
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท โปรดักส แมชชีน แมนทาแนน จํากัด 
(PMM)

ชาง Auto Lathe ปวช.ข้ึนไป ข้ึนไป มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถใชงานเคร่ือง Auto 
Lathe ไดดี หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

125  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

ไมเกิน 45 ปวช./ปวช.ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2562
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125  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงกลึง ,เช่ือม ปดรับสมัคร 31/08/2562

โทร .053-585020,084-4065589

บริษัท โปรดักส แมชชีน แมนทาแนน จํากัด 
(PMM)

ชางเช่ือม ปวช.ข้ึนไป ข้ึนไป มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธท่ีดี เช่ือมไฟฟา และอารกอน 
หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

125  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงกลึง ,เช่ือม ปดรับสมัคร 31/08/2562

โทร .053-585020,084-4065589

บริษัท โปรดักส แมชชีน แมนทาแนน จํากัด 
(PMM)

ชางเขียนแบบ ปวส.ข้ึนไป ข้ึนไป มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธท่ีดี ใชโปรแกรม Solidwork 
และ Auto cad หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

125  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงกลึง ,เช่ือม ปดรับสมัคร 31/08/2562

1 ไมเกิน 45 ปวช./ปวช.ข้ึนไป

1 ไมเกิน 45 ปวส./ปวส.ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงกลึง ,เช่ือม ปดรับสมัคร 31/08/2562

โทร .053-585020,084-4065589
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท โปรดักส แมชชีน แมนทาแนน จํากัด 
(PMM)

ชางไฟฟา ปวส.ข้ึนไป สาขาไฟฟา สามารถติดต้ังเคร่ืองจักรทางไฟฟาได สามารถซอม
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

125  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงกลึง ,เช่ือม ปดรับสมัคร 31/08/2562

โทร .053-585020,084-4065589

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด Dcc Officer (document 
control center)

ปวส.สาขาท่ีเก่ียวของ ควบคุมขอมูลเอกสารระบบคุณภาพ รับผิดชอบงาน
ดานการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO ประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายใน-ภายนอก สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พ้ืนฐานได (Microsoft Word,Excel,Power point) 

1 20-45 ปวส./ปวส.ข้ึนไป สาขา
ไฟฟา

1 22-35 ปวส./ปวส.สาขาท่ี
เก่ียวของ

พ้ืนฐานได (Microsoft Word,Excel,Power point) 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/08/2562

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด ตรวจสอบคุณภาพ QA ม.6 ข้ึนไป พนภาระทางทหาร มีใบขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต มี
ประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถดาน
คอมพิวเตอรโปรแกรม word Excel ความสามารถดานภาษาอังกฤษ อานได 
เขียนได ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา ลงขอมูล 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผานงานดานตรวจสอบคุณภาพสินคา 

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

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

ปดรับสมัคร 30/08/2562

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

23-40 ม.6/ม.6 ข้ึนไป3

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
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บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่เขียนแบบ CAD ปวช./ปวส. สาขาออกแบบ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร Auto Cad, Solid Work ไดเปนอยางดี มี
ประสบการณเขียนแบบ Drawing จะพิจารณาเปนพิเศษ 

299  หมู 10  ต. บานธิ อ. บานธิ  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:maneerat_h@sus.co.th  ปดรับสมัคร 30/08/2562

โทร .053-569999

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี 
จํากัด

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (จปว.)

Bachelor's degree in Occupational health and Safety or related 
field. At least 3 years experience in Safety. Having cerificate of 
Occupational health and Safety officer professional level. Solving 

5 20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ปวช./ปวส.
 สาขาออกแบบ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's 
degree in 
Occupational Occupational health and Safety officer professional level. Solving 

problem and making decision skills. Positive thinking, service 
mind and team player. English communication and computer 
skills. 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

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

ปดรับสมัคร 26/08/2562

โทร .053-552683-6

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานฝายผลิต ม.6 พนภาระทางทหาร ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ควบคุมเคร่ืองจักรในฝาย
ผลิต มีความอดทน และมีความความรับผิดชอบ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00 น.  

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 24/08/2562

โทร .053-552591-2 ตอ 108

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

1 21-40 ม.6/-

Occupational 
health and Safety 
or related field.

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502
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