
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

หจก. ก.เพ่ิมพูนการชาง ชางซอมบํารุงเครื่องจักร เง่ือนไข รูเร่ืองเคร่ืองมือชางไดดีและรับฟงคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายไดดี ทด
ตอนแรงกดดันไดดี ขยัน ตรงตอเวลา สวัสดิการ 1.คาอาหารกลางวัน 2.ชุดฟร
อมทํางาน ตองผานการทดลองงาน 3.โบนัสประจําป 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

2 25 ปวช.-ปวส./ชางกล , 
ชางยนต

อมทํางาน ตองผานการทดลองงาน 3.โบนัสประจําป 

283/7  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ึนตํ่า  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 17.00 น  

ปดรับสมัคร 01-03-2561

โทร .053-093636

หจก. ก.เพ่ิมพูนการชาง ชางเช่ือม เง่ือนไข ตองการคนท่ีมีประสบการณในดานการเช่ือมช้ินงานตางๆและท่ีไดรับ
มอบหมายได เช่ือมอากอน เช่ือมสแตนเลส เช่ือมอลูมิเนียม เช่ือมโลหะท่ัวไป
ได *****ตองการคนท่ีการงานจริงๆ เๆทาน้ัน***** สวัสดิการ 1.คาอาหาร
กลางวัน 2.ชุดฟรอมทํางาน ตองผานการทดลองงาน 3.โบนัสประจําป 

283/7  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามท่ีตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 17.00 น  

ปดรับสมัคร 01-03-2561

2 30 ปวช.-ปวส./ชางเช่ือม

ประเภทกิจการ รับจางกลัง ควาน เช่ือมโลหะ และพลาสติก

ประเภทกิจการ รับจางกลัง ควาน เช่ือมโลหะ และพลาสติก ปดรับสมัคร 01-03-2561

โทร .053-093636

ประเภทกิจการ รับจางกลัง ควาน เช่ือมโลหะ และพลาสติก
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง - มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, -
 คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00
 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

2 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

โทร .053-582789 , 081-7839506

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ืง - มีประสบการณในการใชเคร่ืองมิลล่ิง จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, -
 คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00
 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

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

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

2 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

หนา้ 2/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

-หากเคยทํางานในโรงงานอุตสาหกกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ -มีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีสามารถเขากะได ----- สวัสดิการ โบนัส เบ้ียขยัน คา
เดินทาง คาโอที ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 28/2/2018

1 22 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็กฯมเคร่ืองกล
และอ่ืน  ๆหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 28/2/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
(ดวน)

หากสามารถใชไมโครสโคปจะพิจารณาเปนพิเศษ -เพศชายหากมีใบขับข่ี
ประเภทสอง จะพิจารณาเปนพิเศษ ----------- สวัสดิการ โบนัส คาเดินทาง 
โอที เบ้ียขยัน คากะ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 13/2/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

2 20 ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด หัวหนาฝายจัดซ้ือ ลักษณะงาน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานในสวนของงาน
จัดซ้ือ ตรวจสอบเอกสารใบส่ังซ้ือ โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เก็บขอมูลเพ่ือคัดเลือกผูขาย ผูใหบริการ โดยขอขอมูลจากผูขายและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกบริษัทฯ ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการออกใบส่ังซ้ือและการส่ังซ้ือ สํารวจและประเมินคุณภาพผูขาย
 สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุม,ตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 2
 คร้ัง,ลากิจ 6 วันตอป เปนตน คุณสมบัติ 1.มีความรับผิดชอบสูง, ละเอียด
รอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธดี 2.มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรคลอง 3.มี
ประสบการณในงานจัดซ้ือ จะไดรับการพิจรณาเปนพิเศษ 

1 22 ถึง 35 ปวส.-ป.ตรี/การจัดการ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท กสิสุรีย จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย ประกันสังคม , ประกันชีวิต , เบ้ียขยัน , วันหยุดประจําป , ชุดพนักงาน 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานมี 3 กะ  

ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว

2 21-40 ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-584302-5

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กสิสุรีย จํากัด คนสวน -ประกันสังคม , ประกันชีวิต , เบ้ียขยัน , วันหยุดประจําป , ชุดพนักงาน 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

e-mail:-

โทร .053-584302-5

บริษัท กสิสุรีย จํากัด เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย -ประกันสังคม,ประกันชีวิต,ชุดพนักงาน,เบ้ียขยัน,วันหยุดประจําป 

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว

1 21-45 ป.6/ข้ึนไป

1 21-45 ป.6/

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-584302-5

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด เจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทํางาน(จป)

ลักษณะงาน งานดานระบบความปลอดภัยในโรงงาน งานดานปฏิบัติตามกฏ
หมายความปลอดภัย เสนอแนะนายจางปรับปรุงใหสถานประกอบการมี
ความปลอดภัย สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุม,ตรวจสุขภาพ
อยางนอยปละ 2 คร้ัง,ลากิจ 6 วันตอป เปนตน คุณสมบัติ 1. มีความขยัน 
อดทน 2. มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรคลอง 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

1 22 ถึง 35 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม

โทร .053-007501 Fax.053-007500
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด วิศวกรเครื่องกล ลักษณะงาน 1.ควบคุม ดูแล และวางแผนการใชงานเคร่ืองจักรกลในโรงโมท้ัง
ระบบ 2.หากเคร่ืองจักรมีปญหาสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข
ได 3.ดูแล บํารุงรักษา รถสิบลอ รถพวงในโรงโมท้ังหมด 4.ประชุมรายงานผล
ตอผูบริหาร และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม ประกัน
อุบัติเหตุกลุม,ตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 2 คร้ัง,ลากิจ 6 วันตอป เปนตน 
คุณสมบัติ 1. มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว ) 2. มีความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนมา 
และสามารถนํามาประยุกตใชในหนางานไดจริง 3. มีความขยัน อดทน พรอม
เรียนรูส่ิงใหมๆอยูเสมอ 4. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูณ 5. หากมี
ประสบการณทํางานในเหมืองหรือโรงโมมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ไมจํากัด

1 25 ถึง 50 ป.ตรี/วิศวกรเคร่ืองกล

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด วิศวกรไฟฟา ลักษณะงาน 1.ควบคุม ดูแล และวางแผนการใชงานระบบไฟฟาในโรงโมท้ัง
ระบบ 2.หากระบบไฟฟามีปญหาสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนว
ทางแกไขได 3.ประชุมรายงานผลตอผูบริหาร และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย
 สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุม,ตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 2
 คร้ัง,ลากิจ 6 วันตอป เปนตน คุณสมบัติ 1. มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว ) 2. มี
ความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนมา และสามารถนํามาประยุกตใชในหนางานไดจริง 
3. มีความขยัน อดทน พรอมเรียนรูส่ิงใหมๆอยูเสมอ 4. มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงสมบูณ 5. หากมีประสบการณทํางานในเหมืองหรือโรงโมมากอนจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

1 25 ถึง 50 ป.ตรี/วิศวกรไฟฟา

ปดรับสมัคร

โทร .053-007501 Fax.053-007500

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Maintenance Expertise 
(จนท.ซอมบํารุง)

มีประสบการณ 1 ปข้ึนไปในสายงานซอมบํารุงในโรงงานอุตสาหกรรม 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขาชาง
กลโรงงาน 
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Product Designer / R&D 
Expertise (จนท.ออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ)

มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Sketup , Solid Work, Auto
 CAD ไดเปนอยางดี สามารถอานแบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี
 มีประสบการณในสายงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

3 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/ออกแบบ
ผลิตภัณฑ หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569999

หนา้ 7/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Packing Engineer (วิศวกร
โรงงาน)

At least 1-2 years’ experience in manufacturing field and within 
automation machine, PLC, Automatic system, Control system, 
Hydraulic system มีประสบการณ ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการ
ผลิต วางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสายงานแปรรูปโลหะ หรือ
ข้ึนรูปอลูมิเนียม จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชเคร่ืองมือวัดในงาน
วิศวกรรมได สามารถอานแบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี มี
ทักษะในการประสานงานท่ีดี มีทักษะการคํานวณ และวิเคราะหขอมูลทาง
วิศวกรรม 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Productivity Control 
Engineer (วิศวกร

ประสิทธิภาพ)

มีประสบการณ ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสายงานแปรรูปโลหะ หรือข้ึนรูปอลูมิเนียม จะ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชเคร่ืองมือวัดในงานวิศวกรรมได สามารถอาน
แบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี มีทักษะในการประสานงานท่ีดี 
มีทักษะการคํานวณ และวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม สามารถใชโปรแกรม 
Auto Cad, Solid Work, Microsoft Office ไดเปนอยางดี มีความรูเก่ียวกับ
ระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

10 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 8/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Industrial Engineer / ECS 
(วิศวกรโรงงาน)

สามารถใชเคร่ืองมือวัดในงานวิศวกรรมได สามารถอานแบบทางวิศวกรรม 
(Drawing) ไดเปนอยางดี สามารถใชโปรแกรม Auto Cad, Solid Work, 
Microsoft Office ไดเปนอยางดี มีความรูเก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO 
14001, QCC, Kaizen ,Fabrication part function จัดเตรียม ประสานงาน
 จัดหาผูขาย ตรวจสอบความถูกตอง 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล, 
ไฟฟา, หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Purchase Engineer (วิศวกร
จัดซ้ือ)

มีทักษะการคํานวณ และวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม สามารถใชเคร่ืองมือวัด
ในงานวิศวกรรมได สามารถอานแบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี
 มีประสบการณในสายงานจัดซ้ือไมนอยกวา 1 ป 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 9/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Quality Control 
Technician (วิศวกรควบคุม

คุณภาพ)

At least 2 years experience in quality function มีประสบการณ ใน
สายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต วางแผนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสายงานแปรรูปโลหะ หรือข้ึนรูปอลูมิเนียม จะพิจารณา
เปนพิเศษ สามารถใชเคร่ืองมือวัดในงานวิศวกรรมได สามารถอานแบบทาง
วิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี มีทักษะในการประสานงานท่ีดี มีทักษะ
การคํานวณ และวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Cost Control Engineer 
(วิศวกรควบคุมตนทุน)

มีทักษะการคํานวณ และวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม สามารถใชเคร่ืองมือวัด
ในงานวิศวกรรมได สามารถอานแบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

2 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569999

หนา้ 10/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Process Owner Engineer 
(วิศวกรควบคุมกระบวนการ

ผลิต)

มีประสบการณ ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสายงานแปรรูปโลหะ หรือข้ึนรูปอลูมิเนียม จะ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชเคร่ืองมือวัดในงานวิศวกรรมได สามารถอาน
แบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี มีทักษะในการประสานงานท่ีดี 
มีทักษะการคํานวณ และวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม มีความรูเก่ียวกับระบบ
 ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

5 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Production Owner 
Engineer (วิศวกรควบคุมการ

ผลิต)

มีประสบการณ ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสายงานแปรรูปโลหะ หรือข้ึนรูปอลูมิเนียม จะ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชเคร่ืองมือวัดในงานวิศวกรรมได สามารถอาน
แบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี มีทักษะในการประสานงานท่ีดี 
มีทักษะการคํานวณ และวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

5 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 11/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ดาตามาร (ประเทศไทย) จํากัด Maintenance Technician 
(50% NPI, 50% MNT)

Qualification: • Male, Thai Nationality, Age 22-40 years old • 
Diploma degree in Electronics/ Electrical /Mechanical or related 
field. • At least 1 year working experiences in RFID or Electronics 
company related, experience in coil winding machine and 
bonding machine is preferable. • Have skill in Auto CAD, Solid 
work and PLC Programming will be advantage. • Have Knowledge 
in Quality, Productive Tool, Fault tree analysis, SPC , Six-Sigma 
will be advantage. • Have skill of electrical and electronics circuit 
diagram/ analysis/ checking/ repairing and connecting • Computer 
skill for MS Office skills, Word, Excel, Outlook • A fair English 
communication skill, able to speak English is preferable 

1 22-40 ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด

communication skill, able to speak English is preferable 

179/1   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง 160 Up  นํ้าหนัก50-70  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00, 
19.00-04.00  ประเภทกิจการ ผลิตไมโครชิพ RFID ปดรับสมัคร Urgent

e-mail:Sombatthong@datamars.com

โทร .053-582816

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

เจาหนาท่ีแพทเทริ์น รายละเอียดของงาน 1.จัดทําแพทเทิรนตามรูปแบบสเปกท่ีลูกคาตองการ เพ่ือ
เปนตนแบบสําหรับการส่ังซ้ือ ท้ังงานไลคราและชุดประดานํ้า 2.แกไข
ปรับปรุงแพทเทิรนตามท่ีลูกคาตองการ 3.วางตําแหนงโลโกสกรีนไดถูกตอง
ตามท่ีลูกคากําหนด 4.ขยายไซรแพทเทิรนตามคําส่ังซ้ือของลูกคา 

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

2 24-38 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
หนา้ 12/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

เจาหนาท่ีบัญชี รายละเอียดของงาน 1.Issue debit note/credit note. 2.Update 
Account Receivable. 3.Job cost report. 4.Export report from S21 
to support financial report. 5.Reconcile AR. 

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 ปวส.-ป.ตรี/การบัญชี

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

สํานักงานเทศลาลตําบลตนธง พนักงานจางท่ัวไป ประจํากอง
ชาง

-ปฏิบัติงานซอมบํารุง/ชวยงานชาง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคล อตรา
คาตอบแทน ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท คาครองชีพช่ัวคราว 
เดือนละ 1,000 บาท รามเปนเงิน 10,000 บาท รับสมัครต้ังแตวันท่ี 26 
มกราคม 61-15 กุมภาพันธ 61 รับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองท่ี ณ 
งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบบตนธง ในวันและ
เวลาราชการ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 100 บาทและ
เงินคาธรรมเนียาในการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด  ๆ

-  หมู -  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ราชการ ปดรับสมัคร 16/02/2561

1 18-60 ม.3/-

ประเภทกิจการ ราชการ ปดรับสมัคร 16/02/2561

โทร .0 5353 4775 ตอ 603

หนา้ 13/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก
หัวพูกัน

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.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนดประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

1 20-35 ม.3/-

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย เจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทํางาน ระดับวิชาชีพ

1.สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 2.มี
ประสบการณในการทํางาน 2 ป ข้ึนไป 3.มีความม่ันใจในตนเอง มีมนุษย
สัมพันธดี ชอบทํางานกับผูคน มีจิตอาสา 4.มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีความรับผิดชอบ ในตัวเอง มีความมุงม่ันในการทํางาน 5.สามารถ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได 6.มีความรู ดานISO 9001, ISO 14001 
สวัสดิการ 1.เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คากะ คาเบ้ียขยัน
 โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

1 24-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 14/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 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.มีภูมิลําเนา/ท่ีพักอาศัย อยูในจังหวัดเชียงใหม 2.สุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 3.ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม 4.มี
ใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงิน
เพ่ิมหลังผานทดลองงาน/เงินชวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร   

ปดรับสมัคร ไมกําหนดประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

1 30-45 ม.3/-

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

สันกอกเจริญฟารม ธุรการโรงเชือด ย่ืนใบสมัตรท่ีสันกอกเจริญฟารม 086-4312147 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

สันกอกเจริญฟารม คนขับรถสงหมู ย่ืนใบสมัครไดท่ี สันกอกเจริญฟารม 086-4312147 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

1 ปวช./

2 /

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

หนา้ 15/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด เจาหนาท่ีประจําจุดรับซ้ือมัน
ฝรั่ง

-เจาหนาท่ีประจําจุดรับซ้ือมันฝร่ังในเขตภาคเหนือ -เปนการจางงานกําหนด
ระยะเวลา มกราคม - เมษายน 2561 -สามารถทํางานในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
 -ท่ีพักฟรี การเดินทางฟรี ไปพรอมกับทีมรับซ้ือมันฝร่ัง -คาอาหาร 100 บาท
ตอวัน 99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง310/330/350/370  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานรักษาความปลอดภัย
 *ดวนท่ีสุด*

-ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกันอุบัติเหตุกลุม **** 
ดูแลและรักษาความปลอดภัยใหแกผูมาใชบริการ พนักงาน และอ่ืน  ๆตามท่ี

85 18 ข้ึนไป ป.6/ทุกสาขา

1 อายุไมเกิน 
45 ป

ป.6/-
 *ดวนท่ีสุด* ดูแลและรักษาความปลอดภัยใหแกผูมาใชบริการ พนักงาน และอ่ืน  ๆตามท่ี

ไดรับมอบหมายงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/2/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Resin - Enamel เพศชาย วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนข้ีนไป มีอายุต้ังแต 21 ป ถึง 45 ป
 สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลร่ี
 ดานงาน Resin - Enamel 1 ปข้ึนไป สวัสดิการอ่ืน  ๆชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน 
คาอาหาร คานํ้ามันรถ และคาประสบการณ 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 28/2/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

45 ป

1 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155
หนา้ 16/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางไฟฟา - ประสบการณการทํางาน 0-1 ป ข้ึนไป - มีทักษะอาชีพดานชางไฟฟา - 
สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได - มีความรับผิดชอบในการทํางาน
สูง - มีมนุษยสัมพันธดี - สามารถทํางานลวงเวลาได - อดทน และสามารถ
ทํางานภายใตแรงกดดันได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

2 22 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา

โทร .053-581222-3 ตอ 109

สํานักงานเทศลาลตําบลตนธง พนักงานจัางท่ัวไป ประจํา 
สํานักปลัดเทศบาล

1.ปฏิบัติงานขับรถกูชีพ - กูภัยและปฏิบัติงานดานกูชีพ - กูภัย จํานวน 2 
อัตรา - มีใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล 2.ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง และ
ปฏิบัติงานดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา -มี
ใบอนุญาตขับรถประเภท บ.2 / ท.2 อตราคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท รามเปนเงิน 
10,000 บาท รับสมัครต้ังแตวันท่ี 26 มกราคม 61-15 กุมภาพันธ 61 รับใบ
สมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองท่ี ณ งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบบตนธง ในวันและเวลาราชการ ผูสมัครตองเสีย
คาธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 100 บาทและเงินคาธรรมเนียาในการสมัคร
จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด  ๆ

-  หมู -  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9.000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ราชการ ปดรับสมัคร 16/02/2561

4 18-60 ม.3/-

ประเภทกิจการ ราชการ ปดรับสมัคร 16/02/2561

โทร .0 5353 4775 ตอ 603

หนา้ 17/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย แผนก
หัวพูกัน

คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 เพศ 

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.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี -หากมีประสบการณดานชางในโรงงานหรือไฟฟา

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

1 20-35 ม.3/-

1 ไมเกิน 30 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟาบริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี -หากมีประสบการณดานชางในโรงงานหรือไฟฟา
จะพิจารณาเปนพิเศษ -มีสุขภาพแข็งแรง - สวัสดิการ -ประกันสังคม -โบนัส -
เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -โอที -ชุดฟอรม ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 28/2/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หจก.พี วาย เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส ชางไฟฟา

122/25  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8.000-15,000  บาท สวนสูง 160-180  นํ้าหนัก50-75  ชวงเวลาทํางาน8:00-17:00  

ปดรับสมัคร 31-3-18

e-mail:pykengineering88@gmail.com

ประเภทกิจการ จําหนาย และติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

2 25-35 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา

1 ไมเกิน 30 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็กฯมเคร่ืองกล
และอ่ืน  ๆหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:pykengineering88@gmail.com

โทร .053-582163

หนา้ 18/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธงฟา โลจิสติกส จํากัด ฝายการเงิน สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับบพ้ืนฐานได มีท่ีพักให สามารถเขากะได 

488  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน 51130   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .053-096030

บริษัท ธงฟา โลจิสติกส จํากัด ฝายบัญชี สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับบพ้ืนฐานได มีท่ีพักให สามารถเขากะได 

488  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน 51130   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร สงออก

2 21-40 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

2 21-40 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน 51130   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .053-096030

บริษัท นอรทไลน จํากัด พนักงานขับรถบรรทุก (มี
ใบขับข่ี ท2)

ประกันสังคม ชุดพนักงาน 

296  หมู 2  ต. หนองผ้ึง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .081-5949111

บริษัท นอรทไลน จํากัด พนักงานขาย ประกันสังคม ชุดพนักงาน 

296  หมู 2  ต. หนองผ้ึง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 06/03/2561

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร สงออก

2 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

2 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .081-5949111

หนา้ 19/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท นอรทไลน จํากัด พนักงานธุรการ ประกันสังคม ชุดพนักงาน 

296  หมู 2  ต. หนองผ้ึง เพศ หญิง

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .081-5949111

บริษัท นอรทไลน จํากัด พนักงานบัญชี ประกันสังคม ชุดพนักงาน 

296  หมู 2  ต. หนองผ้ึง เพศ หญิง

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 06/03/2561

2 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

2 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .081-5949111

หจก.นอธเวิดเชฟต้ี แอนด ซัพพลาย ผูชวยงานฝายขาย มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office เปนอยางดี มี
ความสามารถในการใชอินเตอรเนตไดเปนอยางดี สามารถขับข่ีรถยนตได 

213  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 06/03/2561

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ชางซอมบํารุงประจําโรงงาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ปดรับสมัคร 06/03/2561

ประเภทกิจการ อุปกรณท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม

โทร .053-597054,053-597056,084-6112617,053-597248

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

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

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

2 23-30 ปวส.-ป.ตรี/
การตลาด/การจัดการ
ท่ัวไป/คอมพิวเตอร/
บัญชี /สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-597121-2

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท คังเซโด จํากัด  ผูชวยฝายบัญชี ใชโปรแกรม MS office ไดดี สามารถขับรถยนตไดพรอมมีใบขับข่ี หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

105/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตภูกันชนิดตาง ๆ ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .053-552345,581515

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

พนักงานขับรถ มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

1 23-35 ม.3/ข้ึนไป

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี /
สาขาท่ีเก่ียวของ

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .0817247553

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

ชางไฟฟา ซอมบํารุงงานระบบไฟฟา งานเช่ือม เบ้ืองตนได 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .0817247553

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

ชางยนต ตรวจสอบสภาพรถเบ้ืองตนได ดูระบบ GPS รถ ดูแลเร่ืองประกัน พรบ. ภาษี
รถของบริษัท 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 06/03/2561

1 23-30 ปวส./ข้ึนไป

1 23-30 ปวส./ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .0817247553
หนา้ 21/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด ชางควบคุมเครื่องจักร รายละเอียดงาน • ดูแลและควบคุมเคร่ืองจักรในระหวางการผลิต • ดูแล, 
บํารุงรักษา รวมท้ังซอมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ ใหพรอมใชงาน • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย • อายุต้ังแต 20 – 45 ป •
 การศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชาไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส • สุขภาพ, 
รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพ
ตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบ B, โลหิตจาง, ความดัน, โรครายแรง
 และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

2 20-45 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟาหรือ
อิเล็กทรอนิกส

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ปดรับสมัคร 10/2/2561

โทร .053 533 008

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติงานดานการผลิตและแปรรูป (เตาฮวยนมสด) • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย • อายุตัง) แต 20 - 45 ป
 • การศึกษา ม.3 ข้ึนไป • สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • 
ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบ
B, โลหิตจาง, ความดัน, โรค รายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางาน
เปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอม
เร่ิมงานทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ปดรับสมัคร 15/2/2561

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

5 20-45 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม  ปดรับสมัคร 15/2/2561

โทร .053 533 008

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

หนา้ 22/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค 
(คนพิการ)

- มีความซ่ือสัตยและรับผิดชอบ ลักษณะงานเปนรานขายสินคาในโรงงานใน
นิคมฯ ช้ือราน เคเค - รับผูพิการทางการเคล่ือนไหว เชน แขน หรือขาลีบขาง
ไดขางหน่ึง หรือน้ิวมือ น้ิวเทาขาด แตสามารถปฏิบัติงานไดฯลฯ - มีเงิน
คืนสตอค ,ประกันสังคม, เส้ือยูนิฟอรมฯ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

1 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร

 คาจาง 305/วัน ผานทดลอง
งาน 9150/ด.  บาท

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค - มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ สามารถเขากะและทําลวงเวลาได - มี
ยานพาหนะสวนบุคคคล - มีเงินวางประกัน 3,000 บาท วางกอน 1,000 กอน
เขาทํางาน - มีเงินคืนสตอคและเปายอดขายให ,ประกันสังคม ,เส้ือยูนิฟอรมฯ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

หางหุนสวนจํากัดปรีชาทอง แมบาน มีใจรักในงานบริการ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได สามารถเขางาน
เปนกะได 

40/2  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ หองพัก ,คอนโด ปดรับสมัคร 06/03/2561

10 18-35 ม.3-ปวช./

1 18-30 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร

 คาจาง 305/วัน ผานทดลอง
งาน 9150/ด.  บาท

ประเภทกิจการ หองพัก ,คอนโด ปดรับสมัคร 06/03/2561

โทร .053-532520,089-6364440
หนา้ 23/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ 
งาน Clean room ระบบระบายอากาศ ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทํา
เอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆมีประสบการณ 3 ปข้ึนไป สงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-569888

1 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Engineer วิศวกรหนวยงาน เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรมMicrosoft office,
 AutoCAD, SolidWork อ่ืน  ๆมีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความ
กระตือรือรน และมีความต้ังใจในการทํางาน มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ
 แกปญหาเฉพาะหนาไดดี มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบตองานไดดี
 สงใบสมัครมาไดท่ี porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-569888
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จํากัด ฝายผลิต เคร่ืองแบบ ขาวกลางวัน เบ้ียขยัน โบนัส ฯลฯ 

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28 กพ.2561

4 ไมเกิน 35 ม.3-ม.6/ทุกสาขา

1 /วิศวกรรมเคร่ืองกล

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยาสมุนไพร ปดรับสมัคร 28 กพ.2561

โทร .053-553250 ตอ 115

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยาสมุนไพร

หนา้ 24/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีพัฒนาโปรแกรม 
(Programmer)

ลักษณะงาน 1.ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม และทําการทดสอบโปรแกรมท่ี
เก่ียวของกับระบบ ERP ของบริษัท 2.ดําเนินการแกไขปญหาในการใชงาน
ของระบบ ERP 3.ดําเนินการติดต้ังและกําหนดคา Client Software ท่ี
เก่ียวของกับระบบ ERP 4.จัดทําเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมและ
คูมือการใชงานโปรแกรม 5.อบรมการใชงานโปรแกรมใหกับผูใชงานระบบ **
คุณสมบัติ 1.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได 2.มีความรูทางดาน Microsoft 
Visual Studio VB.Net, การเขียนคําส่ัง SQL บนฐานขอมูล Microsoft SQL,
 การเขียนคําส่ัง PL/SQL บนฐานขอมูล Oracle, การเขียนรายงานดวย
โปรแกรม Reporting Service/Crystals Report **

1 23-35 ป.ตรี/วิศวะฯ
คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอร

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 23/02/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล *ดวน* - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง *****
 - ใหบริการเข็นผูปวยท้ัง รถน่ัง และ รถนอนใหผูปวยปลอยภัย และอ่ืนๆ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/2/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 25/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีพัฒนาบุคลากร ลักษณะงาน 1.รวมวิเคราะห และออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดรับกับ
เปาหมายองคกร 2.รวมทบทวน และจัดทํา Job description, Training 
Road Map, Training Base Competency 3.การประเมินขีดความสามารถ
รายบุคคล 4.ดําเนินการจัดทํา Career Path & Succession Plan 5.การจัด
อบรม In-House/Public 6.การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
ความรูภายในองคกร (Knowledge Management : KM) 7.การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม **คุณสมบัติ 1.มีความรูดานการพัฒนาบุคลากร 2.มีความรู
เก่ียวกับวิธีการเขียน JDs และ Training Road Map 3.มีความรูเก่ียวกับ
วิธีการประเมิน GAP Evaluation และการประเมินสมรรถนะ (Competency
 Assessment) 4.มีประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรจะพิจารณาเปน
พิเศษ **

1 25-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
รัฐประศาสนศาสตร, 
จิตวิทยา, หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

พิเศษ **

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 20/02/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 26/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Supervisor Urgent !!! 1 1.Experience 3 years up in quality functional, summary customer
 claim(8D) report and Audit Supplier. 2.Experience in PPAP 
preparation and submit to customer about New Model, 
Design/Process change request 3.Experience of analyze in process
 defect, Customer Claim. 4.Have knowledge in IATF 16949, ISO 
9001, ISO 14001 and/or APQP, PPAP, 8D Report, FMEA, Control 
plan MSA, SPC, Calibration is a plus. 5.Experience in Plastic 
injection factory is a plus. 6.Experience in Automotive Part 
manufacturing is a plus. 7.Can communicate in English and 
computer literacy. สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คา
เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

1 25-35 ป.ตรี/ป.ตรี สาขา
Engineering 
(Industrial/Productio
n/Mechanical/Electr
ical or related filed)

เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมระบุ  นํ้าหนักไมระบุ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 27/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QC Supervisor Urgent !!! 1.Experience 3 years up in quality functional, summary customer
 claim(8D) report and Audit Supplier. 2.Experience in PPAP 
preparation and submit to customer about New Model, 
Design/Process change request 3.Experience of analyze in process
 defect, Customer Claim. 4.Have knowledge in IATF 16949, ISO 
9001, ISO 14001 and/or APQP, PPAP, 8D Report, FMEA, Control 
plan MSA, SPC, Calibration is a plus. 5.Experience in Plastic 
injection factory is a plus. 6.Experience in Automotive Part 
manufacturing is a plus. 7.Can communicate in English and 
computer literacy. สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คา
เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

1 22-35 ป.ตรี/สาขา
Engineering 
(Industrial/Productio
n/Mechanical/Electr
ical or related filed)

เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมระบุ  นํ้าหนักไมระบุ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 28/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ลักษณะงาน 1.จัดทําเอกสาร สรุปรายงานผลระบบการควบคุมภายใน 2.
จัดทํารายงานช้ีแจงปญหาท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมิน 3.วางแผนและ
ติดตามประเด็นขอบกพรองท่ีตรวจพบ 4.จัดทําเอกสารเพ่ือรองรับการระ
เมินปนะสิทธิภาพการควบคุมภายใน **คุณสมบัติ 1.มีความรูเก่ียวกับงาน
ทางดานบัญชี 2.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนได 3.มีความรู
เก่ียวกับกฎหมาย J-SOX

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 23-35 ป.ตรี/บัญชี

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีจัดซ้ือ ลักษณะงาน 1.ดูแลเก่ียวกับงบประมาณและแผนงานของแผนก 2.ตรวจสอบ
การขาด ลา มาสายของพนักงานในแผนก เพ่ือนําไปตรวจเทียบกับแผนก
บุคคล 3.การส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณตาง  ๆ4.รับผิดชอบในการควบคุมเอกสาร
ภายในแผนก 5.สรุปผลการดําเนินงาน (Agenda) เทียบกับเปาหมายในแตละ
เดือน 6.การตรวจสอบ Invoice 7.การจัดทําเอกสารขออนุมัติงบระมาณ 8.
จัดทําตนทุนการขาย จํานวนการขาย ประจําเดือน/ป 9.จัดทําขอมูล Cost 
up, Cost down ระจําเดือน 10.การตรวจสอบขอมูล Amortization ของ 
Supplier *คุณสมบัติ 1.สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานไดเปนอยาง
ดี 2.ขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับข่ี 3.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได  

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 13/02/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 22-35 ป.ตรี/

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 29/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ี IT 1. เพศชาย/เพศหญิง อายุ 21-35 ป 2. ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร 
หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มีความรูทักษะการใชโปรแกรม Visual Basic
 / SQL 4. มีความรูทักษะในการบริหารงานท้ัง software , hardware เปน
อยางดี 5. หากมีประสบการณการเขียนโปรแกรม BarCode จะพิจารณาเปน
พิเศษ 6. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานเปนทีมไดดี 7. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี 
ไมมีโรคประจําตัว 8. สามารเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 5/3/18

1 21-35 ป ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ 
สาขาอ่ืน  ๆท่ี

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 5/3/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ืง - มีประสบการณในการใชเคร่ืองมิลล่ิง จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - คาอาหาร,
 คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทร
สอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00
 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร

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

2 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

หนา้ 30/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง - มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - 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 ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00
 - 17.00 น.  

2 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office พ้ืนฐานในการทํางาน 
สําหรับผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ
 คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเขากะ กะกลางวัน กะกลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 5/3/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร

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

10 21-25 ปวส./อิเล็คทรอนิกส

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 31/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ืง  - มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - 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 ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00
 - 17.00 น.  ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร

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

2 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 1. เพศชาย/เพศหญิง อายุ 35 - 45 ป 2. ปริญญาตรี หรือสูงกวา สาขาการ
บัญชีและการเงิน 3. มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 5 ปข้ึนไป มี
ความรูระบบบริหารงานดานบัญชีการเงินอยางดีเย่ียม 4. มีทักษะในการจัดทํา
 Forecast Cash Flow , การหาแหลงเงินทุนตาง  ๆ5. มีทักษะในการใช
โปรแกรมทางบัญชี เชน โปรแกรม Express, Microsoft Office (Excel ข้ัน
สูง) 5. มีความละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี
 6. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 7. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/3/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 35 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บัญชีและการเงิน

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

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 32/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด Assistant Agro 
Development Mgr(Asst 
Engineering Project Mgr) 

Engineering fields

Base in Chaiprakarn Chiang Mai. Job Responsibilities •Manage cool 
room capacity and equipment to meet AOP (Annual Operation 
Plan) and comply with PI (PepsiCo) Standard. •Manage on seed 
quality control during inspection in seed grading process before 
receive seed into cool room. •Manage seed storage conditions to 
align with global standard to ensure on the quality preservation. 
•Analyze potato inventory report related to function. •Control 
and ensure all equipment and assets of Agro Development are 
all gathering and in good condition after lend to growers and 
relate parties. •Manage RM & PM of machinery and equipment of 
Agro Development, fix assets in good condition. •Control CAPEX 

1 18 ป.ตรี/Engineering 
fields

Agro Development, fix assets in good condition. •Control CAPEX 
(Capital expenditure) and MOH (Manufacturing overhead) of Agro 
Development as per AOP. •Ensure every execution do with safe 
and compliance to Agro Work process, GCS (Global Control 
Standard) and company policy. 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 50,000 THB up   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15 Feb 2018

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412

หนา้ 33/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานยกสินคา คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 20-35 ป - สามารถยกสินคาได - สามารถทํางาน
เปนกะได -1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย 3.ไมมีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 4.
สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - 
เบ้ียขยัน - คากะ (เขางาน 05.00 - 14.00) - ประกันสังคม สนใจติดตอ ฝาย
บุคคล 053-525104 ,105,มือถือ 093-1315549 สวนสูง- นํ้าหนัก- คาจาง
330-370 ระยะเวลาทํางาน (มี 3 กะ) กะ 1. 04.00 น. - 14.00 น. กะ 2. 
08.00 - 17.00 น. กะ 3. 10.00 - 19.00 น. 

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

3 20 ม.3 ข้ึนไป/-

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-370  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน05.00-14.00 น.,08.00-17.00 น. และ 
10.00-19.00 น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-553854-6

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานขับรถแผนกรับสินคา คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป - มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ท.2 
สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - เบ้ียขยัน -ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน - 
ประกันสังคม - คาตําแหนงงาน สนใจติดตอ ฝายบุคคล 053-525104 ,105, 
มือถือ 093-1315549เพศชาย อายุ25-40 สวนสูง- นํ้าหนัก- คาจาง330-370
 ระยะเวลาทํางาน10.00 น. - 19.00 น. 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-370  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-19.00 น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร 28/02/2561

1 25 ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-553854-6

หนา้ 34/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก 
Q.C./Pack

คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คา
เดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงิน
ชวยเหลือกรณีตาง  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.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนดประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

1 20-35 ม.3/-

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ไมมีประวัติ
สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 3.ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม 4.มี
ใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงิน
เพ่ิมหลังผานทดลองงาน/เงินชวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ 
 บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร   

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

1 30-45 ม.3/-

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

หนา้ 35/42



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด เจาหนาท่ีการตลาด บริหารงานการตลาด เสนอขายผลิตภัณฑ มีมนุษยสัมพันธดี ขยันอดทน ขับ
รถยนตไดมีใบขับข่ี 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-584456 053-584941

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด ชางเทคนิค-การตลาด เสนอขายสินคาของบริษัท หนาไซดงานกอสราง วัดพ้ืนท่ีงาน วางแผนงานขาย
 ขับรถยนตไดมีใบขับข่ี มนุษยสัมพันธดี ขยันอดทน เงินเดือน+คา
คอมมิชช่ัน+ชุดฟอรม+กองทุนสํารองเล้ียงชีพ+โบนัส+ปรับเงินเดือนประจําป 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป

1 ไมเกิน35 ปวส.-ป.ตรี/ชาง
กอสราง/การตลาด 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด

คอมมิชช่ัน+ชุดฟอรม+กองทุนสํารองเล้ียงชีพ+โบนัส+ปรับเงินเดือนประจําป 
โทร.053-584456 053-584941 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-584456 053-584941

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด ชางซอมบํารุง ซอมบํารุงระบบไฟฟา อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรโรงงาน ผานการรับรองชาง
ไฟฟาภายในอาคารจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานแลว โทร.053-584456 
053-584941 สวนการบุคคล 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. จันทร-เสาร  

ปดรับสมัคร 28/02/2561ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป

หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน35 ปวส./การไฟฟา

ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-584456 053-584941

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) วิศวกรโรงงาน หรือสาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณอยางนอย 2-5 ป Process 
Improvement,Planning Control System Improvement,Quality 
Improvement,Cost Reduction 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 02/03/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

1 22-28 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขาอุตสาหกรรม

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ชางไฟฟา หากมีประสบการณมากอนจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 02/03/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด พนักงานฝายผลิต จํานวนมาก คาอาหาร 40 บาท / วัน คานํ้ามัน 40 บาท/วัน เบ้ียขยัน เร่ิมตน 500 , 
1000, 1500 บาท 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305-350 บาท / วัน  
บาท

สวนสูง 160  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

15 19 ป.4 - ป.6/-

1 20-30 ปวส./ไฟฟา

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Data Entry Officer (ช่ัวคราว
 2 เดือน) ดวนมาก

เคยมีประสบการณดานการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรมาอยางนอย 1 ป 
เคยทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด พนักงานผลิต ฝายผลิตรายวัน มีโอทีบาง เขากะเปนบางชวง มีคากะ และอาหารกลางวัน 
ชุดฟอรม ใครมองหางานประจํา เงินเดือนไมสูงมากแตมีงานทําตลอด ไม

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

5 18 ม.3 ข้ึนไป/(ป.6 ข้ึนไป
 พิจารณาได)

1 ไมจํากัด ปวช.-ปวส./
พาณิชยการ หรือ 
บริหารธุรกิจ

ชุดฟอรม ใครมองหางานประจํา เงินเดือนไมสูงมากแตมีงานทําตลอด ไม
เหน่ือยมาก ลองมาสมัครดูไดครับ 

68,68/5   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 15 ก.พ.61

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด ผูชวยคิวซี 1. ปฏิบัติงานสุมตรวจสอบสินคา ทํางานควบคูกับไลนผลิต 2. ถาสามารถเขา
กะไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 3. สามารถใชเคร่ืองคิดเลขได ละเอียดรอบคอบ 
ทํางานภายใตสภาวะแรงกดดันไดดี 4. สวัสดิการ - ชุดฟอรม, คากะ, อาหาร
กลางวัน, โอทีบางชวงเวลา 

68,68/5   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 15 ก.พ.61

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก ผลไม)

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก ผลไม)

 พิจารณาได)

2 21 ม.3 ข้ึนไป/

ปดรับสมัคร 15 ก.พ.61

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก ผลไม)
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานกุสุมา พนักงานขับรถสงของ มีใบขับข่ี มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาตขับข่ี 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-511720

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คช่ันส จํากัด พนักงานขับรถยนต มีใบขับข่ีรถยนต 

1 ไมเกิน 40 ม.3/ข้ึนไป

1 20-40 ม.6-ปวช/ปวส.

184/1 ม.11  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ัวไป ปดรับสมัคร 01/03/2561

โทร .053-091297-9

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ประชาสัมพันธ *ดวน* - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง --- 
การจัดทําส่ือประชาสัมพันธภายในและภายนอก,จัดทําส่ือประชาสัมพันธ
ภายใน เชน บอรดขาว เสียงตามสาย จดหมายขาว. และกิจกรรมตาง  ๆเปน
ตน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/2/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/นิเทศฯ 
หรือ สาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด เจาหนาท่ีบุคคล

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 28/02/61

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน - วางแผน กํากับดูแล จัดทํารายงานประมาณการกระแสเงินสด (Forecast 
Cash Flow) และระบบบัญชีท้ังหมด - จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตาง  ๆท่ี
ใชประกอบการขอสินเช่ือและแหลงเงินทุนตาง  ๆ- ตรวจสอบเช็คจายและ
รายการโอนเงิน เพ่ือใหเปนไปตามประมาณการกระแสเงินสดและ

1 35 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี, การเงิน
และการธนาคาร

1 24 ปวส.ข้ึนไป/-

รายการโอนเงิน เพ่ือใหเปนไปตามประมาณการกระแสเงินสดและ
งบประมาณบริษัทฯ - จัดทํารายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดาน
การเงินกับงบประมาณบริษัทฯ - งานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของกับการเงิน คุณสมบัติ: -
 วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร - ประสบการณ
บัญชี-การเงิน และดานการจัดทํารายงานการเงิน อยางนอย 5 ป - มีความ
เขาใจในหลักการบริหารกระแสเงินสด และประมาณการขอมูลดานตาง  ๆใน
อนาคตได - สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี และมีวิธีคิดในการแกปญหา
อยางเปนระบบ - สามารถใชโปรแกรมทางบัญชีได รวมถึงโปรแกรม Excel 
(ข้ันสูง), Express, Microsoft Office ไดเปนอยางดี - มีความละเอียด
รอบคอบ ซ้ือสัตย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง สามารถปรับตัวเขากับ
เพ่ือนรวมงานไดดี - สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันไดเปนอยางดี 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.come-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก มีความรูเก่ียวกับอาหาร มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ปข้ึนไป 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

หัวหนาแผนกแมบาน มีใจรักในงานบริการ มีความเปนผูนํา มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 
ปข้ึนไป 

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

1 30-45 /

1 25-45 /

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานบัญชี บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด ประกอบกิจการโรงงานรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
อันดับหน่ึงในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ดําเนินกิจการมากวา 50 ป ตองการ
รับสมัครพนักงานตําแหนง บัญชี จํานวน 1 ตําแหนง คุณสมบัติ 1. มีความรู
ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการทําบัญชีเบ้ืองตน 2. มีความละเอียดรอบคอบ 
3. มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ผูสนใจสามารถสง 
หลักฐานมาไดท่ี s.viwatpanit@gmail.com หรือโทร 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 15 กพ 2561

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

1 20-30 ปวช.-ปวส./บัญชี

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานบัญชี

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Assembly Section Head • Min 5 years experiences in manufacturing based environment 
with technical know-how (ME,IE, Machining, fundamental of 
Assembly field) • Preferably with knowledge and experience in 

1 20-30 ปวช.-ปวส./บัญชี

1 30-38 ป.ตรี/Bachelor in 
Mechanical 
Engineer/Production Assembly field) • Preferably with knowledge and experience in 

Problem solving, Statistical techniques, Electrostatic discharge 
controls, ISO 9001. • Experiencing in Supervising/coaching team, 
Follow-up , Customer focus and good communication skills 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 10 กุมภาพันธ 256

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

Engineer/Production

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.comเว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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