ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน หมู 4 ต. บาน
กลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

ตําแหนง
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ฝาย
ประกอบ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1
25 - 35 ปวส.-ป.ตรี/สาขาวิชาที่ - ตองมีประสบการณไมนอยกวา 3 ป ในการทํางานตรงกับสายงานบันทึก
เกี่ยวของ
ขอมูล หรือใกลเคียง - มีความละเอียดรอบคอบ แมนยําในการวิเคราะหและ
แกไขปญหา ใฝเรียนรู - มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธที่ดี
กระตือรือรน ปรับตัวทํางานเปนทีมไดดี และมีทัศนคติที่ดีตองานที่ได
รับผิดชอบ
เพศ หญิง

คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ชิ้นสวนเพื่อการสงออก
e-mail:passuree_g@berninathailand.com
โทร .053-581343,053-581351
หจก.ลําพูนไอซ
6 หมู 1 ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รานอาหาร
โทร .053-511452/052-031188

ปดรับสมัคร 7 ต.ค. 61

เสริฟ
คาจาง 310/วัน บาท

2

30 ปขึ้นไป ม.3-ม.6/-

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน13.00-22.00 น.
ปดรับสมัคร 28/10/2561
หน ้า 1/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
หจก.ลําพูนไอซ

ตําแหนง
ผูชวยหองครัว

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 30 ปขึ้นไป ม.3-ม.6/-

6 หมู 1 ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ หญิง
คาจาง 310/วัน บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน13.00-22.00 น.

ประเภทกิจการ รานอาหาร
โทร .053-511452/052-031188
บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส จํากัด
184/1 ม.11 หมู 11 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารทั่วไป
โทร .053-091297-9
บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส จํากัด
184/1 ม.11 หมู 11 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารทั่วไป
โทร .053-091297-9
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด

ปดรับสมัคร 28/10/2561
พนักงานขับรถ

1

30 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 28/10/2561

คาจาง ตามตกลง บาท

พนักงานเขียนแบบ

1

21 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/โยธา

178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 9,000-10,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้ง
ปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง อาหารกลางวัน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 28/10/2561

คาจาง ตามตกลง บาท

พนักงานบัญชี

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง อาหารกลางวัน

1

ไมเกิน 35 ปวส./ขึ้นไป บัญชี
หรือสาขาที่เกี่ยวของ

มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ ทํางานภายใตความกดดันในที่ทํางาน
ไดดี
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 28/10/2561

หน ้า 2/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด
178 หมู - ต. ในเมือง

ตําแหนง
พนักงานสต็อก

อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 9,000-10,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท
พนักงานจัดเลี้ยง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1
ไมเกิน 35 ปวส./ขึ้นไป ไมจํากัด สุขภาพแข็งแรง ทํางานภายใตความกดดันในที่ทํางานไดดี
สาขา
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 28/10/2561
1

18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป/

118 หมู 15 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม
โทร .053-090149-51 โทรสาร: 053-090150
ตอ 200
บ.เวิ
ลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด

มีประสบการณืในดานการจัดเลี้ยงจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง บาท

เจาหนาที่ธุรการ

109 หมู 2 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ
e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com
โทร .053-525171-2 fax 053-525173
บริษัท อาจิเซน (ประเทศไทย) จํากัด สาขาแจม
ผูชวยกุก
ฟา ลําพูน
179 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310 บาท
ประเภทกิจการ อาหารญี่ปุน
โทร .080-4954592

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร
1

4

25-35

/ปวช ขึ้นไป

18 ปขึ้นไป ไมจํากัด/-

คุณสมบัติผูสมัคร -สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี -พรอมที่จะเรียนรูงาน
เอกสารการสมัคร -สําเนาบัตร ปชช/ทะเบียนบาน -วุฒิการศึกษา -รูปถาย 1
ใบ
เพศ หญิง สวนสูง - น้ําหนักชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.30 และ ส 08.00-17.00
ปดรับสมัคร จนกวาจะไดรับ

สวัสดิการ - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม - โอที เวลาทํางาน 10.00 - 19.00
น. และ 12.00 - 21.00 น.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 27/10/2561
หน ้า 3/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท อาจิเซน (ประเทศไทย) จํากัด สาขาแจม
ฟา ลําพูน
179 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อาหารญี่ปุน
โทร .080-4954592
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด

ตําแหนง
พนักงานเสิรฟ

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด/สวัสดิการ - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม - โอที เวลาทํางาน 10.00 - 19.00
น. และ 12.00 - 21.00 น.
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 27/10/2561

คาจาง 310 บาท

พนักงานควบคุมคลังสินคา

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง หมู 11 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000 ขึ้นไป บาท
ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อ
การสงออก
e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp
โทร .053-597121-2
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
พนักงานบัญชี **ดวนที่สุด**

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง ตามโครงสรางองคกร
บาท

1

18 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป ทุกสาขา สามารถทํางานลวงเวลาได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 27/10/2561

1

ไมเกิน 35 ป ปวส.ขึ้นไป/การบัญชี -งานที่เกี่ยวของกับทางบัญชีรวมถึงการบันทึก/ จัดเก็บ /รวบรวม และ
หรือ สาขาวิชาใดวิชา ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทางบัญชี เปนตน -และอื่นๆที่ไดรับ
หนึ่งทางดานบัญชี
มอบหมาย **สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -คารักษาพยาบาล
ญาติสายตรง -ประกันอุบัติเหตุกลุม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO
ปดรับสมัคร 31/10/2561

หน ้า 4/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท เค ที เอ็น ฟารมมิ่ง จํากัด
246 หมู 7 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนาย ผลิต พืชผลทาง
การเกษตร
โทร .081-6712737
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล

ตําแหนง
ธุรการบัญชี

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 25 ปขึ้นไป ปวช./ป.ตรี สาขาบัญชี มีประกันสังคม คาลวงเวลา มีโบนัส มีพื้นฐานทางดานการบัญชี
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 27/10/2561

คาจาง 310/วัน บาท

พนักงานคอมพิวเตอร *ดวน*

1

ไมเกิน 35 ป ปวส.ขึ้นไป/
คอมพิวเตอรธุรกิจ ,
คอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา หรืออื่นๆที่
เกี่ยวของ

-สามารถจัดทําโปรกแกรมดูแล / บํารุงรักษา Internet และอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับระบบคอมพิวเตอรและสามารถดูแล Software ของ รพ ของ รพ. สามารถบันทึกขอมูลสถิติตางๆ/ประมวลผลได -และหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย **สวัสดิการ** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม
-คารักษาพยาบาลญาติสายตรง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO

คาจาง ตามโครงสรางองคกร
บาท

ปดรับสมัคร 31/10/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

พนักงานจายอาหาร *ดวน*

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

คาจาง ตามโครงสรางองคกร
บาท

2

ไมเกิน 35 ป ม.3 ขึ้นไป/-

-รับ/สง อาหารผูปวยในตามการควบคุมของนักโภชนากร -ชวยงานในครัว อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย **สวัสดิการ** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานตามตารางเวร
ปดรับสมัคร 30/10/2561

หน ้า 5/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน

218 หมู 3 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน
โทร .0-5351-1184,0-5351-2003

ตําแหนง
พนักงานเวรเปล *ดวน*

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ขึ้นไป/-คอยดูแล/อํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการทั้งในการใชรถนั่งและรถนอน
-ชวยเหลือในการรับ-สง ผูปวย ขึ้น-ลง จากรถ -รับ-สง ผูปวยภายใน
โรงพยาบาล ระหวางแผนกตางๆ -ดูแลอุปกรณตางๆใหพรอมใชอยูเเสมอ อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย **สวัสดิการ** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง

คาจาง ตามโครงสรางองคกร
บาท

พนักงานขับรถยนต

คาจาง 8,000 บาท

เพศ ชาย สวนสูง - น้ําหนักชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT
ปดรับสมัคร 30/10/2561

1

25-50

ม.6/-

คุณสมบัติ 1.มีประสบการณในการขับรถและมีใบอนุญาตขับขี่ 2.สามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาและออกนอกพื้นที่ได ระยะเวลาการจาง ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562 ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวย
ตนเองไดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน ชั้น 1 ถ.หนาวัดพระยืน ต.เวียงยอง
อ.เมือง จ.ลําพูน เบอรโทร 053-511184 , 053-561483 ตั้งแตวันที่ 26 ก.ย.
-11 ต.ค. 2561 ในวัน เวลาราชการ ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมในการ
สมัครแตอยางใด กําหนดสอบคัดเลือกผูสมัคร วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา
10.00 น. ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
รายชื่อผูผานการคัดเลือก วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ สํานักงานพาณิชย
จังหวัดลําพูน กําหนดรายงานตัว วันที่ 16 ตุลาคม 2561
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/10/2561
หน ้า 6/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ตําแหนง
ชางไฟฟา/ชางแอร

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
10 21 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีความขยัน อดทน มีเบี้ยขยัน โบนัส หากมีประสบการณจะพิจารณาเปน
พิเศษ

148/8 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ การติดตั้งสาธารณูปโภค

ปดรับสมัคร 26/10/2561

โทร .053-582742,582743,081-9524636
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน

218 หมู 3 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน
โทร .0-5351-1184,0-5351-2003

เจาหนาที่บันทึกขอมูล

คาจาง 10,000 บาท

1

25-35

ป.ตรีทุกสาขา

คุณสมบัติ 1.มีความรูความสามารถและชํานาญดานคอมพิวเตอร 2.สามารถ
ขับรถยนตได 3.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกพื้นที่ได 4.มีมนุษย
สัมพันธที่ดี ทํางานคลองแคลว วองไง ระยะเวลาการจาง ตั้งแตเดือน ตุลาคม
2561- มีนาคม 2562 ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน ชั้น 1 ถ.หนาวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง
จ.ลําพูน เบอรโทร 053-511184 , 053-561483 ตั้งแตวันที่ 26 ก.ย. -11 ต.ค.
2561 ในวัน เวลาราชการ ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครแต
อยางใด กําหนดสอบคัดเลือกผูสมัคร วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู
ผานการคัดเลือก วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน
กําหนดรายงานตัว วันที่ 16 ตุลาคม 2561
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/10/2561
หน ้า 7/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ลีดีไซน จํากัด

ตําแหนง
ชางทอง-ชางเหล็ก

237 หมู 7 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
โทร .052-030135
บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด

212/2 หมู 10 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
e-mail:job@bluechips.co.th
โทร .053-371000
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด

11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ การทําแมพิมพประดิษฐและซอมแซมเครื่องประดับเทโลหะหลอมลงใน
แมพิมพ ฯลฯ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง ตามตกลง บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/10/2561

ฝายผลิต

20

18 ป ขึ้นไป ม.3/-

1

22 ป ขึ้นไป ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ Male and age not over 35 years old. Bachelor degree in Electrical
หรือสาขาที่เกี่ยวของ engineering or equivalent in related field. Good command in
English. Knowledge in ISO quality and environmental
management system will be preferable. Knowledge in CAD skill
and ISO/TS16949 will be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา
โบนัส เบี้ยขยัน ชุดฟอรม คาเลี้ยงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ

คาจาง บาท

Engineer

คาจาง 15,000-20,000 บาท

-ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -ชุดยูนิฟอรม -เบี้ยขยัน -คาอาหาร -คา
น้ํามันรถ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร จนกวาจะไดคน

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท
ปดรับสมัคร 10/10/2561

หน ้า 8/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด

11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ตําแหนง
พนักงานขับรถ (ดวน)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 22 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป/มีที่พักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม หรือจังหวัดลําพูน สามารถตรวจเช็คและ
ดูแลรักษารถยนตและรถบรรทุกได หากมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2หรือมี
ประสบการณในการขับรถรับ-สงผูบริหาร 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา,คาเดินทาง เบี้ยขยัน ชุดฟอรม คาเลี้ยงดูบุตร
และบิดามารดา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท
ปดรับสมัคร 10/10/2561

คาจาง รายเดือน N/A บาท

ชางมิลลิ่ง

95/1 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ขึ้นรูปโลหะ
e-mail:siamtool@csloxinfo.com
โทร .053-525021-4
บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ บาท

95/1 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ขึ้นรูปโลหะ
e-mail:siamtool@csloxinfo.com
โทร .053-525021-4

คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ บาท

ชาง CNC Milling

3

23 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

1. มีประสบการทํางานเครื่องMilling อยางนอย 1 ป 2. อานแบบไดดี 3. ใช
เครื่องมือวัดละเอียดไดดี 4. พรอมทํางาน ติดตอสมัครไดที่บริษัท ไดทุกวัน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร 10/10/2561

3

23 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

1. มีประสบการทํางานเครื่อง CNC อยางนอย 1 ป 2. อานแบบไดดี 3. ใช
เครื่องมือวัดละเอียดไดดี 4. พรอมทํางาน ติดตอสมัครไดที่บริษัท ไดทุกวัน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร 05/10/2561

หน ้า 9/10

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ดาตามาร (ประเทศไทย) จํากัด

179/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตไมโครชิพ RFID
e-mail:Sombatthong@datamars.com
โทร .053-582816

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
Human Resources Officer 1
ไมจํากัด ปวส.-ป.ตรี/Bachelor MAIN DUTIES • Executes under supervision recruiting and
degree in Human processes to support the hiring needs of the open position •
resource
Handle orientation/ onboarding for new employees • Support and
management or
assist new employees regarding regulations, work rules, lockers,
related fields
uniforms etc. • Responsible for processing all employee benefits
such as social securities, hospital, insurance, etc. • Monitor daily
attendance/ leave • Handling payroll processing and contracts for
operator level • Coordinate training and carried out training
activities • Monitor and track training record • Provide
administrative supports in Human Resource function • Daily
management in G/A and facilities support • Perform HR-related
documentation • Manage and monitor the operator level data
base to be accurate on a timely basis • Maintain HR related
reports e.g. personnel changes/ movement, attendance etc. •
Create and manage internal relationship activities. • Maintain ISO
9000 system • Perform other related duties as required
REQUIREMENTS Bachelor degree in Human resource
management or related fields At least 3 years experience in
required position.
คาจาง N/A บาท

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง ไมจํากัด น้ําหนักไมจํากัด ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร U rgent

โทรศัพท 053-525543-4 โทรสาร 053-525543 ตอ 502
หน ้า 10/10

