
ที่ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) พิการทางการไดยิน หรือพิการทางรางกายบางสวน มีความ

รับผิดชอบ มาทํางานสมํ่าเสมอ สามารถชวยเหลือตัวเองไป-กลับ ท่ี
ทํางานได 

ตําแหนงงานวาง (คนพิการ) ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 22-41 ป.6/ข้ึนไป

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

2 บริษัท ไทยซึโนดะ จํากัด พนักงาน (คนพิการ) มีคาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน มีเงินพิเศษให มีกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ มีประกันชีวิต ประกันสังคม ชุดฟอรม 

101/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

2 25-42 ม.3/-

โทร .053-581538-9
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ที่ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
ตําแหนงงานวาง (คนพิการ) ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

3 โรงเรียนใบบุญลําพูน เจาหนาที่ฝายทะเบียน (คน
พิการ)

มีความรูความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี สามารถ
ใชงานโปรแกรม word, excel ไดเปนอยางดี มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 06/12/2561

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 
/www.baiboon.ac.thโทร .053-512274

4 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี 
จํากัด

พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) 1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ พิการทางการเคล่ือนไหว ชวยเหลือตัวเองไดชวงเทา หรือ ขา ท่ี
สามารถชวยเหลือตัวเองได ไมใชไมคํ้ายัน สามารถทํางานลวงเวลา 

1 ไมเกิน 40 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

จํากัด สามารถชวยเหลือตัวเองได ไมใชไมคํ้ายัน สามารถทํางานลวงเวลา 
และทํางานในวันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.45-18.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป 
และก่ึงสําเร็จรูป เพื

ปดรับสมัคร 12/12/2561

โทร .053-552683-6

5 บริษัท โซดิกเอ็นจิเนียร่ิงเซอรวิส จํากัด พนักงานธุรการ (ผูพิการ) คุณสมบัติ -มีความสามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพในการพูด 
อาน เขียน -มีบัตรประจําตัวผูพิการ สวัสดิการ -คาอาหาร -คานํ้ามัน
 -เบ้ียขยัน -ประกันอุบัติเหตุกลุม -ประกันสุขภาพ -กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ -โบนัสปละ2คร้ัง 

107/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขายสงเคร่ืองจักรและอุปกรณใน ปดรับสมัคร 28/12/2561

2 - ปวส.ข้ึนไป/-

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.co

โรงงานอุตสาหกรรมโทร .0-5355-4850-52
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ที่ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
ตําแหนงงานวาง (คนพิการ) ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

6 บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรร่ิง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) สวัสดิการ -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันอุบัติเหตุกลุม -
ประกันสุขภาพ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสปละ2คร้ัง 

68/2-3   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 317  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-569300 ext.9247

7 บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานคนพิการ -เปนคนพิการประเภทท่ี3 (ทางการเคล่ือนไหว) สามารถชวยเหลือ
ตนเองได สามารถทํางานลวงเวลาได สวัสดิการ -คาพาหนะ -
คาอาหาร -ประกันอุบัติเหตุ -วันหยุดพิเศษ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

21ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัวบนเคร่ืองบิน

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

3 20-35 ม.6/ทุกสาขา

2

คาอาหาร -ประกันอุบัติเหตุ -วันหยุดพิเศษ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 -ประกันสังคม -โบนัส -เงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

8 บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจําราน (คน
พิการ)

คุณสมบัติ -เปนคนพิการทางการเคล่ือนไหว (ขาลีบ แขนลีบ ใสขา
เทียม) 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ี
โฟร

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

1 18-35 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-581999,053-581984
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ที่ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
ตําแหนงงานวาง (คนพิการ) ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

9 บริษัท โฮยา ลําพูน จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) วุฒิการศึกษา -ม.3 ,ม.6 ,ปวช. ,กศน. สวัสดิการ -มีคาอาหาร, คา
การเดินทาง, เบ้ียขยัน, สวัสดิการรักษาพยาบาล ฯลฯ 

75/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-552641-5 ตอ 1666,1921,1110

10 บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันฝายผลิต (คน
พิการ)

คุณสมบัติ -สามารถทํางานเปนกะ , สามารถยืนทํางานได -ทํางาน
ในวันหยุด และทํางานลวงเวลาได -ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได 
คาตอบแทนและสวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 
บาท (ผานทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 
บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25 บาท ตรวจ

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประเภทกิจการ ผลิตแผนแกวสําหรับหนวยบันทึกความจําในคอมพิวเตอร

3 18-45 ป.6/-

1 18ปข้ึนไป ม.3/-

บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25 บาท ตรวจ
สุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง 150 เซนติเมตรข้ึนไป มีสุขภาพแข็งแรง  นํ้าหนัก-  
ชวงเวลาทํางาน- ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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