ตําแหนงงานวาง (คนพิการ) ประจําเดือน กันยายน 2561
ที่
สถานประกอบการ
1 บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน หมู 4
ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวน
เพื่อการสงออก
e-mail:passuree_g@berninathailand.com
โทร .053-581343,053-581351
2 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

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

ตําแหนง

จํานวน

คนพิการ

1

อายุ/ป

วุฒิการศึกษา/สาขา

25 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป/ไมจํากัด

เงื่อนไข/สวัสดิการ
สามารถใชมือทํางานในการหยิบจับชิ้นงาน หรือประกอบชิ้นงานได
มีคาอาหาร คาน้ํามันรถ คาเบี้ยขยัน โบนัส 2 ครั้งตอป คา
รักษาพยาบาล คารองเทา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ฯลฯ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง ไมจํากัด น้ําหนักไมจํากัด ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.

คาจาง 310 บาท

ปดรับสมัคร ดวนมาก

ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ)

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310 บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

7

-

ม.3/-

• มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไมหมดอายุ • สามารถชวยเหลือ
ตัวเองได และสื่อสารได • บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถ
ของแตละคนที่สามารถ Support Production ได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 31/12/2561

หน ้าที 1/3

ตําแหนงงานวาง (คนพิการ) ประจําเดือน กันยายน 2561
ที่
สถานประกอบการ
3 บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จํากัด

ตําแหนง

จํานวน

พนักงานคนพิการ

1

121/4 หมู 4 ต. แชชาง
อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
โทร .053-880788-90 ,091-4798131
4 บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริเวช
คนพิการ ธุรการ
ลําพูน)

7 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงพยาบาล
โทร .053-537597
5 บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด

88 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114

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

อายุ/ป

วุฒิการศึกษา/สาขา

18 -40 ไมจํากัด/-

คาจาง บาท

พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถชวยเหลือตัวเองได ไมมีปญหา
เรื่องการเดินทาง สามารถทํา OT ได วันทํางาน จันทร-ศุกร
สวัสดิการ -คาน้ํามันรถ/คาฝมือ /คากะ / ฟรีคูปองอาหาร / เบี้ย
ขยัน /ประกันสังคม / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/โบนัสประจําป
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 12/10/2561

1

ไมเกิน 45 ม.6-ปวช/บัญชี/สาขาที่
ป
เกี่ยวของ

คาจาง บาท

พนักงานคนพิการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

2

20-35 ม.6/ทุกสาขาวิชา

1.สามารถชวยเหลือตัวเองและสื่อสารได 2.มีบัตรประจําตัวคน
พิการที่ยังไมหมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองไดเพศไม
จํากัด อายุไมเกิน 45 ป สวนสูง น้ําหนัก คาจาง9300 ระยะเวลา
ทํางาน8.00-17.00
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00
ปดรับสมัคร 31/10/2561
เปนคนพิการประเภทที่ 3 (ทางการเคลื่อนไหว) สามารถชวยเหลือ
ตนเองได สามารถทํางานลวงเวลาได สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือก
เปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังนี้ คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน
อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตางๆ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานสามารถทํางานเปนกะได กะ
ปดรับสมัคร 11/10/2018

หน ้าที 2/3

ตําแหนงงานวาง (คนพิการ) ประจําเดือน กันยายน 2561
ที่
สถานประกอบการ
6 บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด

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

ตําแหนง

จํานวน

คนพิการ(เพศชาย) รับสมัคร
ดวน

1

25-35 ป.6/ไมระบุ

มีหนังสือรับรองคนพิการ สามารถปฏิบัติงานได มีประกันภัยกลุม
ตรวจสุขภาพ2ครั้งตอป
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 30 พ.ย.2561

10

21 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป/-

คุณสมบัติ 1. มีบัตรประจําตัวคนพิการ (ไมหมดอายุ) 2. สามารถ
ชวยเหลือตัวเองได บริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมของ
ผูสมัครที่มีความสามารถ Support ไลนการผลิตได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.
ปดรับสมัคร 31/12/2561

3

21 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป ทุกสาขา

คาจางรายวัน คาลวงเวลาทํางาน คาอาหาร คาน้ํามัน เบี้ยขยัน

239 ถ.ลําพูน-ลี้ หมู 2 ต. ปาพลู
อ. บานโฮง จ. ลําพูน
คาจาง ตามตกลง บาท
ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม
โทร .053-007501 Fax.053-007500
7 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด
พนักงานฝายผลิต (คนพิการ)

298 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310 บาท
ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและชิ้นสวนยานยนต
e-mail:kwunhatai@keihin.co.th
โทร .053-581189-92 ตอ 116
8 บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรริ่ง อิควิปเม็น(ไทย
พนักงานธุรการ (คนพิการ)
แลนด)
68/2-3 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง N/A บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอุปกรณเครื่องครัวบนเครื่องบิน
e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com
โทร .053-569300 ext.9247
9 บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรริ่ง อิควิปเม็น(ไทย
พนักงานฝายผลิต (คนพิการ)
แลนด)
68/2-3 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 317/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอุปกรณเครื่องครัวบนเครื่องบิน
e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com
โทร .053-569300 ext.9247

อายุ/ป

วุฒิการศึกษา/สาขา

เงื่อนไข/สวัสดิการ

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/10/2561

3

21 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

คาจางรายวัน คาลวงเวลาทํางาน คาอาหาร คาน้ํามัน เบี้ยขยัน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/10/2561

หน ้าที 3/3

