
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด หัวหนาชาง มีประสบการณในการติดต้ังระบบนํ้า ลม ไฟ แอร และกอสราง มีมนุษย

สัมพันธดี มีความเปนผูนํา มีใบขับข่ีรถยนต / เงินเดือนประจํา คาลวงเวลา 
คาอาหารกลางวัน คาโทรศัพท โบนัสประจําป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

คาอาหารกลางวัน คาโทรศัพท โบนัสประจําป

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด Sale Engineer มนุษยสัมพันธดี มีประสบการณในดานการขายอุปกรณไฟฟา อิเลคทรอนิคส มี
ใบขับข่ีรถยนต / เงินเดือนประจํา คาคอมมิชช่ัน คาอาหาร คาโทรศัพท คา
นํ้ามันรถ 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

1 ไมเกิน 30 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา หรือ
 อิเลคทรอนิคส

นํ้าประปา แอร และกอสราง

โทร .053-597351,081-9514090
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทอินเตอรพรีทิฟ จํากัด เจาหนาที่ธุรการขาย - รับ order - จัดทํารายงานการขาย - ประสานงานระหวางเจาหนาท่ีขายกับ
ลูกคา - อ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ - ประกันสังคม โบนัส คา
ลวงเวลา ชุดพนักงาน ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ / กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

370  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000  บาท สวนสูง 155  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทาง
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร

โทร .053-582777

2 25 ป.ตรี/การจัดการ 
บริหารงานท่ัวไป

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด Leaver Maintenance Staff สามารถยกของหนักได สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงาน QC มีความรูและประสบการณทางดานเก่ียวกับเส้ือผาโดยตรงจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 21-30 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล/
ไฟฟา หร่ือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

หนา้ 2/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานตลาด เกงงานดานตลาด มีประสบการณความรูคลองตัว มีรถยนตสวนตัว มีฐาน
เงินเดือน ประกันสังคม โบนัส 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต มีความสามารถทํางานคลองตัว สามารถติดตอประสานงานเกง เกงงานเอกสาร 2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต มีความสามารถทํางานคลองตัว สามารถติดตอประสานงานเกง เกงงานเอกสาร 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณดานงานบัญชีโดยตรง มีความรูเก่ียวกับภาษีตาง  ๆมี
ประกันสังคม เบ้ียขยัน 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

หนา้ 3/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานขับรถสงของ ประกันสังคม 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ชางเย็บผายืด สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมเปน คาจางเหมาเปนรายช้ิน สามารถเอางาน
กลับไปทําท่ีบานได 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

25 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท ย่ิงไพศาลการเกษตร จํากัด เจาหนาที่พัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ

มีความรูและประสบการณทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ มีนวตรกรรม
เก่ียวกับไอเดีย เร่ืองการออกแบบตาง  ๆเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

208  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงผักและผลไม ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .089-8527744, 081-9502591

บริษัท ย่ิงไพศาลการเกษตร จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความรูและประสบการณทางดานการเกษตร สามารถออกพ้ืนท่ีและขับ
รถยนตได เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

208  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงผักและผลไม ปดรับสมัคร 11/05/2561

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ฟูดสไชน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ การขายสงผักและผลไม ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .089-8527744, 081-9502591

หนา้ 4/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด พนักงานเช่ือม (รายวัน) ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

131  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ คอนกรีตอัดแรง ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .053-584637-9

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานฝายผลิต ...ดวน คาลวงเวลา คากะ คาเบ้ียขยัน เคร่ืองแบบ คารักษาพยาบาล วันหยุดพักผอน
ประจํา โบนัส ประกันชีวิต งานร่ืนเริงประจําป ตรวจสุขภาพประจําป 

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

50 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail: ฺBotsaporn.j@mama.co.th /
Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584087 ตอ 5800,5802

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานขับรถยนต มีใบขับข่ีรถยนต 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับ
โทรศัพทมือ

ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

1 ไมเกิน 35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

โทร .053-510540

หนา้ 5/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานธุรการ สามารถขับรถยนตได และมีใบขับข่ีรถยนต 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับ
โทรศัพทมือ

ปดรับสมัคร 11/05/2561

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

โทร .053-510540

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) หัวหนากะการผลิต (ผลิต
อาหารสัตว)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2 ไมเกิน 30 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

อาหารสัตว)  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 ตามโครง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานประกอบเฟอรนิเจอร - 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .053-090782, 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอุตสาหการ

2 21 ปข้ึนไป ป.6/- ม.3

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานยกของ สงของ หนา
ราน

- 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานขับรถ มีใบขับข่ีรถยนต 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

2 21 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

2 21 - 45 ม.3-ม.6/-

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานธุรการ-บัญชี - 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499

บริษัทอินเตอรพรีทิฟ จํากัด เจาหนาที่ขาย มีความรูดานสารเคมีจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

370  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 20,000 หรือข้ึนอยูกับ
ประสบการณ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 11/05/2561ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม

2 21 ปข้ึนไป ปวส./หรือเทียบเทาข้ึน
ไป

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาด

ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .053-582777

ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทอินเตอรพรีทิฟ จํากัด เจาหนาที่ธุรการขาย รับออเดอร จัดทํารายงานการขาย ประสานงานระหวางเจาหนาท่ีขายกับลูกคา 

370  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 หรือข้ึนอยูกับ
ประสบการณ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 11/05/2561

โทร .053-582777

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พนักงานจางทั่วไป (คนงาน 
ภาคสนาม)

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lamphunpao.go.th 

-  หมู -  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ

2 18-60 ป.4 - ป.6/-

-  หมู -  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 27/04/2561

โทร .053-597260 ตอ 110,111

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พนักงานจางทั่วไป (คนงาน 
ประจําสํานักงาน)

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lamphunpao.go.th 

-  หมู -  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 27/04/2561

โทร .053-597260 ตอ 110,111

ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 8 จังหวัดลําพูน พนักงานทั่วไป (ดูแลแปลง
พันธพืช)

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี 053-096215 

101  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 6,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 30/04/2561

3 18-60 ไมจํากัด/-

3 20-65 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 30/04/2561

โทร .053-096215
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 8 จังหวัดลําพูน พนักงานรักษาความปลอดภัย ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี 053-096215 

101  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 6,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 30/04/2561

โทร .053-096215

บริษัท เลอครูเซ แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลน) 
จํากัด

พนักงานดูแลโรงอาหาร/
พนักงานทําความสะอาด (ผู

พิการ)

มีบัตรประจําตัวผูพิการ มีความอดทน และความรับผิดชอบ มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน 

99/2  หมู 12  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 20-65 ไมจํากัด/ป.4 ข้ึนไป

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

99/2  หมู 12  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส ปดรับสมัคร 10/05/2561

e-mail:recruitment.th@lecreuset.com

โทร .052-005121

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด นักเรียนทํางานชวงปดเทอม สวัสดิการ คาอาหาร+คานํ้ามัน+โอที+คากะ+เบ้ียขยัน+คายกของ 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 10/05/2561

โทร .053-598118

บริษัท บี.บี เบอเกอร่ี จํากัด ชางซอมบํารุง

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 16.00  

10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

2 22 ปวช.-ปวส./ไฟฟา
,อิเล็คทรอนิกส,ชางกล
โรงงานอ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 16.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอร่ี ปดรับสมัคร
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 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 23 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 30 เมษายน 2561

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด ชางเช่ือม (รายวัน) ประกันสังคม 

131  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร  

ประเภทกิจการ คอนกรีตอัดแรง ปดรับสมัคร 30 เม.ย. 61

โทร .053-584637-9

บริษัท กสิสุรีย จํากัด พนักงานหองแลป -สามารถเขากะได -มีความรูเร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได -คาแรง 310 บาท -
มีประกันชีวิต และประกันสังคม -เบ้ียขยัน 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเขากะ 7.00-16.00น. 16.00-00.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร

1 25-35 ม.6-ปวช/-

2 20 ม.6-ปวช/ชางเช่ือม

พืชและสัตว

โทร .053-584302-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด พนักงานขับรถ สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน 2.คาลวงเวลา 3.กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 4.ประกัน
อุบัติเหตุกลุม 5.ประกันสังคม 6.โบนัสประจําป เง่ืนไข 1.สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 2.มีใบขับข่ีรถยนต - รถจักรยานยนต 3.ขับรถไปตางจังหวัดได 4.มี
ความรูเร่ืองการบํารุงรักษารถยนต 5.มีประสบการณการขับรถใหผูบริหารจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 6.สุขุม ใจเย็น รอบคอบ ผูท่ีสนใจสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
ไดทุกวัน จ - ส เวลา 08.00 -17.00 น. บริษัทพี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด
(สาขาลําพูน) ต้ังอยูในเครือสหพัฒน ลําพูน เบอรโทรติดตอฝายบุคคล 
053-584090 ตอ 22 

99/19  หมู 5  ต. ปาสัก  เพศ ชาย

อ. เมือง   จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

1 30-40 ปวส./-

อ. เมือง   จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รักษาความปลอดภัย และรับ
จัดสวน

ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

โทร .053-584090 ตอ 22

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

หนา้ 11/11


