
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน 1 25-35 ป.ตรี/ปริญญาตรี
ดานบัญชี

• มีประสบการณการทํางานดานบัญชีอยางนอย 3 ป • สามารถทํางานภายใตแรงกดดัน
ได • มีความรายละเอียดรอบคอบและทุมเท มีทัศนคติเชิงบวก ซ่ือสัตยและจงรักภักดี •
 มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มี
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 มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มี
มนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส อดทน รักงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

โทร .053-581285 ตอ 104,105 ปดรับสมัคร 01 สิงหาคม 2561

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกผักและผลไม 1 25-35 ป.ตรี/สาขา
วิทยาศาสตร

อาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 

เกษตรกรรม

• มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนกผักและ
ผลไมในธุรกิจการบริการและอาหารหรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ • สามารถทํางานเปนกะ
 ,วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได (เม่ือมี
ความจําเปน) • มีทักษะการบริหารทีมงาน มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • 
มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มี
ความรูดาน GMP/HACCP จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

โทร .053-581285 ตอ 104,105 ปดรับสมัคร 01 สิงหาคม 2561
หนา้ 1/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกสินคาแชแข็ง 1 25-35 ป.ตรี/สาขา
วิทยาศาสตร

อาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 

เกษตรกรรม

• มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนกอาหารแช
แข็งในธุรกิจการบริการและอาหารหรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ • สามารถทํางานเปนกะ ,
วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได (เม่ือมี
ความจําเปน) • มีทักษะการบริหารทีมงาน มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • 
มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มี
ความรูดาน GMP/HACCP จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 01 สิงหาคม 2561

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอรรี่ 1 30-45 ป.ตรี/ในสาขา
วิทยาศาสตร

อาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร

 คหกรรม

• มีประสบการณการทํางานอยางนอย 3-5 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนกเบเกอรร่ี
ในธุรกิจการบริการและอาหารหรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ • สามารถทํางานเปนกะ ,วัน
เสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได (เม่ือมี
ความจําเปน) • มีทักษะการบริหารทีมงาน มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • 
มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มี
ความรูดาน GMP/HACCP จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 01 สิงหาคม 2561

Fax 053-581333

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
หนา้ 2/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาท่ีพัฒนาสมาชิก • มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป ดานการตลาด งานขาย • สามารถทํางานใน
วันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมีความจําเปน) • มี
มนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส • มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร 
(Microsoft Office) เบ้ืองตนได • มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • มี
ยานพาหนะสวนตัว *** จางเปนรายเดือน มีคาเบ้ียเล้ียงกรณีท่ีออกไปหาลูกคา คา
โทรศัพท*** 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 21-35 ป.ตรี/สาขา
บริหารธุรกิจ 
การตลาด การ
จัดการ ฯลฯ

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 01 สิ

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร • สามารถทํางานในวันหยุดเทศกาล ทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิก
งานได(เม่ือมีความจําเปน) • มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office) เบ้ืองตนได • มี
ความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการคํ้าประกันได (
 ตองมีบุคคลคํ้าประกัน ) • มีประสบการณการทํางานดานแคชเชียรจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

Fax 053-581333

5 21-35 ม.6-ปวช/สาขา
บริหารธุรกิจ การ
บัญชี พณิชยการ 
ฯลฯ

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
หนา้ 3/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เจาพนักงานพัฒนาสังคม ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.dwf.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13,800  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและ
พิเศษ

ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน ครูผูชวย ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม http://www.lamphunpeo.go.th/ 

1 18 ปข้ึนไป ปวส./ทุกสาขา

12 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ตามสาขาท่ี
เก่ียวของ

65/3  หมู 4   ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 24/07/2561

โทร .053-003681

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.เตรียมพรีมิกซ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพัก
รอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 20 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

เก่ียวของ

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
หนา้ 4/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วิศวกรไฟฟา 1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟา ควบคุมติดตามงานซอมบํารุง บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ควบคุม
ระบบนํ้าใช ระบบไอนํ้า และBoiler รวมท้ังควบคุมระบบ Air Condition กลองวงจรปด
 ควบคุมติดตามงานซอมบํารุงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ผานระบบ SAP ตาม
มาตรฐานท่ีเครือเบทาโกร กําหนด สวัสดิการ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงิน
โบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงิน
ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีก
มากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร   บาท

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Sales Shipment Officer 
(Contract)

1 25 ข้ึนไป ป.ตรี/Business 
Administrative 
or relate filed

Four month contract (24 Aug-20 Dec 2018). Job Description 1) To prepare 
shipping document such as invoice, packing list for export shipment. 2) 
Prepare index invoice and index DN/CN report. 3) Monthly sales summary. 
4) Oversee incoming and outgoing shipping activities to ensure accuracy 
completeness and condition of shipment. 5) Coordinate with oversee, 
carrier, shipping agent and freight forwarder. 6) Follow up import and 
export shipment. 7) Coordinate with warehouse for loading export cargo 
and unloading import cargo. Qualification 1) Good command in English or 
Japanese Language. 2) Good command of MS Office program. 3) Good 
communication skill. 4) Experience in logistics, will consider special.

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

โทร .053-581189-92 ตอ 116 ปดรับสมัคร 3/08/2561

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ผูจัดการสวนไซโล ควบคุมดูแล และตรวจสอบดานการบริหารคลังไซโลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ควบคุมการรับเขา การจัดเก็บ การจายวัตถุดิบ และการจัดการดานวัตถุดิบ เพ่ือลดการ
สูญเสีย และบริหารตนทุนเพ่ือใหเกิดประสิทธภาพ รวมถึงประสานงาน และรวมถึงการ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ใๆหมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ 1. การปรับเงินประจําป 2.
 การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10.
 อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล 
ไฟฟา อุตสาหกรรม

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการคนสวน 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพัก
รอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานสงสินคา ขยัน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับ
โทรศัพทมือ

ปดรับสมัคร 13/08/2561

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

โทร .053-510540

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานธุรการ ขยัน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

2 ไมเกิน 30 ปวส./ข้ึนไป

2 ไมเกิน 30 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับ
โทรศัพทมือ

ปดรับสมัคร 13/08/2561

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

โทร .053-510540

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาท่ีเขียนแบบ CAD 1. มีความสามารถในกาารใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Auto Cad , Solid Work ไดเปน
อยางดี 2. สามารถทํางานภายใตภาวะกดดันไดเปนอยางดี 3. มีความเสียสละ อดทน 
รักความกาวหนาและสามารถประสานงานกับแผนกอ่ืน ไๆด 4. สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ประจําอยูสํานักงานสาขา (หนองเปด) 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -   นํ้าหนัก -   ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 13 กรกฎาคม2561 - 30 กันยายน 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

4 20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขา
ออกแบบ หรือ 
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. เจน บิซ เอ็นจิเนียร่ิง ชางท่ัวไป มีประสบการณดานงานกอสรางจะพิจารณาเศษ 

28/94  หมู 6  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางอาคาร ปดรับสมัคร 13/08/2561

e-mail:gen.biz.engineering@gmail.com

โทร .053-584901

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน ทําความสะอาดพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกันสังคม เบ้ียขยัน คาลวงเวลา 
คาอาหาร คาเดินทาง ชุดพนักงาน โทร.061-2867582 

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18-45 ป.4 - ป.6/
แลนด)จํากัด คาอาหาร คาเดินทาง ชุดพนักงาน โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ัน
ตํ่า  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานขับรถโฟคลิฟท มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 12/08/2561

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp

1 20-45 ป.4 - ป.6/ไม
จํากัดวุฒิ

โทร .053-597121-2

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA. Dimension 
Insperctor ดวน!!!

เง่ือนไข 1.มีประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบงานดวยเคร่ืองมือวัดมากอน หากมี
ประสบการณตรงเก่ียวกับงาน Plastic injection มากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 2.
สามารถใชเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐาน เชน Micrometer, Vernier caliper ได 3.หากมี
ความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดละเอียดประเภท Non-contact (Smart scope, 
Quick vision, OGP) หรือเคร่ืองมือวัดแบบ 3 แกน (CMM) มากอนจะพิจารณาเปน
พิเศษ 4.สามารถใชProgram Computer พ้ืนฐาน เชน Excell, Word ได 5.สามารถ
ทํางานเปนกะได 6.มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานเปนทีม สวัสดิการ : 1.เปนพนักงาน
ประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 ประกันชีวิตประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

1 22-35 ม.6-ปวช/ไมระบุ

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31 กรกฏาคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด Mechanical Engineer 1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/เคร่ืองกล มีประสบการณในดานออกแบบและติดต้ังระบบ Exhaust ระบบลม และระบบแอร
คอนดิช่ัน อยางนอย 2ปข้ึนไป มีใบขับข่ีรถยนต มีใบ กว.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได
 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความกระตือรือลน รักความกาวหนา ขยันและซ่ือสัตย / 
เงินเดือนประจํา คานํ้ามันรถ คาโทรศัพท คาอาหารกลางวัน โบนัสประจําป 
ประกันสังคม ชุดUniform 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมกําหนด  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

 คาจาง ตามโครงสรางของบริษัท  บาท

นํ้าประปา แอร และกอสราง

โทร .053-597351,081-9514090
หนา้ 9/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
QA รายวัน

มีประสบการณดานการตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาเปนพิเศษ คาลวงเวลา คาอาหาร
 คานํ้ามัน เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00   

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 31/07/2018

โทร .052 039 505

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ธุรการจุดบริการลูกคา บริการลูกคาและประสานงานกับหนวยงานตางๆภายในบริษัท 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) คนติดรถ ติดตามรถสิบลอ เพ่ือจัดสงสินคาใหลูกคา 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) รถรวม 4 ลอ 6 ลอ 10 ลอ 10 25 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป จัดสงสินคาใหลูกคาตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

10 22 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802
หนา้ 10/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ชางซอมบํารุงงานระบบ IT ติดต้ังระบบท่ีเก่ียวของกับไอทีและตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา จัดเรียงสินคา และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาทีมขายกระเบื้อง
ตางประเทศ

ดูแลพนักงานในสังกัด และวางแผนในเร่ืองการขายสินคา เพ่ือใหไดตามเปาหมายท่ีวาง
ไว 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาพนักงานรักษาความ
สะอาด

คอยดูแลพนักงานท่ีอยุในแผนกท้ังหมด ทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในบริษัท และทํา
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802
หนา้ 11/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย เชียรขายสินคา แนะนําสินคาใหลูกคาเขามาในราน 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา ข้ึน ลง สินคา และงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีจัดซ้ือ ลักษณะงาน 1) ดําเนินการส่ังซ้ือช้ินสวน วัตถุดิบ นํ้ามมัน สารเคมี เคร่ืองจักร และ
อุปกรณตาง  ๆ2) ติดตามและตรวจสอบการจัดสงจากผูผลิตท้ังในและตางประเทศ 
คุณสมบัติ 1) สามารใชภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนในการทํางานไดเปนอยางดี (ฟง/
พูด/อาน/เขียน) 2) มนุษยสัมพันธดี 3) สามารถทํางานภายใตสภาวะกดดันได

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 17/07/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 23-35 ป.ตรี/ทุกสาขา

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 12/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคซอมบํารุง 2 20-25 ปวส./
อิเลคทรอนิคส, 
ไฟฟากําลัง, ชาง

กลโรงงาน

1. มีความรูหรือประสบการณในดานการผลิต 2. สามารถใชงานคอมพิวเตอร Microsoft
 Office ได 3. รางกายสมบูรณแข็งแรง 4. สามารถทํางานเปนกะได 5. ผานการเกณฑ
ทหาร หรือ จบหลักสูตร รด.3ป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง 160  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น., 20.00-05.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคซอมบํารุง 1 20-25 ปวส./ชางเทคนิค 1. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 2. สามารถใชงานคอมพิวเตอร Microsoft 

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคซอมบํารุง 1 20-25 ปวส./ชางเทคนิค 
ไมจํากัดสาขา

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 2. สามารถใชงานคอมพิวเตอร Microsoft 
Office ไดเปนอยางดี 3. หากสามารถใชโปรแกรม Auto cad ได จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง 155  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ไทยโทดะ คอรปอเรช่ัน จํากัด วิศวกรประมาณราคา 
(Estimator)

มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีทักษะภาษาอังกฤษใชใน
การติดตอส่ือสารไดเปนอยางดี 

63 นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน  หมู 4 เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ท่ีปรึกษางานกอสรางจาก
ประเทศญ่ีปุน

ปดรับสมัคร 11/08/2561

1 25-35 ป.ตรี/ข้ึนไป 
วิศวกรรมโยธา 
หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเทศญ่ีปุน

โทร .053-581292-3
หนา้ 13/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยโทดะ คอรปอเรช่ัน จํากัด วิศวกรออกแบบ/ สถาปตย
งานกอสราง (Design 

Engineer)

มีทักษะการออกแบบดาน Structural & Architectural มีประสบการณงานออกแบบ
อาคารโรงงาน 1 ปข้ึนไป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีทักษะภาษาอังกฤษใชใน
การติดตอส่ือสารไดเปนอยางดี 

63 นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน  หมู 4  ต. 
บานกลาง

เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ท่ีปรึกษางานกอสรางจาก
ประเทศญ่ีปุน

ปดรับสมัคร 11/08/2561

โทร .053-581292-3

1 25-30 ป.ตรี/ข้ึนไป 
สถาปตยกรรม 
วิศวกรรมศาสตร

โทร .053-581292-3

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร - 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 11/08/2561

โรงเรียนใบบุญลําพูน ผูรักษาความปลอดภัย (ยาม) มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ รักความสะอาด มี
ระเบียบ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 11/08/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

2 18 ปข้ึนไป ม.6/- ปวส.

5 ไมจํากัดอายุ ม.3/ข้ึนไป

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274
หนา้ 14/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน แมบาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ รักความสะอาด มี
ระเบียบ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 11/08/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน พอครัว แมครัว มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ รักความสะอาด มี

5 ไมจํากัดอายุ ป.4-ป.6/ข้ึนไป

5 ไมจํากัดอายุ ป.4-ป.6/ข้ึนไป
ระเบียบ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 11/08/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

บริษัท ที.เอ็น.เจ การบัญชีและกฏหมาย จํากัด เจาหนาท่ีธุรการ 1.สามารถขับรถยนตสวนบุคคลได (จะพิจารณาเปนพิเศษ) 

232/4  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน 
บัญชีและดานกฎหมาย

ปดรับสมัคร 31/08/2561

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/การ
จัดการ, การตลาด
, ทรัพยากรมนุษย

บัญชีและดานกฎหมาย

โทร .053-511034 , 086-4287488

หนา้ 15/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ที.เอ็น.เจ การบัญชีและกฏหมาย จํากัด พนักงานบัญชี

232/4  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน 
บัญชีและดานกฎหมาย

ปดรับสมัคร 31/08/2561

โทร .053-511034 , 086-4287488

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานควบคุมสโตร หนาท่ีความรับผิดชอบ : ดูแลการจัดเก็บและการเบิกจายวัตถุดิบ ทําการตรวจนับสตอก
 คํานวนการส่ังซ้ือวัตถุดิบทางออม ทําการส่ังซ้ือและเปด PO สามารถใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft Office พ้ืนฐานในการทํางาน สามารถใชภาษาอังกฤษในการ

1 26-35 ปวส./ทุกสาขา

2 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/การ
บัญชี

โปรแกรม Microsoft Office พ้ืนฐานในการทํางาน สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ทํางานไดดี หากมีประสบการณดานการควบคุมสต็อกสินคาจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สวัสดิการท่ีไดรัย คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คา
พาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 10/8/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด หัวหนาชาง ขยัน อดทน ถาผานทดลองงานข้ันตํ่าเดือนละ 25,000 บาทข้ึนไป มีประสบการณดาน
ไฟฟาและเคร่ืองปรับอากาศ จะพิจารณาเปนพิเศษ 

148/8   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การติดต้ังสาธารณูปโภค ปดรับสมัคร 10/08/2561

2 21 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ การติดต้ังสาธารณูปโภค ปดรับสมัคร 10/08/2561

โทร .053-582742,582743,081-9524636
หนา้ 16/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ผูจัดการสวนไซโล ลักษณะการทํางาน :ควบคุมดูแล และตรวจสอบดานการบริหารคลังไซโลเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมการรับเขา การจัดเก็บ การจายวัตถุดิบ และการจัดการดาน
วัตถุดิบ เพ่ือลดการสูญเสีย และบริหารตนทุนเพ่ือใหเกิดประสิทธภาพ รวมถึง
ประสานงาน และรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานตาง ใๆหมีประสิทธิภาพ 
สวัสดิการ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 
5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลา
พักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล
 วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอุตสา
หการ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการรับจาย
วัตถุดิบ

ลักษณะงาน เบิก-จาย วัตถุดิบในคลังสินคาตามคําส่ังเจาหนาท่ีควบคุมการผลิต และ
บันทึกปริมาณวัตถุดิบ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4.
 คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300 บาท   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
หนา้ 17/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการลงวัตถุดิบ ลักษณะงาน : ลงวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงิน
โบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงิน
ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีก
มากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย ชายไมมีภาระทางทหาร สามารถทํางานเปนกะ และลวงเวลาได สามารถยกของหนักได 

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

3 18-28 ม.6/ข้ึนไปบริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย ชายไมมีภาระทางทหาร สามารถทํางานเปนกะ และลวงเวลาได สามารถยกของหนักได 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 160 ซม. ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 10/08/2561

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

โทร .053-537979

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยเจาหนาท่ีควบคุม
เอกสารดานคุณภาพ

1 22-35 ปวส./
คอมพิวเตอรธุรกิจ

1. มึความรู ความเขาใจดานระบบ ISO 9001 และขอกําหนด IATF16949 2. มี
ประสบการณดานการจัดการระบบ การควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ หรืองาน
เอกสาร อยางนอย 2 ป 3. ผานการอบรมดานบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ISO9001:2015 และ IATF16949 4. มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอร Microsoft 
Office เปนอยางดี 

105   หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

e-mail:recruit@shindengen.co.th ปดรับสมัคร

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

3 18-28 ม.6/ข้ึนไป

e-mail:recruit@shindengen.co.th ปดรับสมัคร

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

หนา้ 18/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! คุณสมบัติ - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram ไฟฟา 
และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดต้ังได และสามารถ ทํางานระบบ 
Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป, ผานการเกณฑ
ทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - 
เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,080-3936282, 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  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

 บาท

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

หนา้ 19/19


