ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด

ตําแหนง
จํานวน
Leaver Maintenance Staff 2

99/18 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-30 ปวส./ปวส.ขึ้นไป ชาง 1. เพศชาย อายรุ ะหวาง 21 - 30 ป (ไมมีภาระทางทหาร) 2. จบการศึกษา
อุตสาหกรรม สาขา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ชางอุตสาหกรรม สาขาไฟฟา, สาขาเครื่องกล หรือสาขา
ไฟฟา, สาขาเครื่องกล อื่นๆที่เกี่ยวของ 3. มีความใฝร,ู และพรอมที่จะเรียนรูวิธีใหมๆ 4. มีความ
หรือสาขาอื่นๆที่
กระตือรือรน ความอดทนในการทํางานสูง และสามารถยกของหนักได 5. มี
เกี่ยวของ
มนุษยสัมพันธดีสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นไดดี สามารถทํางาน
รวมกับชาวตางชาติได 6. สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 7. มีความ
คลองตัวในการทํางานสูง 8. มีความคิดสรางสรรคในงาน 9.รางกายแข็งแรง
ไมมีโรคประจําตัว

เพศ ชาย
คาจาง บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 30/06/2562

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp
โทร .053-569500
หน ้า 1/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท แอรโร เฟรท จํากัด
118 ถ.สันปาฝาย-บานธิ หมู 8 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การขนสง
e-mail:arrowfreight@usa.net
โทร .053-554404/088-2584811
บริษัท ลีดีไซน จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ
2 30 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป สามารถเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯได มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
(ท.2) ขึ้นไป บริษัทมีเงินเดือนใหตามกฏหมายคาเที่ยวเดินทางและอื่นๆได
เพศ ชาย
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

CAD Designer

237 หมู 7 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
e-mail:โทร .052-030135
บริษัท ลีดีไซน จํากัด
Sample & Development
ตัวอยางงาน & การพัฒนาสินคา

237 หมู 7 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
e-mail:โทร .052-030135

1

23 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.ตรี ขึ้นไป
สาขาที่เกี่ยวของ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ทีเกี่ยวของ 2. ไมจํากัดเพศ อายุ 23
ป ขึ้นไป 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี 4. สามารถ สเกตงานดวยมือ
และใชโปรแกรม ออกแบบสามมิติได 5. มีประสบการณความรูความสามารถ
ในการทําเครื่องประดับ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

1

23 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ป.ตรี ขึ้น
ไป สาขาที่เกี่ยวของ

1. วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.และ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ทีเกี่ยวของ 2. ไม
จํากัดเพศ อายุ 23 ป ขึ้นไป 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี 4. มี
ประสบการณความรูความสามารถในการทําเครื่องประดับ จะรับพิจารณา
เปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

หน ้า 2/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีดีไซน จํากัด

ตําแหนง
Accountant

237 หมู 7 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
e-mail:โทร .052-030135
บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
คนสวน
เวชลําพูน)
7 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงพยาบาล
e-mail:โทร .053-537597,053-096440
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 23 ปขึ้นไป ป.ตรี/ขึ้นไป สาขาที่ 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ทีเกี่ยวของ 2. ไมจํากัดเพศ อายุ 23
เกี่ยวของ
ป ขึ้นไป 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี 4. มีประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

1

25 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ป.6

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 30/06/2562

คาจาง 9,300 บาท

พนักงานชาง /อาคารสถานที่

คาจาง 310/วัน บาท

มีประกันสังคม

2

ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา/
ไฟฟากําลัง

ปวส.-ป.ตรี ไฟฟา,ไฟฟากําลัง ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซอม/บํารุงรักษา
ตางๆ ภายในโรงพยาบาล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ อดทน และสามารถขึ้น
เวรได
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

หน ้า 3/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด

178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานผูพิการ ฝายทรัพยากร 2 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีใบรับรองความพิการ ลักษณะงานพิจารณาตามความสามารถ สามารถ
มนุษย
ชวยเหลือตนเองได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

คาจาง - บาท

พนักงานแปลงเพาะกลา ฝาย
เกษตร

2

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทนอากาศรอนได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

คาจาง - บาท

พนักงานรายวัน ฝายผลิต

คาจาง - บาท

50

18-45

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สามารถทํางานเปนกะได ชาย ผานการเกณฑทหาร สามารถยืนทํางานได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

หน ้า 4/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575

ตําแหนง
พนักงานคลังสินคา ฝาย
คลังสินคา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สามารถทํางานเปนกะได ชาย ผานการเกณฑทหาร
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

คาจาง - บาท

QA ฝายประกันคุณภาพ

2

18 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

คาจาง - บาท

เจาหนาที่ตรวจรับและสอบ
เทียบ ฝายประกันคุณภาพ
คาจาง - บาท

สามารถทํางานเปนกะได ชาย ผานการเกณฑทหาร

1

18-28

ม.6/ขึ้นไป

สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน ผานการเกณฑทหาร
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

หน ้า 5/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด
41/2 หมู 5 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลม
ประกันรถยนต
e-mail:โทร .053-092334,095-4524664

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
เจาหนาที่จัดซื้อวัตถุดิบ ฝาย
3 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได มีใบขับขี่รถยนต ผานการเกณฑทหาร
เกษตร
เพศ ชาย
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

ชางเทคนิคซอมบํารุง ฝาย
วิศวกรรม

1

คาจาง - บาท

ชางสี

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

2

18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป ไฟฟากําลัง/
เครื่องกล/ซอมบํารุง
อุตสาหกรรม/
เครื่องมือกลและซอม
บํารุง หรือสาขาที่
เกี่ยวของ

มีความรูความสามารถเฉพาะทาง มีสุขภาพแข็งแรง ผานการเกณฑทหาร ไม
มีปญหาในการเดินทาง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 30/06/2562

ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ใช
โปรแกรม MS office ได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 28/06/2562

หน ้า 6/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด
41/2 หมู 5 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลม
ประกันรถยนต
โทร .053-092334,095-4524664
บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด
41/2 หมู 5 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลม
ประกันรถยนต
โทร .053-092334,095-4524664
บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด
41/2 หมู 5 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลม
ประกันรถยนต
e-mail:โทร .053-092334,095-4524664

ตําแหนง
ชางเคาะ

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2
ไมจํากัด ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ใช
โปรแกรม MS office ได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 28/06/2562

สโตรอะไหล

1

ไมจํากัด ปวช.-ปวส./-

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ใช
โปรแกรม MS office ได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 28/06/2562

นักการบัญชี

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

1

ไมเกิน 35 ป.ตรี/-

ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ใช
โปรแกรม MS office ได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 28/06/2562

หน ้า 7/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
หจก.บีเคเม็ททอลชีท (ลําพูน)

ตําแหนง
พนักงานสงของ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-50 ม.3/ขึ้นไป
โอที ประกันสังคม ประกันชีวิต คาอาหาร ชุดฟอรม

180 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 350/วัน บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน

ประเภทกิจการ หลังคาเหล็ก,ประตูมวน

ปดรับสมัคร 27/06/2562

e-mail:โทร .053-093922-23
หจก.บีเคเม็ททอลชีท (ลําพูน)

ฝายผลิต

5

180 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน

18-50

ม.3/ขึ้นไป

โอที ประกันสังคม ประกันชีวิต คาอาหาร ชุดฟอรม
เพศ ชาย

คาจาง 320/วัน บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน

ประเภทกิจการ หลังคาเหล็ก,ประตูมวน

ปดรับสมัคร 27/06/2562

e-mail:โทร .053-093922-23
บริษัท พูนสุข พัฒนา จํากัด

คนสวน

136 หมู 4 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ บานจัดสรร

1

ไมเกิน 55 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ หากพนการทดลองงานพิจารณาพิเศษ
เพศ ชาย

คาจาง 9,000 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 24/06/2562

e-mail:โทร .053-003598/080-1258502
หน ้า 8/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่
จํากัด

295 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป
และกึ่งสําเร็จรูป
e-mail:tuanjai@imajthailand.com ,
punpaga@imajthailand.co
โทร .053-552683-6
บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1

ตําแหนง
Production Supervisor

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's
Bachelor's degree in Engineering,Science or related field.
degree in
Minimum 3 years' experience in Production control,Jewelry
Engineering,Science knowledgewould be an advantage. Knowledge of Production and
or related field.
control, Quality systems, Lean Manufacturing,Kaizen. Strong
leadership skills and ability to communicate effectively with
support group and other department. Proactive on problem
solving and analytical skills.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 24/06/2562

คาจาง บาท

พนักงานทรัพยากรมนุษย (คน
พิการ)

130/1 หมู 16 ต. ทาสบเสา
อ. แมทา จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

1

18-40

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ สามารถใชงานคอมพิวเตอรอยูในระดับดี มีความกระตือรือรนใน
การทํางาน ขยัน อดทน พิการทางการเคลื่อนไหว ชวยเหลือตัวเองได
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 10,000 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 24/06/2562

e-mail:recruit@vpf.co.th
โทร .053-380089 ตอ 107,108/ 093-1402550
หน ้า 9/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานฝายผลิต (คนพิการ)
1 21 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป พิการทางการเคลื่อนไหว เงินชวยเหลือคาครองชีพ คาอาหาร โอที
เบี้ยขยัน ประกันสังคม

141 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 325/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก
e-mail:admin_th@fasonics.com
โทร .053-582172-4
หจก.พีเอ็ม ไดเรค เซอรวิส
เจาหนาที่ธุรการ

15/3 ซ.2 หมู 4 ต. เหมืองงา
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000/เดือน บาท
ประเภทกิจการ ทําความสะอาด
e-mail:pm.directservice@gmail.com
โทร .053-532020,086-6549215,053-001770,0857094496
บริษัท คาเนโก เมล็ดพันธุ( ไทยแลนด) จํากัด
ลูกจางผลิตเมล็ดพันธุ

189 หมู 7 ต. บานแปน
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิต,ควบคุมคุณภาพ และขายเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ
e-mail:accounting_kanekothai@hotmail.com,kanekothai@hotma
โทร .053-577177,573050 fax.0-5352-0010

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 24/06/2562

1

25-45

ป.ตรี/ทุกสาขา

ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณในการทํางาน 1 ปขึ้นไป มีความขยัน ตั้งใจ
อดทน มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยในการทํางาน มีความสามารถ
ในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี ผูที่เคยผานงานจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 23/06/2562

5

20-55

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถทํางานกลางแจงได (ทําแปลง ปลูกผัก รดน้ํา
ใสปุย) มีความขยัน อดทน ตั้งใจทํางาน บรืษัทฯมีสวัสดิการ วันหยุดประจําป
ประกันสังคม คาน้ํามัน และเงินพิเศษอื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 23/06/2562

หน ้า 10/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด
68,68/5 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เนื้อสัตว,ผัก
ผลไม)
e-mail:โทร .053-581170-3 fax:053-581179
บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด
68,68/5 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เนื้อสัตว,ผัก
ผลไม)
e-mail:โทร .053-581170-3 fax:053-581179
โรงเรียนใบบุญลําพูน

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ หมู 2 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอรี่
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6
e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th
/www.baiboon.ac.th
โทร .053-512274

ตําแหนง
คนสวน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2
ไมเกิน 50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สามารถใชเครื่องตัดหญา ดูแลทั่วไป
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 23/06/2562

คาจาง 310/วัน บาท

แมบาน

1

ไมเกิน 50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ดูแลงานสํานักงานและบริเวณทั่วไป
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 23/06/2562

คาจาง 310/วัน บาท

หัวหนางานครัว

คาจาง - บาท

2

40-60

ป.6/ขึ้นไป

มีประสบการณในการทํางานตามตําแหนงจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มี
ความคิดสรางสรรคเมนูอาหารใหมๆอยูเสมอ สามารถประกอบอาหารได
หลากหลาย รักความสะอาดและมีระเบียบ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 22/06/2562

หน ้า 11/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ส.สุวรรณ แอนด เซอรวิส จํากัด

ตําแหนง
พนักงานฝายขาย

361 หมู 10 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามประสบการณ บาท
ประเภทกิจการ จําหนาย ใหเชา ซอมบํารุง รถยก
e-mail:053-091039
โทร .053-091238
หองพักตนกลาเรสซิเดนท
เจาหนาที่ดูแลหอพัก
90 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ หองพักรายเดือน
e-mail:โทร .081-8814475
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/มีความกระตือรือรน สนใจงาน เรียนรู สามารถใชคอมพิวเตอรได มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 22/06/2562

1

25 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน07.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 22/06/2562

คาจาง 9,000 บาท

พนักงานฝายผลิต (คนพิการ)

103 หมู 13 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
e-mail:hr@neptuneconcept.com
โทร .053-090192-3,081-4732155

ทํางาน 6 วัน มีวันหยุด 1 วัน สามารถเลื่อนวันหยุดได มีประกันสังคม มีคา
ลวงเวลาและเงินพิเศษ มีที่พักใหกรณีที่ไมมีที่พัก

1

23-35

ม.3-ม.6/- ปวช. ขึ้นไป ม.3 - ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเทา เปนผูพิการที่สามารถชวยเหลือตนเองได
เปนผูพิการที่ไมใช ทางสติปญญา,ทางการเรียนรู, ทางออทิสติก (ผูชายผาน
การเกณฑทหารแลว) สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได มร
ประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 22/06/2562

หน ้า 12/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงคพระนคร
107 หมู 2 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ โรงเรียนอาชีวะเอกชน
e-mail:โทร .081-7831005
บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
อาจารยผูสอนวิชาการทองเที่ยว 1 23 ปขึ้นไป ป.ตรี/การทองเที่ยว ตามระเบียบโรงเรียนเอกชน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 22/06/2562

คาจาง ตามวุฒิ บาท

พนักงานตัดผา

2

35-40

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ ทํางานไว ละเอียดรอบคอบ มีประสบการณดานการตัดผามา
โดยตรง
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

1

35-40

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณทางดานงานเสื้อผา สามารถขึ้นตัวอยางผาไดทุก
แบบทุกประเภท สามารถดูแพ็นเทริ้นแกแบบได สามารถสอนงานพนักงานได
ทํางานไว มีประสบการณดานการคุมงานในการผลิต และวางแผนการผลิตได
เปนอยางดี

145/1 หมู 18 หมู 18 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม
e-mail:Assign_z@hotmail.com
โทร .052-031624,086-3440631,095-1349536
บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด

พนักงานขึ้นตัวอยางผา

145/1 หมู 18 หมู 18 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม
e-mail:Assign_z@hotmail.com
โทร .052-031624,086-3440631,095-1349536

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

หน ้า 13/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด

89/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก
e-mail:โทร .053-581450
หจก.อูประตูโขงเซอรวิส
16 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอมรถ
e-mail:partokong_sv@hotmail.com
โทร .053552826
หจก.อูประตูโขงเซอรวิส
16 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอมรถ
e-mail:partokong_sv@hotmail.com
โทร .053552826

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
SALES & IMPORT-EXPORT
1
STAFF ( เจาหนาที่แผนกการ
ขาย และรับเขา-สงออกสินคา)

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-35 ป.ตรี/สาขาการตลาด , 1) เพศชาย - หญิง 2) วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการตลาด ,โลจิสติกส ) 3) อายุ
โลจิสติกส
ไมเกิน 25~35 ป 4) กรณีที่มีประสบการณดานการตลาด,โลจิสติกส หรือ
IMPORT~EXPORT ใหระบุประวัติในใบสมัครใหชัดเจน 5) สามารถทํางาน
ลวงเวลาได 6) ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา 7) มีพาหนะ
ของตนเองในการใชเดินทางมาทํางาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 21/06/2562

คาจาง บาท

พนักงานประจําสํานักงาน

2

18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ

คาอาหาร ประกันสังคม ชุดฟอรม เงินเดือนตามวุฒิ มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

10

18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ชางยนต

คาอาหาร ประกันสังคม ชุดฟอรม เงินเดือนตามวุฒิ มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

คาจาง - บาท

ชางพนสี

คาจาง - บาท

หน ้า 14/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
หจก.อูประตูโขงเซอรวิส

ตําแหนง
ชางผสมสี

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
10 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ชางยนต คาอาหาร ประกันสังคม ชุดฟอรม เงินเดือนตามวุฒิ มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

16 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ อูซอมรถ

ปดรับสมัคร 21/06/2562

e-mail:partokong_sv@hotmail.com
โทร .053552826
หจก.อูประตูโขงเซอรวิส

16 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอมรถ
e-mail:partokong_sv@hotmail.com
โทร .053552826
หจก.อูประตูโขงเซอรวิส

16 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอมรถ
e-mail:partokong_sv@hotmail.com
โทร .053552826

ชางเตรียมพื้น

10

18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ชางยนต

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

คาจาง - บาท

ชางประกอบชิ้นสวนรถยนต

คาจาง - บาท

คาอาหาร ประกันสังคม ชุดฟอรม เงินเดือนตามวุฒิ มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

10

18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ชางยนต

คาอาหาร ประกันสังคม ชุดฟอรม เงินเดือนตามวุฒิ มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

หน ้า 15/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

122/66 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง
e-mail:โทร .053-582223
บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

122/66 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง
e-mail:โทร .053-582223
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย
แลนด)จํากัด

97 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

ตําแหนง
ชางไฟฟา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

คาจาง - บาท

ชางเชื่อม

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-35 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา ปวช.-ปวส ชางไฟฟา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีความขยัน ทํางานลวงเวลา
หรือสาขาวิชาที่
และในวันหยุดได สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได หากมีใบรับรองชาง
เกี่ยวของ
ไฟฟา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

2

20-35

ม.3/- ปวส. ทุกสาขาที่ ม.3-ปวส. ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีความขยัน ทํางานลวงเวลาและในวันหยุด
เกี่ยวของ
ได สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได หากมีประสบการณงานเชื่อมจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

15

21-35

ม.3/ขึ้นไป

คาจาง - บาท

พนักงานฝายผลิต

คาจาง - บาท

ม.3 ขึ้นไป 1.สามารถยืนทํางานได 2.สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานใน
วันหยุดได 3.สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว สวัสดิการเพิ่มเติม คาอาหาร
คาเดินทาง คายืน เบี้ยขยัน โอที ประกันสังคม ระยะเวลาทํางาน จันทร –
เสาร 08.00-17.00 น.
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 21/06/2562

หน ้า 16/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย
แลนด)จํากัด

97 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย
แลนด)จํากัด

97 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร (DDC) 1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-35 ป.ตรี/ปริญญาตรี - ประสบการณในสายงานไมนอยกวา 2 ป - ผานการอบรม
หลักสูตร ISO 9001:2015 - ผานการอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
1 ขึ้นทะเบียนและควบคุมเอกสารและขอมูลของระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2015 ทั้งหมดในองคกร 2 ขึ้นทะเบียนและควบคุมเอกสารจาก
ภายนอกที่มีผลกระทบตอระบบบริหารคุณภาพ ISO 3 ประสานงานกับทุก
แผนกที่ดําเนินการดานระบบบริหารคุณภาพ ISO 4 อบรมพนักงานใหม
หลักสูตร ISO 9001:20015 5 สรุปผลการทบทวนผลการปฏิบัติงานตาม KPI
ทุกเดือน 6 สรุปผลกิจกรรม Internal Audit และ Management Review
7. ควบคุมเอกสารหลักที่ใชประกอบการผลิตขององคกร
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ.-ศ 08.00 - 17.45 น.
ปดรับสมัคร 21/06/2562

คาจาง - บาท

Graphic Staff

คาจาง ตามตกลง บาท

1

21-35

ป.ตรี/สาขาที่เกี่ยวของ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวของ - Sketch design - Support งานตัวอยางและ New
Product Development 1. มีความรูดาน Graphic - Illustrator,
Photoshop และอื่นๆ 2. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน
Microsoft Office ได 3. มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบตองาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ.-ศ 08.00 - 17.45 น.
ปดรับสมัคร 21/06/2562

หน ้า 17/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย
แลนด)จํากัด

97 หมู 5 ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด
11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด
11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
Shipping Staff (เจาหนาที่
1
นําเขา-สงออก)

คาจาง ตามตกลง บาท

ลามภาษาญี่ปุน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
24-35 ป.ตรี/สาขาที่เกี่ยวของ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวของ ประสบการณ 1-3 ป 1. ตัด Invoice จากระบบ S21
2. ขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา 3. จัดเตรียมเอกสารสงออกใหลูกคา
ตลอดจนสงตนฉบับใหลูกคาเพื่อใหลูกคานําไป ตรวจปลอยสินคา ปลายทาง
4. เช็ค sales order , ทํา Invoice , Packing / จัดเตรียม Packing list ให
FG ซื้ออุปกรณ (กลอง/ถุง/สติกเกอร) 5. จองรถ, เช็ค AWB ทางอากาศ, BL
ทางเรือ, ตรวจเช็คใบขนขาออก ฉบับจําลอง, ติดตามใบขนขาออก ฉบับ
สมบูรณ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ.-ศ 08.00 - 17.45 น.
ปดรับสมัคร 21/06/2562

1

21-35

ป.ตรี/ป.ตรี

ป.ตรี สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนไดระดับดี แปลภาษาญี่ปุนเปนไทยใหบริษัท
ในกรณีคุยกับลูกคา มีความรูดาน ISO จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

1

21-35

ป.ตรี/ป.ตรี

ป.ตรี หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรับผิดชอบ สามารถ
ทํางานลวงเวลาได
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

คาจาง 18,000 บาท

Production Staff

คาจาง 310/วัน บาท

หน ้า 18/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด
11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด

ตําแหนง
ชางซอมบํารุงฝายผลิต

จํานวน
1

คนพิการ

คาจาง - บาท

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-38 ม.3-ม.6/ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/06/2562

คาจาง 310/วัน บาท

153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3 หมู 7 ต. ทา
วังตาล
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง 330/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางน้ํา
กลางแจง
e-mail:Por@onsmooththai.com
โทร .053-325000-6 ตอ 103,105
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
พนักงานขับรถ

99/9 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป (มามา)
e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th
โทร .053-537788 # 5803

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

2

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สามารถชวยเหลือตัวเองได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 17/06/2562

1

ไมเกิน 35 ม.6-ปวช/ไมจํากัดสาขา ม.6,ปวช. ไมจํากัดสาขาวิชา มีความซื่อสัตย มีใจรักบริการ มีวินัย ขยัน อดทน
มีความรูเทคนิคในการบํารุงรักษารถยนต เปนอยางดี มีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต/สามารถขับไดทั้ง Auto และ Manual มีประสบการณการทํางาน 1
ปขึ้นไป
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 17/06/2562

หน ้า 19/20

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทูลส

ตําแหนง
พนักงานจัดสงสินคา

55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเครื่องจักร
e-mail:โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทูลส
พนักงานขายเคมีภัณฑ
55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเครื่องจักร
e-mail:โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

คาจาง - บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-45 ม.3/ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป จัดสงสินคาในนิคมลําพูน มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต รูจักเสนทางใน
นิคมฯลําพูน เปนอยางดี ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคาเดินทาง+
คาอาหาร+เบี้ยขยัน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 16/06/2562

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดอายุ บริษัทมีรถถยนตใหออกตลอด มีเงินเดือนประจํา มี
คอมมิชชั่น มีประสบการณดานการขายจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 16/06/2562

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

หน ้า 20/20

