บริษัท นานาแซท อินเตอร์คอมมิวนิแคชั่น จากัด
สถานที่ตั้ง 138/49 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนบัญชี

จานวน(อัตรา) เพศ
1

อายุ

ประเภทกิจการ จำหนำย ปลีกส่ง กล้องวงจรปิด จำนดำวเทียม
หมายเลขโทรศัพท์ 082-5585186

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง สำขำบัญชี/กำรเงิน หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ขอคนมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนบัญชีเท่ำนั้น)

08.30 - 17.30 น.

ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์
ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ำยเครื่องใช้ในครัวเรือนจำกไม้
หมายเลขโทรศัพท์ 086-4215711

บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จากัด
สถานที่ตั้ง 304 หมู่8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 ช่ำงซ่อมบำรุง
2 พนักงำนขับรถ

จานวน(อัตรา) เพศ
1
1

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป
ช ไม่จำกัด 23 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง จบสำขำช่ำงไฟฟ้ำ,ช่ำงเชื่อม หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำมตกลง หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

08.00 - 17.00 น.

บริษัท ไทยไวนิล จากัด สาขาลาปาง
ประเภทกิจการ Windsor ดำเนินกิจกำรจำหน่ำยประตู - ประตูหน้ำต่ำงไวนิล Windsor และสินค้ำสำเร็จรูป
หมายเลขโทรศัพท์ 086-4299870
สถานที่ตั้ง เลขที่ 204 ถนนไฮเวย์ลำปำง-งำว ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนขับรถยนต์

จานวน(อัตรา) เพศ
1

ชำย

อายุ
30-40 ปี

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ไม่จำกัด

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

9,450/เดือน มีประสบกำรณ์ขับรถบรรทุก มีใบขับขี่ประเภท 2 ฯ

08.00 - 17.00 น.

บริษัท ถาวรลาปาง จากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและส่งออก เครื่องเอนผลิตจำกไม้ยำงพำรำ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-269447-9
สถานที่ตั้ง เลขที่ 350 ม.7 ถ.ลำปำง-เชียงใหม่ ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ลำปำง 52190
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ม.6 ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 Staff

1

ช/ญ 15 ปีขึ้นไป

2 พนักงำนฝ่ำยประกันคุณภำพ QC
3 พนักงำนฝ่ำยผลิต

1
10

ช/ญ 15 ปีขึ้นไป ปวส./ป.ตรี
ช/ญ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด

ตำมตกลง สำขำที่เกี่ยวข้อง หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
ตำมตกลง

4 หัวหน้ำแผนกทรัพยำกรบุคคล

1

ช/ญ 15 ปีขึ้นไป

ตำมตกลง หำกมีประสบกำรจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ป.ตรี

ตำมตกลง หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

08.00 - 17.00 น.

บริษัท ลาปางฟู้ดโปรดักส์ จากัด
ประเภทกิจการ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7199928
สถานที่ตั้ง เลขที่ 158 หมู่ 4 ถนนท่ำล้อ-ห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 แม่บ้ำน
2 ช่ำงไฟฟ้ำ

1
1

หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด
315/วัน งำนถ่ำยเอกสำร เดินเอกสำร ทำควำมสะอำดสำนักงำน
ชำย 22-35 ปี ปวส.ไฟฟ้ำ 11,000/เดือน มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

3 ช่ำงซ่อมบำรุง

1

ชำย

22-35ปี

ปวส.

08.00 - 17.00 น.

11,000/เดือน จบสำขำไฟฟ้ำกำลัง เทคนิคกำรผลิต ช่ำงกลโรงงำน ช่ำงยนต์

ประเภทกิจการ ตัวแทนจำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ประกันภัยรถยนต์
บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขาลาปาง
หมายเลขโทรศัพท์ 081-6679055 , 063-2027560
สถานที่ตั้ง 300/68-69 หมู่บ้ำนจิตอำรีย์วิล2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนขำยและดูแลลูกค้ำ

จานวน(อัตรา) เพศ
5

ชำย

อายุ
20-35 ปี

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ม.3 ขึ้นไป

500/วัน

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน
สำมำรถไปประจำสำขำต่ำงจังหวัด(ภำคเหนือ)ได้

08.00 - 17.00 น.

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วีกรุ๊ป แอลพี ออโตโมบิล จากัด
ประเภทกิจการ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 494 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปำง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

ศูนย์บริกำร-จำหน่ำยรถยนต์ มำสด้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ 061-2673553

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 ที่ปรึกษำกำรขำย

5

ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตำมข้อตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

08.00 - 17.00 น.

2 ช่ำงยนต์

2

ชำย

08.00 - 17.00 น.

22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป ตำมข้อตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ เหมืองแร่
สถานที่ตั้ง บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง 52220
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

ช่ำงเชื่อม ช่ำงกลึง
ช่ำงซ่อมบำรุง
พนักงำนขับรถแทรคเตอร์
พนักงำนขับรถสิบล้อ

10

ชำย

21 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส.

10

ชำย

21 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส.

10

ชำย

25 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

10

ชำย

25 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

330/วัน
330/วัน
330/วัน
330/วัน

5 พนักงำนขับรถเครน เทรลเลอร์
6 พนักงำนเติมน้ำมัน

5

ชำย

25 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

330/วัน

5

ชำย

21 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

330/วัน

หมายเลขโทรศัพท์ 054-237900
เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน
ทุกตำแหน่งหำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

บริษัท ลาปางฟู้ดโปรดักส์ จากัด
ประเภทกิจการ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป
หมายเลขโทรศัพท์ 054-224158, 085-7199928
สถานที่ตั้ง 158 หมู่4 ถนนท่ำล้อ-ห้วยเป้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อตาแหน่ง
พนักงำนห้องLab (ชั่วครำว)

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย (รปภ.)
พนักงำนขับรถยนต์
ช่ำงไฟฟ้ำ
5 ช่ำงซ่อมบำรุง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

1
1
1
1

ช/ญ
ชำย
ชำย
ชำย

22-35 ปี
25-40 ปี
25-40 ปี
22-35 ปี

1

ชำย

22-35 ปี ปวส.กลโรงงำนฯ ตำมตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ปวส.
340/วัน - สำมำรถทำงำนล่วงเวลำได้
ม.3 ขึ้นไป 11,258/เดือน - สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้
ม.3 ขึ้นไป
335/วัน - มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี มีใบอนุญำตขับขี่
ปวส.ไฟฟ้ำ ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี มีใบรับรองควำมรูป้ ระกอบอำชีพไฟฟ้ำ
- จบสำขำกลโรงงำน ช่ำงยนต์ ช่ำงโลหะ

08.00 - 17.00 น.

06.00 - 18.00 น.
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 17.00 น.

08.00 - 17.00 น.

บริษัท บี พี เอส มิลคอม จากัด
ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก,งำนไม้พื้นและไม้แปรรูป ภำยใต้แบรนด์ PLATO และ WOODZENSE
หมายเลขโทรศัพท์ 081-5944283
สถานที่ตั้ง 136 หมู่ 1 ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง 52190
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ป.ตรี

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 พนักงำนบุคคล

1

หญิง 26 ปีขึ้นไป

2 พนักงำนธุรกำรฝ่ำยผลิต
3 พนักงำนฝ่ำยผลิต(ช่ำงไม้)
4 พนักงำนฝ่ำยผลิต(ช่ำงสี)

1
5

หญิง 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป ตำมข้อตกลง มีประสบกำรณ์ทำงำน 2-3 ปีขึ้นไป
ชำย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
315/วัน สำมำรถทำงำนล่วงเวลำได้ ทำงำนใต้ควำมกดดันได้ดี

08.00 - 17.00 น.
08.00 - 17.00 น.

5

ชำย 20 ปีขึ้นไป

08.00 - 17.00 น.

ม.6 ขึ้นไป

ตำมข้อตกลง มีประสบกำรณ์ทำงำน 3-4 ปีขึ้นไป

315/วัน

สำมำรถทำงำนล่วงเวลำได้ ทำงำนใต้ควำมกดดันได้ดี

08.00 - 17.00 น.

บริษัท นิยมพานิชลาปาง จากัด
ประเภทกิจการ จำหน่ำยสินค้ำรถจักรยำนยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-222999 ต่อ 483
สถานที่ตั้ง 359/17 ถนนบุญวำทย์(ฉัตรไชย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 เลขำนุกำร
2 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
3 ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป

1
2

หญิง 30 ปีขึ้นไป
ชำย 25-50 ปี

1

ชำย 23 ปีขึ้นไป ปวช./ปวส. ตำมข้อตกลง จบสำขำช่ำงยนต์

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนบัญชี
2 คนสวน

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

ตำมข้อตกลง บุคลิกภำพดี มีไหวพริบ ใช้อุปกรณ์สำนักงำนได้ดี ขับรถยนต์ได้ 08.00 - 17.00 น.
ตำมข้อตกลง สุขภำพแข็งแรง อ่ำนออกเขียนได้ สำมำรถทำงำนเป็นกะได้ 08.00 - 17.00 น.

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

1

ช/ญ 20 ปีขึ้นไป

ปวช.

1

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัด

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนฝ่ำยผลิต

จานวน(อัตรา) เพศ
10

อายุ

ช/ญ 21-35 ปี

09.00 - 18.00 น.

315/วัน

09.00 - 18.00 น.

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ป.6 ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จากัด
ประเภทกิจการ อุตสำหกรรมเซรำมิค
สถานที่ตั้ง เลขที่ 543 หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

08.00 - 17.00 น.

ประเภทกิจการ จำหน่ำยสินค้ำเพื่อสุขภำพ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-226775

บริษัท ฟลอรัลแลนด์ อินเตอร์เทรด จากัด
สถานที่ตั้ง 136 ถนน พหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

315/วัน

ขยัน อดทน
หมายเลขโทรศัพท์ 054-354011-12

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน
มีควำมรับผิดชอบ ขยัน อดทน

08.00 - 17.00 น.

ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีวิเศษ 99
สถานที่ตั้ง 251 หมู่ 1 ถนนลำปำง-เด่นชัย ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง 52150
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

ประเภทกิจการ เหมืองแร่
หมายเลขโทรศัพท์ 054-313313

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 พนักงำนขับรถบรรทุก 10 ล้อ

2

ชำย 21 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

ตำมตกลง มีใบอนุญำตขับขี่ประเภทที่ 2 มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน

2 พนักงำนทั่วไป(คนสวน)
3 จป.วิชำชีพ

4

ชำย 21 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

ตำมตกลง สำมำรถทำงำนที่กลำงแจ้งได้ ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี

1

ชำย 21 ปีขึ้นไป

ป.ตรี

ตำมตกลง จบสำขำที่เกี่ยวข้อง มีประสบกำรณ์ 1-3 ปี

บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเนท์ จากัด
ประเภทกิจการ ควบคุมดูแลโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 054-019885
สถานที่ตั้ง เลขที่ 33 หมู่1 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนธุรกำร

จานวน(อัตรา) เพศ
1

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

ช/ญ 21-35 ปี

ป.ตรี

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง มีควำมรู้ด้ำนบัญชี จัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดกำรคลังสินค้ำ

08.00 - 17.00 น.

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จากัด สาขาลาปาง
ประเภทกิจการ ธุรกิจขำยตรง
สถานที่ตั้ง เลขที่ 174-176 ถนนไฮเวย์ลำปำง-งำว ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000 หมายเลขโทรศัพท์ 054-316360
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนตรวจสอบน้ำ

จานวน(อัตรา) เพศ
5

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

ช/ญ 19-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ชื่อตาแหน่ง

1 ช่ำงเครื่องปรับอำกำศ
2 ช่ำงไฟฟ้ำ

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

ตำมข้อตกลง มีควำมรับผิดชอบ ขยัน อดทน

08.00 - 17.00 น.

ประเภทกิจการ รับจ้ำงเหมำบริกำร
หมายเลขโทรศัพท์ 054-336080

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลิตี้ เซอร์วิส จากัด
สถานที่ตั้ง 103/3 หมู่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

5

ชำย

21-55 ปี

ปวส.

ตำมตกลง สำขำไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงกล หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง 08.00 - 17.00 น.

5

ชำย

21-55 ปี

ปวส.

315/วัน

ผ่ำนงำนติดตั้งเครื่องปรับอำกำศจะรับพิจำรณำเป็นพิเศษ 08.00 - 17.00 น.

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ เหมืองแร่
สถานที่ตั้ง ตู้ปณ.5 ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง 52220
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
1 พนักงำนควบคุมระบบสำยพำน
2 พนักงำนขับรถบริกำร
3 พนักงำนขับรถแบคโฮว์

จานวน(อัตรา)
10
4
6

เพศ
อายุ วุฒกิ ารศึกษา
ชำย 21 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.
ชำย 21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป
ชำย 21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป

หมายเลขโทรศัพท์ 054-237100
อัตราค่าจ้าง เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน
ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนตำแหน่งที่สมัครจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
ตำมตกลง มีวันหยุด 4 วันเดือน (สำมำรถเลือกวันหยุดได้)
ตำมตกลง เวลาปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงำน 6 วันต่อสัปดำห์ ทำงำน2กะ
ตำมตกลง สวัสดิการพนักงาน : ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ค่ำครองชีพ
ตำมตกลง รถรับ-ส่ง บ้ำนพักบริษัท โอที ฯ

4 พนักงำนขับรถหน้ำตัก

5

ชำย 21 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

5 พนักงำนขับรถ Bobcat

4

ชำย 21 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

6
7
8
9

5
10
10
10

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย

6
2
5

ชำย 21 ปีขึ้นไป
ชำย 21 ปีขึ้นไป
ชำย 21 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

3

ชำย 21 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

ตำมตกลง

พนักงำนขับรถแทรคเตอร์
พนักงำนขับรถน้ำ 10 ล้อ
พนักงำนขับรถบรรทุกเทท้ำย 150 ตัน
พนักงำนทำควำมสะอำดสำยพำน

10 พนักงำนขับรถขุดไฟฟ้ำ
11 พนักงำนขับรถเกรด
12 พนักงำน OPT.Belt Wagon
13 พนักงำนลำกสำยไฟ

21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.

ประเภทกิจการ ผลิต-จำหน่ำยนำดื่ม, น้ำแข็ง
หมายเลขโทรศัพท์ 0815671331, 084-6113517

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีแอนด์พี พีรพัทร์
สถานที่ตั้ง 165/1 หมู่ที่2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนขับรถ
2 พนักงำนยกน้ำแข็ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

10

ชำย

18 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัดอำยุ

10

ชำย

18 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัดอำยุ

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง เงื่อนไข : มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
ตำมตกลง เวลำปฏิบัติงำน : 00.00 - 08.00 น. และ 08.00 - 17.00 น.

ประเภทกิจการ ผลิตเตำอุตสำหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-5689395

บริษัท ทิด้า คลิน แอนด์ เฟอร์เนส จากัด (สานักงานใหญ่)
สถานที่ตั้ง 55/1 หมู่ 6 ตำบลวังพร้ำว อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง 52130
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนบัญชี

จานวน(อัตรา) เพศ
3

อายุ

หญิง 25-45 ปี

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ป.ตรี

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

12,000-18,000 - มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน 2-4 ปี

กำรบัญชี

08.00 - 17.00 น.

- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี
- มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS. Office
ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ำยหมำกฝรั่ง
หมายเลขโทรศัพท์ 086-3695465

บริษัท ไทยลอตเต้ จากัด สาขาลาปาง
สถานที่ตั้ง 123/2 หมู่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนขำย
หน่วยรถมอเตอร์ไซค์

จานวน(อัตรา) เพศ
3

อายุ

ช/ญ 22-40 ปี

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ม.3 ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

9,700 บำท - ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ
+ เบี้ยเลี้ยง - ค่ำคอมมิชชั่น/โบนัสปะจำปี/เบี้ยขยัน

08.00-17.00 น.

- ตรวจสุขภำพประจำปี

หยุดทุกวันอำทิตย์
และนักขัตฤกษ์

ประจำสำขำลำปำง

จันทร์-เสำร์

ประเภทกิจการ ธุรกิจอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมฯ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งโครงกำรปัญญำพำร์คเลขที่152/19-20 ถ.ลำปำง-แม่ทะ ต.พระบำท อ.เมืองลำปำง จ.ลำปำง 52000 หมายเลขโทรศัพท์ 086-4162966, 095-9496438
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนขำย
2 พนักงำนข่ำง TRUE TECH
3 พนักงำนประจำTrue shop

จานวน(อัตรา) เพศ
5
5
5

อายุ

ช/ญ ไม่เกิน 40 ปี
ช/ญ 20-28 ปี
ช/ญ ไม่เกิน 30 ปี

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ม.6 ขึ้นไป
ปวส./ป.ตรี
ป.ตรี

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง มีควำมรู้ ควำมสนใจในเทคโนโลยี ชอบงำนขำยและงำนบริกำร
ตำมตกลง จบสำขำช่ำงไฟฟ้ำ, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ำกำลัง, โทรคมนำคม หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
ตำมตกลง บุคลิกภำพดี ทันสมัย มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี มีควำมสนใจในด้ำนเทคโนโลยี

บริษัท ลาปางเสรีกรุ๊ป จากัด
ประเภทกิจการ ห้ำงสรรพสินค้ำ
สถานที่ตั้ง 989/1-5 ถนนเจริญเมือง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

หมายเลขโทรศัพท์ 054-322363-4 ต่อ 125
เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 พนักงำนประชำสัมพันธ์

1

หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.6, ปวส. ขึ้นไป ตำมตกลง หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

2 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ
3 เชฟอำหำรญี่ปุ่น

3

ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3, ปวช. ขึ้นไป ตำมตกลง

2

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัด

ตำมตกลง

ประเภทกิจการ ผลิตและผู้ส่งออกอุตสำหกรรมประเภทไม้ด้วยคุณภำพมำตรฐำน
บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จากัด
หมายเลขโทรศัพท์ 054-829719
สถานที่ตั้ง 175 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปำง ต.ปงยำงคก อ.ห้ำงฉัตร จ.ลำปำง 52190
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนฝ่ำยผลิต
2 พนักงำนขับรถโฟลคลิฟท์

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

10

ช/ญ

20 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

ตำมตกลง สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง

08.00 - 17.00 น.

5

ชำย

20 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

315/วัน

08.00 - 17.00 น.

มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ประเภทกิจการ สถำนพยำบำล
หมายเลขโทรศัพท์ 054-019619 ต่อ 3012

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
สถานที่ตั้ง 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
1 พนักงำน รปภ.

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

จานวน(อัตรา) เพศ
อายุ วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน
2
ชำย 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตำมตกลง - สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นกะได้
- มีจิตใจที่จะบริกำรลูกค้ำ และงำนบริกำรที่ดี
- ไม่มีโรคประจำตัว

2 กุ๊ก

1

ช/ญ 25 ปีขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

- มีประสบกำรณ์ รปภ. จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์ เป็นกุ๊กมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จะพิจำรณำ
เป็นพิเศษ

ประเภทกิจการ ประกันภัย
บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด สาขา ลาปาง
สถานที่ตั้ง 619/3 หมู่7 ถนนลำปำง-แม่ทะ ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
หมายเลขโทรศัพท์ 1737 ต่อ 5631
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนจัดส่งเอกสำร

จานวน(อัตรา) เพศ
2

ชำย

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

25-35 ปี

ม.6

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

11500 + รู้จักเส้นทำงในพื้นที่จังหวัดลำปำงเป็นอย่ำงดี

08.30 - 17.30 น.

เบี้ยขยัน 2,000

บริษัท สอาดกรุ๊ป จากัด
สถานที่ตั้ง 111-119 ถนนบุญวำทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปำง จ.ลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 ช่ำงปริ้นเตอร์(ด่วน)

จานวน(อัตรา) เพศ
1

อายุ

ชำย 20 ปีขึ้นไป

ประเภทกิจการ จำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-222107-8 ต่อ 224

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ไม่จำกัด

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในกำรซ้อมปริ้นเตอร์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักงำนบริกำร

ประเภทกิจการ ค้ำปลีกสินค้ำเกี่ยวกับบ้ำน และที่อยู่อำศัย
บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จากัด สาขาลาปาง
สถานที่ตั้ง 224 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สำยลำปำง-งำว ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง 52000
หมายเลขโทรศัพท์ 061-8239570
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนขำย

จานวน(อัตรา) เพศ
1

อายุ

ชำย 20 ปีขึ้นไป

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ม.3 ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง มีประสบกำรณ์งำนขำย 0-2 ปี
ทำงำนหนักได้ ไม่มีประวัติสุขภำพเกี่ยวกับโรคกระดูก
มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักงำนบริกำร
ประเภทกิจการ ศูนย์กระจำยสินค้ำเนสท์เล่ ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6961388

บริษัท สาริกา ดิสทริบิวเตอร์ จากัด
สถานที่ตั้ง 611 หมู่ที่ 2 ตำบลศำลำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง 52130
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 ผู้ช่วยพนักงำนขำย
2 ผู้ช่วยธุรกำร

จานวน(อัตรา) เพศ
1
1

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

ชำย 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด
หญิง 20-30 ปี ปวช. ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง สำมำรถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์กะปุกและออโต้ มีใบอนุญำตขับขี่
ตำมตกลง สำมำรถใช้โปรแกรม MS.Office ได้

ประเภทกิจการ อุปกรณ์กำรเรียน,วัสดุสำนักงำน ,สื่อกำรเรียนกำรสอน,สื่อวิทยำศำสตร์,หนังสือเรียน
บริษัท รักษ์กมน จากัด
หมายเลขโทรศัพท์ 054-322780
สถานที่ตั้ง 355/15-16 ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 พนักงำนบัญชี

1

หญิง 22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตำมตกลง

- มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนบัญชีอย่ำงน้อย 1 ปี

2 ช่ำงคอมพิวเตอร์
3 พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ

1

ชำย

22-45 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตำมตกลง

- มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์

2

ชำย

20-45 ปี

ไม่จำกัด

ตำมตกลง

- มีใบขับขี่รถยนต์

08.00 - 17.00 น.

ประเภทกิจการ ผลิตและผู้จัดจำหน่ำยผักกระป๋อง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อาหารสากล จากัด สาขาโรงงานจังหวัดลาปาง
สถานที่ตั้ง64 หมู่1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปำง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100หมายเลขโทรศัพท์ 054-810270 ต่อ 107
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม (ส่งเสริมและจัดซื้อ)

จานวน(อัตรา) เพศ
1

อายุ

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ป.ตรี

ตำมตกลง หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

บริษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น(ลาปาง) จากัด
ประเภทกิจการ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 110/5 ถนนไฮเวย์-ลำปำง-งำว ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 พนักงำนขำยรถมือสอง

จานวน(อัตรา) เพศ
1

อายุ

ชำย 23 ปีขึ้นไป

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ม.6 ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน
08.00 - 17.00 น.

ผู้แทนจำหน่ำยรถยนต์โตโยต้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-355555 ต่อ 201
เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมข้อตกลง - ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

08.00 - 17.00 น.

มีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จากัด
ประเภทกิจการ อุตสำหกรรมคอนกรีต
สถานที่ตั้ง 70 หมู่11 ถนนไฮเวย์ลำปำง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ
1 พี่เลี้ยงเด็ก

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ
1

หญิง

อายุ
23-35ปี

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

หมายเลขโทรศัพท์ 054-829828 - 9
เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ม.3 ขึ้นไป 11,000/เดือน มีนิสัยรักเด็ก หยุด อำทิตย์ละ 1 วัน

14:00 - 22.00 น

ประเภทกิจการ อสังหำริมทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์ 092-5464452

บริษัท แอ็ดว้านซ์เรสซิเด้นซ์ จากัด
สถานที่ตั้ง 38 ถนนจำมเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52000
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

1 วิศวกรโยธำ

1

ชำย 22 ปีขึ้นไป

ป.ตรี

ตำมตกลง

- มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

2 สถำปนิก

1

ช/ญ 22 ปีขึ้นไป

ป.ตรี

ตำมตกลง

- มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ใช้โปรแกรมAutoCADได้

ประเภทกิจการ รับเหมำสร้ำงบ้ำน
หมายเลขโทรศัพท์ 054-010685, 098-2598874

ห้างหุ้นส่วนจากัด โฟกัสเฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น
สถานที่ตั้ง 4717 หมู่1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง 52100
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อตาแหน่ง
ช่ำงปูกระเบื้อง
ช่ำงไม้
ช่ำงสี
ช่ำงเหล็ก

5 ช่ำงปูน

จานวน(อัตรา) เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง

10
10
10
10

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

10

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัด

ตำมตกลง

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน
ทุกตำแหน่งหำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

บริษัท ถาวรลาปาง จากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและส่งออก เครื่องเอนผลิตจำกไม้ยำงพำรำ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-269447-9
สถานที่ตั้ง เลขที่ 350 ม.7 ถ.ลำปำง-เชียงใหม่ ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ลำปำง 52190
ลาดับ

ชื่อตาแหน่ง

1 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปอดภัย

จานวน(อัตรา) เพศ
1

อายุ

ช/ญ 15 ปีขึ้นไป

วุฒกิ ารศึกษา อัตราค่าจ้าง
ม.3 ขึ้นไป

เงื่อนไข/สวสัดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ประสบการณ์ ช่วงเวลาทางาน

ตำมตกลง มีใบอนุญำตหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัยตำกฎหมำย

