั้ง 621 หมู่ 8 ตาบลสบป้าด อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1 จป.วิชาชีพ

ช่วงเวลำทำงำน
เวลา 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจกำร ผลิัตและจัดจาหน่ายหมากฝรั่ง
หมำยเลขโทรศัพท์ 086-3695465

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด สำขำลำปำง
สถำนที่ตั้ง 123/2 หมู่ 1 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานขาย
หน่วยรถมอเตอร์ไซค์
ประจาสาขาลาปาง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
สวัสดิกำร
ประกันสังคม/ค่าตาแหน่ง/เบี้ยขยัน/โบนัส

เพศ
ชาย
หญิง

อำยุ
25-35 ปี
18-35 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส. ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
สวัสดิกำร
ลากิจ/พักร้อน/ตรวจสุขภาพประจาปี

ช่วงเวลำทำงำน
เวลา 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 088-2961860

บริษัท เอวู๊ด จำกัด
สถำนที่ตั้ง 110/2 หมู่ 1 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานฝ่ายผลิต
2 พนักงานฝ่ายผลิต

จำนวน(อัตรำ)
4
2

เพศ
ชาย
หญิง

อำยุ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
315 บาท/วัน
315 บาท/วัน

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน(อัตรำ)
2

2 พนักงานขาย
บริษัท ณัฐฐำสุข จำกัด
สถำนที่ตั้ง 327 หมู่ 8 ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1 ช่างไฟ
2 คนสวน

ชื่อตำแหน่ง

3

จำนวน(อัตรำ)
1
2

เพศ
ชาย

อำยุ
ไม่จากัด

วุฒิกำรศึกษำ
ปวช. ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
350 บาท/วัน

ชาย

ไม่จากัด

ปวช. ขึ้นไป

350 บาท/วัน

ชื่อตำแหน่ง
พนักงานบัญชี
ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมบารุง
พนักงานทั่วไป

จำนวน(อัตรำ)
2
2
5
4

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงานบริการ
- สามารถใช้คอมพิเวตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
08.30-17.30 น.

ประเภทกิจกำร บริการที่พักและอาหาร
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-325558
เพศ
ชาย
ช/ญ

อำยุ
25-35 ปี
ไม่เกิน 50 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ปวช. ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
315 บาท/วัน

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
ช/ญ

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์

ช่วงเวลำทำงำน

- มีประสบการณ์ไฟฟ้าภายใน,แอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
* ปรับค่าแรงเมื่อผ่านการทดลองงาน
ประเภทกิจกำร ผลิตและจาหน่ายเตาเผาอุตสาหกรรม
หมำยเลขโทรศัพท์ 084-6564392, 081-5689395

บริษัท ทิด้ำ คลิน แอนด์ เฟอร์เนส จำกัด
สถำนที่ตั้ง 55/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตาบลวังพร้าว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1
2
3
4

ช่วงเวลำทำงำน

ประเภทกิจกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-323911, 054-323922

ร้ำนเอไอ-ไพศำล ลำปำง
สถำนที่ตั้ง 249 ถนนทิพย์ช้าง ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1 พนักงานสโตร์

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์

อำยุ
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ไม่จากัด
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
สวัสดิกำร
- มีห้องพักฟรี

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจกำร อุตสาหกรรมเซรามิค
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-354011, 086-9185132

บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรำมิค จำกัด
สถำนที่ตั้ง 543 หมู่ 1 ถนนลาปาง-แม่ทะ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานทั่วไป

จำนวน(อัตรำ)
10

เพศ
ช/ญ

อำยุ
ไม่เกิน 40 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ป.6 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- มีความขยัน อดทน - ประกันสังคม
- สิทธิ์พักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี , วันหยุดประจาปี
ประเภทกิจกำร ร้านสะดวกซื้อ
หมำยเลขโทรศัพท์ 064-0010919, 096-4938651

ช่วงเวลำทำงำน
ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
เวลา 08.00-17.00 น.

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
320 บาท/วัน
320 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าคอม/ค่ากะ/ค่าเข้าเครื่อง/ค่าไรเดอร์

ช่วงเวลำทำงำน
ช่วงเช้า 06.30-16.30 น.
ช่วงบ่าย 13.00-22.00 น.
ช่วงค่า 21.30-08.00 น.

หจก.เอกะหน่องปิโตรเลียม
สถำนที่ตั้ง 1141 หมู่ 1 ถนนลาปาง-เด่นชัย ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานประจาร้าน
2 พนักงานไรเดอร์

จำนวน(อัตรำ)
5
2

เพศ
ช/ญ
ช/ญ

อำยุ
18-30 ปี
18-30 ปี

ประเภทกิจกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ฝ่ายบุคคล 089-5542289, 088-2585991

บริษัท ดีเค อิควิปเม้นท์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
สถำนที่ตั้ง บ้านหนองห้า 680 หมู่ 7 ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน(อัตรำ) เพศ
อำยุ
1 คนขับรถแบคโฮ
1
ชาย
ไม่จากัด
2 ช่างเชื่อมเหล็ก
10
ชาย
ไม่จากัด
3 ช่างก่อสร้าง
10
ชาย
ไม่จากัด
4 คนงานทั่วไป
10
ช/ญ
ไม่จากัด
ณ บ้ำนแม่ รีสอร์ท
สถำนที่ตั้ง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลาปาง - งาว ตาบลพิชัย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

วุฒิกำรศึกษำ

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

วุฒิกำรศึกษำ

ชื่อตำแหน่ง
พนักงานต้อนรับประจารีสอร์ท
พนักงานทั่วไปประจารีสอร์ท
พนักงานทาสวน (บ้านกล้วยม่วง)
พนักงานขายเสื้อผ้า(ที่บ้านแม่อพาทเม้นท์ศรีชุม)
แม่บ้านประจารีสอร์ท
แม่ครัวประจารีสอร์ท

จำนวน(อัตรำ)
1
1
1
1
1
1

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง

อำยุ
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์

ช่วงเวลำทำงำน

- มีที่พักให้
ประเภทกิจกำร ร้ำนอำหำร โรงแรม
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-209815 , 091-9188929
เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- บุคลิกดี/มีระเบียบวินัย/มีความกระตือรือร้น
- สามารถทางานล่วงเวลาได้
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร
- ถ้ามีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลำทำงำน

ประเภทกิจกำร ค้าทอง จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หมำยเลขโทรศัพท์ 081-6679055, 063-2027560

บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำขำลำปำง)
สถำนที่ตั้ง 300/68-69 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านจิตอารีย์วิล 2 ตาบลพิชัย อาเภอเมืองลาปาง ลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานขายและดูแลลูกค้า

จำนวน(อัตรำ)
5

เพศ
ชาย

อำยุ
20-35 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- ประกันอุบัติเหตุ/ค่าคอมมิชชั่น/ค่าตาแหน่ง
- โบนัสไตรมาส/โบนัสประจาปี
- สวัสดิการซื้อรถยนต์/ท่องเที่ยวต่างประเทศ
- ค่าเล่าเรียนบุตร/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ที่พักพนักงาน
ประเภทกิจกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 083-1523203

ช่วงเวลำทำงำน

เพศ
ชาย
หญิง

อำยุ
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
315 บาท/วัน
315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
สวัสดิกำร
- ประกัันสังคม/การปรับเงินประจาปี/โบนัส
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การตรวจสุขภาพประจาปี
- เงินช่วยเหลือ กรณีบิดา มารดา พนักงาน เสียชีวิต
ประเภทกิจกำร
หมายเลขโทรศัพท์ 054-222107 ต่อ 224

ช่วงเวลำทำงำน
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส.ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- ัามี
ถ้ ประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลำทำงำน

บริษัท เคอร่ำไทล์ เซรำมิก จำกัด
สถำนที่ตั้ง 66/6 หมู่ที่ 1 ตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานเตรียมน้าเคลือบ
2 พนักงานคัดเกรด

จำนวน(อัตรำ)
5
5

บริษัท สอำดกรุ๊ป จำกัด
สถำนที่ตั้ง 359/31-32 ถนนฉัตรไชย ตาบลสวนดอก อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานประจา เพาเวอร์มาร์ท(สาขาน้าโจ้)
2

Audit-Stock

จำนวน(อัตรำ)
1

เพศ
ชาย

อำยุ
21 ปีขึ้นไป

1

หญิง

22 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป
สาขาการบัญชี

ตามตกลง

ประเภทกิจกำร ผลิต-จาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-382626, 085-0301567

บริษัท อุดมเจริญคอนกรีต จำกัด
สถำนที่ตั้ง 87 ถนนหมู่บ้านทองประเสริฐ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานขับรถ รถมิกซ์ (โม่ปูน)
2 พนักงานฝ่ายผลิตและควบคุมเครื่องจักร

จำนวน(อัตรำ)
3
2

เพศ
ชาย
ช/ญ

อำยุ
21-50 ปี
ไม่จากัด

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ปวช. ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเภทกิจกำร ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณท์จากไม้
หมายเลขโทรศัพท์ 054-829719, 095-6899252

ช่วงเวลำทำงำน

อำยุ
21-50 ปี
18 ปีขึ้นไป
30 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ปวส.ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลำทำงำน

บริษัท อิวหลีอุตสำหกรรม จำกัด
สถำนที่ตั้ง 175 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2 ฝ่ายผลิต
3 หัวหน้าแผนกช่าง

จำนวน(อัตรำ)
2
15
1

เพศ
ชาย
ช/ญ
ชาย

สาขาช่างอุตสาหกรรม

ประเภทกิจกำร สปา/ความสวย ความงาม
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-226642, 081-9028776

นีรำ สปำยะ
สถำนที่ตั้ง 269 ถนนทิพย์วรรณ ตาบลหัวเวียง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1 พนักงานสปา

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน(อัตรำ)
3

เพศ
หญิง

อำยุ
ไม่จากัด

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
10,000-15,000 - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิกำร
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
ประเภทกิจกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 091-7703621

บมจ. ฟิลลิปประกันภัยชีวิต (สำขำลำปำง)
สถำนที่ตั้ง 140/68 ถนนพหลโยธิน ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1 แม่บ้าน

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน(อัตรำ)
1

ช่วงเวลำทำงำน

เพศ
หญิง

อำยุ
30-45 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่ระบุ

อัตรำค่ำจ้ำง
325 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
08.30-17.00 น.

ประเภทกิจกำร ผลิตและจาหน่ายเตาเผาอุตสาหกรรม
หมำยเลขโทรศัพท์ 084-6564392, 081-5689395

บริษัท ทิด้ำ คลิน แอนด์ เฟอร์เนส จำกัด
สถำนที่ตั้ง 55/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตาบลวังพร้าว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อตำแหน่ง
ช่างเชื่อม
ช่างไฟฟ้า
ช่างพ่นสี
ช่างก่อสร้าง
แม่บ้าน

จำนวน(อัตรำ)
5
2
1
2
1

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

อำยุ
22 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
30 ปีขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่ระบุ
ปวส.ขึ้นไป
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

อัตรำค่ำจ้ำง
เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
350-550 บาท - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
360-600 บาท
350-550 บาท
350-550 บาท
340-500 บาท
ประเภทกิจกำร ศูนย์กระจายสินค้าเนสท์เล่
หมำยเลขโทรศัพท์ 095-6961388

บริษัท สำลิกำ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
สถำนที่ตั้ง 611 หมู่ที่ 2 ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 52130
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยพนักงานขาย
2

ผู้ช่วยทีมส่งสินค้า

จำนวน(อัตรำ)
1

เพศ
ช/ญ

อำยุ
ไม่เกิน 40 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัด

อัตรำค่ำจ้ำง
9,000 บาท

1

ชาย

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จากัด

9,000 บาท

เพศ
หญิง

อำยุ
30-45 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่ระบุ

อัตรำค่ำจ้ำง
325 บาท/วัน

บมจ. ฟิลลิปประกันภัยชีวิต (สำขำลำปำง)
สถำนที่ตั้ง 140/68 ถนนพหลโยธิน ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
1 แม่บ้าน

ชื่อตำแหน่ง

ตําแหน่ งงานว่างจังหวัดลําพูน

จำนวน(อัตรำ)
1

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
08.00-17.00 น.

ตําแหน่ งงานว่างจังกวัดเชียงใหม่

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- ขับรถยนต์ได้
- ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ
- ขับรถยนต์ได้
- ยกของหนักได้
- ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ
ประเภทกิจกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 091-7703621

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
08.00-17.00 น.
จันทร์-เสาร์
08.00-17.00 น.

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
08.30-17.00 น.

ติดตามตําแหน่ งงานว่างจังหวัดลําปาง

