
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขาย สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 05/02/2561

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 05/02/2561

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสต็อก รับ ชาย 1 หญิง 1 สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 05/02/2561

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

2 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

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

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

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) แคชเชียร คาโอที ชุดพนักงาน ประกันสังคม เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 05/02/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานคลังเล็ก คาโอที ชุดพนักงาน ประกันสังคม เบ้ียขยัน 

1 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี และ
การเงิน

1 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 05/02/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ คาโอที ชุดพนักงาน ประกันสังคม เบ้ียขยัน สามารถติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 05/02/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

3 22 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

หนา้ 2/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Production Owner 
Supervisor (Corocon)

1 27 ปข้ึนไป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

• มีประสบการณ ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ป • หากมีประสบการณ ในสายงานแปร
รูปโลหะ หรือข้ึนรูปอลูมิเนียม จะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชเคร่ืองมือวัด
ในงานวิศวกรรมได สามารถอานแบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี •
 สามารถใชโปรแกรม Auto Cad, Solid Work, Microsoft Office ไดเปน
อยางดี • มีความรูเก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. • มี
มนุษยสัมพันธ มีทักษะในการประสานงานท่ีดี มีทักษะการวิเคราะหขอมูลทาง
วิศวกรรม • มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับ
ผูอ่ืนไดงาย • มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา มี
ความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี Apply to 
Standard Units Supply (Thailand) Co.,Ltd. 299 M.10 T.Banthi Standard Units Supply (Thailand) Co.,Ltd. 299 M.10 T.Banthi 
A.Banthi Lamphun 51180 Tel: 053-569999 Fax:053-569950-51 E-
mail : pimlapat_l@sus.co.th, maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999

หนา้ 3/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่ควบคุมตนทุน ( Cost
 Control )

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปข้ึนไป ปริญญาตรี วิศวกรรรมศาสตร ทุกสาขา, 
สถิติ, คณิตศาสตร, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ • สามารถใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใชเทคโนโลยี (IOT) • มีทักษะทางดานการติดตอส่ือสาร, มีมนุษย
สัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย • มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหา
เฉพาะหนา มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี • รัก
ความกาวหนา มีความกระตือรือรน และสนใจหาความรูใหม  ๆอยูเสมอ • มี
ความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี • มีความรูเก่ียวกับ
ระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. • ไมจําเปนตองมีประสบการณ
 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม Apply to Standard Units Supply (Thailand) 
Co.,Ltd. 299 M.10 T.Banthi A.Banthi Lamphun 51180 Tel: 053-

1 24 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

Co.,Ltd. 299 M.10 T.Banthi A.Banthi Lamphun 51180 Tel: 053-
569999 Fax:053-569950-51 E-mail : pimlapat_l@sus.co.th, 
maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999

หนา้ 4/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Purchase Engineer / 
Purchase Staff

• สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี (IOT) • มีประสบการณดานการจัดซ้ือจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • มีทักษะทางดานการติดตอส่ือสาร, มีมนุษย
สัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย • มีความเปนผูนําและมีความอดทนตอแรงกดดัน
ไดดี รักความกาวหนา มีความกระตือรือรน และสนใจหาความรูใหม  ๆอยูเสมอ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีได • มีความรูเก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO
 14001, QCC, Kaizen. • มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหา
เฉพาะหนา มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี • ยินดี
รับนักศึกษาจบใหม Apply to Standard Units Supply (Thailand) 
Co.,Ltd. 299 M.10 T.Banthi A.Banthi Lamphun 51180 Tel: 053-
569999 Fax:053-569950-51 E-mail : pimlapat_l@sus.co.th, 

1 24 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตรทุก
สาขา บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

569999 Fax:053-569950-51 E-mail : pimlapat_l@sus.co.th, 
maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999

หนา้ 5/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

BOI and Logistics Center 
Assistant Manager

• Minimum 3 years’ experience in handling custom and BOI 
regulations, import and export processes. • At least 3 years 
experience on position in logistics, transportation and inventory 
control from a manufacturing or related industry. • Fluent in 
reading, writing and speaking English. • Good communication, 
Interpersonal and time management skills. • Proactive, nice 
personality and can work under pressure. • Proficiency in Window 
and Microsoft office applications. (Word, Excel and Powerpoint) • 
Experienced in ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. Apply to 
Standard Units Supply (Thailand) Co.,Ltd. 299 M.10 T.Banthi 
A.Banthi Lamphun 51180 Tel: 053-569999 Fax:053-569950-51 E-

1 ไมเกิน 40 ป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
การตลาด, การจัดการ,
 เศรษฐศาสตร หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

A.Banthi Lamphun 51180 Tel: 053-569999 Fax:053-569950-51 E-
mail : pimlapat_l@sus.co.th, maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999

หนา้ 6/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Accounting Supervisor 
(บัญชีตนทุน)

•สามารถใชคอมพิวเตอร,โปรแกรม Ms Office, มีประสบการณใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี, มีความเขาใจระบบ IOT •มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ และแกไขปญหาเฉพาะหนา •มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม
ได •มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย
 •มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี •มีประสบการณ
ทางดานบัญชีตนทุน อยางนอย 3 ป Apply to Standard Units Supply 
(Thailand) Co.,Ltd.299 M.10 T.BanthiA.BanthiLamphun51180 Tel: 
053-569999 Fax:053-569950-51E-mail : pimlapat_l@sus.co.th, 
maneerat_h@sus.co.th 

1 27 ปข้ึนไป ป.ตรี/การบัญชี

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล กุก *ดวน* - ทําอาหารได ** - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาล
ญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/1/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด กุก มีประสบการณการทํางานมากอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

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

กุก มีประสบการณการทํางานมากอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/01/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

หัวหนาแผนกแมบาน มีใจรักในงานบริการ หากมีประสบการณการทํางานมากอนจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/01/2561

1 25-45 /

1 30-45 /

โทร .053-534865-6,0813151388
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด พนักงานขับโฟลคลิฟท 1 22-32 ปวส.ข้ึนไป/วุฒิ
การศึกษา ปวส.ชาง
อุตสาหกรรม

คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.ข้ึนไป มีประสบการณในการขับรถโฟลลิฟท 
2.มีใบรับรองในการขับรถโฟลลิฟทจะพิจารณาเปนพิเศษ 3.ตองพนภาระทาง
ทหาร 4.สามารถทํางานกะกลางคืนได 5.สามารถทํางานภายใตความกดดันได
 สวัสดิการ : ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน, คากะ, เบ้ียขยัน, คารักษาพยาบาล
สําหรับพนักงานและครอบครัว, เงินชวยเหลือแตงงาน, เงินชวยเหลือ
ฌาปนกิจศพ, เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต 
และประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจําป และเงินโบนัสประจําป 

99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง n/a รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00,19.00-07.00  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412โทร . 053-569800 ตอ2430,2412

หนา้ 9/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด Senior Safety Officer Qualifications: Bachelor’s degree in Occupational Health & Safety 
or related field and holding certified occupational safety officer 
license under labor safety Acts. 3-5 years experiences in industrial 
safety, health and environmental control and management 
Strong practical knowledge and experience in government labor, 
safety & environment laws & regulations. Good in spoken & 
written English and computer literacy (MS Office) Have working 
experiences in FMCG would be preferable Flexible and work 
under pressures very well Main Responsibilities Execute 
investigate accident/near miss in plant. Execute government 
reporting. Manage data from medical room and provide means to 

1 25-30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Occupational 
Health & Safety or 
related field and 
holding certified 
occupational safety 
officer license 
under labor safety 
Acts.

reporting. Manage data from medical room and provide means to 
support medical treatment process. Collect and analyze the H&S 
KPI. (LTIR, ISR, Near miss, Training hour) Build employee’s 
knowledge and awareness of EHS. Conduct temporary staff to 
achieve day to day operation target. 

99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง n/a รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00(จ-ศ)  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412โทร . 053-569800 ตอ2430,2412
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Production Owner 
Supervisor แผนก Corocon

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

• Male, Age over 21 years. Bachelor’s Degree in Engineer or 
related field. • At least 3-5 years experience in production 
manufacturing. • Have a good command of English in both written 
and spoken. • Good management, analytical skill, problem solving 
and leadership. • Good knowledge and skill in measuring 
instrument, MSA, SPC, FMEA and Calibration. • Proactive, nice 
personality and can work under pressure. • Proficiency in Window 
and Microsoft office applications. (Word, Excel and Powerpoint) • 
Experienced in ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. Be able to work 
in Lamphun. 

เพศ ชาย

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Accounting Supervisor เพศ หญิง อายุ 27 ป ข้ึนไป การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การบัญชีสามารถใช
คอมพิวเตอร,โปรแกรม Ms Office, มีประสบการณใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางบัญชี, มีความเขาใจระบบ IOT มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาเฉพาะหนา มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีมได มีทักษะในการ
ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย มีความละเอียด
รอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี มีประสบการณทางดานบัญชี
ตนทุน อยางนอย 3 ป 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 26 ปข้ึนไป ป.ตรี/การบัญชี

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด HR Supervisor มีประสบการณงาน HRD & HRM & Payroll / Attendant อยางนอย 3 ป 
ข้ึนไป - มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี - มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร MS 
Office และโปรแกรม อ่ืน ไๆดดี - มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีมนุษยสัมพันธดี - มี
ความซ่ือสัตย ขยันและอดทน มีระเบียบวินัยและมีความ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน - สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันไดดี ** สวัสดิการ : คา
อาหาร,คานํ้ามัน,เบ้ียขยัน,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัสประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ.  

1 35 - 45 ป.ตรี/การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

บาท

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร -

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวย
ตนเองพรอมเอกสารหลักฐาน ไดต้ังแตวันท่ี 4- 10 มกราคม 2561 ในวันและ
เวลาราชการ ณ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน เบอรโทร 053-581199
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.industry.go.th/lamphun/

85  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-581199 ปดรับสมัคร 10/01/2561

1 20 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
เศรษฐศาสตร, 
รัฐศาสตร,บริหารรัฐกิจ
, รัฐประศาสนศาสตร

โทร .053-581199 ปดรับสมัคร 10/01/2561

หนา้ 12/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานซอมบํารุง -มีประสบการณการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองทําความรอน เคร่ืองระบายอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองกําเนิดไฟฟา และควบคุม
เคร่ืองยนต อยางนอย 1 ป -มีประสบการณการทํางานเก่ียวกับการซอมแซม
และบํารุงรักษาอาคารมาอยางนอย 1 ป -มีความอดทนสูง สามารถทํางาน
ภายใตความกดดันได -มีทักษะการส่ือสารดี สามารถติดตอประสานงานกับ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกได -มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร -
สามารถทํางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 21-35 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา, 
วิศวกรรมเคร่ืองกล, 
วิศวกรรมไฟฟา

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานฝายผลิตประจําแผนก
เทมเปอร

ประสบการณ 0-3 ป(หากสามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนหรือมีประสบการณ
ทางดานอบกระจกเทมเปอร จะพิจารณาเปนพิเศษ) สุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ ตาไมบอดสี 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

โทร .052-039678, 093-1316226

1 18-30 ปวช.-ปวส./

โทร .052-039678, 093-1316226

หนา้ 13/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานการตลาด -มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป ข้ึนไป ดานการตลาด -สามารถทํางาน
ในวันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมีความ
จําเปน) -มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส -มีทักษะส่ือสารดี สามารถใช
คอมพิวเตอร (Microsoft Office) เบ้ืองตนได -มีความอดทนสูง สามารถทน
แรงกดดันได -มียานพาหนะสวนตัว *มีคาเบ้ียเล้ียงวันละ 150 บาท กรณีท่ี
ออกไปหาลูกคา* 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

2 21-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
การตลาด หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคา 
อาหารแหง

-มีความรับผิดชอบในงานมีระเบียบวินัยดี สามารถเขางานเปนกะได -มีมนุษย
สัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส -มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคา อาหาร
สด

-มีความรับผิดชอบในงาน มีระเบียบวินัยดี สามารถเขางานเปนกะได -มีมนุษย
สัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส -มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

10 18-35 ม.6/-

10 18-35 ม.6/-

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 14/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานเบเกอร่ี มีประสบการณการทํางานดานเบเกอร่ี จะพิจารณาเปนพิเศษ -สามารถทํางาน
ในวันหยุดเทศกาล ทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได 
(เม่ือมีความจําเปน) -มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส อดทน รักงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 20-35 ม.6-ปวช/คหกรรม 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร -มีประสบการณืการทํางานดานแคชเชียร จะพิจารณาเปนพิเศษ -สามารถ
ทํางานในวันหยุดเทศกาล ทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิก
งานได (เม่ือมีความจําเปน) -มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส มีความละเอียด
รอบคอบ -มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 
เบ้ืองตนได -มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได -สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการคํ้าประกันได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

3 20-35 ม.6-ปวช/บริหารธุรกิจ,
 การบัญชี, พณิชยการ
 ฯลฯ

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 15/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกสินคาอาหารแหง มีประสบการณทํางานอยางนอย 2 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนก
อาหารแหงในธุรกิจการบริการและอาหาร หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ -
สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมีความจําเปน) -มีทักษะการบริหารทีมงาน
 มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได -มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใช
คอมพิวเตอร(Microsoft Office) เบ้ืองตนได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

1 25-35 ป.ตรี/-

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกสินคาแชแข็ง -มีประสบการณทํางานอยางนอย 2 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนก
อาหารแชแข็งในธุรกิจการบริการและอาหาร หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ -
สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมีความจําเปน) -มีทักษะการบริหารทีมงาน
 มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได -มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใช
คอมพิวเตอร(Microsoft Office) เบ้ืองตนได -มีความรูดาน GMP/HACCP 
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 25-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
อาหาร, เทคโนโลยี
อาหาร, เกษตรกรรม

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 16/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอรร่ี -มีประสบการณทํางานอยางนอย 3-5 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนกเบ
เกอรร่ีในธุรกิจการบริการและอาหาร หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ -สามารถ
ทํางานเปนกะ, วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาใน
เวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมีความจําเปน) -มีทักษะการบริหารทีมงาน มีความ
อดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได -มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใช
คอมพิวเตอร(Microsoft Office) เบ้ืองตนได -มีความรูดาน GMP/HACCP 
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

1 30-40 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
อาหาร, เทคโนโลยี
อาหาร, คหกรรม

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกปลาและอาหาร
ทะเล

-มีประสบการณทํางานอยางนอย 3 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนกปลา
และอาหารทะเลในธุรกิจการบริการและอาหาร หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ -
สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมีความจําเปน) -มีทักษะการบริหารทีมงาน
 มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได -มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใช
คอมพิวเตอร(Microsoft Office) เบ้ืองตนได -มีความรูดาน GMP/HACCP 
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 30-40 ป.ตรี/สาขา
วิทยาศาสตรอาหาร, 
เทคโนโลยีอาหาร, 
เกษตรกรรม(ประมง)

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 17/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวัน (คนพิการ) -พิการชวยเหลือตัวเองได -สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในวันหยุด และ
ทํางานลวงเวลาได -ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได -มีบัตรคนพิการ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง วันละ320  บาท สวนสูง 150  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันฝายผลิต
,คลังสินคา

-สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในวันหยุด และทํางานลวงเวลาได -ทํางานใน
หองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได 

5 18-45 ป.6/-

10 18-45 ป.6/-
,คลังสินคา หองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง วันละ 320  บาท สวนสูง 150  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขับรถหัวลาก *ดวน* -มีใบอนุญาติขับรถ ท.3 หรือ ท.4 -รูจักเสนทางในขนสงสินคา ลาดกระบัง 
ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง -มีความรูทักษะในการดูแลรักษารถยนตได
เบ้ืองตน -มีความอดทน มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบ -สามารถเร่ิมงานได
ทันที จะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

4 23-40 ม.6/-

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 18/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff -สามารถทํางานเปนกะได -มนุษยสัมพันธดี,มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี,มีความ
เปนผูนํา -สามารถทํางานภายใตความกดดันได -ประสบการณดานงานโณง
งานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร จะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงาน QC • เพศหญิง อายุไมตํ่ากวา 21 ป วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช., ปวส. • มีมนุษย

2 23-35 ป.ตรี/สาขาวิศวกรรม
อาหาร หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

5 /บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงาน QC • เพศหญิง อายุไมตํ่ากวา 21 ป วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช., ปวส. • มีมนุษย
สัมพันธดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน • สามารถทํางานลวงเวลาได
 (กรณีมีงานลวงเวลา) • สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันได • มี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง • หากมีประสบการณใน
ตําแหนงงาน QC. จิวเวลร่ี จะไดรับ การพิจารณาเปนพิเศษ + สวัสดิการ : ยู
นิฟอรม , คาอาหาร ,คานํ้ามันรถ ,เบ้ียขยัน ,ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ
กลุม ,โบนัสประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร

e-mail:hrsafety@frjewel.com

5 /

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

หนา้ 19/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงานฝาผลิต • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน และมีความซ่ือสัตย • ไมมีปญหาเร่ือง
การเดินทาง มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมสูบ บุหร่ี และไมเก่ียวของกับยาเสพ
ติด • สามารถทํางานลวงเวลาได (กรณีมีงานลวงเวลา) • หากมีประสบการณ
ในการทํางานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณา เปนพิเศษ สวัสดิการ : ยูนิฟอรม,
คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน , ประกัน สังคม ,ประกันอุบัติเหตุกลุม ,โบนัส
ประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 15/3/61

30 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 15/3/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด ผูจัดการฝายผลิต มีประสบการณควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจิวเวลร่ี ไมนอยกวา 5 
ป - มีทักษะดานภาษาอังกฤษ (พูด อาน เขียน)ดี - สามารถใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม MS Office ไดดี - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนผูนําและกลา
ตัดสินใจ - มีความรับผิดชอบสูง อดทน และซ่ือสัตย----สวัสดิการ : คาอาหาร
,คานํ้ามัน,ประกันกันอุบัติเหตุกลุม,โบนัส ประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร -

e-mail:hrsafety@frjewel.com

1 35 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

หนา้ 20/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด ผูจัดการทั่วไป มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ (พูด อาน เขียน) ไดใน ระดับดีมาก - มี
ประสบการณในตําแหนงผูบริหารระดับสูง 5 ป ข้ึนไป .. รายละเอียดงาน - 
วางแผนและบริหารผลการดําเนินงานของธุรกิจ - ควบคุมและพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ - เปนผูนําขององคกรในการควบคุมทิศทาง นโยบาย 
และ วัฒธรรมภายในองคกร - เปนผูนําการเปล่ียนแปลงภายในองคกรเชิงกล
ยุทธในทุก ดาน (การตลาด การผลิต การพัฒนาบุคลากร บัญชีการ เงิน 
หนวยงานสนับสนุน และความย่ังยืน) - เปนผูสรางระบบงานเพ่ือการบริหารท่ี
คลองตัว และงายตอ การตรวจสอบประจําวัน - เปนคูคิดเชิงกลยุทธใหกับผู
ถือหุน 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

1 35 ป ข้ึนไป ป.โท/ไมจํากัดสาขา

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร -

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่จัดซ้ือ -มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน รักในงานประสานงานเจรจาติดตอ -สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารได -ประสบการณงานดานจัดซ้ือวัตถุดิบ,วัสดุ
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ -สามารถทํางานนอกเวลาไดเปนคร้ังคราว -รับ
นักศึกษาจบใหมสาขาวิทยาศาสตรอาหาร เกรด 3.0 ข้ึนไป -สามารถเร่ิมงาน
ไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

2 23-35 ป.ตรี/สาขาการจัดการ
,สาขาวิทยาศาสตร
อาหาร หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 21/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่วิจัยและพัฒนา (IRD) -มีความรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอาหารพรอมทาน -พัฒนาสูตร
อาหารตามสมัยนิยม ตลาดไทยและตลาดตางประเทศ -หากมีประสบการณใน
โรงงานผลิตอาหาร จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 
สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

5 25-35 ป.ตรี/คหกรรม,
วิศวกรรมอาหาร,
เทคโนโลยีอาหาร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่คลังสินคา -สามารถทํางานเปนกะ -ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได -สามารถทํางาน
ภายใตภาวะความกดดันได -ประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต 1 ปข้ึนไป -
ยินดีรับนักศึกษาจบใหมสาขาโลจิสติกส -สามารถขับรถฟอรคลิฟทได จะ
ไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

4 23-35 ป.ตรี/โลจิสติกส,การ
จัดการ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 22/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่แผนกทรัพยากรมนุษย -สามารถทํางานเปนกะ -มีมนุษยสัมพันธดี,มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี,เขาใจใน
จรรยาบรรณของงาน HR -สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันได -
ประสบการณดานทรัพยากรมนุษยต้ังแต 1 - 2 ปข้ึนไป 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ คนพิการ หากมีความสามารถดานคอมพิวเตอรจะพิจารณาเปนพิเศษ พิการทางการ1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/อานออก 

2 23-35 ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษย หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

คนพิการ หากมีความสามารถดานคอมพิวเตอรจะพิจารณาเปนพิเศษ พิการทางการ
เคล่ือนไหว ผานการเกณฑทหารแลว 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

ผูชวยเหลือคนไข (ICU) ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได ผานการเกณฑ
ทหารแลว 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-537597

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/อานออก 
เขียนได

3 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-537597
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

นักรังสี ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได ผานการเกณฑ
ทหารแลว 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

พยาบาลวิชาชีพ (ICU) ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได ผานการเกณฑ
ทหารแลว 

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/มีใบประกอบ
วิชาชีพ

3 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/มีใบประกอบ
วิชาชีพเวชลําพูน) ทหารแลว 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

นักวิชาการสาธารณสุข ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 04/02/2561

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/มีใบประกอบ
วิชาชีพ

วิชาชีพ

โทร .053-537597
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

เภสัชกร ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได ผานการเกณฑ
ทหารแลว 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .053-537597

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด โฟรแมนกอสราง จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขากอสรางข้ึนไป มีประสบการณในการควบคุม
งานรับเหมา 2 ปข้ึนไป สามารถเขียนแบบ 3Dได ทํางานตางจังหวัดได มีใบ
ขับขีรถยนต มีความกระตือรือลน มนุษยสัมพันธดี สวัสดิการ เงินเดือนประจํา

1 ไมเกิน 40 ปวส.ข้ึนไป/ชางกอสราง

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/มีใบประกอบ
วิชาชีพ

ขับขีรถยนต มีความกระตือรือลน มนุษยสัมพันธดี สวัสดิการ เงินเดือนประจํา
ข้ึนอยูกับความสามารถและประสบการณ คาลวงเวลา คาอาหารกลางวัน คา
โทรศัพท โบนัสประจําป ทองเท่ียวประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 - 20,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ - ส 08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 31/01/61

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท เอ ที โปร จํากัด Sale Engineer ผานเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและออกตางจังหวัดได หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

192/85  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบลําเลียง ปดรับสมัคร 04/02/2561

1 22-30 ป.ตรี/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร

โทร .052-031743
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอ ที โปร จํากัด ชางเช่ือม ผานเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและออกตางจังหวัดได หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

192/85  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบลําเลียง ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .052-031743

บริษัท เอ ที โปร จํากัด ชางไฟฟา ผานเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและออกตางจังหวัดได หากมี

2 22-30 ปวช./ข้ึนไป ชางเช่ือม

2 22-30 ปวช./ข้ึนไป ไฟฟา
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

192/85  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบลําเลียง ปดรับสมัคร 04/02/2561

โทร .052-031743

บริษัท เอ ที โปร จํากัด วิศวกรไฟฟา ผานเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและออกตางจังหวัดได หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

192/85  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบลําเลียง ปดรับสมัคร 04/02/2561

1 22-30 ป.ตรี/ไฟฟา

โทร .052-031743
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Computer Engineering -สามารถใชโปรแกรม VB,VBA,.NET,C#,ASP.NET(MVC) -มีประสบการณการ
ใช Database Programming e.g. Oracle, MS SQL -สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการส่ือสารได จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ -บุคคลิกภาพดี -สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี 
สวัสดิการ -คาอาหาร -คารักษาพยาบาล -คาเบ้ียขยัน -มีรถรับสง -อ่ืน  ๆ

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.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/02/2561

2 22-30 ป.ตรี/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร และ
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/02/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Safety Officer -มีความรูเก่ียวกับความปลอดภัยและ ISO, OHSAS ไดเปนอยางดี -
บุคคลิกภาพดี -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใชภาษาญ่ีปุน
ในการส่ือสารได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ -สามารถใชโปรแกรม MS 
Office ไดดี -สามารถทํางานภายใตกดดันไดดี สวัสดิการ -คาอาหาร -รถรับสง
 -คารักษาพยาบาล -คาเบ้ียขยัน -อ่ืน  ๆ

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.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

2 22-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1.เพศชาย สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.มี
ความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย 3.ไมมีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุก
ชนิด 4.ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม 5.สามารถทํางานภายใตสภาวะความ
กดดันสูงได 6.มีใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/เงิน
ชาวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

1 30-45 ม.3/-

บาทประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก ปดรับสมัคร 31/01/61

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
อายุ 35 ปข้ึนไป วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน 3.สามารถทํางาน
ลวงเวลาได 4.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 5.สามารถทํางานภายใต
สภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลัง
ผานทดลองงาน/เงินชาวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก ปดรับสมัคร 31/01/61

โทร .053-581044-5,053-552144

1 35 ปข้ึนไป ม.3/-

โทร .053-581044-5,053-552144
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Safety Officer

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานคียขอมูล -สามารถทํางานเปนกะได สวัสดิการ -คาอาหาร -คาเบ้ียขยัน -รถรับสง -คา
รักษาพยาบาล -อ่ืน  ๆ

3 18-29 ปวส./ทุกสาขา

2 22-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

รักษาพยาบาล -อ่ืน  ๆ

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.,20:30-05:30น.  ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส
ปดรับสมัคร 25/02/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต - สามารถเขากะได - ยืนทํางานนาน ไๆด และสามารถเร่ิมงานไดทันที 
สวัสดิการ -รถรับสง -คารักษาพยาบาล -คาอาหาร -เบ้ียขยัน -คา
รักษาพยาบาล 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 /วัน  บาท สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8.30-17.30น.  ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

70 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Assistant Accounting 
Manager

รายละเอียดของงาน - Responsible for knowing critical functions 
within the department and capable of mentoring and assisting 
employees within the department - Monitors compliance with 
generally accepted accounting principles (TAS) and company 
procedures.and Assures compliance with federal, state, local and 
corporate policies, regulations and laws. - Reviews, investigates, 
and corrects errors and inconsistencies in financial entries, 
documents, and reports. - Prepares financial statements and 
other reports to summarize and interpret current and projected 
company financial position. - Reviews A/P & A/R by weekly . - 
Closely maintains and monitors the fixed assets system. - 

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/การบัญชี

Closely maintains and monitors the fixed assets system. - 
Maintain system of accounts and keep records on company 
transactions - Report, analyze, and ensure integrity of all financial 
information. - Work with external auditors during financial - 
Update the Cheques on hand and prioritising payments in 
consultation with the Manager if cash flow is tight. - Monitor cash 
flow and produce cash flow reports for the Manager as required - 
Company Insurance and taxes obligations. 

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
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขาย(เซลแมน) มีใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคลและสามารถออกนอกสถานท่ีได มีโบนัสพิเศษ+คา
คอมฯ 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร 8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

e-mail:-

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขาย(เซลแมน)

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

3 /

3 20-40 ปวส.-ป.ตรี/

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

e-mail:-

โทร .053-577145

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการข้ึนอาหาร
สัตว

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 325 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/01/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444

หนา้ 31/39



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานขับรถ 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 30/01/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 23 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานขับรถสงของ (รายวัน) - เพศชาย ผานการเกณฑทหารแลว - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาท่ีบริษัท
กําหนด - หากเคยขับรถ ใหผูบริหาร หรือรับสงพนักงานในนิคม จะพิจารณา
เปนพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาไดหรือสามารถปฏิบัติงานในวันหยุด
ได - มีใบอนุญาตขับรถยนต - ชํานาญเสนทางในนิคมลําพูน ชํานาญเสนทาง
ลําพูน-เชียงใหม - ออกตางจังหวัดได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 23 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ไมจํากัด

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ 
(รายวัน)

-มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง -อดทน และสามารถทํางานภายใตแรง
กดดันได -สามารถทํางานลวงเวลา และ เขาทํางานเปนกะได -สุขภาพแข็งแรง
 สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว -หากมีความรูดานระบบบริหารคุณภาพ 
GMP,HACCP,BRC,ISO จะพิจารณาเปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/02/2561

2 23 ปข้ึนไป ม.6/วิทย-คณิต

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานสโตรวัตถุดิบ(รายวัน) - ประสบการณการทํางานดานสโตร - มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง - มี
มนุษยสัมพันธดี - สามารถทํางานลวงเวลาได - อดทน และสามารถทํางาน
ภายใตแรงกดดันได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 24 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ไมจํากัด

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด IT Staff - ติดต้ังและประเมินสภาพการใชงานปจจุบันของระบบ Computer เพ่ือ
เสนอปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาระบบ - ดูแลระบบ Computer 
ท้ังหมดของบริษัทฯ - เสนอแนะหรือหาแนวทางในการนํา IT เขามาชวย
ประหยัดคาใชจายหรือตนทุนในการทํางาน - แนะนําและใหคําปรึกษาแก
พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เก่ียวกับเร่ืองระบบงาน หรือ Computer - 
วางแผนและบริหารงานของฝาย IT เพ่ือสนับสนุนการทํางานของบริษัท - 
สามารถแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร Server Windows - ใหบริการขอมูล
และแกไขปญหาการใชงานเก่ียวกับ Application ของบริษัท - ออกแบบ
ระบบของฝายโรงงาน โดยใชโปรแกรม Visual Basic และ MSQ - มี
ประสบการณทางดาน ERP จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ - มีบุคลิกและมนุษย
สัมพันธดี รักงานบริการ - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือรน รักการเรียนรู 

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

สัมพันธดี รักงานบริการ - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือรน รักการเรียนรู 
ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี - สามารถเร่ิมงานไดทันที - หากมีประสบการณ
ในตําแหนงงาน 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 01/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานจัดซ้ือและซอมบํารุง บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด เปนโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลท่ีใหญท่ีสุดใน
ภาคเหนือ ดําเนินกิจการมากกวา 50 ป เราตองการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
เติบโตไปพรอมกับเรากาวสูองคกรท่ีมีมาตรฐานระดับประเทศ รายละเอียดงาน
 - ดูแลการซอมบํารุงเคร่ืองจักรภายในโรงงาน จัดซ้ือจัดหาอะไหลและดูแลการ
เบิกใชวัสดุอุปกรณ คุณสมบัติ - มีความรูความเขาใจพ้ืนฐานดาน ไฟฟา 
เคร่ืองยนต เคร่ืองกล (ควบคุมดูแลแตไมตองทําเอง) มีใบขับข่ีรถยนต 
ประสบการณทํางาน - 0 - 2 ป สวัสดิการ - ประกันสังคม และอ่ืน  ๆสามารถ
สงสําเนาบัตรประชาชน + วุฒิการศึกษา ทาง email 
s.viwatpanit@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียด 0882822948 

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

1 20 ปวช.-ปวส./ชางกล

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตชาย - มีประสบการณทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร - สามารถทํางานภายใตแรงกดดัน
ได - สามารถทํางานเปนกะได - สวัสดิการ คาอาหาร, คาเดินทาง, เบ้ียขยัน 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

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

โทร .053-559500-1ตอ 101

3 25 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-559500-1ตอ 101
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานบัญชี บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด ดําเนินกิจการโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลท่ีใหญ
ท่ีสุดในภาคเหนือ เปดกิจการมากวา 50 ป รายละเอียดงาน - จัดทําเอกสาร
ทางบัญชี (เพ่ือสงใหสํานักงานบัญชี) คุณสมบัติ - สามารถใชคอมพิวเตอร และ
 microsoft office พ้ืนฐานได มีความละเอียดรอบคอบ ไมเก่ียงงาน 
สวัสดิการ - ประกันสังคม และอ่ืน  ๆสงหลักฐาน บัตรประชาชน+วุฒิ
การศึกษา+เบอรติดตอกลับ ทาง email s.viwatpanit@gmail.com หรือ 
โทรถามรายละเอียด 0882822948 คุณเมย 

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000+  บาท สวนสูง ---  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

1 22 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน ธุรการ / เสมียณ บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด ดําเนินกิจการโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลท่ีใหญ
ท่ีสุดในภาคเหนือ เปดกิจการมากวา 50 ป รายละเอียดงาน - ทํางานประจํา
หองช่ังรถ จดนํ้าหนักสินคา จัดทําทะเบียนลูกคาใหม คุณสมบัติ - สามารถใช
คอมพิวเตอร และ microsoft office พ้ืนฐานได มีความละเอียดรอบคอบ ไม
เก่ียงงาน สวัสดิการ - ประกันสังคม และอ่ืน  ๆสงหลักฐาน บัตรประชาชน+
วุฒิการศึกษา+เบอรติดตอกลับ ทาง email s.viwatpanit@gmail.com หรือ 
โทรถามรายละเอียด 0882822948 คุณเมย 

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

2 20 ม.6-ปวช/ท่ัวไป

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางไฟฟา ชางเช่ือม ชาง
กอสราง และ ชางทั่วไป

สามารถทํางานตางจังหวัดได มีประสบการณในงานรับเหมาจะพิจารณาเปน
พิเศษ มีความกระตือรือลนในการทํางาน มีใบขับข่ีรถยนต สวัสดิการ 
เงินเดือนประจํา อาหารกลางวันฟรี โบนัสประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-15,000 บาท/
เดือน  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจ - ส 08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป ผานการเกณฑ
ทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานเปนกะ 

10 18-32 ม.3 ข้ึนไป/

4 ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา 
ชางเช่ือม ชางกอสราง
 หรือใกลเคียง

ทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานเปนกะ 
และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต -ปฏิบัติงานใน
สายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร คาจางและสวัสดิการตาง  ๆ-คาจางวันละ 
315 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -คานํ้ามันวันละ 40 บาท
 -คากะวันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -คาอาหารกะ 
วันละ 30 บาท -กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ /ชีวิต 
300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือ
แตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาในรม /ฟตเนส
 และสนามกีฬา ท่ีกลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกันความ
ปลอดภัย เพศชาย อายุ18-32 สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลาทํางาน 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561 หรือจนกวาจะเต็มอัตรา

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.omwww.meshtec.omโทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด วิศวกรเคร่ืองกล มีใบ กว. มีใบขับข่ีรถยนต ประสบการณในงานรับเหมา 2-5 ป มีความ
กระตือรือลนในการทํางาน มนุษยสัมพันธดี สวัสดิการ เงินเดือนประจํา / 
อาหารกลางวันฟรี / คาโทรศัพทฟรี / คาเชารถยนต 3,000 บาท/เดือน (ใน
กรณีท่ีนํารถยนตมาใชงาน) สนใจสอบถามรายละเอียดไดท่ี 081-9514090 
(คุณ วิริยะ) 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 25,000/เดือน  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจ - ส 08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/เคร่ืองกล

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เลขานุการ กรรมการผูจัดการ 
(Secretary MD)

1.เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 23 - 45 ป 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารการ
จัดการ หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มีประสบการณในตําแหนงงาน 
เลขานุการ อยางนอย 2 ป 4. มีทักษะ พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. มีทักษะดานคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี 6. สามารถขับ
รถยนตได มีใบอนุญารขับข่ี 7. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมี
โรคประจําตัว 8. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/01/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 25 ป ป.ตรี/บริหารการ
จัดการ หรือ สาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด HR Officer (Payroll) Job Details 1.Handling and responsible for overall payroll process 
including attendance, overtime and payment process. 2.Time 
attendance, OT, Leave. 3.Ensure payroll payout. 4.Review, analyze 
payroll and other payroll related data. 5.Make sure the monthly 
work attendance, tax, social insurance, provident fund correct and 
in time. **********Qualification 1.Minimum 1 year's experience in 
payroll. 2.Good command of English. 3.Can use payroll program.  

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

1 24-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 10/01/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

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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