
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิต (Leaver.TH) สามารถทางานเปนกะ และ ทางานลวงเวลา (OT) ได มีความกระตือรือรน

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 สิงหาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

5 18-25 ม.6/หรือเทียบเทาบริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิต (Leaver.TH) สามารถทางานเปนกะ และ ทางานลวงเวลา (OT) ได มีความกระตือรือรน

 มีความอดทนในการทางาน และ สามารถยกของหนักได มีมนุษยสัมพันธ

ดี สามารถทางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดดี สายตาปกติ รางกายแข็งแรง 

ไมมีโรคประจาตัว มีทัศนคติในการทางานที่ดี

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 30/09/2564

โทร .053-569500

5 18-25 ม.6/หรือเทียบเทา

ข้ึนไป

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

หนา้ 1/3



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 สิงหาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานเตรียมผิว ลักษณะงาน 1. ขัด/เจียร ชิ้นงานใหเรยีบรอย 2. ผลิตชิ้นงานใหทันตาม

กําหนดเวลาโดยสอดคลองกับแบบผลิตภัณฑ และแผนการผลิตประจํา

สัปดาหเชื่อม MIG/MAG ได จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 3. รับผิดชอบ

พื้นที่ในการปฎิบัติงานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ 4. ปฎิบัติงาน

ตามขอกําหนด และคําแนะนําจากหัวหนาแผนก และ ผูจัดการฝายผลิต 

5. รับผิดชอบในการดูและบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีใชในการ

ทํางาน

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

ม.3/หรือ ปวช. ข้ึนไป4 ไมเกิน 35 ป

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 30/09/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานพนสีฝุน ลักษณะงาน 1. พนสีฝุนชิ้นงาน 2. ผลิตชิ้นงานใหทันตามกําหนดเวลาโดย

สอดคลองกับแบบผลิตภัณฑ และแผนการผลิตประจําสัปดาห 3. 

รับผิดชอบพื้นที่ในการปฎิบัติงานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ 4. 

ปฎิบัติงานตามขอกําหนด และคําแนะนําจากหัวหนาแผนก และ ผูจัดการ

ฝายผลิต 5. รับผิดชอบในการดูและบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรที่

ใชในการทํางาน

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 30/09/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/หรือ ปวช. ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 สิงหาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานแพ็คสินคา ลักษณะงาน 1. ตรวจเช็คปริมาณสินคาสงออก 2. ทําการบงชี้ชิ้นงาน และ

 ผลิตภัณฑที่จะสงออก 3. ดูแลพ้ืนที่ปฏิบัติงานใหเปนระเบียบและสะอาด

อยูเสมอ 4. ทําการบรรจุผลิตภัณฑตามขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ 5. 

รับผิดชอบวัตถุดิบสําหรับการบรรจุหีบหอในสวนของปริมาณและการ

จัดเก็บ

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 30/09/2564

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/หรือ ปวช. ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 30/09/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด ชางเชื่อม ลักษณะงาน 1. เชื่อมงาน เชื่อมอารกอน 2. เชื่อม MIG/MAG ได จะ

ไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 30/09/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

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

3 ไมเกิน 35 ป ม.3/หรือ ปวช. ข้ึนไป
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