
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด ชางซอมบํารุงรถยนต มีความรูเก่ียวกับการซอมบํารุงรักษารถยนตขนาดใหญ เชน รถบรรทุก 6ลอข้ึน

ไป รถแบ็คโฮ สามารถเดินทางไปกลับไดมียานพาหนะสวนตัว สวัสดิการมีการ
ทําประกันภัยกลุม คาอายุงาน โอที ลากิจไดปละ 6 วันทํางาน ตรวจสุขภาพป

1 22 ปวช.-ปวส./ชางยนต

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ทําประกันภัยกลุม คาอายุงาน โอที ลากิจไดปละ 6 วันทํางาน ตรวจสุขภาพป
ละ 2 คร้ัง หากมีประสบการณดานการบํารุงรักษาเตร่ืองยนตจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ การสมัครสามารถมาสมัครไดตัวเองท่ีบริษัทฯ หรือ
โทรศัพทมาสอบถามไดท่ีเบอร 0848081672 (แผนกบุคคล)ไดในเวลาทําการ 

เพศ ชาย
สวนสูง 160  นํ้าหนัก54  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

โทร .053-007501 Fax.053-007500  คาจาง ตามตกลง  บาท ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector หนาท่ีรับผิดชอบคือตรวจสอบการทํางานของจักรเย็บผาใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐาน หากเคยมีประสบการณการทํางานเก่ียวกับงานตรวจสอบคุณภาพ
มากอน จะพิจารณาเปนพิเศษ มีคาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน โบนัส 2 คร้ัง
ตอป คารักษาพยาบาล คารองเทา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต 
ประกันสังคม ฯลฯ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4 เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร ดวนมากประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู อ. บานโฮง  จ. ลําพูน 
ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

e-mail:passuree_g@berninathailand.com
โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 1/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานทําความสะอาดชาย ทําหนาท่ีทําความสะอาดเก็บกวาดขยะจากการผลิตในบริเวณและรอบ  ๆ
บริเวณโรงงาน มีความขยันอดทน รับผิดชอบตองาน หากสามารถขับรถโฟล
คลิฟทไดจะพิจารณาเปนพิเศษ มีคาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน โบนัส 2 
คร้ังตอป คารักษาพยาบาล คารองเทา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต 
ประกันสังคม ฯลฯ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) วุฒิการศึกษาไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีท่ีพักอาศัยอยูใน

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

1 ไมเกิน 45 ป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

1 ไมเกิน 45 ม.3 ข้ึนไป/-บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) วุฒิการศึกษาไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีท่ีพักอาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหม หรือจังหวัดลําพูน สามารถตรวจเช็คและดูแลรักษารถยนต
และรถบรรทุกได หากมีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุกหรือมีประสบการณในการ
ขับรถรับ-สงผูบริหาร 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คา
ลวงเวลา,คาเดินทาง เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) สาขาลําพูน แรงงานทั่วไป ขนถายสินคาจากรถไฟข้ึนรถบรรทุก ไมจําเปนตองมีประสบการณ 

378/2  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 340/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายปูนซีเมนตสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 30/09/2561

1 ไมเกิน 45 ม.3 ข้ึนไป/-

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายปูนซีเมนตสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .0819372518,053-532654

หนา้ 2/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส (ลําพูน) จํากัด พนักงานรานกาแฟ ขายกาแฟ คิดเงิน แคชเชียร 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 315/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.,10.00-19.00 น.  

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัย ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-093955-7,088-3407778

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตหญิง สามารถสองกลองได 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

1 23-28 ม.6/ข้ึนไป

2 30 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานอัดเม็ด ลักษณะงาน ควบคุมเคร่ืองอัดเม็ด ดูแลลักษณะเม็ดอาหารท่ีอัดออกมา ในแต
ละเบอรใหไดมาตรฐาน ปรับต้ังอุณภูมิความรอนใหอยูในมาตรฐานท่ีกําหนด 1.
 การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามราถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 20 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/เคร่ืองกล 
ไฟฟา อุตสาหกรรม

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 3/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติเทพรีมิกซ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย ลักษณะงาน เบิก
วัตถุดิบพรีมิกซ เทพรีมิกซในกระบวนการผลิต และดูแลพ้ืนท่ีการเทพรีมิกซ 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

โทร .053 581 444

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานฝายผลิต คุณสมบัติ 1.สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได 2.มีประสบการณอยางนอย1ป 
พรอมแนบใบผานงานหรือใบประกาศนียบัตรดานการเย็บ 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-554586-9

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่คุณภาพ มีประสบการณการทํางาน 1-3 ป ข้ึนไป มีความรูภาษาอังกฤษดี ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรไดดี มีความรูระบบมาตรฐานตาง  ๆเชน ISO9001, ISO14001, 
5ส, GMP, HACCP  

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 30/09/2561

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ปวช./-

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
การอาหาร

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-537788 # 5803

หนา้ 4/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) วิศวกรเคร่ืองกล มีประสบการณการทํางาน 3 ป ข้ึนไป มีใบ ก.ว วิชาชีพดานวิศวกรรม มี
ความรูในการใชงานโปรแกรม Office, Autocad, Visio, Access มีความรู
ภาษาอังกฤษดี มีความรูระบบมาตรฐานตาง  ๆเชน ISO9001, ISO14001, 5ส,
 Kaizen, GMP, HACCP, TPM และการบริหารจัดการ สามารถเดินทางไป
ทํางานตางจังหวัด/ตางประเทศได  

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 30/09/2561

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-537788 # 5803

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

โทร .053-537788 # 5803

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Electrical engineering or equivalent in related field. Good 
command in English. Knowledge in ISO quality and environmental
 management system will be preferable. Knowledge in CAD skill 
and ISO/TS16949 will be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา 
โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท โค เอ นอรท จํากัด ธุรการทั่วไป ประกันสังคม 

202  หมู 5  ต. ทาทุงหลวง เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน 51170   คาจาง 9,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30/09/2561ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตวทุกชนิด

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .086-3444635

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตวทุกชนิด
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

นอรทเทิรน การลิค แอนด ซีซันน่ิง พนักงานฝายผลิต ประกันสังคม 

91  หมู 7  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30/09/2561

e-mail:ngseasoning2018@gmail.com

โทร .052-034993

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QA
 รายวัน

คาลวงเวลา คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจาก
ประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ กระเทียมทุกขนิด

2 25 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 30/09/2018

โทร .052 039 505

รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานบัญชี (แคชเชียร) มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-511720

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด บัญชี-การเงิน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 29/09/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง

2 ไมเกิน 30 ปวช./ข้ึนไป บัญชี

1 20-35 ปวช.-ปวส./บัญชี /
การเงิน

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

หนา้ 6/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Accountant Responsibility : 1. Fixed Asset control. 2. Material Variance. 3. 
Support accounting audit. Qualification Male/Female ( male must 
serve military service ) Bachelor’s degree in Accounting. 
Knowledge of Accounting, Fixed Asset, Thai Accounting Standard, 
Corporate income tax. Able to communicate well in English both 
written and spoken. Experience in Accounting 0-3 Years. As the 
successful applicant, will be offered welfares and benefits such as 
commutation allowance, Company Transportation (For Chiang 
mai – Lamphun rout), Meal allowance, Accident insurance, 
Medical pay, Provident fund, Social insurance, Bonus and Other 
rewards. 

1 22-28 ป.ตรี/ Accounting

rewards. 

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

e-mail:pnl@thainjr.co.th ปดรับสมัคร 29/9/2018

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

เภสัชกร คาใบประกอบวิชาชีพ 2,000.- 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด สวนสูง   นํ้าหนัก 

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล  คาจาง 17000  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น 16.00-00.00 น. 00.00 - 08.00น.  

โทร .053-537597 ปดรับสมัคร 29/9/2561

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

พยาบาลวิชาชีพ คาใบประกอบวิชาชีพ 1,500.- 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด สวนสูง   นํ้าหนัก 

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล  คาจาง 15000  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น 16.00-00.00 น. 00.00 - 08.00น.  

1 ไมเกิน 45 ป /เภสัชศาสตร

3 ไมเกิน 45 ป /พยาบาลวิชาชีพ

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล  คาจาง 15000  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น 16.00-00.00 น. 00.00 - 08.00น.  

โทร .053-537597 ปดรับสมัคร 29/9/2561
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานขายประจําสํานักงาน ตอบคําถามลูกคาผานแชท ขายสินคาผานแชท จัดสตอคสินคา 

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 29/09/2561

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162

บจก.ธรรมสรณ เจาหนาที่ธุรการ คุณสมบัติ 1.สามารถทํางานภาคสนามได 2.สามารถใช MS OFFICE ไดเปน
อยางดี 3.มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน เสียสละ มีวินัย 4.มีทักษะในการ
ติดตอประสานงาน 5.เงินเดือนเร่ิมตน 12,000 บาท สัมภาษณรูผลทันที 

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝายสําเร็จรูป

2 23-27 ปวช./การตลาด/
บริหารธุรกิจ

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ม.6 ข้ึนไป

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 29/09/2561

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762

หางหุนสวนจํากัด เอสเอ็น ลําพูน แอร ชางแอร ถาติดงานมีโอที วันหยุดจาย 2 แรง ประสบการณ 1 ป 

343/444  หมู 6  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 29/09/2561

โทร .088-4092449

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด หัวหนาชางซอมบํารุงและ
หัวหนาฝายผลิต

ถามีประสบการณในการออก,เช่ือม จะพิจารณาเปนพิเศษ 

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 29/09/2561

ประเภทกิจการ บริการติดต้ัง ซอมแชม เคร่ืองปรับอากาศทุกชนิด

1 30-35 ปวช./ไฟฟา

1 30-40 ปวช.-ปวส./-

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 29/09/2561

โทร .053-982650/081-8590642
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ดาเล่ียน ทาเลน โฮม เดคอร(ไทย)จํากัด พนักงานชางจักรกล สุขภาพรางกายแข็งแรง มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป สามารถเขากะ
ได 

เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเทียน  คาจาง 13,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร  

e-mail:dttthailand@hotmail.co.th ปดรับสมัคร 29/09/2561

โทร .053-829301

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครู สาขาวิทยาศาสตร 1 ตําแหนง สาขาคณิตศาสตร 1 ตําแหนง สาขาภาษาไทย 
1 ตําแหนง สาขาภาษาอังกฤษ 1 ตําแหนง มีความมุงม่ัน เสียสละ อดทนใน
การทํางาน ตรงตอเวลา รอบคอบ 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

195  หมู 7  ต. บานกลาง อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม 

2 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป หรือมี
ใบรับรองผานการอบรม

4 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-528218 ปดรับสมัคร 29/09/2561

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานเย็บ 20 ไมเกิน 48 - เย็บักรอุตสาหกรมได - ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง - ทําโอทีได สวัสดิการ 
คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

ฝายผลิต 150 21-35 ม.3 ข้ึนไป/ - สามารถยืนทํางานได ทําโอทีได - ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง สวัสดิการ 
คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

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

 คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า  บาท

 คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า  บาท

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 9/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

คนพิการ ธุรการบัญชี 1.สามารถชวยเหลือตัวเองและส่ือสารได 2.มีบัตรประจําตัวคนพิการท่ียังไม
หมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองได 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล  คาจาง 9300  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

โทร .053-537597 ปดรับสมัคร 28/9/2561

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด คนพิการ คุณสมบัติ 1.สามารถชวยเหลือตัวเองและส่ือสารได 2.มีบัตรประจําตัวคน
พิการท่ียังไมหมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองได 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ เวลา 08.00น.-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร -

1 ไมเกิน 45 ป ปวช.-ปวส./บัญชี/
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 - /-

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร -

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด (คน
สวน)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

เพศ ชาย

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว  คาจาง 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:julaluxk@betagro.com ปดรับสมัคร 30/08/2561

โทร .053 581 444

บริษัท ที.เอ็น.เจ การบัญชีและกฏหมาย จํากัด พนักงานบัญชี

232/4  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร ( 08.00-17.00 น.)  

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน บัญชี
และดานกฎหมาย

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน 

1 18 ปข้ึนไป ป.6/-

2 20-28 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

และดานกฎหมาย

โทร .053-511034 , 086-4287488

หนา้ 10/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 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   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร (08.00 - 17.00 น)  

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน บัญชี
และดานกฎหมาย

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

โทร .053-511034 , 086-4287488

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่บุคคล-ธุรการ รายละเอียดของงาน - การสรรหา/คัดเลือก/วาจาง - ดูแลงาน HR ท่ัวไป - 
รับผิดชอบงานดานธุรการท่ัวไป ส่ังซ้ือ - ติดตอประสานงานกับหนวยงาน

2 20-28 ปวส./บัญชี

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/
บริหารธุรกิจ รับผิดชอบงานดานธุรการท่ัวไป ส่ังซ้ือ - ติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอก - งานอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา คุณสมบัติผูสมัคร - 
เพศชาย-หญิง อายุ 25 ป ข้ึนไป - วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ - มนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มองโลกใน
แงดี - สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบไดดี มีความรับผิดชอบสูง
 กระตือรือรน รักการทํางาน บริหารจัดการ และการประสานงาน และ
สามารถทํางานอยูภายใตสภาวะกดดันได - หากมีประสบการณดานแรงงาน
ตางดาวจะพิจารณาเปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/09/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

บริหารธุรกิจ

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 11/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บัญชี **********ลักษณะงาน 1) รับผิดชอบการจัดทําบัญชีเจาหน้ีการคาและบัญชี
สินทรัพย 2) จัดทํารายงานยอดซ้ือในประเทศประจําเดือน และรายละเอียด
การจายเงินเจาหน้ีการคาในประเทศประจําเดือน 3) จัดทําบันทึกบัญชี
สินทรัพยและตรวจสอบการรวบรวมตนทุนสินทรัพย รวมถึงบันทึกบัญชีคา
เส่ือมราคาสินทรัพย 4) จัดทํารายงานสินทรัพยของกิจการ **********
คุณสมบัติ 1) มีความรูทางดานมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษีอากร 2) มี
ความละเอียดรอบคอบ 3) สามารถใชงานภาษาอังกฤาในการทํางานได 4) มี
ประสบการณการทํางานดานบัญชีจะพิจารณาเปนพิเศษ ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 21-35 ป.ตรี/บัญชี

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 15/09/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Supervisor  แผนก 
Inventory Control

1 . มีประสบการณอยางนอย 3 - 4 ป ทางดานการจัดการคลังสินคา, คลัง
วัตถุดิบ 2 . มีความรูความเขาใจในการจัดการสินคาคงคลัง ในอุตสาหกรรม
การผลิต 3 .มีมนุษยสัมพันธท่ีดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4 . มีความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง, 
สามารถทํางานภายใตภาวะกดดันได 5 . สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
จําเปนตองานได (MS Office, MPR, SAP) 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 27สิงหาคม 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ในสาขา
การจัดการ, 
บริหารธุรกิจ, โลจิ
สติกส, วิศวกรรม หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 12/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Knowledge in ISO quality and environmental management system
 will be preferable. Knowledge in CAD skill and ISO/TS16949 will 
be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม
 คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด พนักงานลางจาน มีใจรักในงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง มีประสบการณการทํางานมากอนรับ

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 25-45 /บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานลางจาน มีใจรักในงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง มีประสบการณการทํางานมากอนรับ
พิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/09/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Plant Inspection Leader วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการเกษตร ,อุตสาหกรรม หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ มีความรูในสวนของเมล็ดพันธุ มีภาวะการเปนผูนําได สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office / AX / WMS สามารถ พูด อาน เขียน 
ภาษาอังกฤษได สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถทํางานเขากะได

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 27 ตุลาคม 2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

1 25-45 /

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/เกษตร

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005

หนา้ 13/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางเจียร 1. มีประสบการณอยางนอย 1 ป 2. สามารถอานแบบ และใชเคร่ืองมือวัด ได
เปนอยางดี 3. มีความขยัน อดทน พรอมทํางาน 4. สัมภาษณพรอมทราบผล
ภายในวันเดียวกัน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

3 ม.6-ปวช/ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต/หรืออ่ืนๆ

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 10/9/2560

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

ชาง Maintenance มีความรูและประสบการณดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเก่ียวกับ
โปรแกรม MS OFFICE. หากเคยมีประสบการณ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบ

ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

3 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา,
 อิเล็คทรอนิคส

โทร .053-559500-1ตอ 101

หนา้ 14/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

วิศวกรรมไฟฟา เพศ ชาย อายุ 25-35 ป ผานการเกณฑทหาร - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส - สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปนอยางดี - สามารถเขียน
โปรแกรม Solid works ข้ันพ้ืนฐาน - สามารถออกแบบ ติดต้ัง แกไข
เคร่ืองจักร ควบคุม PLC - สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม ปรับ
สมดุลของกระบวนการผลิตได - สามารถวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาใน
กระบวนการผลิตได - สามารถวางแผนการประยุกตใชเทคนิคทางดาน
วิศวกรรมสําหรับการผลิตไดเปนอยางดี - มีความรูทางดานไฟฟาฝนโรงงาน
ข้ันพ้ืนฐาน - มีความรูทางดาน Automation Machine ไดเปนอยางดี - มี
ความรูทางดานนิวแมติกสข้ันพ่ืนฐาน - มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน

1 25-35 ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส วิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส

ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป - หากมี
ความรู หรือ ประสบการณเก่ียวกับงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัส
ประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสง
จดหมายสมัครไดท่ี บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3
 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 581686-9 ตอ 
2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และประวัติ
สวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail address --> 
Jakapong@yet.ricoh.com และ pornthip@yet.ricoh.com 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 16/09/2561

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

วิศวกรรมไฟฟา เพศ ชาย อายุ 25-35 ป ผานการเกณฑทหาร - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส - สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปนอยางดี - สามารถเขียน
โปรแกรม Solid works ข้ันพ้ืนฐาน - สามารถออกแบบ ติดต้ัง แกไข
เคร่ืองจักร ควบคุม PLC - สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม ปรับ
สมดุลของกระบวนการผลิตได - สามารถวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาใน
กระบวนการผลิตได - สามารถวางแผนการประยุกตใชเทคนิคทางดาน
วิศวกรรมสําหรับการผลิตไดเปนอยางดี - มีความรูทางดานไฟฟาฝนโรงงาน
ข้ันพ้ืนฐาน - มีความรูทางดาน Automation Machine ไดเปนอยางดี - มี
ความรูทางดานนิวแมติกสข้ันพ่ืนฐาน - มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน

1 * ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส วิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส

ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป - หากมี
ความรู หรือ ประสบการณเก่ียวกับงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัส
ประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสง
จดหมายสมัครไดท่ี บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3
 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 581686-9 ตอ 
2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และประวัติ
สวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail address --> 
Jakapong@yet.ricoh.com และ pornthip@yet.ricoh.com

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 16/09/2561

โทร .0 5358 1686-9
e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com
โทร .0 5358 1686-9

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502
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