
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ข้ึนลงอาหารสัตว 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.

 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการบรรจุ
อาหารสัตว

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 ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 1/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท ผูชวยกุก

118  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร

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

โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท พนักงานตอนรับกะดึก

1 18 ปข้ึนไป /

1 18 ปข้ึนไป ม.6/

118  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร

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

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการบรรจุ
อาหารสัตว

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 2/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตหญิง - สามารถสองกลองได - คาอาหาร คานํ้ามัน ยูนิฟอรม เบ้ียขยันประจําเดือน 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

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

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

ชาง Maintenance - หากมีประสบการณดานงานชาง จะรับพิจารณาเปนพิเศษ - คาอาหาร คา
นํ้ามัน ยูนิฟอรม เบ้ียขยันประจําเดือน 

2 30 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

2 30 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไฟฟา
,อิเล็คทรอนิคสจํากัด นํ้ามัน ยูนิฟอรม เบ้ียขยันประจําเดือน 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

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

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

เจาหนาที่ QA. , QC. - สามารถสองกลองได - สามารถใชเคร่ืองมือวัดได - หากมีประสบการณดาน
การตรวจวัด จะรับพิจารณาเปนพิเศษ - คาอาหาร คานํ้ามัน ยูนิฟอรม เบ้ีย
ขยันประจําเดือน 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

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

,อิเล็คทรอนิคส

1 30 ปข้ึนไป ม.6/ไมจํากัด

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

โทร .053-559500-1ตอ 101

หนา้ 3/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Safety Officer -รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยตาง  ๆเชน งานเอกสาร/ตรวจไซดงาน/
อบรมพนักงาน อ่ิน  ๆ-มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสงใบสมัครมาท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 15 เมษายน 2561

1 /อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 15 เมษายน 2561

โทร .053-569888

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Engineer วิศวกรหนวยงาน เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรมMicrosoft office, 
AutoCAD, SolidWork อ่ืน  ๆมีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความกระตือรือรน
 และมีความต้ังใจในการทํางาน มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ แกปญหา
เฉพาะหนาไดดี มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบตองานไดดี สงใบ
สมัครมาไดท่ี porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 15 เมษายน 2561

1 ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569888

หนา้ 4/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ 
งาน Clean room ระบบระบายอากาศ ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทํา
เอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆสงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

1 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 15 เมษายน 2561

โทร .053-569888

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานสแกนเอกสาร (สัญญา
จางงาน 3 เดือน)

หนาท่ีความรับผิดชอบ สแกนเอกสารและจัดเก็บไฟลขอมูลในโครงการจัดเก็บ
ระบบเอกสารการผลิตในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟล สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือก
เปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ 
คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงิน
โบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 23/4/18

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 อายุ 18 ป
ข้ึนไป

ม.6/ทุกสาขาวิชา

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 5/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร Design test circuit PCB and programing for setup test system 
analysis and improve testing mass production line. Process 
controll Production and Material control Knowledge of MS. office 
program C programing basic especially UB script DSP knowledge 
and Altium designer will be advantage. Able to communicate well 
in English both written and spoken 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. 

10 21-30 ป.ตรี/สาขาอุตสาหการ
 สาขาอิเล็คทรอนิกส 
สาขา

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 23/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 6/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง หนาท่ีความรับผิดชอบ : ซอมเคร่ืองจักรทางอิเล็กทรอนิกสและทางกล 
ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษา ทําความสะอาดเคร่ืองจักร จัดทําคูมือการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร รวมท้ังงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับผูท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / 
กะกลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 23/4/2018

15 21-25 ป 
ผานการ

เกณฑทหาร
แลว)

ปวส./อิเล็คทรอนิกส 
และสาขาเคร่ืองกล

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 23/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส พนักงานทั่วไป สามารถทํางานลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางไฟฟา สามารถทํางานลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 23/05/2561

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

โทร .052-030296,052-030297
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! คุณสมบัติ - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงาน
เรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - 
การปรับเงินคาจางประจําป 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  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

1 23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

บาท

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 12 เมษายน 2561

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย 
(พนง.บุคคล) **ดวนที่สุด***

จัดอบรมพนักงานท้ังภายในและภายนอก, และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับงาน
พัฒนาบุคลากร -สวัสดิการ- เงินเดือน+OT, ประกันสังคม,คารักษาพยาบาล
ญาติสายตรง,ประกันอุบัติเหตุกลุม 

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 15/4/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
ทรัพยากรมนมุษย 
สาขาการจัดการ หรือ
สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

บัญชีตนทุน -มีความเขาใจเก่ียวกับระบบบัญชีตนทุน -สามารถใชคอมพิวเตอร,โปรแกรม 
Ms Office, มีประสบการณใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี, มีความเขาใจ
ระบบ IOT -มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกไขปญหาเฉพาะหนา -มี
ทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย
สามารถทํางานเปนทีมได -มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตอ
งานไดดี -ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม สงประวัติมาท่ี บริษัท สแตนดารด
 ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด 57/6 หมูท่ี 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.
ลําพูน 51000 โทรศัพท: 0-5355-2382, 0-5355-2396 ตอ 302, 303 ,
098-7736961 โทรสาร: 0-5355-2399-400 อีเมล : 
pimlapat_l@sus.co.th, maneerat_h@sus.co.th 

2 24 ปข้ึนไป ป.ตรี/การบัญชี

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 - 20,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/04/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

หัวหนาคลังสินคา • Managing a full range of Warehouse and Inventory control 
functions. • Keeping stock control systems up to date and 
ensuring inventory accuracy • Planning, coordinating and 
monitoring the receipt, order packing and dispatch of goods • Plan 
and execute the defined cycle-count program, defining root cause 
for errors and providing feedback to the continuous improvement 
teams • Consistent evaluation for all necessary slow to fast/fast 
to slow, upsizing and downsizing of the entire inventory • Work 
closely with various departments (i.e. Production, Engineering, 
New Product Introduction, Materials and etc. to ensure meeting 
the company’s goal) • Motivating, organizing and encouraging 

2 27 - 35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
การตลาด, การจัดการ,
 เศรษฐศาสตร หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

the company’s goal) • Motivating, organizing and encouraging 
teamwork within the workforce to ensure productivity targets are 
met or exceeded • All other tasks necessary for the function as 
Warehouse & Inventory Manager • At least 5 years experience in 
manufacturing company and at least 3 year experience in 
Warehouse and Inventory field. • Good knowledge of inventory 
management, operation and production • Well organised, Strong 
personality, Service minded, Self-motivated, Mature, Energetic, 
Friendly and Cooperative • Be able to work in Lamphun.  

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 20,000 - 30,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/04/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

วิศวกรออกแบบ วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ

Age not over 38 years. Bachelor Degree in Engineering IE, 
Mechanical, Electrical or relate field. Minimum 2 years 
experiences in R&D or Product Development. Knowledge of steel 
and aluminum components design, assemblies and manufacturing 
processes to make them. Proven ability to take responsibility for 
task with responsible on Solid Work ,CAD of parts/components 
developments. Experience in design and development Metal 
Processing of appliance manufacturing. Knowledge of design of 
components, assemblies and manufacturing processes to make 
them. Experience working with CAD, Solid work systems , Software 
design 2D, 3D. Experienced working with quality system and 

5 25 - 38 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

design 2D, 3D. Experienced working with quality system and 
procedures. Self-motivated and able to take responsibility for 
delivery of Projects, quality target & cost target. Good team player 
approach, good communication skills, planning and organizing 
skills. Proven ability to take responsibility for task. Fluent in Thai 
and good English. Strong background in CAD design and Solid 
Work. Be able to work in Lumphun.

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 - 25,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/04/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

วิศวกรควบคุมและวาง
แผนการผลิต

มีทักษะทางดานกระบวนการ Production Control และ Quality control
 -มีประสบการณทางดานการวางแผนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การซอมบํารุงเชิงปองกัน การควบคุมการกอสราง ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลากหลาย จะมีประโยชนตอการพิจารณา 
(ประสบการณอยางนอย 2 ป) -มีความรูดานเทคนิคการผลิต / การวางแผน
การผลิต / ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแมพิมพ / ความรูในการออกแบบ Jig 
Fixture / เทคนิคโยธา / บํารุงรักษาเคร่ืองจักร -หากมีประสบการณในสาย
งานแปรรูปโลหะ หรือข้ึนรูปอลูมิเนียม จะพิจารณาเปนพิเศษ -สามารถใชงาน
คอมพิวเตอรโปรแกรม Auto CAD, Solid Work, MPR, Microsoft Office 
(Word, Excel ระดับ Advance) -สามารถอานแบบ และการคิดวิเคราะหทาง
วิศวกรรมได -มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะในการประสานงานท่ีดี มีทักษะการ

10 27 - 35 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

วิศวกรรมได -มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะในการประสานงานท่ีดี มีทักษะการ
วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม -มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
การพัฒนาอยางตอเน่ือง -มีความรูเก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO 14001, 
QCC, Kaizen. -มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขา
กับผูอ่ืนไดงาย -มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา มี
ความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี หากสนใจสง
Resume มาท่ีอีเมล pimlapat_l@sus.co.th โทรศัพท 053-569999, 
098-7736961 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 20,000 - 30,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/04/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล แมบานทํางาน Part time 
(ทําอาหารเชา)

โรงแรมนอนลําพูนรับสมัครแมบานเพ่ือทําอาหารเชาบริการแขกของโรงแรม 
6.30 เปดโรงแรม ดูแลความเรียบรอยของล็อบบ้ี/รดนํ้าตนไม 7.00 ทําอาหาร
เชา (ไขดาว) โรงแรมมีท่ีพักนํ้าไฟฟรี แมบานใหมาคางท่ีโรงแรมกอน 4 ทุม 
ติดตอดวนท่ี 0923328899 คุณเอก 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 3000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน6.30-10.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 30/3/61

1 /

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 30/3/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

หจก. ก.เพ่ิมพูนการชาง พนักงานรับงานหนาราน เง่ือนไข รูเร่ืองเคร่ืองยนตบางและรับฟงคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายไดดี ทดตอน
แรงกดดันไดดี ขยัน ตรงตอเวลา ถามีประสบการณจะรับพิจารณา (ไมรับคนท่ี
เลือกงาน และ เงินเดือน แลวท่ีทําเคร่ืองหมายไวเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะ
อยาอ่ืนมันฝกกันได) สวัสดิการ 1.คาอาหารกลางวัน 2.ชุดฟรอมทํางาน ตอง
ผานการทดลองงาน 3.โบนัสประจําป 

283/7  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ึนตํ่า  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 17.00 น  

ประเภทกิจการ รับจางกลัง ควาน เช่ือมโลหะ 
และพลาสติก

ปดรับสมัคร 30-04-2561

1 23 ปข้ึนไป ม.3-ปวช./-

และพลาสติก

โทร .053-093636
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. ก.เพ่ิมพูนการชาง ชางซอมบํารุงเคร่ืองจักร เง่ือนไข ****** ตองการคนท่ีจะทํางานจริง **** รูเร่ืองเคร่ืองมือชางไดดีและ
รับฟงคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายไดดี ทดตอนแรงกดดันไดดี ขยัน ตรงตอเวลา 
สวัสดิการ 1.คาอาหารกลางวัน 2.ชุดฟรอมทํางาน ตองผานการทดลองงาน 3.
โบนัสประจําป 

283/7  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ึนตํ่า  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 17.00 น  

ประเภทกิจการ รับจางกลัง ควาน เช่ือมโลหะ ปดรับสมัคร 30-04-2561

3 25 ปข้ึนไป ปวช./ชางกล , ชางยนต

ประเภทกิจการ รับจางกลัง ควาน เช่ือมโลหะ 
และพลาสติก

ปดรับสมัคร 30-04-2561

โทร .053-093636

หจก. ก.เพ่ิมพูนการชาง ชางเช่ือม เง่ือนไข **** ตองการคนท่ีทํางานจริง ****** ตองการคนท่ีมีประสบการณใน
ดานการเช่ือมช้ินงานตางๆและท่ีไดรับมอบหมายได เช่ือมอากอน เช่ือมสแตน
เลส เช่ือมอลูมิเนียม เช่ือมโลหะท่ัวไปได สวัสดิการ 1.คาอาหารกลางวัน 2.
ชุดฟรอมทํางาน ตองผานการทดลองงาน 3.โบนัสประจําป 

283/7  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามท่ีตกลง/กับฝมือ  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 17.00 น  

ประเภทกิจการ รับจางกลัง ควาน เช่ือมโลหะ 
และพลาสติก

ปดรับสมัคร 30-04-2561

2 25 ปข้ึนไป /ชางเช่ือม

โทร .053-093636
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด ผูชวย QC - สามารถทํางานลวงเวลาและวันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - สามารถทํางาน
ภายใตแรงกดดันได - มีความขยัน และอดทน - อาหารกลางวัน - ชุด 
Uniform ** หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. หยุดทุก  ๆวันอาทิตย  

ปดรับสมัคร 10 เมษายน 2561

โทร .053-090121,083-1521382

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด พนักงานธุรการ - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี - บุคลิกดี มีความมุงม่ันต้ังใจทํางาน - 

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด พนักงานธุรการ - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี - บุคลิกดี มีความมุงม่ันต้ังใจทํางาน - 
สามารถคิดวิเคราะหงานไดเปนอยางดี - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี, สามารถติดตอ
ประสานงานได - มีชุด Uniform ให - มีอาหารกลางวัน ** หากมี
ประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 10 เมษายน 2561

โทร .053-090121,083-1521382

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา
ลําพูน) 

บัญชี โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต 
รถยนต จักรยาน

ปดรับสมัคร 22/04/2561

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม

รถยนต จักรยาน

โทร .053-559510-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แพนดอรา โพรดักช่ัน จํากัด (โรงงาน
ลําพูน)

รับสมัครผูปรกอบการการ
รานอาหาร ประจําบริษัท

รานท่ีรับสมัคร 2 ราน 1.รานอาหารประเภทขาวราดแกง 1 ราน 2.
รานอาหารประเภทอาหารจานเดียว (ขาวมันไก,ขาวขาหมูฯเปนตน) จํานวน 1
 ราน สามารถขายอาหารไดทุกวันทําการของบริษัท สามารถขายอาหาร
ในชวงกะกลางคืนได สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 062-7098413 (คุณ
ภัครพล) 062-7090608 (คุณณิรินทรลิตา) 

144  หมู 12  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับจากอัญมณี ปดรับสมัคร 22/04/2561

โทร .052-033199

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานชางซอมบํารุง *ดวน* - ซอม/บํารุงไฟฟา และอ่ืนๆท่ีไดรับหมาอบหมาย สวัสดิการ* - เงินเดือน / 

2 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/ชางไฟฟา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานชางซอมบํารุง *ดวน* - ซอม/บํารุงไฟฟา และอ่ืนๆท่ีไดรับหมาอบหมาย สวัสดิการ* - เงินเดือน / 
OT (สอบถามทางโรงพยาบาล) - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คา
รักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 31/03/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 เจาหนาที่จัดซ้ือ มีประสบการณมีความรูการจัดซ้ือทางดานอุปกรณสํานักงาน/อะไหล
เคร่ืองจักรเคร่ืองกลตาง /ๆสารเคมี มีความรูระบบคุณภาพ ท่ีเก่ียวของกับ
โรงงาน มีความรูทางดานคอมพิวเตอร และสามารถใชไดเปนอยางดี 

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/04/2561

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/ชางไฟฟา 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

1 21-35 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด
 /การขาย/สาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออกตางประเทศ ปดรับสมัคร 22/04/2561

โทร .053-844960-4

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออกตางประเทศ

หนา้ 16/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

คนสวน (คนพิการ) พิการทางการเคล่ือนไหว รดนํ้าตนไม ตัดตกแตงตนไม ดอกไม ดูแลความ
สะอาดบริเวณหนวยงาน เก็บขยะ 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-16.30 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและ
พิเศษ

ปดรับสมัคร 30/03/2561

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

บริษัท รุงเรืองฟารม 56 จํากัด ธุรการและบัญชี - 

1 30-60 ป.6/ข้ึนไป

2 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด

119  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ วัตถุดิบ-อาหารสัตว,สุกร-
ชําแหละ

ปดรับสมัคร 22/04/2561

โทร .086-4206681-2

บริษัท บางกอกเจน ศูนยลําพูน ชางไฟฟา ชางยนต ชางตูออฟ
ฟต

มีประสบการณดานงานชาง มีความรูความเช่ียวชาญดานงานซอมบํารุง 

3  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ขาย-ใหเชา เคร่ืองจักร
วิศวกรรม ฯลฯ

ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:lamphun@bangkokgen.co.th

โทร .054-010163

สาขา

2 25-35 ปวส.-ป.ตรี/-

โทร .054-010163

หนา้ 17/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท บางกอกเจน ศูนยลําพูน พนักงานสงเสริมการตลาด มีประสบการณดานงานขายโครงการ การตลาด การจัดงานอีเวนท ออกบูธ 
หรือจัดการออแกไนเซอร มีประสบการณดานงานกอสราง วัสดุกอสราง 

3  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ขาย-ใหเชา เคร่ืองจักร
วิศวกรรม ฯลฯ

ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:lamphun@bangkokgen.co.th

โทร .054-010163

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม หริภุญ
ไชย จังหวัดลําพูน

พนักงานบริการทั่วไป มีประสบการณดานการจัดการความสะอาด / การจัดการหอพักหรืออาคาร
สถานท่ี สอบถามรายละเอียดและสมัครไดแลววันน้ีท่ี ศูนยการศึกษา

2 25-35 ปวส.-ป.ตรี/-

1 18 ปข้ึนไป ม.3/หรือเทียบเทาข้ึนไป
ไชย จังหวัดลําพูน สถานท่ี สอบถามรายละเอียดและสมัครไดแลววันน้ีท่ี ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม "หริภุญไชย" จังหวัดลําพูน โทร. 053 553 177 ดาวน
โหลดใบสมัครท่ี Www.Hec.Oop.Cmu.Ac.Th และ 
Www.Facebook.Com/Hariphunchaicmu 

205  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,020  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานศึกษา ปดรับสมัคร 20/04/2561

โทร .053-553177

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

ผาโมลยาง สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310-500/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 22/04/2561

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.co

โทร .053-552683-6

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.co

หนา้ 18/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

คิวซี สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310-500/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 22/04/2561

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

ประกอบ สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

5 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.co

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310-500/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , 
punpaga@imajthailand.co

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

แตงตัวเรือนเคร่ืองประดับ สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310-500/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , 
punpaga@imajthailand.co

10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

punpaga@imajthailand.co

โทร .053-552683-6

หนา้ 19/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานวัฒนา อลูมิเนียม ชางกระจก อลูมิเนียม สามารถตัดกระจก ตัดอลูมิเนียมได ติดต้ังงานนอกสถานท่ี 

15/2  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนาย-ติดต้ังกระจกอลูมิเนียม ปดรับสมัคร 22/04/2561

โทร .093-1634814

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด HR Night Shift (ฝายบุคคล
กะดึก)

เคยทําโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณงาน HR. จะพิจารณาเปนพิเศษ 
เขากะกลางคืนได สุขภาพแข็งแรง สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS Office
 ไดดี มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

2 18-35 ม.3/ข้ึนไป

1 30-45 ปวช./- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน20.00-05.00 น.  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 22/04/2561

อูโชคชัย ออโต เซอรวิส ชางซอม มีท่ีพัก คานํ้า คาไฟ 

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 22/04/2561

โทร .053-000396,064-2208841

อูโชคชัย ออโต เซอรวิส ชางประกอบ มีท่ีพัก คานํ้า คาไฟ 

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 22/04/2561

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

โทร .053-000396,064-2208841

หนา้ 20/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อูโชคชัย ออโต เซอรวิส ชางสี มีท่ีพัก คานํ้า คาไฟ 

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:-

โทร .053-000396,064-2208841

อูโชคชัย ออโต เซอรวิส ชางเคาะ มีท่ีพัก คานํ้า คาไฟ 

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

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

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:-

โทร .053-000396,064-2208841

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนงานยกของ ทํางานหนักได ขยัน อดทน มีเบียขยัน ประกันสังคม 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

โทร .088-5572488

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนขับรถหกลอ มีใบขับข่ีประเภท 2 /ขับรถสงของใน จ.ลําพูน,เชียงใหม 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 22/04/2561

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

4 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

โทร .088-5572488

หนา้ 21/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด  ็HR. Night Shift (ฝายบุคคล
กะดึก)

เคยทํางานโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณงาน HR.จะพิจารณาเปนพิเศษ 
เขากะกลางคืนได สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ใชคอมฯพ้ืนฐาน MS 
Office ไดดี มีความรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และซ้ือสัตย มีใบขับข่ี
รถยนตและรถจักรยานยนต สวัสดิการ : คาจาง (ตามตกลง) คาครองชีพ คากะ
 คาลวงเวลา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โบนัส ประกันสังคม และอ่ืน  ๆ

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน20.00 - 05.00 น.  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร ไมระบุ

1 30-45 ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด

พลาสติกข้ึนรูป

e-mail:suwaluk-
s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Sample Team 
Staff (ดวนที่สุด)

ส่ือสารภาษาอังกฤษได รับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาและ
ทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมีความขยัน 
อดทน คานํ้ามันรถ คาอาหาร คาประสบการ เบ้ียขยัน โบนัสประจําป และ ชุ
ยูนิฟอรม (ภูเบศร ต๊ิบปะ /ฝายบุคคล)

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/3/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

1 21-45 ป.ตรี/สาขาวิชา
บริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ หรือ 
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 22/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Data Merchandse -สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี -มีความรับผิดชอบ
 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 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 เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

พนักฝายผลิต-ผูพิการ - สามารถชวยเหลือตนเองได - สามารถใชมือท้ังสองขางในการปฏิบัติงาน-
ประกอบช้ินงานได - สามารถทํางานลวงเวลาได 

1 18-25 ปวส.ข้ึนไป/สาขา
บริหารธุรกิจ

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ไมจํากัด
จํากัด ประกอบช้ินงานได - สามารถทํางานลวงเวลาได 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

ฝายผลิต -สามารถยืนทํางานได ทํางานลวงเวลาและวันหยุดได -สุขภาพแข็งแรง ไมมี
โรคประจําตัว **สวัสดิการ**คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

5 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 23/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา
ลําพูน) 

บัญชี ชุดนิฟอรม ประกันสังคม ลาพักรอน โบนัส 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000  บาท สวนสูง 150  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต 
รถยนต จักรยาน

ปดรับสมัคร 31 พค 61

โทร .053-559510-5

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน -ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย -หากมีปะสบ
การณจะพิจารณาเปนพิเศษ -สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

2 24-35 ปวส./บัญชี

2 21-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 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 เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Graphic artist Staff -สามาถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม IIIustrator , photoshop , Microsoft 
office ไดเปนอยางดี -สามารถ Sketch รายละเอียดบนชุดตัวอยางได -
ออกแบบ Design graphic บนช้ินงานไดเปนอยางดี 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

2 21-38 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 24/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Accounting Staff มีประสบการณในการทํางานดานงานบัญชีอยางนอย 1-2 ป สามารถใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Officeไดดี 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  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 เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Japanese Interpreter **********Job Details 1.Interpreter in the meeting in the section 

1 21-35 ป.ตรี/สาขาวิชาการ
บัญชี

1 22-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Japanese Interpreter **********Job Details 1.Interpreter in the meeting in the section 
and factory. 2.Translate the document from Thai-Japanese and 
Japanese-Thai also English. 3.Handle job assigned by MG and GM. 
4.Other task which assign by department. **********Qualification 
1.Good command of Japanese language. 2.Abel to communicate 
in Japanese Level 3 up. ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 22-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 25/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่พัฒนาโปรแกรม 
(Programmer)

**********ลักษณะงาน 1.ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม และทําการทดสอบ
โปรแกรมท่ีเก่ียวของกับระบบ ERP ของบริษัท 2.ดําเนินการแกไขปญหาใน
การใชงานของระบบ ERP 3.ดําเนินการติดต้ังและกําหนดคา Client 
Software ท่ีเก่ียวของกับระบบ ERP 4.จัดทําเอกสารเก่ียวกับการพัฒนา
โปรแกรมและคูมือการใชงานโปรแกรม 5.อบรมการใชงานโปรแกรมใหกับ
ผูใชงานระบบ **********คุณสมบัติ 1.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได 2.มี
ความรูทางดาน Microsoft Visual Studio VB.Net, การเขียนคําส่ัง SQL บน
ฐานขอมูล Microsoft SQL, การเขียนคําส่ัง PL/SQL บนฐานขอมูล Oracle, 
การเขียนรายงานดวยโปรแกรม Reporting Service/Crystals Report
 ********** 

1 23-35 ป.ตรี/วิศวะฯ
คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอร

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 31/3/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116โทร .053-581189-92 ตอ 116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

Injection Technician / ชาง
เทคนิคงานฉีดพลาสติก

• Understand Technical Injection and mold. • Atleast 1 year in 
process engineering/ design activities is required. • Understand 
Technical drawing/ design ISO/ DIN Norms, CAD 2D knowledge, 3D 
is an advantage. • Strong analytical, problem solving, planning and 
negotiating skill. • Computer knowledge (Word, Excel, Power 
Point, Outlook, Visio) 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร

2 21 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/Plastic 
injection, Molding, 
Mechanics or 
related field.

สงออก

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล พนักงานตอนรับ/สํารองหองพัก
โรงแรมนอนลําพูน

โรงแรมนอนลําพูน ตําบลเหมืองงา รับสมัครเจาหนาท่ีตอนรับ/สํารองหองพัก 
บุคคลิกดี ขยัน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดีมารวมงาน รับผิดชอบ
ตอนรับ/ดูแลใหขอมูลลูกคา จัดการรับการจองหองพัก ดูแลความเรียบรอย
ตางๆภายในโรงแรม ตลอดจนจัดการงานเอกสารตาง  ๆสนใจสมัครดวน ท่ี
โรงแรมหรือดาวนโหลดใบสมัคร 
http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=
697Application-form.doc แลวสงemail ใบสมัครมาท่ี 
athippong99@gmail.com โทร0923328899 ติดตอคุณเอก 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 31/3/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

1 20-40 ปวช.-ปวส./

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

หนา้ 27/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

Process Engineer – 
Connector

Qualification; • At least 1 year in engineering field/ design activities 
is required. • Understand Technical drawing/ design ISO/ DIN 
Norms, CAD 2D knowledge, 3D is an advantage. • Strong 
analytical, problem solving, planning and negotiating skill. • 
Computer knowledge (Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio) • 
ISO 9001 / TS 16949 knowledge and SPC/ 6-Sigma knowledge 
(Process capability analysis) • ISO 9001 / TS 16949 Internal Auditor 
• English in specking, reading and writing • ERP/ MRP Knowledge 
(BOM, Routing, PPS) • Team work / collaborative style • Able to 
work under pressure of meeting to schedules, production 
deadlines and managing • Well organized, flexible, initiative and 

1 22 and up ป.ตรี/Mechanics, 
Industrial, 
Electronics, 
Electricity or 
related fields

deadlines and managing • Well organized, flexible, initiative and 
self motivated. • Methodic of Continuous Improvement Process 
(FMEA, CIP, 5S, 6-Sigma, 7 Waste, Poka-Yoke) Responsibilities; • 
Update and monitor the manufacturing standard data in the 
ERP/MRP • Create and register manufacturing documentation 
according to the customer and QMS requirements. • Clarify 
manufacturing requirements with the customers and suppliers. • 
Validate manufacturing lines according to the capability 
requirements (cmk, ppk). • Coordinate closely with other 
colleague in Germany.

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานMon.-Fri. 08.00-17.00   

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@erni.co.the-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

General Admin Staff / 
พนักงานธุรการทั่วไป

Qualifications;  At least 3 years experience in general admin 
tasks  Computer knowledge (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 Good command of English - Good service mind and team 
working style Responsibilities;  booking plane tickets, hotel, taxi 

 organizing for company visitors  VISA, work permit  control 
stationary, office supplies  uniform  telephone operator  
receptionist  messenger; distribute letters, submit HR 
documents to concerned agencies, update bulletin board  
common area e.g. meeting room, training room, canteen, garbage 
house  monitoring daily jobs of maid and gardener 

1 25 up ป.ตรี/Business 
Admin, or related 
field

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานMon.-Fri. 08.00-17.00   

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

หนา้ 29/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

Facility Supervisor / 
หัวหนาแผนกงานสาธารณูปโภค

Qualification;  5 years experience in facility service, preventive 
maintenance e.g. electrical system, water pump, chiller, air 
conditioning system, compressor, and equipment  
Hydraulic/Pneumatic, electrical and mechanical knowledge and 
understand engineering drawing  Methodic of TPM/Problem 
solving skill and strong analytical skill  Computer literacy MS-
Office, 2D/3D CAD Design, and others. 

1 25 up ปวส.ข้ึนไป/
Mechanics, 
Electronics, 
Electricity or 
related fields

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

หนา้ 30/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

Tool Shop Technician/ชาง
เทคนิคเคร่ืองมือ

Qualification;  5 years experience in facility service, preventive 
maintenance e.g. electrical system, water pump, chiller, air 
conditioning system, compressor, and equipments  
Hydraulic/Pneumatic, electrical and mechanical knowledge and 
understand engineering drawing  Methodic of TPM/Problem 
solving skill and strong analytical skill  Computer literacy MS-
Office, 2D/3D CAD design, and others  Methodic of Continuous 
Improvement Process (FMEA, CIP, TPM) Responsibilities;  
Preventive maintenance for mold and die, repair and modify  
Manufacturing of spare parts with mechanical processing 
machines and verify to specifications  Set up and operate 

1 22 and up ปวส.ข้ึนไป/
Mechanics, 
Electronics, 
Electricity or 
related fields

machines and verify to specifications  Set up and operate 
machine tools e.g. lathes, mills, grinders, machine parts  Select 
or make proper tools for working on intricate parts as necessary 

 Inspection of tools according to results (tool card, prototype 
strip, prototype parts)  Sharpening of punch and die  
Develops, constructs, and alters a wide variety of jigs, fixtures and 
gauges.  Register and monitor the maintenance activities in 
accordance with the maintenance master plan  Line support 
and maintenance 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@erni.co.the-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

หนา้ 31/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Plating Engineer • Knowledge in QC Tool ( Histrogram, SPC and etc.) will be 
advantage. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม -สวัสดิการ - คาลวงเวลา, คากะ ,คา
เดินทาง - เบ้ียขยัน - ชุดฟอรม - คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา - กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ---------------------------------------------- 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 6/4/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตรี/ Chemical, 
Industrial 
Chemistry, Material 
Science.

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance -มีสุขภาพแข็งแรง -มีความรับผิดชอบ -พรอมเรียนรูงานเสมอ
 ------------------------------------------------- สวัสดิการ -ประกันสังคม เบ้ียขยัน
 คากะ คาโอที คาเดินทาง วันหยุดพิเศษ คาเล้ียงดูบุตรฯ
 --------------------------------------- ย่ืนใบสมัครไดท่ีปอม รปภ.หนาบริษัทหรือ
สงเรซูเมมาทางอีเมลและหากทานผานการพิจารณาบริษัทจะติดตอกลับไป 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/3/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 30 ป ปวส./ไฟฟามอิเล็กฯ
หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 32/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ลามภาษาญ่ีปุน (Japanese 
Interpreter)

คุณสมบัติ : -สอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน ผานระดับ N2 ข้ึนไป - มีความรูความ
เขาใจในลักษณะท่ัวไปและวัฒนธรรมของญ่ีปุน - สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารไดดี - บุคลิกภาพดี มีความมุงม่ันในการทํางาน - หากมี
ประสบการณในการทํางานดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี 
สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง -คาเดินทาง - คาอาหาร - Uniform - เบ้ียขยัน - 
กองทุนเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  

2 20-35 ป.ตรี/วุฒิ ศิลปศาสตร
 สาขา ภาษาญ่ีปุน 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

บาท ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร เปดรับสมัครตลอด

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต (ดวน) สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง
กดดันได และมีความขยัน อดทน มีประสบการณดานงานจิวเวอร่ีรับพิจารณา
เปนพิเศษ คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน คาประสบการณ ชุดยูนิฟอรม และ
โบนัสประจําป

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 30/4/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

10 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 33/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กสิสุรีย จํากัด เจาหนาที่สโตร คุณสมบัติ 1.ขับรถยนตได 2.มีความรูเก่ียวกับอะไหลเคร่ืองยนตจะรับพิจารณา
เปนพิเศษ 3.ตรงตอเวลา 4.มีความรับผิดชอบ พนักงานรายเดือน หยุดทุกวัน
อาทิตย และตามวันหยุดประเพณี ฯลฯ 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 8.00-17.00 น  

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

1 25-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต

พืชและสัตว

e-mail:-

โทร .053-584302-5

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล พนักงานตอนรับและสํารอง
หองพัก (front office) 

โรงแรมนอนลําพูน

โรงแรมนอนลําพูน ตําบลเหมืองงา โรงแรมขนาด 15 หองพัก รับสมัคร
พนักงานตอนรับและจองหองพัก บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ ขยัน ซ่ือสัตย รัก
งานบริการ ทํางานสัปดาหละ 6 วัน สมัครดวยตนเองท่ีโรงแรมหรือ 
download ใบสมัครท่ีhttp://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=
5AB0C45E1 แลวสงมาท่ี athippong99@gmail.com สอบถาม 
0923328899 คุณเอก 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 31/3/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

1 20-40 ปวส.-ป.ตรี/

โทร .0923328899

หนา้ 34/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด Designer สวัสดิการ คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,โบนัส 2 คร้ัง/ป,ชุดยูนิฟอรม,
ของขวัญวันเกิด,ประกันภัยกลุม,เงินชวยเหลือแตงงาน,เงินชวยเหลือญาติสาย
ตรงเสียชีวิต,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ JD. คิดคน พัฒนา ปรับปรุง งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ ควบคุมและแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ ประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบ งานอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดวันเสารเวนเสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร

โทร .053-552560-1,053-554586-9

1 23 - 32 ป.ตรี/ออกแบบส่ิงทอ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก มีใจรักในงานบริการ มีความรู ความเช่ียวชาญดานอาหาร และการประกอบ
อาหาร หากมีประสบการณการทํางานกุกโรงแรมมากอนจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/04/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ -ติดตอประสานงานกับผูขาย ตอรองราคา -จัดทําเอกสารส่ังซ้ือPO -ดูแล
รับผิดชอบการส่ังซ้ือส้ินคา เปรียบเทียบราคา -ดูแลติดตามการสงสินคาใหตรง
เปาหมาย -ดูแลตรวจสอบสตอค -ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย ติดตอเบอร 
091-8584728 หรือ kanchaya@cherrytechgroup.com 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 มี.ค.2561

1 25-45 /

1 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/สาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 มี.ค.2561

โทร .053-552915-7
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด พนักงานบัญชี -จัดทําเอกสารใบแจงหน้ี, ใบกํากับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบสําคัญจาย, หัก ณ
 ท่ีจาย -จัดทํารายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย ภงด.3, 53, ภพ.30 และนําสง
กรมสรรพากร -จัดทํารายรับ-จาย เงินสด บันทึกบัญชี ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย -มีประสบการณ มีความรูเก่ียวกับดานบัญชี และ ภาษี ใน
ระดับพ้ืนฐาน -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับพ้ืนฐาน 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

1 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บัญชี

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 มี.ค.2561

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ข้ึนลงอาหารสัตว 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 15000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิต (ชางควบคุม
เคร่ืองจักร) จํานวน 2 อัตรา 

(ดวน!!!) เร่ิมงานทันที

รายละเอียดงาน • ดูแลและควบคุมเคร่ืองจักรในระหวางการผลิต • ดูแล, 
บํารุงรักษา รวมท้ังซอมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ ใหพรอมใชงาน • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติผูสมัคร • เพศชาย • อายุต้ังแต 20 – 45 ป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชาไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส • สุขภาพ, 
รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพ
ตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบ B, โลหิตจาง, ความดัน, โรครายแรง
 และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

2 /ไฟฟาหรือ
อิเล็กทรอนิกส

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม 
(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 31/3/2561

โทร .053 533 008

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบ
วัตถุดิบ

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 ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 20 ปข้ึนไป ปวส./เกษตร พืชไร

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการข้ึนลง
อาหารสัตว

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 ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล เจาหนาที่ Front office 
โรงแรมนอนลําพูน

โรงแรมนอนลําพูน เปนโรงแรมเปดใหมขนาด15 หองพัก รับสมัครพนักงาน
ตอนรับทําหนาท่ีรับจองหองพัก ลงบัญชี ใหขอมูลแกแขกผูมาพัก ตองการคน

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 20-35 ปวส.ข้ึนไป/
โรงแรมนอนลําพูน ตอนรับทําหนาท่ีรับจองหองพัก ลงบัญชี ใหขอมูลแกแขกผูมาพัก ตองการคน

รุนใหม ไฟแรง รักงานบริการ ขยัน ซ่ือสัตย มนุษยสัมพันธดี มีท่ีพักให มี
วันหยุด 1 วันตอสัปดาห สนใจติดตอดวน ท่ีคุณเอก 0923328899 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 31/3/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

พนักงานฝายผลิต 10 ไมเกิน 35 ม.3-ม.6/ โบนัส,เบ้ียขยัน,ขาวกลางวัน,เคร่ืองแบบ ฯลฯ 

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 315  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยา
สมุนไพร

ปดรับสมัคร 30 เม.ย.2561

โทร .053-553250 ตอ 115
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานอาหารแอวอ่ิม กุก มีประสบการณงานครัว/รานอาหาร ทํางานวันอังคาร-อาทิตย 

335 ถ.เจริญราษฎร  หมู -   ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:ELIMLAMPHUN2017@GMAIL.COM

โทร .088-2677324

รานอาหารแอวอ่ิม ผูชวยกุก มีประสบการณงานครัว/รานอาหาร ทํางานวันอังคาร-อาทิตย 

2 25 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

2 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

335 ถ.เจริญราษฎร  หมู -   ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:ELIMLAMPHUN2017@GMAIL.COM

โทร .088-2677324

สันกอกเจริญฟารม ดูแลมอเตอร ปมนํ้า เคร่ืองยนต/ความสะอาดเรียบรอยบริเวณฟารม มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สงใบสมัครไดที 
niche_siwa@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี 091 487 5692 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

 คาจาง   บาท 1 ปวช.-ปวส./ชาง

โทร .0-5350-1043
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สันกอกเจริญฟารม จป.วิชาชีพ ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองคกรเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด สงใบสมัครไดท่ี niche_siwa@hotmail.com หรือสอบถาม
รายละเอียดไดท่ี สันกอกเจริญฟารม อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 หรือโทร 091 
487 5692 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

1 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โทร .0-5350-1043

สันกอกเจริญฟารม พนักงานขับรถ มีใบขับข่ี สงใบสมัครไดท่ี niche_siwa@hotmail.com หรือสอบถาม
รายละเอียดไดท่ี 092 979 5146 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

สันกอกเจริญฟารม ดูแลโรงเชือด ทําสต็อคหมูเปน หมูชําแหละ ดูแลพนักงานใหทํางานตามท่ีกําหนด สงใบ
สมัครไดท่ี niche_siwa@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี 092 
979 5146 สันกอกเจริญฟารม อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7-16น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

3 /

1 25ข้ีนไป ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร *ดวน* จายอาหารตามหองพักผูปวย และอ่ืน  ๆ*สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -
ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/3/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

สันกอกเจริญฟารม พนักงานบัญชี บันทึกรายการสินคาเขา ออก เช็คสต็อค ตรวจนับสินคา สงใบสมัครไดท่ี 

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

1 ปวส.-ป.ตรี/สันกอกเจริญฟารม พนักงานบัญชี บันทึกรายการสินคาเขา ออก เช็คสต็อค ตรวจนับสินคา สงใบสมัครไดท่ี 
niche_siwa@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี 086 431 2147
 สันกอกเจริญฟารม อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

สันกอกเจริญฟารม สัตวบาล ทําหนาท่ีบันทึกขอมูล ทําสต็อค ตรวจสอบ/รายงานสินคา สงใบสมัครไดท่ี 
niche_siwa@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียด 086 431 2147 
บจก.สันกอกเจริญฟารม อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

1 ปวส.-ป.ตรี/

1 ป.ตรี/สัตวศาสตร

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Pattern Staff รายละเอียดของงาน 1.จัดทําแพทเทิรนตามรูปแบบสเปกท่ีลูกคาตองการ เพ่ือ
เปนตนแบบสําหรับการส่ังซ้ือ ท้ังงานไลคราและชุดประดานํ้า 2.แกไขปรับปรุง
แพทเทิรนตามท่ีลูกคาตองการ 3.วางตําแหนงโลโกสกรีนไดถูกตองตามท่ีลูกคา
กําหนด 4.ขยายไซรแพทเทิรนตามคําส่ังซ้ือของลูกคา 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร

1 22-40 ปวส.-ป.ตรี/

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Customer service staff รายละเอียดของงาน 1.Co-ordinate with customer on new product 
development project. 2.Process the new order to production. 
3.Confirmation of order customer. 4.Make costing of products and 
provide price quotation to customers. 5.Co-ordinate with sample 
rooms for sample making. 6.Follow up payment from customer. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  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

1 23-35 ป.ตรี/in Marketing 
or related fields.

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด วิศวกรโรงงาน (Engineer) คุณสมบัติเบ้ืองตน - สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office, หรือ Auto 
CAD, Solid work ,PLC ,Drawing หรือท่ีเก่ียวของได - มีประสบการณ
ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคหรือการผลิตเลนส จะพิจารณาเปน
พิเศษ - สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการ
ส่ือสารได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง -คา
เดินทาง - คาอาหาร - Uniform -เบ้ียขยัน -กองทุนเล้ียงชีพ - คา
รักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

10 20-30 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 และวิทยาศาสตร (IE,
 ME, EE, CHEM)

บาท ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด เปดรับสมัครตลอด

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ชางเทคนิค คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรมCNC, MS Office, Auto CAD, CAM, 
Solid work ไดดี - สามารถทํางานเปนกะได, สามารถทํางานลวงเวลาได -
สามารถรับแรงกดดันไดดี - ผานการเกณฑทหารแลว - ประสบการณทํางาน
0-3 ป (หากมีประสบการณทํางานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง -คาเดินทาง - คาอาหาร - Uniform -เบ้ียขยัน -
กองทุนเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,
20:30-05:30น.  

ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

3 20-30 ปวส./ไฟฟากําลัง, 
อิเล็กทรอนิกส, ชางกล
โรงงาน, เทคนิคการ
ผลิต, อิเล็กทรอนิกส

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ผูชวยวิศวกร (สัญญาจาง
ประจํา)

คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี โดยเฉพาะ MS Excel - 
สามารถใชสูตรในการคํานวน ในโปรแกรม MS Excel ได - บุคลิกดี มีความ
มุงม่ันต้ังใจทํางาน -สามารถการคิดวิเคราะหงานไดเปนอยางดี - มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี, สามารถติดตอประสานงานได สวัสดิการ : - มีรถรับ -สงบริษัท - 
Uniform –คาเดินทาง -คาอาหารกลางวัน -เบ้ียขยัน -ประกันชีวิตแบบกลุม -
คาทํางานลวงเวลา (OT) -กองทุนเล้ียงชีพสํารอง -ของขวัญวันเกิด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30
น.  

ปดรับสมัคร 30/04/2561ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

2 20-30 ปวส./คอมพิวเตอร
ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Computer Engineering คุณสมบัติ: - สามารถเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรได เชน C#, C++, Java 
script, ASP.NET(MVC) - มีประสบการณการใช Database Programming 
เชน Oracle, MS SQL - สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใช
ภาษาญ่ีปุนในการส่ือสารได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ - มีความมุงม่ันใน
การทํางาน สวัสดิการ : - รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform - เบ้ียขยัน - 
ประกันชีวิตกลุม - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - คาอาหาร -
ของขวัญวันเกิด - คาทํางานลวงเวลา (OT), คาทํางานในวันหยุด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ปดรับสมัคร 30/04/2561

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

2 20-30 ป.ตรี/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร และ
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/04/2561

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด COATING EXPERIENCE 
ENGINEER

Qualification: - Minimum 3 years coating technique experience is 
required - Experience in camera lens, Display manufacturing or 
any related will be advantage - Ability to analyze and lead team 
for productivity and process improvement - Ability to use 
software such as MS Office, Auto CAD, Solid work, PLC, Drawing, 
Other - Strong leadership and interpersonal communication skills 
Welfare: • Compensation • Uniform • Group insurance • Annual 
health check • Bonus • Provident fund • Birthday gift 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Follow to สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

2 ป.ตรี/Engineer (IE, 
ME, EE, CHEM) or 
related field

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Follow to 
organization   บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด เปดรับสมัครตลอด

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่คียขอมูล (สัญญา
จางประจํา)

คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี โดยเฉพาะ MS Excel - 
สามารถใชสูตรในการคํานวน ในโปรแกรม MS Excel ได - บุคลิกดี มีความ
มุงม่ันต้ังใจทํางาน -สามารถการคิดวิเคราะหงานไดเปนอยางดี - มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี, สามารถติดตอประสานงานได สวัสดิการ : - มีรถรับ -สงบริษัท - 
Uniform –คาเดินทาง -คาอาหารกลางวัน -เบ้ียขยัน -ประกันชีวิตแบบกลุม -
คาทํางานลวงเวลา (OT) -กองทุนเล้ียงชีพสํารอง -ของขวัญวันเกิด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,
20:30-05:30น.  

ปดรับสมัคร 20/04/2561

3 20-30 ปวส./คอมพิวเตอร
ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 20/04/2561

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หนา้ 45/47



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ (Safety Officer)

คุณสมบัติ: - สามารถปฎิบัติงานภายใตแรงกดดันไดดี - มีความรูทางการความ
ปลอดภัย,และ ISO เปนอยางดี - มีความมุงม่ันและต้ังใจในการทํางาน มีความ
รับผิดชอบและมีความเปนผูนํา - สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานและ
ส่ือสารไดเปนอยางดี -สามารถใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เชน MS OFFICE
 - มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทํางานเปนทีม สวัสดิการ : - รถรับ-สง - คาเดินทาง
 - Uniform - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คา
รักษาพยาบาล - คาอาหาร -ของขวัญวันเกิด - คาทํางานลวงเวลา (OT), คา
ทํางานในวันหยุด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  

3 20-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ 
งาน Clean room ระบบระบายอากาศ ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทํา
เอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆสงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

1 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

โทร .053-569888
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Safety Officer -รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยตาง  ๆเชน งานเอกสาร/ตรวจไซดงาน/
อบรมพนักงาน อ่ิน  ๆ-มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสงใบสมัครมาท่ี 
porntiwa@spbengineering.com โทร 053-581808 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:-

โทร .053-569888

1 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

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
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