
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูพ่ีเล้ียง คุณสมบัติ -การศึกษาม.6ข้ึนไป -มีความกระตือรือรนในการทํางาน รักเด็ก -มี

ประสบการณในการทํางานไดรับพิจารณาเปนอันดับแรก -มีความซ่ือสัตย ขยัน
 อดทน -สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เอกสารประกอบการรับสมัคร -

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 - ม.6/-

 อดทน -สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เอกสารประกอบการรับสมัคร -
สําเนาทะเบียนบาน -รูปถาย1ใบ -หลักฐานทางการศึกษษ -สําเนาใบรายงาน
ผลการเรียน สมัครไดท่ีหองธุรการ 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 29/12/2561

โทร .053-528218

บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

เจาหนาที่การตลาด หนาท่ีรับผิดชอบ -รับผิดชอบปละประสานงานดานการตลาดในพ้ืนท่ีจังหวัด
ลําพูน คุณสมบัติ -มีรถยนตและใบขับข่ีรถยนตเปนของตนเอง -เปนบุคคลใน
พ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนเทาน้ัน สวัสดิการ -คานํ้ามันรถ -คาเล้ียงรับรอง -คา
โทรศัพท 

232/2  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ประกันวินาศภัย ปดรับสมัคร 29/12/2561

1 ไมเกิน28ป ป.ตรี/การตลาด การ
จัดการ บริหารท่ัวไป

ประเภทกิจการ ประกันวินาศภัย ปดรับสมัคร 29/12/2561

โทร .087-5795086

หนา้ 1/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท จีเอสอี คอรปอเรช่ัน จํากัด สาขาลําพูน แมบาน สวัสดิการ -คาคอมมิชช่ัน -สวัสดิการเล้ียงดูบุตร -ประกัน -โบนัสประจําป -
สวัสดิการซ้ือรถยนตกับบริษัทไมมีดอกเบ้ีย คุณสมบัติ -สามารถเลิกงานดึกได
 -สามารถไปประจําท่ีสาขาอ่ืนๆในตางจังหวัดได -ทํางานวันจันทร-วันศุกร 
หยุดวันนักขัตฤกษ 

104/20  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 29/12/2561

โทร .081-6679071

บริษัท จีเอสอี คอรปอเรช่ัน จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขับรถยนต สวัสดิการ -คาคอมมิชช่ัน -สวัสดิการเล้ียงดูบุตร -ประกัน -โบนัสประจําป -
สวัสดิการซ้ือรถยนตกับบริษัทไมมีดอกเบ้ีย คุณสมบัติ -สามารถเลิกงานดึกได

ประเภทกิจการ ขายทองคําแปรรูปพรรณและเคร่ือใชไฟฟา

10 20-45 ม.3 ข้ึนไป/-

10 20-45 ม.3 ข้ึนไป/-
สวัสดิการซ้ือรถยนตกับบริษัทไมมีดอกเบ้ีย คุณสมบัติ -สามารถเลิกงานดึกได
 -สามารถไปประจําท่ีสาขาอ่ืนๆในตางจังหวัดได -ทํางานวันจันทร-วันศุกร 
หยุดวันนักขัตฤกษ 

104/20  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 410/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 29/12/2561

โทร .081-6679071

บริษัท จีเอสอี คอรปอเรช่ัน จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขาย สวัสดิการ -คาคอมมิชช่ัน -สวัสดิการเล้ียงดูบุตร -ประกัน -โบนัสประจําป -
สวัสดิการซ้ือรถยนตกับบริษัทไมมีดอกเบ้ีย คุณสมบัติ -สามารถเลิกงานดึกได
 -สามารถไปประจําท่ีสาขาอ่ืนๆในตางจังหวัดได -ทํางานวันจันทร-วันศุกร 
หยุดวันนักขัตฤกษ 

104/20  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 500/วัน-50,000/เดือน 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 29/12/2561

ประเภทกิจการ ขายทองคําแปรรูปพรรณและเคร่ือใชไฟฟา

ประเภทกิจการ ขายทองคําแปรรูปพรรณและเคร่ือใชไฟฟา

50 20-35 ม.3 ข้ึนไป/-

ปดรับสมัคร 29/12/2561

โทร .081-6679071

ประเภทกิจการ ขายทองคําแปรรูปพรรณและเคร่ือใชไฟฟา

หนา้ 2/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท จีเอสอี คอรปอเรช่ัน จํากัด สาขาลําพูน ธุรการ สวัสดิการ -คาคอมมิชช่ัน -สวัสดิการเล้ียงดูบุตร -ประกัน -โบนัสประจําป -
สวัสดิการซ้ือรถยนตกับบริษัทไมมีดอกเบ้ีย คุณสมบัติ -สามารถเลิกงานดึกได
 -สามารถไปประจําท่ีสาขาอ่ืนๆในตางจังหวัดได -ทํางานวันจันทร-วันศุกร 
หยุดวันนักขัตฤกษ 

104/20  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ขายทองคําแปรรูปพรรณและ
เคร่ือใชไฟฟา

ปดรับสมัคร 29/12/2561

10 20-35 ม.3 ข้ึนไป/-

เคร่ือใชไฟฟา

โทร .081-6679071

บริษัทสหโคเจน กรีน จํากัด สาขาลําพูน วิศวกรกอสราง-เคร่ืองกล 
(ดวน) ประจําพ้ืนที่จังหวัด

ลําปาง

รายละเอียดงาน -เตรียมแผนงานสําหรับโครงการกอสรางท่ีไดรับมอบหมาย -
ควบคุมและดําเนินการดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมภายในโครงการ
เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด -ควบคุมตนทุนโครงการเพ่ือใหเปนไปตามแผน -
จัดทํารายงานความคืบหนาเก่ียวกับขอเสนอโครงการ -ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ี
ไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ -มีประสบการณการทํางาน1-2ป -มีประสบการณื
ในการติดต้ังและบํารุงรักษาระบบทอจะพิจารณาเปนพิเศษ -มีความสามารถ
ดานคอมพิวเตอร และใชโปรแกรม Microsoft Office ไดดี -สามารถใช
ภาษาอังกฤษไดดี (TOEIC:300ข้ึนไป) -สามารถขับรถและมีใบขับข่ี 

88  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผูผลิตพลังงานชีวมวล ปดรับสมัคร 29/12/2561

e-mail:hradmin@sahacogen.com

1 - ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

e-mail:hradmin@sahacogen.com

โทร .053-537444,053-537240

หนา้ 3/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงสินคา อาหาร
สด/อาหารแหง

คุณสมบัติ -สามารถทํางานเปนกะ ในวันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาใน
วันหลังเลิกงานได -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส มีใจรักในงานบริการ -มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในงาน มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดัน
ไดดี 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 29/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

5 18-35 ม.6/-

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร คุณสมบัติ -มีประสบการณการทํางานดานแคชเชียรจะพิจารณาเปนพิเศษ -
สามารถทํางานเปนกะ ในวันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาหลังเลิกงานได
 -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงาน
บริการ -มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันไดดี -มีทักษะการส่ือสารดี 
สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได -สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการคํ้าประกันได (ตองมีบุคคลคํ้าประกัน) -คาน่ังเคร่ืองเดือนละ800
บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 29/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

3 20-35 ม.6/สาขาบริหารธุรกิจ
 การบัญชี พณิชยการ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 4/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแผนกเบเกอรร่ี คุณสมบัติ -มีประสบการณการทํางานสายงานเบเกอรร่ี อยางนอย1-2ป -
สามารถทํางานเปนกะ วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได -มีใจรักงานบริการและงานขาย มีความอดทน
สูง สามารถทนแรงกดดันไดดี -มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร 
(Microsoft Office)เบ้ืองตนไดดี -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 29/12/2561

1 20-35 ม.6/สาขาคหกรรม 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 29/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานชางซอมบํารุง คุณสมบัติ -มีประสบการณการทํางานสายงานซอมบํารุง อยางนอย1ป -
สามารถทํางานเปนกะ วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได -มีทักษะส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร 
(Microsoft Office)เบ้ือตนได -มีใจรักในงานบริการและงานขาย มีความ
อดทนสูง สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี -หากมีประสบการณ จะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 29/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ปวส.ข้ึนไป/สาขาไฟฟา
 ไฟฟากําลัง เคร่ืองกล

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 5/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาสมาชิก คุณสมบัติ -มีประสบการณการทํางานอยางนอย1ป ดานการตลาด งานขาย -
สามารถทํางานเปนกะ วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได -มีทักษะส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร 
(Microsoft Office)เบ้ือตนได -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส มีความ
อดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได รักงานบริการ -หากมีประสบการณ จะ
พิจารณาเปนพิเศษ -มียานพาหนะสวนตัว สวัสดิการ -มีคาเบ้ียเล้ียงกรณ
ออกไปพบลูกคา -คาโทรศัพท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 29/12/2561

1 21-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
การตลาด การจัดการ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 29/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) ที่ปรึกษาการขาย มีคาคอมมิชช่ันขายรถยนต ถามีประสบการณงานขายจะพิจารณาเปนพิเศษ 
ขับรถยนตได มีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประกันสังคม มีเงินสะสม 

277  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา ปดรับสมัคร 29/12/2561

โทร .053-552064-8

บริษัทซีพีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนักงานคลังและจัดสินคา ลักษณะงาน -รีบ-สงสินคา -จัดสินคา -ดูแลสต็อคสินคา สวัสดิการ -ข้ึน
เงินเดือนรายป 

177  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อาหารพรอมรับประทาน ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:witchudakho@cpram.co.th

 คาจาง 7,000 (ไมรวมคา
คอมมิชช่ัน)  บาท

2 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

20 18-55 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:witchudakho@cpram.co.th

โทร .02-9098100-1591

หนา้ 6/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทซีพีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนักงานฝายผลิต ลักษณะงาน -ทํางานในสายการผลิตอาหารแชเย็น พรอมรับประทาน วุฒิ
การศึกษา -ป.6 ม.3 ปวช. ปวส. สวัสดิการ -ข้ึนเงินเดือนรายป 

177  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 310-435  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อาหารพรอมรับประทาน ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:witchudakho@cpram.co.th

โทร .02-9098100-1591

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการขาย แนะนําสินคากับตัวแทนรานคาและเกษตรกร สามารถพักคางตางจังหวัดได 
ขับรถยนตได 

50 18-55 ไมจํากัด/-

4 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ดานเกษตร
ขับรถยนตได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด แมบานผูบริหาร ทําอาหารสําหรับผูบริหาร 3 ม้ือ, ทําความสะอาดบริเวณโรงครัวและหองพัก
ผูบริหาร 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 28/12/2561

1 25 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ขาวโพด

โทร .053-598118, 063-2575612

หนา้ 7/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โซดิกเอ็นจิเนียร่ิงเซอรวิส จํากัด พนักงานธุรการ (ผูพิการ) 2 - ปวส.ข้ึนไป/- คุณสมบัติ -มีความสามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพในการพูด อาน เขียน -
มีบัตรประจําตัวผูพิการ สวัสดิการ -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกัน
อุบัติเหตุกลุม -ประกันสุขภาพ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสปละ2คร้ัง 

บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรร่ิง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) สวัสดิการ -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันอุบัติเหตุกลุม -ประกัน
สุขภาพ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสปละ2คร้ัง 

68/2-3   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 317  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 28/12/2561ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัวบนเคร่ืองบิน

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

2 21ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-569300 ext.9247

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร หนาท่ีรับผิดชอบ -ประเมินผลิตภัณฑ -ปรับปรุงคุณภาพ -ต้ังคากระบวนการ
แกไขและควบคุม ฯลฯ คุณสมบัติ -ผานการเกณฑทหารมาแลว -สามารถวาด
รูปและมี graphic skill สามารถใชเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมได -สามารถใช
โปรแกรม Ms.office, C programing, Basic especially UB script, Auto 
CAD -มีความรูเร่ือง DSP และ altium designer จะพิจารณาเปนพิเศษ -
สามารถใชโปรแกรม microsft office และสามารถส่ือสารภาษอังกฤษไดดีท้ัง
การพูดและเขียน สวัสดิการ -คาพาหนะ -รถบริษัทรับสง (เชียงใหม-ลําพูน) -
คาอาหาร -ประกันอุบัติเหตุ -คารักษาพยาบาล -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -
ประกันสังคม -โบนัส -เงินพิเศษอ่ืน  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 17,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

5 22-28 ป.ตรี/วิศวเคร่ืองกล 
และวิศวกรรมอุตสา
หการ

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 8/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานพัฒนาบุคลากรและ
ควบคุมเอกสาร

มีประสบการณทางดานการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO, 
ทางดานแผนพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุและคุณภาพของ packaging กอนสง/มี
ประสบการณดานการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 22-35 ป.ตรี/ทรัพยากรมนุษย
,จิตวิทยา

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 360/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานประจําฟารม มีความรูทางดานเกษตร/ทํางานกลางแจงได สามารถขับรถไถไดจะพิจารณา
เปนพิเศษ 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ผูชวยฝายวิจัยขาวโพดฝกสด มีทักษะและความรูดานปรับปรุงพันธุโดยเฉพาะขาวโพดฝกสด 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ปดรับสมัคร 28/12/2561

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

2 20-45 ม.3/ข้ึนไป

1 18-30 ป.ตรี/เกษตร,พืชศาสตร

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

หนา้ 9/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
(ประจําประเทศมาเลเชีย)

สามารถพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได พูดภาษาจีนได มาความรูดานขาวโพด
เล้ียงสัตว มีท่ีพักให อาหาร 3 ม้ือ ผานการเกณฑทหารแลว 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 2,500 MYR  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานคนพิการ -เปนคนพิการประเภทท่ี3 (ทางการเคล่ือนไหว) สามารถชวยเหลือตนเองได 
สามารถทํางานลวงเวลาได สวัสดิการ -คาพาหนะ -คาอาหาร -ประกัน
อุบัติเหตุ -วันหยุดพิเศษ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -ประกันสังคม -โบนัส -เงิน
รางวัลพิเศษ 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

2 25-45 ป.ตรี/เกษตร,พืชศาสตร

3 20-35 ม.6/ทุกสาขา

รางวัลพิเศษ 
88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด นักการประจําแผนกจัดซ้ือ หนาท่ีรับผิดชอบ -จัดเตรียม จัดเก็บ และเบิกจายวัตถุดิบ และสนับสนุนงาน
อ่ืนๆในแผนก คุณสมบัติ -สามารถใชภาษาอังกฤาในการทํางานได -สามารถใช
คอมพิวเตอรเบ้ือตนได -สามารถขับรถโฟรคลิฟทไดและมีใบขับข่ีรถโฟรคลิฟท
จะรับพิจารราเปนพิเศษ สวัสดิการ -คาพาหนะ -คาอาหาร -ประกันอุบัติเหตุ -
คารักษาพยาบาล -คากะ -คาเบ้ียขยัน -วันหยุดพิเศษ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 -ประกันสังคม -โบนัส -เงินรางวัลพิเศษ 

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง 9,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น.  

e-mail:pnl@thainjr.co.th ปดรับสมัคร 28/12/2561

1 28-35 ม.6/-

e-mail:pnl@thainjr.co.th ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 10/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด เจาหนาที่เทคนิคแผนกควบคุม
คุณภาพ

หนาท่ีรับผิดชอบ -รับผิดชอบทางดานการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
และวัตถุดิบ -ติดตอประสานงานกับแผนกตางๆในดานการควบคุมคุณภาพ -
จัดการงานท่ีมีปยหาในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ -ทํางานเปนกะได กะ
กลางวัน/กะกลางคืน -ปฏิบัติงานภายใตแรงกดดันได -มีทักษะในการส่ือสาร
และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี -หากมีประสบการณในการทํางานโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกสจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ -คาพาหนะ -
คาอาหาร -ประกันอุบัติเหตุ -คารักษาพยาบาล -คากะ -คาเบ้ียขยัน -กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ -ประกันสังคม -โบนัส -เงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 21-35 ปวส./ไฟฟากําลัง / 
เทคนิคการผลิต / เมค
คาทรอนิกส/ อิเลก
ทรอนิกส

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง (อิเล็กทรอนิกส) หนาท่ีรับผิดชอบ -ซอมเคร่ืองจักรทางอิเลกทรอนิกสและทางกล ตรวจสอบ
สภาพ บํารุงรักษา ทําความสะอาดเคร่ืองจักร จัดทําคูมือการบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร รวมท้ังงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ -ผานการเกณฑทหาร
มาแลว -สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม microsoft office พ้ืนฐานในการ
ทํางาน -สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน/กะกลางคืน สวัสดิการ -คา
พาหนะ -คาอาหาร -ประกันอุบัติเหตุ -คารักษาพยาบาล -คากะ -คาเบ้ียขยัน
 -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -ประกันสังคม -โบนัส -เงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

5 21-25 ปวส./อิเล็กทรอนิกส

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 11/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,600  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจําราน (คน
พิการ)

คุณสมบัติ -เปนคนพิการทางการเคล่ือนไหว (ขาลีบ แขนลีบ ใสขาเทียม) 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

1 18-35 ม.3 ข้ึนไป/-

10 21-35 ม.3/ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียง - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,600  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,600  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

10 21-35 ม.3/ข้ึนไป

30 21-35 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 12/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขับรถ คุณสมบัติ -มีใบขีบข่ีรถยนต -มีประสบการณในการขับรถสงของจะพิจารณา
เปนพิเศษ -หยุดทุกวันอาทิตย 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานบัญชี คุณสมบัติ -มีประสบการณืข้ึนไปจะพิจารณาเปนพิเศษ -หยุดทุดวันอาทิตย 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

1 21-30 ปวส./การบัญชี

1 21-28 ม.3 ข้ึนไป/-

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจําราน สวัสดิการ -เส้ือยูนิฟอรม -ประกันสังคม -เงินคืน stockคาสินคา, เปาหมาย 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310-วัน ทํางานครบ
115วันปรับข้ึนเปน 9300/เดือน 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

10 18-30 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

หนา้ 13/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) staff planning - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) supervisor accouting - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/12/2561

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

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

1 - ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

1 - ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) supervisor production - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) sale admin - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุด
ช้ันใน

ปดรับสมัคร 28/12/2561

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

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

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

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

1 - ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

1 - ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

โทร .053-554586-9

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

หนา้ 14/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงาน ฝายแพ็คก้ิง สวัสดิการ -คานํ้ามัน -คาอาหร -คาเขากะ -คาเบ่ียขยัน -ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเตรียมบิวโลหะ สวัสดิการ -คานํ้ามัน -คาอาหร -คาเขากะ -คาเบ่ียขยัน -ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม สวัสดิการ -คานํ้ามัน -คาอาหร -คาเขากะ -คาเบ่ียขยัน -ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

หนา้ 15/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูชวยแคชเชียร -วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานดูแลสวน -วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปท่ี6ข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

1 21-45 ป.6/-

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ธุรการ การตลาดสาขา -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความสะอาด -วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปท่ี6ข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

บาท

2 21-45 ป.6/-

1 25-35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 16/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความปลอดภัย -วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปท่ี6ข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา -วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

10 21-45 ป.6/-

10 21-35 ม.3/-

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา -วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย (PC ซัพพลาย
เออร)

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

10 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

10 21-35 ม.3/-

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 17/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขายกระเบื้อง สุขภัณฑ -วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป -มีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด พนักงานเย็บ สวัสดิการ -เบ้ียขยันตอวันและเดือน -คาฝมือเย็ย -คาลวงเวลา -เงินรางวัล
เปาหมาย -เงินชวยเหลือ กรณี บิดา มารดา คูสมรส เสียชีวิต และในกรณี
ประสบภัยธรรมชาติ -ประกันสังคม -กองทุนเงินทดแทน -เคร่ืองแบบพนักงาน
 -ข้ึนคาจาง2คร้ังตอป -โบนัสประจําป -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -สหกรณืออม

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

20 15ปข้ึนไป ป.6/-

 -ข้ึนคาจาง2คร้ังตอป -โบนัสประจําป -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -สหกรณืออม
ทรัพยเพ่ือพนักงาน -หองพยาบาล -รานคาสวัสดิการ -งานร่ืนเริงประจําป 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

โทร .053-537652-3

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) วิศวกรอุตสาหการ คุณสมบัติ -หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

2 21ปข้ึนไป ป.ตรี/อุตสาหการ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 18/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ชางไฟฟา คุณสมบัติ -หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานช่ัวคราว คุณสมบัติ -สามมารถทํางานลวงเวลาได (OT) -ชวงระยะเวลาจางงาน 2 เดือน
 จนถึง 31 ธ.ค 2561 

1 21ปข้ึนไป ปวส./ชางไฟฟา

15 18-35 ม.3 ข้ึนไป/-
 จนถึง 31 ธ.ค 2561 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต คุณสมบัติ -สามมารถทํางานลวงเวลาได (OT) 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

10 18-35 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 19/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ คุณสมบัติ -สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได -ทํางานลวงเวลาได (OT) 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง, แผนกอาหารสด

สวัสดิการ -คากะ50-100 บาท/ ประกันสังคม /ยูนิฟอรม -สามารถเขางาน
เปนกะได 

5 21-35 ม.6/-

10 18-45 ป.6/-

อาหารแหง, แผนกอาหารสด เปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร วุฒิการศึกษา -ม.6, ปวช, ปวส, บัญชี,คอมฯ สวัสดิการ สิทธิรักษาพยาบาลฟรี
 / กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม /ยูนิฟอรม / คาน่ัง
เคร่ือง 800 บาทตอเดือน 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

3 20-35 ม.6/การตลาด หรือ
บริหารธุรกิจ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 20/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแผนกเบเกอร่ี วุฒิการศึกษา -ปวช., ปวส., ป.ตรี สวัสดิการ สิทธิรักษาพยาบาลฟรี / กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม /ยูนิฟอรม / คากะ50-100
บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกแคชเชียร วุฒิการศึกษา -ม.6 -ปวช. -ปวส. -บัญชี -คอมฯ -ปริญญาตรี สาขาการตลาด
หรือบริหารธุรกิจ คุณสมบัติ -รอบคอบ -มีใจรักงานบริการ -มีประสบการ1-3ป

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

3 20-35 ปวช./ดานอาหาร, 
โภชนาการ, คหกรรม

1 25-40 ม.6/-
หรือบริหารธุรกิจ คุณสมบัติ -รอบคอบ -มีใจรักงานบริการ -มีประสบการ1-3ป
 สวัสดิการ -สิทธิรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม 

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย
สินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ MIS Web 
Programmer

คุณสมบัติ -ถนัดภาษา prip , HTMLS, CSS, JavaScrie, Ajax, JQuery, 
Visual Basic -มีความรูระบบฐานขอมูล SQL Server, My SQL -ใชงาน 
Photoshop ,firework ,ตัดตอวิดิโอ -เรียนรูเร็ว คุยรูเร่ือง และทํางานเปนทีม
ได 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 23-30 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

หนา้ 21/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย
สินคา 7-11) ลําพูน

พนักงานจัดสินคา สวัสดิการ -มีคากะ -คาทํางานลวงเวลา -ประกันสังคม -เบ้ียขยัน -ขาว+นํ้าด่ืม
ฟรี -สวัสดิการคารักษาพยาบาล 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ความปลอดภัย -หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ -ทํางานวันจันทร-วันเสาร -ผาน
การเกณฑทหารมาแลว 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

30 18-35 ป.6/-

1 21-30 ป.ตรี/ชีวอนามัย

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) วิศวกรอุตสาหการ -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ -ทํางานวันจันทร-วันเสาร -ผาน
การเกณฑทหรมาแลว 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

1 21ปข้ึนไป ป.ตรี/อุตสาหการ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 22/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ชางไฟฟา -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ -ทํางานวันจันทร-วันเสาร -ผาน
การเกณฑทหารมาแลว 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต -สามารถทํางานลวงเวลาได (OT) -ทํางานวันจัทร-วันเสาร -ผานการเกณฑ

1 21ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียงของ

20 18ปข้ึนไป ไมจํากัด/-บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต -สามารถทํางานลวงเวลาได (OT) -ทํางานวันจัทร-วันเสาร -ผานการเกณฑ
ทหาร 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ -สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได -สามารถทํางานลวงเวลาได (OT) -ทํางาน
วันจัทร-วันเสาร 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

20 18ปข้ึนไป ไมจํากัด/-

10 18ปข้ึนไป ป.6/-

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 23/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อีจิซเทค จํากัด Engineer - ทํางานวันจันทร-วันศุกร 08.00-18.30น. -เปนพนักงานรายเดือน สวัสดิการ
 -มีคาฝมือ, คากะ, คูปองอาหาร, เบ้ียขยัน, ชุดยูนิฟอรม, โบนัส, ตรวจสุขภาพ
ประจําป, รถรับสงฟรี, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน 

101   หมู 4  ต. ออนใต เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกตู Rack19 
สําหรับงานคอมฯ และโทรคมนาคม

ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:tasayu.s@chevalgrp.com

โทร .053-921111 ตอ 115,116

5 22-35 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขาแมพิมพ สาขา
เคร่ืองกล สาขาอุตสา
หการ สาขาเช่ือมโลหะ

โทร .053-921111 ตอ 115,116

บริษัท อีจิซเทค จํากัด พนักงานฝายผลิต (ชาย) - ทํางานวันจันทร-วันศุกร 08.00-18.30น. -เปนพนักงานรายเดือน สวัสดิการ
 -มีคาฝมือ, คากะ, คูปองอาหาร, เบ้ียขยัน, ชุดยูนิฟอรม, โบนัส, ตรวจสุขภาพ
ประจําป, รถรับสงฟรี, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน 

101   หมู 4  ต. ออนใต เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม   คาจาง 9,900/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกตู Rack19 
สําหรับงานคอมฯ และโทรคมนาคม

ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:tasayu.s@chevalgrp.com

โทร .053-921111 ตอ 115,116

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด พนักงานขับรถยนต คุณสมบัติ -รูเสนทาง เชียงใหม-ลําพูน -มีใบอนุญาตขับข่ี ท.2 จะพิจารณา
เปนพิเศษ 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 27/12/2561

50 18-42 ป.6/-

3 25-45 ป.4 - ป.6/-

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-963138

หนา้ 24/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง -วุฒิการศึกษาไมจํากัด สวัสดิการ -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ -ชุดยูนิฟอรม -คาเทอมบุตร -เบ้ียขยัน -คานํ้ามัน -โบนัส
ประจําป -เงินชวยเหลืออ่ืน  ๆ

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-963138

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด พนักงานคุมเคร่ืองCNC สวัสดิการ -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -ชุดยูนิ
ฟอรม -คาเทอมบุตร -เบ้ียขยัน -คานํ้ามัน -โบนัสประจําป -เงินชวยเหลืออ่ืน  ๆ

10 21-45 ป.4 - ป.6/-

5 21-45 ปวช./-

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-963138

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ออกแบบ สวัสดิการ -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -ชุดยูนิ
ฟอรม -คาเทอมบุตร -เบ้ียขยัน -คานํ้ามัน -โบนัสประจําป -เงินชวยเหลืออ่ืน  ๆ

123  หมู 1  ต. สารภี อ. สารถี  จ. เชียงใหม  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก  คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-963138 ปดรับสมัคร 27/12/2561

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ชางเช่ือม สวัสดิการ -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -ชุดยูนิ
ฟอรม -คาเทอมบุตร -เบ้ียขยัน -คานํ้ามัน -โบนัสประจําป -เงินชวยเหลืออ่ืน  ๆ

123  หมู 1  ต. สารภี อ. สารถี  จ. เชียงใหม  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก  คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

3 21-45 ปวช./-

10 21-45 ป.4 - ป.6/-

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก  คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-963138 ปดรับสมัคร 27/12/2561

หนา้ 25/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด คนขับรถและธุรการ - มีประสบการณการขับรถตูบริษัทฯ มากอน และตองมีใบอนุญาตขับรถ
ประเภท ท.2 ข้ึนไป - เคยติดตอหนวยงานราชการตาง  ๆไปรษณีย และรูจัก
สถานท่ีตาง  ๆในจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน - มีท่ีพักอยูในตัวเมืองเชียงใหม จะ
พิจารณาเปนพิเศษ - มีความรับผิดชอบ มีความอดทน - มีใจรักงานบริการ 
ทัศนคติดี ไมมีปญหาสุขภาพ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 31 ธ.ค. 61

1 30 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/

ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท ตาปง จํากัด ชางไฟฟา -มีความรูเร่ืองไฟฟาเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

199  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598439

บริษัท ตาปง จํากัด เจาหนาที่ธุรการ -ม.6ข้ึนไป -มีความอดทนสูง ขยัน รับผิดชอบงาน ขับรถยนตไดจะพิจารณา
เปนพิเศษ 

199  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 25-45 ม.6/-

3 25ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598439

หนา้ 26/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ตาปง จํากัด เสมียน -ม.6ข้ึนไป -มีความอดทนสูง ขยัน รับผิดชอบงาน ขับรถยนตไดจะพิจารณา
เปนพิเศษ 

199  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598439

บริษัท ตาปง จํากัด พนักงานบัญชี -ปวช.ข้ึนไป คุณสมบัติ -ทําบัญชีเครดิต/ เดบิต สามารถทําโปรแกรม Expless
ได 

199  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

5 25-45 ม.6/-

3 25-45 ปวช./-

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

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598439

บริษัท โฮยา ลําพูน จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) วุฒิการศึกษา -ม.3 ,ม.6 ,ปวช. ,กศน. สวัสดิการ -มีคาอาหาร, คาการเดินทาง,
 เบ้ียขยัน, สวัสดิการรักษาพยาบาล ฯลฯ 

75/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-552641-5 ตอ 1666,1921,1110

บริษัท โฮยา ลําพูน จํากัด พนักงานฝายผลิต วุฒิการศึกษา -ม.3 ,ม.6 ,ปวช. ,กศน. สวัสดิการ -มีคาอาหาร, คาการเดินทาง,
 เบ้ียขยัน, สวัสดิการรักษาพยาบาล ฯลฯ 

75/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตแผนแกวสําหรับหนวย
บันทึกความจําในคอมพิวเตอร

ปดรับสมัคร 27/12/2561

บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประเภทกิจการ ผลิตแผนแกวสําหรับหนวยบันทึกความจําในคอมพิวเตอร

10 18ปข้ึนไป ม.3/-

1 18ปข้ึนไป ม.3/-

บันทึกความจําในคอมพิวเตอร

โทร .053-552641-5 ตอ 1666,1921,1110

หนา้ 27/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนสามัญ ขนมบานอาจารย (คณะ
บุคคล)

ฝายผลิต ไมจํากัดวุฒิ -OT ช่ัวโมงละ58.13 บาท -ทํางานวันจันทร-วันเสาร คุณสมบัติ -
ขยัน -ซ่ือสัตย -อดทน สถานท่ีทํางาน 124 หมู3 ตําบลอุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน
 โทร. 086-4309132 

124  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น. (OT 17.30-22.00น.)  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายขนมตาง ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:kanom_banarjarn@hotmail.com

โทร .053982901

บริษัท โฮยา ลําพูน จํากัด วิศวกร IT -มีคาอาหาร, คาการเดินทาง, เบ้ียขยัน, สวัสดิการรักษาพยาบาล ฯลฯ 

75/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

20 18-35 ป.4 - ป.6/-

2 18ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

75/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตแผนแกวสําหรับหนวย
บันทึกความจําในคอมพิวเตอร

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-552641-5 ตอ 1666,1921,1110

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันชางเย็บผา คุณสมบัติ -มีประสบการณการใชเคร่ืองเย็บผา -ทํางานในวันหยุด และทํางาน
ลวงเวลาได คาตอบแทนและสวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30
 บาท (ผานทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตาม
เง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -
ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ หญิง

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง 150 เซนติเมตรข้ึนไป มีสุขภาพแข็งแรง  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 18-45 ป.6/-

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 28/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันคนสวน 1 18-45 ป.6/- คุณสมบัติ -ทํางานในวันหยุด และทํางานลวงเวลาได คาตอบแทนและ
สวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอที
วันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c 
วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันฝายผลิต (คน
พิการ)

คุณสมบัติ -สามารถทํางานเปนกะ , สามารถยืนทํางานได -ทํางานในวันหยุด 
และทํางานลวงเวลาได -ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได คาตอบแทนและ
สวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอที
วันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c 
วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

3 18-45 ป.6/-

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง 150 เซนติเมตรข้ึนไป มีสุขภาพแข็งแรง  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูชวยผูจัดการฝายบริหาร คุณสมบัติ -มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปยหาไดดี -มี
ประสบการณในตําแหนงผูจัดการฝายบริหาร หรือฝายSupport ต้ังแต 5-10 
ปข้ึนไป -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี -มีทักษะการใชคอมพิวเตอร หากมี
ประสบการณืการใช Program SAP จะพิจารณาเปนพิเศษ -ถามี
ประสบการณดานการตรวจสอบภายใน/ Internal Audit จะพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ -ประกันสังคม -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ(ผานทดลองงาน) -คา
รักษาพยาบาลผูปวยนอก(ผานทดลองงาน) -ตรวจสุขภาพประจําป -ปรับ
เงินเดือนข้ึนประจําป -โบนัสปละ 2 คร้ัง 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 35-45 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ , 
บัญชี หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 29/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาที่ธุรการจัดสง ทํางานภาคสนามได ใช MS Office ไดเปนอยางดี ขยัน มีวินัย อดทน มีความ
รับผิดชอบ 

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ปรับปรุงพันธุ 1 25-40 ป.ตรี/พืชไร หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติ -ทักษะการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับดี -สามารถใชงานโปรแกรม
ทางดานสถิติได -มนุษยสัมพันธดี, มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี, มีความเปนผูนํา -
สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต -ประสบการณดานงาน

1 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/- ป.ตรี

สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต -ประสบการณดานงาน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ คาตอบแทนและ
สวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอที
วันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c 
วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม วิศวกรพัฒนาประสิทธิภาพ คุณสมบัติ -ทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับดี -สามารถใชโปรแกรม CAD 
สําหรับออกแบบพ้ืนท่ีวางไลนการผลิตได -มนุษยสัมพันธดี , มีความซ่ือสัตย
ตอหนาท่ี , มีความเปนผูนํา -ประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ คาตอบแทนและสวัสดิการ -คาประสิทธิภาพ
การทํางานวันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหาร
วันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25 บาท ตรวจ
สุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 25-40 ป.ตรี/วืศวกรรมอุตสา
หการ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 30/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ดาตามาร (ประเทศไทย) จํากัด Human Resources Officer At least 3 years experience in required position. Communicable 
English language skill. Strong Computer skill especially Microsoft 
Excel ,Word ,Powerpoint ,Outlook. Quality system knowledge ISO 
9000. Able to use Business plus payroll program. Positive attitude 
with good interpersonal skills. 

76/4  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตไมโครชิพ RFID ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:Sombatthong@datamars.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor 
degree in Human 
resource 
management or 
related fields

e-mail:Sombatthong@datamars.com

โทร .053-582816/053-582021

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่วางแผนการผลิต คุณสมบัติ -มนุษยสัมพันธดี , มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี , มีความเปนผูนํา -
สามารถใชโปรแกม Excel ไดดี -มีพ้ืนฐานการคํานวณท่ีดี -สามารถทํางาน
ภายใตภาวะกดดันได -ประสบการณดานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารจะ
พิจารณาเปนพิเศษ คาตอบแทนและสวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางาน
วันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 
บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป
 -ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 23-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร , 
วิศวกรรมอาหาร , 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 31/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff คุณสมบัติ -สามารถทํางานเปนกะได -มนุษยสัมพันธดี , มีความซ่ือสัตยตอ
หนาท่ี , มีความเปนผูนํา -สามารถทํางานภายใตภาวะกดดันได -ประสบการณ
ดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ คาตอบแทน
และสวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -
โอทีวันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ
 c วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

2 23-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร , 
วิศวกรรมอาหาร , 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ IT Developer คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท -มีประสบการณพัฒนา 
Software ไมตํ่ากวา 2 ป -มีความรูเร่ือง Software process -มีความรุดาน
การตรวจสอบอุปกรณ IT เบ้ืองตน -มีความเขาใจในฐานขอมูล SQL Server ,
 MySQL server คาตอบแทนและสวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวัน
ละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท
 ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -
ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 25-32 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร , 
วิทยาการคอมพิวเตอร

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 32/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่คลังสินคา คุณสมบัติ -สามารถทํางานเปนกะได -ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได -
สามารถทํางานภายใตภาวะกดดันได -ประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต 1 ป
ข้ึนไป -ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม สาขา โลจีสติกส** -สามารถขับรถฟอร
คลิฟทไดจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ คาตอบแทนและสวัสดิการ -คา
ประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 
ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25
 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

5 23-35 ป.ตรี/โลจิสติกส ,การ
จัดการ หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

e-mail:-

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ประกันคุณภาพ คุณสมบัติ -มีความรูในเร่ือง GMP ,HACCP การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
อาหาร -สามารถทํางานเปนกะได -มนุษยสัมพันธดี , มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี
 , มีความเปนผูนํา -มีประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
จะพิจารณาเปนพิเศษ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาจุลชีววิทยา 
คาตอบแทนและสวัสดิการ -คาประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 บาท (ผาน
ทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯ -คากะ c วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา 
Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 23-35 ป.ตรี/จุลชีว หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 33/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่แผนกทรัพยากร
มนุษย (สรรหา)

คุณสมบัติ -มีประสบการณในการท่ีงานบุคคลมา 2-3 ป โดยเฉพาะงานสรรหา
 -มีทักษะการเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี -สามารถทํางานเปนกะได หรือ 
ทํางานนอกเวลาได -มีความขยัน ซ่ือสัตย และทุมเทในการทํางาน -สามารถ
เร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ คาตอบแทนและสวัสดิการ -คา
ประสิทธิภาพการทํางานวันละ 30 บาท (ผานทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 
ช่ัวโมง -คาอาหารวันละ 10 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ -คากะ c วันละ 25
 บาท ตรวจสุขภาพประจําป -ประกันสังคม -คา Incentive 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 25-40 ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษย หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 335/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ชางควบคุมเคร่ือง คุณสมบัติ -มีใบอนุญาตทํางานเก่ียวกับไฟฟา -มีประสบการณกรท่ีงานในสาย
โรงงานดูแลเคร่ืองจักรการผลิต -มีความรับผิดชอบ อดทน แกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดี -สามารถทํางานเปนกะได -หากมีประสบการณการทํางานเก่ียวกับ
โรงสีจะพิจารณาเปนพิเศษ หนาท่ีและความรับผิดชอบ -ตรวจเช็คตรวจสอบ
ความผิดปกติของเคร่ืองจักร -ดูแลรักษาความสะอาดของเคร่ืองจักร -
ดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณในสวนท่ีเก่ียวของ -รับผิดชอบ
และควบคุมกระบวนการผลิตของเคร่ืองจักรเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานและให
ไดท้ังปริมาณและคุณภาพ -แกไข ปรับแตง เพ่ือทําใหเคร่ืองจักรปฏิบัติงานได
อยาง ตอเน่ือง 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 27/12/2561ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

1 - ปวช./ไฟฟา เคร่ืองกล
 หรือท่ีเก่ียวของ

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

หนา้ 34/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่ตรวจแปลงผลิต คุณสมบัติ -สามารถเดินทางและคางตางจังหวัดได -ขับรถยนตและ
รถจักรยานยนตได และมีใบขับข่ี หนาท่ีและความรับผิดชอบ -ตรวจติดตาม
แปลงผลิตและเมล็ดพันธุพืชเพ่ือใหตรงตามมาตรฐานคุณภาพ -ประสานงาน
ระหวางทีมสงเสริมและเจาของพ้ืนท่ีแปลงผลิต เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุพืชท่ีมี
คุณภาพ -เก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการผลิตเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการผลิตเมล็ด
พันธุพืช 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 25-35 ปวส.ข้ึนไป/
เกษตรศาสตร , พืช
ศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด แมบานผูบริหาร คุณสมบัติ -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา -มีทักษะ ประสบการณดานการประกอบ
อาหาร -ขับรถยนตเกียรธรรมดาไดและมีใบอนุญาตขับข่ี -มีอัธยาศัยดีและมี
จิตใจรักงานบริการ -หากมีความรูดานโภชนาการจะพิจารณาเปนพิเศษ หนาท่ี
และความรับผิดชอบ -ดูแลความสะอาดภายในบานพักผูบริหารและสํานักงาน
 -คิดเมนูอาหาร ประมานการปริมาณอาหารท่ีตองเตรียมรวมถึงการจัดซ้ือของ
สดสําหรับอาหาร 3 ม้ือ (เชา , กลางวัน , เย็น) -งานอ่ืนๆตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 27/12/2561

1 - ป.4 - ป.6/-

ขาวโพด

โทร .053-598118, 063-2575612

หนา้ 35/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ผูชวยนักปรับปรุงพันธ คุณสมบัติ -มีความรูดานการเพาะปลูก -สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาต
 -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับพ้ืนฐาน -สามารถเดินทางไป
ตางจังหวัดและพักคางคืนได หนาท่ีและความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานดาน
กาปรับปรุงพันธุพืชท่ีไดรับมอบหมายและตรวจติดตามผลการเพาะปลูกใน
แปลงทดสอบ -รับผิดชอบในการศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับการปรับปรุงพันธุพืช
 ขอมูลวิชาการท่ีเก่ียวของกับการเพาะปลูก สภาวะตาง  ๆท่ีมีผลตอการ
ปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ -ประสานงาน
และแลกเปล่ียนขอมูลกับหนวยงานตาง  ๆท่ีเก่ียวของ -สรุปผลและจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน เชน สรุปและประเมินผลการปรับปรุงพันธุพืชในแต
ละฤดูการเพาะปลูก รายงานผลการดําเนินงานนอกสถานท่ี เพ่ือนําเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

1 - ป.ตรี/สาขา
เกษตรศาสตรหรือ
คณะทางวิทยาศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับพืช

ผูบังคับบัญชา 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการขาย คุณสมบัติ -มีใบขับข่ีรถยนต -สามารถเดินทางออกตางจังหวัดได -มีทักษะใน
การส่ือสาร ประสานงาน มีใจรักงานขาย -มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธดี 
หนาท่ีความรับผิดชอบ -จัดงานประชุม แนะนําสินคากับตัวแทนรานคาและ
เกษตรกร -จัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาดรวมกับรานคาตัวแทน
จําหนาย -ติดตามผลการดําเนินงานกอนและหลังการขาย -สํารวจราคา
ผลิตภัณฑคูแขง -สรุปรายงานตางๆท่ีเก่ียวของ 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 27/12/2561

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

4 22ปข้ึนไป ป.ตรี/เกษตรศาสตร

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

หนา้ 36/37



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานพัฒนาบุคลากรและ
ควบคุมเอกสาร

คุณสมบัติ -มีประสบการณทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมนอยกวา 2
 ป -ผานการฝกอบรมและเขาใจระบบคุณภาพ ISO -ส่ือสารภาษาอังกฤษไดใน
ระดับดี -หากเร่ิมทํางานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ -รับผิดชอบงานดานการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO -จัดทําเอกสารตาง  ๆท่ีเก่ียวกับ Internal Audit -รับผิดชอบ
งานดานการพัฒนาองคกร (Organize Development) -วิเคราะห วางแผน
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป (Training Year Plan) -ดูแลงานดาน
แรงงานสัมพันธ ระหวางพนักงานกับบริษัท -ออกแบบและพัฒนาและวางแผน
ดาน Performance Management -จัดทําแผน โครงการ และดําเนิน
กิจกรรมท่ีสรางวัฒนธรรมภายในองคกร -ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืน  ๆท้ังภายนอกและภายในองคกร 

1 - ป.ตรี/ทรัพยากรมนุษย
 ,จิตวิทยา และสาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

อ่ืน  ๆท้ังภายนอกและภายในองคกร 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 27/12/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

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

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