
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Male and age not over 35 years old. Bachelor degree in Engineer 

or equivalent in related field. Good command in English. 
Knowledge in ISO quality and environmental management system

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/Bachelor 
degree in Engineer 
or equivalent in 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

Knowledge in ISO quality and environmental management system
 will be preferable. Knowledge in CAD skill and ISO/TS16949 will 
be advantage. ***หากจบสาขาวิศกรรมไฟฟาฯ จะพิจารณาเปนพิเศษ*** 
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา โบนัส เบ้ีย
ขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/5/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิต (หอง
ทอลวด)

ผานการเกณฑทหารแลว สามารถเขากะกลางคืนได 

89/2 ถ.ทางหลวง 11  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตส่ิงทอ ปดรับสมัคร 30/05/2561

or equivalent in 
related field.

2 ไมเกิน 35 ม.6/ข้ึนไป หรือ
เทียบเทา

ประเภทกิจการ ผลิตส่ิงทอ ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .053-581516-8

หนา้ 1/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิตแผนก
 Punching

ผานการเกณฑทหารแลว 

89/2 ถ.ทางหลวง 11  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตส่ิงทอ ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .053-581516-8

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ ปดรับสมัคร 30/05/2561

2 ไมเกิน 30 ม.6/ข้ึนไป หรือ
เทียบเทา

2 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .053-597121-2

บจก.ลําปางฟูดสโปรดักท เจาหนาที่บัญชีตนทุนผลิต 
ประจําสาขาเชียงแสน

มีประสบการณดานงานบัญชีไมนอยกวา 3 ป หากมีประสบการณงานบัญชี
ตนทุนผลิตจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได 

158 ถ.ทาลอ-หวยเปง  หมู 4  ต. บานเปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกระปอง ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .054224158

บจก.ลําปางฟูดสโปรดักท เจาหนาที่คลังสินคา ประจํา
สาขาเชียงแสน

มีประสบการณดานงานคลังสินคาไมนอยกวา 3 ป สามารถทํางานกะ และ
งานลวงเวลาได 

158 ถ.ทาลอ-หวยเปง  หมู 4  ต. บานเปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกระปอง ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp

1 24-35 ป.ตรี/บัญชี

1 27-35 ป.ตรี/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกระปอง ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .054224158

หนา้ 2/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บจก.ลําปางฟูดสโปรดักท เจาหนาที่จัดซ้ือ มีประสบการณดานงานจัดซ้ือไมนอยกวา 5 ป ขับรถยนตไดคลอง 

158 ถ.ทาลอ-หวยเปง  หมู 4  ต. บานเปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกระปอง ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .054224158

บจก.ลําปางฟูดสโปรดักท หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ มีประสบการณดานการผลิต หรืองานควบคุมคุณภาพอาหารโรงงานกระปอง
ไมนอยกวา 7 ป 

158 ถ.ทาลอ-หวยเปง  หมู 4  ต. บานเปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกระปอง ปดรับสมัคร 30/05/2561

1 30-45 ป.ตรี/ทุกสาขา

1 30-45 ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกระปอง ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .054224158

บจก.ลําปางฟูดสโปรดักท หัวหนาแผนกผลิตโรงดอง มีประสบการณดานการผลิต หรืองานควบคุมคุณภาพอาหารดานดองผักผลไม
ไมนอยกวา 7 ป 

158 ถ.ทาลอ-หวยเปง  หมู 4  ต. บานเปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกระปอง ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .054224158

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด พนักงานขับสตอก สามารถขับข่ีรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสามารถทํางานลวงเวลาได มี
ใบรับรองแพทย 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:Cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 

1 30-45 ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร

5 25-45 ปวส./ข้ึนไป ทุกสาขา

โทร .053-423052 , 053-963200 , 
089-1910856

หนา้ 3/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด พนักงานขับรถขนนมกลอง สามารถขับข่ีรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ท.1และ2 มีประสบการณขับ
รถบรรทุก 6 ลอข้ึนไป จะพิจารณาเปนพิเศษ 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:Cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 
089-1910856

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด เจาหนาที่สโตร สามารถขับข่ีรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต มีใบรับรองแพทย 

1 25-45 ปวส./ข้ึนไป ทุกสาขา

1 22-45 ปวส./ข้ึนไป

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:Cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 
089-1910856

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด เจาหนาที่ จป.เทคนิคข้ันสูง สามารถขับข่ีรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต มีใบประกาศนียบัตร จป.
วิชาชีพ หรือเคยเปน จป.พ้ืนฐานมาแลว 5ป และผานการอบรม 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:Cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 

1 23-45 ปวส.-ป.ตรี/อาชีวอนา
มัย

โทร .053-423052 , 053-963200 , 
089-1910856

หนา้ 4/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ 
(QC)

สามารถขับข่ีรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต สามารถทํางานเปนกะได 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:Cmd_co@hotmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง 3 20-35 ม.3/- คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี

โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856

1 22-35 ป.ตรี/ข้ึนไป 
วิทยาศาสตรการ
อาหาร/
เทคโนโลยีชีวภาพ

ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวน*

-ตรวจเช็คสิทธ์ิการรักษาพยาบาลของผูใชบริการ -ประสานงานท้ังภายในและ
ภายนอก -ตามท่ีไดรับหมอบหมาย ฯลฯ *สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -
ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/05/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

 คาจาง รายวัน ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

1 18 ป - ไม
เกิน 35 ป

ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารธุรกิจ , 
คอมพิวเตอรธุรกิจ ,
การจัดการ และสาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 5/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด Production Manager 
(Oversea )

เง่ือนไข - ตองมีประสบการณดานการผลิตอยางนอย 3-5 ป - มีทักษะ
ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก - มีทักษะภาษาญ่ีปุนจะพิจารณาเปนพิเศษ ผลตอบแทน
 - คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,โบนัส,ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอรม,ประกันภัยกลุม,เงิน
ชวยเหลือแตงงาน,เงินชวยเหลือญาตสายตรงเสียชีวิต,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดเพ่ิมวันเสารใหเดือนละ 1
 เสาร)  

1 30-35 ป.ตรี/ทุกสาขา

 เสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 31/5/2561

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด Production Supervisor 
(Oversea 1 อัตรา)

เง่ือนไข - ตองมีประสบการณดานการควบคุมการผลิต - มีทักษะภาษาอังกฤษ
ดี-ดีมาก - มีทักษะภาษาญ่ีปุนจะพิจารณาเปนพิเศษ ผลตอบแทน - คาอาหาร
,คานํ้ามันรถ,โบนัส,คาลวงเวลา,ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอรม,ประกันภัยกลุม,เงิน
ชวยเหลือแตงงาน,เงินชวยเหลือญาตสายตรงเสียชีวิต,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดเพ่ิมวันเสารใหเดือนละ 1
 เสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 31/5/2561

โทร .053-552560-1,053-554586-9

3 25-35 ป.ตรี/วิศวอุตสาหการ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552560-1,053-554586-9

หนา้ 6/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด Purchase Staff เง่ือนไข - ตองมีประสบการณดานการจัดซ้ือMaterial - มีทักษะภาษาอังกฤษ
ดี-ดีมาก ผลตอบแทน - คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,โบนัส,คาลวงเวลา,
ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอรม,ประกันภัยกลุม,เงินชวยเหลือแตงงาน,เงิน
ชวยเหลือญาตสายตรงเสียชีวิต,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดวันเสารเวนเสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 31/5/2561

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด Planning (Oversea) เง่ือนไข - ตองมีประสบการณดานการวางแผนการผลิต - มีทักษะ
ภาษาอังกฤษดี ผลตอบแทน - คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,โบนัส,คา

2 25-35 ป.ตรี/ทุกสาขา

1 25-30 ป.ตรี/ทุกสาขา
ภาษาอังกฤษดี ผลตอบแทน - คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,โบนัส,คา
ลวงเวลา,ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอรม,ประกันภัยกลุม,เงินชวยเหลือแตงงาน,เงิน
ชวยเหลือญาตสายตรงเสียชีวิต,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดเพ่ิมวันเสารใหเดือนละ 1 เสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 31/5/2561

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด Sale Admin เง่ือนไข - ตองมีประสบการณดานการตลาดและดูแลลูกคาตางประเทศ - มี
ทักษะภาษาอังกฤษดี-ดีมาก ผลตอบแทน- คาอาหาร,นํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,คา
ลวงเวลา,โบนัส,ชุดยูนิฟอรม,เงินชวยเหลือแตงงาน,เงินชวยเหลือญาตสายตรง
เสียชีวิต,ของขวัญวันเกิด,ประกันสังคม,ประกันภัยกลุม,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดเพ่ิมวันเสารใหเดือนละ 1
 เสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 31/5/2561

1 25-35 ป.ตรี/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 31/5/2561

โทร .053-552560-1,053-554586-9

หนา้ 7/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานดานเอกสาร/บัญชี ลักษณะงาน: งานดานเอกสารท่ัว ไๆปตามท่ีไดรับมอบหมาย เปดบิล 
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร งานดานเอกสารประกันสังคม เงินสมทบ 
ฯลฯ คุณสมบัติ: ตรงตอเวลา รับผิดชอบหนาท่ีไมเก่ียงงาน เขากับผูอ่ืนได 
เรียนรูเร็ว ขับรถยนตได สวัสดิการ: ประกันสังคม โบนัส แนะนําบริษัท: 
โรงงานรับซ้ือขยะรีไซเคิล ท่ีใหญท่ีสุดในภาคเหนือ รับซ้ือ เศษวัสดุ ขยะรีไซเคิล
 จากรานรับซ้ือของเกา โรงงานอุตสาหกรรม และหางราน ตลอดจนชาวบาน
ท่ัวไปพรอมแปรสภาพ เพ่ือจัดสงใหโรงงานรีไซเคิลช้ันนําตอไป วิธีการสมัคร
งาน: สง resume มาท่ี s.viwatpanit@gmail.com หรือ โทรศัพทเพ่ือนัดวัน
สัมภาษณ 0882681618 

1 20-30 ปวช.-ปวส./

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000-12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางกลึง คาเบ้ียขยัน-คานํ้ามัน-คาอาหาร-ประกันสังคม สนใจติดตอสอบถาม 
053-525034,081-0020022 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ
และความสามารถ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 พ.ค.61

1 24 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ท่ีเก่ียวของ

นิคมอุตสาหกรรม

โทร .053-525034,081-0020022

หนา้ 8/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานช่ังรถ / เสมียณ ลักษณะงาน: ช่ังนนรถโดยใชคอมพิวเตอร ทํางานเอกสารบางตามท่ีไดรับ
มอบหมาย สวัสดิการ: ประกันสังคม โบนัส เบ้ียขยัน คุณสมบัติ: ตรงตอเวลา 
รับผิดชอบหนาท่ี ไมเก่ียงงาน เขากับผูอ่ืนได เรียนรูเร็ว บริษัท ส.วิวัฒนพานิช
 จํากัด เปนโรงงานรับซ้ือขยะรีไซเคิล ท่ีใหญท่ีสุดในภาคเหนือ รับซ้ือ เศษวัสดุ
 ขยะรีไซเคิล จากรานรับซ้ือของเกา โรงงานอุตสาหกรรม และหางราน 
ตลอดจนชาวบานท่ัวไป พรอมแปรสภาพ เพ่ือจัดสงใหโรงงานรีไซเคิลช้ันนํา
ตอไป 

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000-12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร

1 20-30 ม.6-ปวช/

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานเสิรฟหญิง มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพดี หากมีประสบการณการทํางานเสิรฟ
โรงแรมมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/05/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ชางซอมบํารุงประจําโรงงาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 26/05/2561ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp

1 20-35 /

3 20-35 ปวช.-ปวส./ข้ึนไป ชาง
ยนต,ชางกลโรงงาน
,ชางเช่ือมหรือท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-597121-2

หนา้ 9/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด เจาหนาที่ปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ

มีใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.วิชาชีพ) หรือจบ
การศึกษาในสาขาท่ีรองรับการเปน จป.วิชาชีพ สามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดอยางรวดเร็ว 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 26/05/2561

e-
mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpftha
iland.com,bkk@fp

2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ความปลอดภัย
และชีวอนามัย

iland.com,bkk@fp

โทร .053-597121-2

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล เภสัชกร *ดวน* 1.บริหารงานเก่ียวกับการใชยาในแผนก 2.ทบทวนการใชยาอยางละเอียดถ่ี
ถวน 3.ใหคําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพอนามัยท่ัวไป 4.ใหการศึกษาแกผูปวยเปน
การเฉพาะ เก่ียวกับสถานการณของโรคและการรักษาดวยยา 5.ตรวจสอบ
เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการจายยา 6.ดูแลจัดเตรียมยาตามใบส่ังแพทย 7.
ใหคําปรึกษาและแนะนําผูปวยถึงการใชยาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 8.ดูแล 
จัดเตรียม จัดหา และรักษาเภสัชภัณฑใหอยูสภาพพรอมใชงานเสมอ และอ่ืนๆ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย *สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกัน
อุบัติเหตุพนักงาน -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายละเอียดสอบถาม
ตอนสัมภาษณงาน  บาท

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/5/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 อายุไมเกิน 
45 ป

ป.ตรี/เภสัชศาสตร

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ฝายผลิต ปรับคาจางปละหน่ึงคร้ัง โบนัสประจําป วันหยุดประเพณี วันหยุดพักผอน
ประจําป เคร่ืองแบบพนักงาน ฯลฯ 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประเทศ

ปดรับสมัคร 31/05/2561

โทร .053-581030-1

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) วิศวกร ปรับคาจางปละหน่ึงคร้ัง โบนัสประจําป วันหยุดประเพณี วันหยุดพักผอน

2 21-35 ป.ตรี/คหกรรม สาขา
ผาและเคร่ืองแตงกาย

2 21-35 ป.ตรี/วิศวกรรมอุตสาบริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) วิศวกร ปรับคาจางปละหน่ึงคร้ัง โบนัสประจําป วันหยุดประเพณี วันหยุดพักผอน
ประจําป เคร่ืองแบบพนักงาน ฯลฯ 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประเทศ

ปดรับสมัคร 31/05/2561

โทร .053-581030-1

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Meausument โบนัสประจําป ชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน คาอาหาร คานํ้ามัน กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม คากะ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 26/05/2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

2 21-35 ป.ตรี/วิศวกรรมอุตสา
หการ

1 20-35 ปวช.-ปวส./ชายนต
,ไฟฟา

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Mintenance โบนัสประจําป ชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน คาอาหาร คานํ้ามัน กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม คากะ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 26/05/2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย T&D Mintenance โบนัสประจําป ชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน คาอาหาร คานํ้ามัน กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม คากะ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

1 20-35 ปวช.-ปวส./ชายนต
,ไฟฟา

1 20-35 ปวช.-ปวส./ชางกล, 
แมพิมพ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 26/05/2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท โรงนํ้าแข็ง รุงทิพย (ปาซาง) จํากัด พนักงานชาย ทํางานลวงเวลาได 

767,793  หมู 1  ต. ปาซาง เพศ ชาย

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน 51120   คาจาง 300-400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตนํ้าแข็งหลอดเล็ก ปดรับสมัคร 26/05/2561

โทร .081-9618019

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลําพูน ครูธุรการฝายบุคคล สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได และเดินทางติดตอประสานงานตางจังหวัดได 

28 หมูบานสันดอนรอม  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนระดับปฐมและ
มัธยม

ปดรับสมัคร 26/05/2561

เก่ียวของ

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 ไมจํากัด ป.ตรี/- ป.โท

มัธยม

โทร .053-511225
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลําพูน ครูผูสอนวิชาดนตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู 

28 หมูบานสันดอนรอม  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนระดับปฐมและ
มัธยม

ปดรับสมัคร 26/05/2561

โทร .053-511225

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู 

28 หมูบานสันดอนรอม  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

1 ไมจํากัด ป.ตรี/ดนตรี

1 ไมจํากัด ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนระดับปฐมและ
มัธยม

ปดรับสมัคร 26/05/2561

โทร .053-511225

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาจีน มีใบประกอบวิชาชีพครู 

28 หมูบานสันดอนรอม  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนระดับปฐมและ
มัธยม

ปดรับสมัคร 26/05/2561

โทร .053-511225

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนขับรถหกลอ มีใบขับข่ีประเภท 2 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 26/05/2561

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

2 ไมจํากัด ป.ตรี/ภาษาจีน

2 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

โทร .088-5572488
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานมายเวียดนาม ลําพูน ผูชวยกุก เบ้ียขยัน คาอาหาร เงินทิป เส้ือพนักงาน ประกันสังคม 

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000+  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-21.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 26/05/2561

โทร .095-9165415

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานยกสินคา สุขภาพแข็งแรง สามารถยกสินคาหนักได หนาท่ี : ยกสินคาและอุปกรณตางๆ
ท่ีลูกคาสงมา สวัสดิการ : ประกันสังคม / เบ้ียขยัน / ชุดยูนิฟอรม / คากะ
การทํางานสําหรับพนักงานท่ีเขางาน 05.00-14.00น. เพศชาย อายุ 18-35 ป 
เวลาทํางาน 05.00-14.00น. และ 08.00-17.00 หยุด 1 วัน/สัปดาห คาจาง 
330-370/วัน บาท สนใจติดตอ 053-525104/105 , 093-1315549 

1 18-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

6 18-35 ม.3/

330-370/วัน บาท สนใจติดตอ 053-525104/105 , 093-1315549 

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-370  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน05.00-14.00น.,08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร 31/05/2561

โทร .053-553854-6

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่บุคคล 1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ศิลปศาตร
บัณฑิต นิเทศศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร

การเบิก-จายสวัสดิการ งานทรัพยากรมนุษยท่ีไดรับมอบหมาย งานธุรการ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย ดูแลการจัดทํา 5 ส ของแผนก ดูแลความสะอาด
เรียบรอยของอาคารสถานท่ีในโรงงาน งานยานยนต ย่ืนตอ พรบ.ภาษี 
ประกันภัยรถยนต จัดกิจกรรมสงเสริมแรงงานสัมพันธ จัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 
4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:julaluxk@betagro.com ปดรับสมัคร 30/06/2561

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร   บาท

e-mail:julaluxk@betagro.com ปดรับสมัคร 30/06/2561

โทร .053 581 444

หนา้ 14/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (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.  

3 18-35 ม.3/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 25/05/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) หัวหนากะการผลิต (ผลิต
อาหารสัตว)

ควบคุมดูแล วางแผน กระบวนการผลิตอาหารสัตว ใหไดตามเปาหมาย: 
รวบรวมสถิติ เก่ียวกับขอมูล มาวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการแกปญหา และ
พัฒนา งานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ : ควบคุมดูการการทํางาน ของพนักงาน
ในกะการทํางาน 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 28 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอุตสาหการ

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 15/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ข้ึนลงอาหารสัตว 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 10/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด พนักงานควบคุมเคร่ืองผสม
คอนกรีต

1 ไมเกิน40 ม.3-ปวช./ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

คอนกรีต การศึกษา

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. จันทร-เสาร  

ปดรับสมัคร

โทร .053-584456 053-584941

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! 1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด คุณสมบัติ - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา
 และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คา
นํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

หนา้ 16/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่สวัสดิการ (Welfare) 2 23-35 ป.ตรี/ทุกสาขา ลักษณะงาน 1.สนับสนุนงานดานอาชีวอนามัย 2.ดูแลเก่ียวกับงานสวัสดิการ
ตาง  ๆเชน การตรวจสุขภาพประจําป, การเบิกสวัสดิการตางๆใหกับพนักงาน, 
การจัดสรรนํ้าด่ืมใหเพียงพอ 3.ควบคุมดูแลการทํางานของเจาหนาท่ีทําความ
สะอาด (พอบานแมบาน) 4.ดูแลความเรียบรอยของหองพยาบาล 5.การ
ประชาสัมพันธขาวสารภายในบริษัท 6.งานปองกันสาธารณภัยตาง  ๆเชน 
กลองวงจรปด สารเสพติดในโรงงาน 7.ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) *คุณสมบัติ 1.มีความรูเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน 2.มีความรู
เก่ียวกับ ISO14001 3.สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต *

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 10/05/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่สอบเทียบเคร่ืองมือวัด
 (Calibration Technician)

1 21-30 ปวส./ทุกสาขา ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบเคร่ืองมือวัด และดําเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด
ในบริษัท 2.ควบคุม Reference Std. และทวนสอบผลการสอบเทียบท่ีทํา
การสงสอบเทียบภายนอกบริษัท 3.รองรับปญหาเก่ียวกับเคร่ืองมือวัด 4.การ
อบรมเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือวัดภายในบริษัท *คุณสมบัติ 1.มีพ้ืนฐาน DWG,
 Tool, Jig&Fixture 2.Q-POINT (การใชงานเคร่ืองมือวัด) 3.สามารถใช
เคร่ืองมือวัดพ้ืนฐาน และเคร่ืองวัด Small tools ได * 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 17/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

1 23-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

เจาหนาที่บัญชี รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารดานบัญชี และบันทึกลงในระบบบัญชี 
ประสบการณ 1 ปข้ึนไป 1. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft 
Officeไดดี 2. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

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

1 24-35 ป.ตรี/ดานการบัญชี

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 18/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางแอร มีประสบการณในกาจติดต้ังแอรคอนดิช่ัน ท้ังตามบานและตามโรงงาน 
สามารถทํางานตางจังหวัดได มีความขยันและซ่ือสัตย มีใบขับข่ีรถยนต จะ
พิจารณาเปนพิเศษ/ เงินเดิอนประจํา คาอาหารกลางวัน คาลวงเวลา 
ประกันสังคม โบนัสประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 
08.00-17.00  

2 ไมเกิน 30 ม.6-ปวช/ไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท  บาท 08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางทั่วไป มีประสบการณในากรทํางานระบบ นํ้า ลม ไฟ แอร และ กอสราง อยางตํ่า 3 
ป จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยันและรับผิดชอบสูง/เงินเดือนประจํา คา
ลางเวลา คาอาหารกลางวัน ประกันสังคม โบนัสประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 
08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

4 ไมเกิน 30 ม.6-ปวช/ไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

นํ้าประปา แอร และกอสราง

โทร .053-597351,081-9514090

หนา้ 19/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด หัวหนาชาง มีประสบการณในงานระบบ นํ้า ลม ไฟ แอร และกอสราง อยางนอย 5 ป มี
ใบขับข่ีรถยนต มีความขยันและซ่ือสัตย มนุษยสัมพันธดี เขากับเพ่ือนรวมงาน
ได / เงินเดือนประจํา คาลวงเวลา ประกันกันสังคม คาโทรศัพท โบนัส
ประจําป คานํ้ามันรถ 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 
08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

2 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

นํ้าประปา แอร และกอสราง

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันฝายผลิต,
คลังสินคา,แมบาน

สุขภาพแข็งแรง ทํางานลวงเวลาได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขับรถหัวลาก**ดวน** มีใบอนุญาตขับรถ ท.3 หรือ ท.4 รูจักเสนทางในขนสงสินคา ลาดกระบัง 
ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง มีความรูทักษะในการดูแลรักษารถยนตได
เบ้ืองตน สามารถเร่ิมงานไดทันท่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

4 23-40 ม.6/ข้ึนไป

100 18-45 ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 20/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานเปนกะได ประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff สามารถทํางานเปนกะได ประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต2 23-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร

2 23-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff สามารถทํางานเปนกะได ประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดไดตามท่ีบริษัทกําหนด ยินดีรับนักศึกษา
จบใหม สาขาสงเสริมการเกษตร พืชไร กีฎวิทยา 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

2 23-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

10 22-35 ป.ตรี/สงเสริม
การเกษตร พืชไร กีฏ
วิทยา หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 21/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่คลังสินคา สามารถทํางานเปนกะได มีประบการณดานคลังสินคาต้ังแต 1 ปข้ึนไป ยินดี
รับรักศึกษาจบใหม สาขาดานโลจิสติกส สามารถขับรถฟอรคลิฟทไดจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขายตางประเทศ มีประสบการณดานการขายหรือการตลาด อยางนอย 1-2 ป ใชภาษาอังกฤษ

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

2 25-35 ป.ตรี/ข้ึนไป การขาย 
ไดดี สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได หากสามาถใชภาษาจีนหรือญ่ีปุน
ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน มีประสบการณในการทํางานระดับผูจัดการ 3-4 ปข้ึนไป มีทักษะภาษาอังกฤษ
 หากมีประสบการณการทํางานบัญชีผานระบบ SAP และบริหารจัดการ
เก่ียวกับ BOI จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

2 38 ปข้ึนไป ป.ตรี/- ป.โท สาขา
บัญชีและการเงิน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

การตลาด หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 23/05/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 22/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางแตงประกอบตัวเรือน - เพศชาย - หญิง อายุไมเกิน 45 ป - มีประสบการณ อยางนอย 3 ปข้ึน 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) แคชเชียรศูนยบริการ - สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได - มีมนุษยสัมพันธดี มีใจบริการ
ลูกคาท่ีมาติดตอ - สามารถทํางานภายใตภาวะกดดันไดดี - มีประสบการจะ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - เบ้ียขยัน 

1 22 ปวส.-ป.ตรี/บริหารธุกิจ
,คอมธุรกิจ,บัญชี อ่ืนๆ

10 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางฝง(Setting) -เพศชาย - หญิง อายุไมเกิน 45 ป -มีประสบการณ ฝงทอง 14K,18K อยาง
นอย 3 ปข้ึน -สามารถทํางานและควบคุมกําหนดสงงานได 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

30 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

หนา้ 23/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมสินคาเบ็ดเตล็ด,เคร่ือง
เย็น

- สามารถซอมสินคาเบ็ดเตล็ด เชน เตารีด พัดลมไอเย็น เคร่ืองซักผา ติดตู
หยอดเหรียญ ฯลฯ - สามารถซอมสินคาเคร่ืองเย็นได เชน แอร ตูเย็น ตูแช 
ฯลฯ - มีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต สวัสดิการ - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - 
เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางขัด(Polishing) -เพศชาย - หญิง อายุไมเกิน 45 ป -มีประสบการณ ขัดทอง 14K,18K อยาง

2 22 ปวช.-ปวส./ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส

20 อายุไมเกิน ม.3 ข้ึนไป/-บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางขัด(Polishing) -เพศชาย - หญิง อายุไมเกิน 45 ป -มีประสบการณ ขัดทอง 14K,18K อยาง
นอย 3 ปข้ึน -ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด พนักงานตรวจสอบสินคา ใชคอมพิวเตอรพ้ินฐานได 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 30/05/2561

1 21-30 ม.6/ข้ึนไป ทุกสาขา

20 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

และฟารมสุกร

โทร .053-581221,581378-9
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมสินคาเบ็ดเตล็ด,เคร่ือง
เย็น

 สวัสดิการ - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
,เคร่ืองใชไฟฟา

สามารติดต้ังเคร่ืองใชไฟฟาได - สามารถติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศไดจะพิจารณา
เปนพิเศษ - มีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต สวัสดิการ - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน
 - เบ้ียขยัน 

5 22 ปวช.-ปวส./ไฟฟา
,อิเล็กทรอนิกส

2 22 ปวช.-ปวส./ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส

 - เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท สํานักงานบัญชี ไทยรันตา จํากัด พนักงานบัญชี มีโอที ประกันสังคม สามารถทํางานลวงเวลาได 

134/6   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง ตามประสบการณ  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ใหบริการจัดทําบัญชี ปดรับสมัคร 23/05/2561

e-mail:thairanta.acc@gmail.com

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี /สาขาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:thairanta.acc@gmail.com

โทร .081-9505039
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง จะ
พิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คา
นํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

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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