
                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถานประกอบการ ต าแหนง่ จ านวน อาย/ุปี วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษทั ไทยไปปภ์าคเหนอื จ ากดั พนกงัานทั่วไป (แผนกผลิต) ควบคุมเคร่ืองจกัรในไลนก์ารผลิต - มรีะเบยีบวินยัในตนเอง ตรงต่อเวลา - มคีวาม

ต้ังใจท างาน ละเอยีด รอบคอบ - ร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร - 
ท างานเวลา 08.00-17.00 น. (หยดุวันอาทติย์)

77/1-4  หมู่ 13  ต. มะเขอืแจ้ เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ โรงงานอตุสาหกรรมทอ่น้ า
พลาสติก วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th
โทร .053-581415,053-581412-3
บริษทั ไทยไปปภ์าคเหนอื จ ากดั พนกังานคุมเคร่ือง (แผนกผลิต) ควบคุมเคร่ืองจกัรในไลนก์ารผลิต - มรีะเบยีบวินยัในตนเอง ตรงต่อเวลา - มคีวาม

ต้ังใจท างาน ละเอยีด รอบคอบ - ร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร - 
ท างานเวียนกะได้ (หยดุสัปดาหล์ะ 1 วัน ตามตกลง)

77/1-4  หมู่ 13  ต. มะเขอืแจ้ เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ โรงงานอตุสาหกรรมทอ่น้ า
พลาสติก วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th
โทร .053-581415,053-581412-3

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 9 - 15 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไป

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 1/7



                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถานประกอบการ ต าแหนง่ จ านวน อาย/ุปี วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 9 - 15 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไปบริษทั ไทยไปปภ์าคเหนอื จ ากดั พนกังานทั่วไป (แผนกโกดัง) จดัเกบ็สินค้า จดัเตรียมสินค้า รักษาสินค้า ภายในโกดัง - มรีะเบยีบวินยัในตนเอง 
ตรงต่อเวลา - มคีวามต้ังใจท างาน ละเอยีด รอบคอบ - ร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง 
อดทน - ผ่านการเกณฑ์ทหาร - ท างานเวลา 08.00-17.00 น. (หยดุวันอาทติย์)

77/1-4  หมู่ 13  ต. มะเขอืแจ้ เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ โรงงานอตุสาหกรรมทอ่น้ า
พลาสติก วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th
โทร .053-581415,053-581412-3
บริษทั ไทยไปปภ์าคเหนอื จ ากดั พนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท ์(แผนกโกดัง) - ขบัรถโฟล์คลิฟทไ์ด้ - ถา้มใีบฝึกอบรมขบัรถโฟล์คลิฟทจ์ะ พจิารณาเปน็พเิศษ - มี

ระเบยีบวินยัในตนเอง ตรงต่อเวลา - มคีวามต้ังใจท างาน ละเอยีด รอบคอบ - 
ร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง อดทน - ผ่านการเกณฑ์ทหาร - ท างานเวลา 08.00-17.00
 น. (หยดุวันอาทติย์)

77/1-4  หมู่ 13  ต. มะเขอืแจ้ เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ โรงงานอตุสาหกรรมทอ่น้ า
พลาสติก วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th
โทร .053-581415,053-581412-3
บริษทั ไทยไปปภ์าคเหนอื จ ากดั พนกังานชา่งไฟฟา้ - มปีระสบการณ์การท างานฝ่ายชา่งซ่อม ไฟฟา้และมหีนงัสือรับรองความรู้ 

ความสามารถ จะพจิารณาเปน็พเิศษ - มรีะเบยีบวินยัในตนเอง ตรงต่อเวลา - มี
ความต้ังใจท างาน ละเอยีด รอบคอบ - ร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง อดทน - ผ่านการ
เกณฑ์ทหาร - ท างานเวลา 08.00-17.00 น. (หยดุวันอาทติย์)

77/1-4  หมู่ 13  ต. มะเขอืแจ้ เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ โรงงานอตุสาหกรรมทอ่น้ า
พลาสติก วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th
โทร .053-581415,053-581412-3

25-35 ปี ม.3/ขึ้นไป

1 25-37 ปี ปวส./ขึ้นไป (สาขา
ชา่งไฟฟา้ 
อเิล็กทรอนกิส์, 
ไฟฟา้ก าลัง)

1

5 25-35 ปี ม.3/ขึ้นไป
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถานประกอบการ ต าแหนง่ จ านวน อาย/ุปี วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 9 - 15 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไปหจก. ล าพนู พาร์ท แอนด์ ทลูส์ ชา่งทั่วป ส่วนสูง- นา้ หนกั- ค่าจาัง- ประกนัสังคม โบนสั OT เบี้ยขยนั ค่าจา้งตามตกลง
ระยะเวลาท างาน 08.00-17.00 น. สามารถท างานเปน็ทมี มมีนษุยสัมพนัธ์ที่ดีและ
สุขภาพแขง็แรง สามารถท างานล่วงเวลาได้ไมเ่สพสารเสพติดทกุชนดิ (มี
ประสบการณ์จะไดรั้บการพจิารณาเปน็พเิศษ)

5  หมู่ 21  ต. มะเขอืแจ้ เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ รับซ่อมเคร่ืองมอื เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564

โทร .052-030296,052-030297
บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) สาขาเชยีงใหม่ ธุรการจดัส่ง -ปรับเงินเดือนประจ าป ี-โบนสัประจ าป ี-เบี้ยขยนั(เฉพาะต าแหนง่) -กองทนุส ารอง

เล้ียงชพี -เงินชดเชยเกษยีณอาย ุ-โอกาศกา้วหนา้ ปรับเล่ือนต าแหนง่ -หลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนกังาน -เบี้ยเล้ียงและที่พกั (ปฎบิติังานต่างสาขา) -ชดุฟอร์มพนกังาน

เพศ ไมจ่ ากดั
88/8  หมู่ 3  ต. อโุมงค์  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
อ. เมอืง  จ. ล าพนู วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564
ประเภทกจิการ จ าหนา่ยวัสดุกอ่สร้าง
โทร .053-107-588. 053-307802
บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) สาขาเชยีงใหม่ พนกังานขาย PC -ปรับเงินเดือนประจ าป ี-โบนสัประจ าป ี-เบี้ยขยนั(เฉพาะต าแหนง่) -กองทนุส ารอง

เล้ียงชพี -เงินชดเชยเกษยีณอาย ุ-โอกาศกา้วหนา้ ปรับเล่ือนต าแหนง่ -หลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนกังาน -เบี้ยเล้ียงและที่พกั (ปฎบิติังานต่างสาขา) -ชดุฟอร์มพนกังาน

88/8  หมู่ 3  ต. อโุมงค์ เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ จ าหนา่ยวัสดุกอ่สร้าง วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564
โทร .053-107-588. 053-307802

22 ขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

3 22 ขึ้นไป ปวช.-ปวส./-

1 22 ขึ้นไป ปวช.-ปวส./-

10

หนา้ 3/7



                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถานประกอบการ ต าแหนง่ จ านวน อาย/ุปี วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 9 - 15 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไปบริษทั พรเจริญ เทมเปอร์ เซฟต้ี กลาส จ ากดั
พนกังานฝ่ายผลิตชาย

-รายวัน 340 บาท/วัน -สวัสดิการค่าจา้ง วันละ 15-40 บาท -อาย ุ19 ปี่ขึ้นไป -วุฒิ
การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เพศ ชาย

95  หมู่ 3  ต. อโุมงค์  ค่าจา้ง 340/วัน  บาท ชว่งเวลาท างาน 
อ. เมอืง  จ. ล าพนู วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564
ประเภทกจิการ แปรรูปกระจก กระจกนริภยั
e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com
โทร .053-982930-2
บริษทั วาโกล้ าพนู จ ากดั พนกังานเยบ็ - อายต้ัุงแต่ 15 ปขีึ้นไป - มพีื้นฐานในการเยบ็จกัรอตุสาหกรรม - เงินเปา้หมาย 

เบี้ยขยนั ค่าฝีมอืเยบ็ โบนสั ชดุฟอร์ม ประกนัสังคม กองทนุส ารองเลสวัสดิการ
ชว่ยเหลือกรณีต่างๆ

99/4   หมู่ 5  ต. ปา่สัก เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ การขายส่งสินค้าเส้ือผ้า เคร่ือง
แต่งกายและส่วนประกอ วันที่ปดิรับสมคัร 11/11/2564

e-mail:-
โทร .053-537652-3
บริษทั นานาฟรุ้ต จ ากดั ชา่งกลโรงงาน -หากมปีระสบการณ์ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ที่มรีะบบรองรับ เชน่ ISO,BRC 

จะพจิารณาเปน็พเิศษ -ลักษณะงานเปน็งานซ่อมบ ารุงทั่วไปในโรงงาน -ท างานวัน
จนัทร์ -เสาร์ ที่โรงงาน อ.ปา่ซาง จ.ล าพนู

260   หมู่ 8  ต. นครเจดีย์ เพศ ชาย
อ. ปา่ซาง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน8.00-17.00 น. 
ประเภทกจิการ อตุสาหกรรมอาหาร วันที่ปดิรับสมคัร 12/11/2564
e-mail:nonglak@nanafruit.com / 
pornpith@nanafruit.com

โทร .0891163911

6 19 ปขีึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

1 23 ขึ้นไป ปวส./ชา่งกล
โรงงานหรือเทยีบเทา่

10 15 ขึ้นไป ม.3/-

หนา้ 4/7



                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถานประกอบการ ต าแหนง่ จ านวน อาย/ุปี วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 9 - 15 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไปบริษทั นานาฟรุ้ต จ ากดั เจา้หนา้ที่ควบคุมคุณภาพ -รับผิดชอบในส่วนงานควบคุมคุณภาพ ภายใต้การดูแลของหวัหนา้งาน หากมี
ประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO,BRC, GFIS จะพจิารณาเปน็พเิศษ -
ท างานวันจนัทร์ -เสาร์ ที่โรงงาน อ.ปา่ซาง จ.ล าพนู -รับสมคัรภายในวันที่ 30 
ตุลาคม 2564

260   หมู่ 8  ต. นครเจดีย์ เพศ ไมจ่ ากดั
อ. ปา่ซาง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน8.00-17.00 น. 
ประเภทกจิการ อตุสาหกรรมอาหาร วันที่ปดิรับสมคัร 12/11/2564
e-mail:nonglak@nanafruit.com / 
pornpith@nanafruit.com

โทร .0891163911
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คิวเทค เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ 
ทลูส์

พนกังานจดัส่งสินค้า -จดัส่งสินค้าในนคิมฯล าพนู -มใีขอนญุาติขบัขี่รถยนต์และจกัรยานยนต์ -รู้จกั
เส้นทางในนคิมฯเปน็อยา่งดี -ไมจ่ าเปน็ต้องมปีระสบการณ์ -ค่าอาหาร ค่าเดินทาง 
เบี้ยขยนั -ท างานวันจนัทร์ - เสาร์

55   หมู่ 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง 450 บาท /วัน  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ ผลิตและจ าหนา่ยอะไหล่และ
อปุกรณ์เคร่ืองจกัร วันที่ปดิรับสมคัร 12/11/2564

e-mail:-
โทร .053-562823-26 ต่อ 18,053-525530-3
บริษทั ทรอปคิคอลพรีเมยีร์ฟดูส์ จ ากดั

ผู้ชว่ยแผนกควบคุมคุณภาพ
-ท างานวันจนัทร์-เสาร์ -สามารถท างานล่วงเวลาได้ -มคีวามรับผิดชอบ และมคีวาม
ละเอยีดรอบคอบ -กะกลางวัน

1/3 ถ.ดอยติ-ปา่ซาง  หมู่ 11  ต. ปา่สัก เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง 350 บาท/วัน  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตผลไมแ้ละผักกระปอ๋งเพื่อ
การส่งออก วันที่ปดิรับสมคัร 12/11/2564

e-mail:acc02@tpfthailand.com
โทร .053-597121-2

2 20 ขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

1 21- 40 ม.3/ขึ้นไป

1 23 ขึ้นไป ป.ตรี/อตุสาหกรรม
เกษตร หรือเทยีบเทา่

หนา้ 5/7



                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถานประกอบการ ต าแหนง่ จ านวน อาย/ุปี วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 9 - 15 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไปบริษทั ทรอปคิคอลพรีเมยีร์ฟดูส์ จ ากดั พนกังานบญัชี -ออกใบก ากบัภาษ ีจดัท าใบวางบลิ เชค็ Statement คียโ์ปรกรมบญัช ีบนัทกึ 
Receipt Vouvher จดัท า Stock สัินค้า -ท างานวันจนัทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 
17.00 น. -มโีบนสัประจ าป ีลาพกัร้อน ปรับเงินเดือนทกุป ีมปีระกนัสังคม

1/3 ถ.ดอยติ-ปา่ซาง  หมู่ 11  ต. ปา่สัก เพศ หญงิ
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ ผลิตผลไมแ้ละผักกระปอ๋งเพื่อ
การส่งออก วันที่ปดิรับสมคัร 14/11/2564

e-mail:acc02@tpfthailand.com
โทร .053-597121-2
บริษทั ธันเดอร์ ดีซี จ ากดั (ล าพนู)

พนกังาน Store และ Warehouse
-เพศชาย อาย ุ20-30 ป ี-การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวขอ้ง -สามารถใช้
โปรแกรม Exel ได้เปน็อยา่งดี จะพจิารณาเปน็พเิศษ -สามารถใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Office -มคีวามซ่ือสัตว์ ขยนั อดทน

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู่ -  ต. ในเมอืง เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง 9,000-10,000/เดือน  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ขายส่งโทรศัพทแ์ละอปุกรณ์การ
ส่ือสารโทรคมนาคม วันที่ปดิรับสมคัร 15/11/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

พนกังาน หนว่ยรถ และ หนว่ยรถ

-เพศชาย อาย ุ20-35 ป ี-การศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป -ขบัรถขนสินค้าไปพร้อมกบั
พนกังานขาย/ชว่ยจดัสินค้าใหเ้ซลล์ -สามารถเดินทางต่างจงัหวัดได้ จะพจิารณา
เปน็พเิศษ (หากไมส่ามารถเดินทางต่างจงัหวัด สามารถเลือกท างานในจงัหวัดที่มี
ภมูลิ าเนาอยู๋ได้) -ผ่านทดลองงาน 9,000 - 12,000 บาท -ประกนัสัฝคม ค่าคอม
มสิชั่น -หากสามารถท างานออกต่างจงัหวัดได้ มเีบี้ยเล้ียงวันละ 100 บาท

บริษทั ธันเดอร์ ดีซี จ ากดั (ล าพนู) เพศ ชาย
อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู่ -  ต. ในเมอืง

 ค่าจา้ง 9,000-12,000/เดือน  บาท ชว่งเวลาท างาน- 

อ. เมอืง  จ. ล าพนู วันที่ปดิรับสมคัร 15/11/2564
ประเภทกจิการ ขายส่งโทรศัพทแ์ละอปุกรณ์การ
ส่ือสารโทรคมนาคม

โทร .084-9923221,089-8380200

ปวส./ขึ้นไป สาขา
หรือแผนกที่เกี่ยวขอ้ง

2 20-35 ปี ม.6/ขึ้นไป

2 20-30 ปี

1 20 ขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป สาขา
บญัชเีทา่นั้น
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถานประกอบการ ต าแหนง่ จ านวน อาย/ุปี วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 9 - 15 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5 25-35 ปี ม.6/ขึ้นไปบริษทั ฟชิ เอน็เทอร์ไพร้ซส์(ไทยแลนด์) จ ากดั

พนกังานฝ่ายผลิต

-เพศ หญงิ -อาย ุ18-35 ป ี-ไมจ่ ากดัวุฒิการศึกษา -อตัราค่าจา้ง ตามแต่ตกลงกนั -
บริษทั ฯ มสีวัสดิการที่จดัไว้ใหส้ าหรับพนกังาน ดังนี้ -เบี้ยขยนั ค่าชว่ยเหลือค่า
เดินทาง ค่าชว่ยเหลือค่าเชา่บา้น โบนสัประจ าป ีค่าอาหารกลางวัน งานเล้ียง
สังสรรค์ ประกนัสังคม กองทนุกู้ยมืเพื่อพนกังาน กองทนุส ารองเล้ียงชพี

93  หมู่ 5  ต. เวียงยอง เพศ หญงิ
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกจิการ การท าเคร่ืองประดับจากเพชร
พลอย โลหะมค่ีาและไขม่กุ วันที่ปดิรับสมคัร 15/11/2564

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com
โทร .053-093833-6

1 18-35 ปี ป.6/ขึ้นไป

โทรศัพท์ 053-525543-4  โทรสำร 053-525543 ตอ่ 502
เว็บไซต ์https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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