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

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด IT & ERP System Specialist • Excellent supervisory skills and must be able to communicate with 

management and users topics relating to the operation of an MIS 
system. • Excellent knowledge of enterprise networks and systems, IT 
hardware and infrastructure support, data management and security. • 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

1 35-42 years ป.ตรี/Bachelor 
degree in Computer 
field or related field

hardware and infrastructure support, data management and security. • 
Require knowledge of multiple business areas including 
manufacturing, sales, procurement, inventory management and 
accounting • Knowledge of Functionality connections and integration 
touch points within and between ERP Systems, plus an in-depth 
understanding ERP/MRP software packages • Required a minimum 3 
years of AX-2012 experience in developer filed. • Experience in 
implementing and improving business processes in an ERP application 
environment. • Strong problem-solving and analytical skills are needs • 
Communicate effectively orally and in writing Thai and English • Solid 
documentation skills • Thai national l 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30/11/2017

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขับรถหัวลาก**ดวน** มีใบอนุญาติขับรถ ท.3 หรือ ท.4 รูจักเสนทางในขนสงสินคาลาดกระบัง ทาเรือ
กรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง มีความรูทักษะในการดูแลรักษารถยนตไดเบ้ืองตน มี
ความอดทน มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบ *สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณา
เปนพิเศษ* 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ชางซอมบํารุง***ดวน ประสบการณชางประจําโรงงาน 1 ปข้ึนไป สามารถเช่ือมไฟฟา เช่ือมอารกอนได
และงานซอมบํารุงท่ัวไป สามารถทํางานในหองเย็นได สามารถทํางานเขากะไดหรือ
 ทํางานลวงเวลาได สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

5 23-35 ปวส./ชางกลโรงงาน, 
ชางเช่ือม หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

4 23-40 ม.6/ข้ึนไป

 ทํางานลวงเวลาได สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff สามารถทํางานเปนกะ มนุษยสัมพันธดี,มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี,มีความเปนผูนํา 
สามารถทําางานภายใตภาวะความกดดันได ประสบการณดานงานโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีวิจัยเกษตร มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน รักในงานเกษตร ประสบการณงานดานดูแลแปลง
ขยายพันธุ,งานทดลองทางการเกษตร สามารถทํางานนอกสถานท่ีไดตามท่ีบริษัทฯ 
กําหนด สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

เก่ียวของ

2 23-35 ป.ตรี/สาขาวิศวกรรม
อาหาร หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

4 23-35 ป.ตรี/สาขาเกษตร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  ปดรับสมัคร 30/11/2560



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนา (IRD) มีความรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอาหารพรอมทาน พัฒนาสูตรอาหารตาม
สมัยนิยม ตลาดไทยและตลาดตางประเทศ หากมีประสบการณในโรงงานผลิต
อาหารจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ *ยินดีรับนกัศึกษาจบใหมสาขาวิศวกรรมอาหาร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ* 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีแผนกทรัพยากรมนุษย สามารถทํางานเปนกะ มนุษยสัมพันธดี,มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี,เขาใจใน
จรรยาบรรณของงาน HR สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันได ประสบการณ

2 23-35 ป.ตรี/สาขาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย หรือ

5 25-35 ป.ตรี/สาขาคหกรรม,
วิศวกรรมอาหาร และ 
เทคโนโลยีทางอาหาร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

จรรยาบรรณของงาน HR สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันได ประสบการณ
ดานทรัพยากรมนุษยต้ังแต1-2 ปข้ึนไป 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีคลังสินคา สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในหองท่ีมีอุณภูมิตํ่าได สามารถทําางานภายใตภาวะ
ความกดดันได ประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต1 ปข้ึนไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม
 สาขาดานโลจิสติกส** สามารถขับรถฟอรคลิฟทไดจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

ทรัพยากรมนุษย หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

4 23-35 ป.ตรี/- ป.โท สาขาโล
จิสต,การจัดการ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม วิศวกรพลังงาน สามารถทํางานเปนกะ,ทํางานนอกเวลาได มีประสบการณงานบริหารจัด
การพลังงานไฟฟา,ระบบบําบัดนํ้าเสีย ผานการอบรมหลกัสูตรผูรับผิดชอบดาน
พลังงานสามัญ (โรงงาน/อาคาร) สามารถทําเอกสารสงกระทรวงพลังงานตาม พรบ.
 กําหนด 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูชวยผูจัดการฝายบริหาร (สาย
บัญชีและการเงิน)

มีประสบการณในการทํางานระดับผูจัดการ 3-4 ปข้ึนไป มีทักษะการเปนผูนํา มี
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอานเเละเขียน หากมีประสบการณการทํางานบัญชี
ผานระบบ SAP และบริหารจัดการเก่ียวกับ BOI จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

1 38 ปข้ึนไป ป.ตรี/- ป.โท สาขาบัญชี
และการเงิน หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

2 35-40 ป.ตรี/ข้ึนไป สาขาวิศว
อุตสาหกรรม, 
วิศวกรรมไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ผานระบบ SAP และบริหารจัดการเก่ียวกับ BOI จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) วิศวกร ศึกษารายละเอียดในใบส่ังผลิต วางแผน จัดงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในทีมใหปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานให
มีประสิทธิภาพ ,เคร่ืองแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ/ 
ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆ

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประเทศ

ปดรับสมัคร 30/11/2560

24 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมอุตสา
หการ

เก่ียวของ

2

สงออกและจําหนายในประเทศ

โทร .053-581030-1



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขับรถสงสินคา ผานเกณฑทหารแลว รักงานบริการ หากขับรถยนตได มีใบขับข่ี/ใบขับข่ีประเภท2 
จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/
จักรยาน

ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-584891-9

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายหนาราน รักงานบริการ หากขับรถยนตได มีใบขับข่ี และมีประสบการณดานการขาย จะ
ไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 21 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

1 18 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/
จักรยาน

ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-584891-9

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานบังคับคดี สามารถใชคอมพิวเตอรและพิมดีดได สามารถขับรถยนต รถจักรยานยนต มีใบขับข่ี
 สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-534373 053-534907 081-8839442

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ เสมียนทนายความ สามารถใชคอมพิวเตอรและพิมดีดได สามารถขับรถยนต รถจักรยานยนต มีใบขับข่ี
 สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 30/11/2560

2 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

2 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-534373 053-534907 081-8839442



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตง
กายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตง ปดรับสมัคร 30/11/2560

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตง
กายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท แมบาน

118  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร

โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท พนักงานตอนรับกะดึก

118  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน23.00 - 08.00  

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร

โทร .053-090149-51 โทรสาร: 053-090150 ตอ 200

โทร .053-090149-51 โทรสาร: 053-090150 ตอ 200

1 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/

2 18 ปข้ึนไป /



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา
 และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุดยูนิฟอรม - 
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00
 - 17.00 น.  ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 ธันวาคม 60

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ดวน) สวัสดิการ โอที ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัส คาเดินทาง คาดูแลพอแม ฯลฯ 

23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

1 22 ป ข้ึนไป ม.6/-

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com

1

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 2/11/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานบัญชี **ดวน** เง่ือนไข -ทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายงานของหัวหนาจุด สวัสดิการ -เงินเดือน/
โอที -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -สวนลดคารักษาพยาบาลของญาติสาย
ตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO   

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

2 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การเงิน- 
การบัญชี และสาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานคลังสินคา คุณสมบัติ 1. มีความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 
2. มีคาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. ประกันสังคม 5. สงทองเท่ียว
ตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 6. เงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย คุณสมบัติ 1. สามารถเขากะได (เปนบางแผนก) สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. 
มีคาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. ประกันสังคม 5. สงทองเท่ียว

18 ปข้ึนไป ป.6/-

2 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ไมจํากัด

10
มีคาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. ประกันสังคม 5. สงทองเท่ียว
ตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 6. เงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด เจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ คุณสมบัติ 1. มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 
2. ชุดฟอรมพนักงาน 3. ประกันสังคม 4. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งาน
เล้ียง 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบัญชี คุณสมบัติ 1. สามารถปดงบได 2. มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
1. มีอาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรมพนักงาน 3. ประกันสังคม 4. สงทองเท่ียว
ตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานการตลาดประจํา คุณสมบัติ 1. มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง แกปญหาเฉพาะหนาไดดี 2. 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาดหรือ
สํานักงาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรม

พนักงาน 3. ประกันสังคม 4. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 5. 
เงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ท่ีปรึกษาการขาย(พนักงานขาย
รถยนต)

-ชุดฟอรมพนักงาน -คาลวงเวลา -คาคอมมิชช่ันในการขาย 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

/

สาขาท่ีเก่ียวของ

4

ศูนยบริการ,อะไหล

โทร .0-5358-4430-2



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางเชื่อม,ชางกัด Milling,ชาง 
CNC

ประกันสังคม,คานํ้ามันรถ,คาอาหาร,เบ้ียขยัน,โอที สนใจติดตอ:ฝายบุคคล 
053-5250034,081-0020022 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ
และความสามารถ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 20 พ.ย.60

โทร .053-525034,081-0020022

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Japanese Interpreter ลักษณะงาน (1) ปฏิบัติหนาท่ีในสวนงาน Engineering (2) แปลเอกสารและ 
E-mail ตาง  ๆท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน (3) ทําหนาท่ีลามในการประชุม และ
การลงพ้ืนท่ีการทํางานในไลนการผลิต **********คุณสมบัติ (1) ใบรับรองผลการ
สอบวัดระดับทางภาษาญ่ีปุน ระดับ N3 ข้ึนไป (2) สามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุนได
เปนอยางดี (3) มีประสบการณเปนลามในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ

1 24 ข้ึนไป /ไมจํากัดวุฒิ/สาขา

1 23-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

เปนอยางดี (3) มีประสบการณเปนลามในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
 **********สวัสดิการ (1) คาอาหาร (2) คาเดินทางตามระยะทาง (3) เบ้ียขยัน (4)
 คาภาษา (5) โบนัส

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Internal Control ลักษณะงาน 1.จัดทําเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน รวมถึงการเขารวมการประเมินระสิทธิภาพการควบคุมภายใน **********1.
สามารถใชโปรแกรม MS Office พ้ืนฐานไดเปนอยางดี 2.สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร 3/11/2560

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี

ยนต
โทร .053-581189-92 ตอ 116



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ฝายผลิต (ชาย) เง่ือนไขการทํางาน (1) สามารถทํางานในเวลากลางคืน (เขากะ) ทํางานลวงเวลา 
และทํางานวันหยุดได (2) สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (ไมมีโรคประจําตัว) (3) สามารถ
ยกของหนักไดตามกฎหมายกําหนด (4) มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตหรือ
รถจักรยานยนต **********สวัสดิการ (1) คาอาหาร (2) คาเดินทางตามระยะทาง 
(3) เบ้ียขยัน (4) คากะ (5) คารอน(เฉพาะบางจุดการทํางาน) (6) โบนัส

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง 160 ซม. ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานกะกลางวัน 08.25-17.35 น. 
กะกลางคืน 20.25-05.35 น.  ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน

ยนต
ปดรับสมัคร 3/11/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

21-35 ม.6/-30

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Quality Engineering ลักษณะงาน 1.วางแผนควบคุมการผลิตงานรุนใหม 2.จัดเตรียมเอกสารเสถียรภาพ
ดานคุณภาพงานรุนใม 3.ตรวจสอบ JIG,FIXTURE,ADAPTER 4.ตรวจสอบ
รับประกันคุณภาพงาน 5.ตรวจรับรองเคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิต **********
สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน 2.คาอาหาร 3.คาเดินทางตามระยะทาง 4.โบนัส ฯลฯ

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร 3/11/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

1 21-30 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา, 
อิเล็กทรอนิกส, เทคนิค
อุตสาหกรรม



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

มีประสบการณทางดานชางซอมบํารุงดานไฟฟาหรือทางอิเล็กทรอนิกสจะพิจารณา
เปนพิเศษ  -เปนพนักงานประจํารายเดือนของบริษัท -มีประกันสังคม โบนัส โอที 
คากะ คาอาหาร - คาเดินทาง เงินชวยบุตรและบิดามารดา -วันหยุดพิเศษ พักรอน -
เบ้ียขยัน นลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/11/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 20 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา,อิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

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




