
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Accounting Supervisor 1 27 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's or 
equivalent in 
Accounting

สามารถใชคอมพิวเตอร,โปรแกรม Ms Office, มีประสบการณใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี, มีความเขาใจระบบ IOT มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ และแกไขปญหาเฉพาะหนา มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

Accounting ตัดสินใจ และแกไขปญหาเฉพาะหนา มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม
ได มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย 
มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี มีประสบการณ
ทางดานบัญชีตนทุน อยางนอย 3 ป 

Cost Control Engineer / 
Supervisor

• การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมศาสตร ทุกสาขา • สามารถใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms Office ได • มีความสามารถในการตัดสินใจ
และแกไขปญหาเฉพาะหนา • มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษย
สัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย • มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบ
ตองานไดดี • มีทักษะการคํานวณตนทุนการผลิต • มีประสบการณทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑดี • ไมจําเปนตองมี
ประสบการณ สําหรับตําแหนงEngineerระดับตน • ประสบการณ 3 ปข้ึนไป
สําหรับตําแหนง Cost Control Supervisor 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด
อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 15/01/2561
e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 
โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Production Owner 
Supervisor แผนก Corocon

1 27 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หรือสาขา

ท่ีเก่ียวของ

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

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Outsource Engineer • สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms Office สามารถอานแบบทาง
วิศวกรรมไดเปนอยางดี • มีประสบการณดานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ควบคุมคุณภาพการผลิตของผูรับเหมากอนสง
มอบและรับเขา มีความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะ
พิจารณาเปนพิเศษ • สามารถทํางานเชิงวิเคราะหได • มีทักษะทางดานการ
ติดตอส่ือสาร, มีมนุษยสัมพันธดี • สามารถทํางานภายใตภาวะกดดันได • มี
ความเปนผูนําและมีความอดทนตอแรงกดดันไดดีและรักความกาวหนา • มี
ทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑดี 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 15/01/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

2 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569999

หนา้ 2/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด
เบา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 1.มีความรู ความชํานาญในการชับ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดีและไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย 
(ใบอนุญาตขับรถ ชนิดท่ี 2 ข้ึนไป) 2.มีความรูความสามารถและทักษะในงาน
ท่ีปฏิบัติไมตํ่ากวา 5 ป โดยจะตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง
หรือหนวยงาน ซ่ึงระบุลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ รับสมัครต้ังแตวันท่ี 21-29 ธันวาคม 2560 ผู
ประสงคจะสมครของรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กองการ
เจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สอบถามรายละเอียดท่ีหมายเลข
โทรศัพท 053-597260 ตอ 110,111 หรือทางเวปไซด 
www.lamphunpao.go.th

1 18-60 ป.4 - ป.6/-

-  หมู -  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,400  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 30/12/2560

โทร .053-597260 ตอ 110,111

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1. วุฒิ ปวช,ปวท,ปวส รับสมัครต้ังแตวันท่ี 21-29 
ธันวาคม 2560 ผูประสงคจะสมครของรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง
ไดท่ี กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สอบถาม
รายละเอียดท่ีหมายเลขโทรศัพท 053-597260 ตอ 110,111 หรือทางเวปไซด
 www.lamphunpao.go.th

-  หมู -  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,400  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 30/12/2560

1 18-60 ปวช.-ปวส./บัญชี 
พาณิชยการ 
เลขานุการ 
บริหารธุรกิจ การ
จัดการท่ัวไป

โทร .053-597260 ตอ 110,111

หนา้ 3/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ผูชวยครู (พลศึกษา,ภาษาจีน
,คอมพิวเตอร)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1.มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงน้ี 2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน รับสมัคร
ต้ังแตวันท่ี 21-29 ธันวาคม 2560 ผูประสงคจะสมครของรับใบสมัครและย่ืน
ใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
สอบถามรายละเอียดท่ีหมายเลขโทรศัพท 053-597260 ตอ 110,111 หรือ
ทางเวปไซด www.lamphunpao.go.th

-  หมู -  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

3 18-60 ป.ตรี/-

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

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 30/12/2560

โทร .053-597260 ตอ 110,111

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

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

2 23-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 4/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Purchasing officer (new 
plan order)

**********Job Details 1.Quotation request for new parts. 2.Check 
and compare prices from suppliers and negotiate the price. 
3.Documentation (approve supplier list) for new and old supplier. 
4.Documentation of part price list. 5.Planning for new parts 
according to the plan of the company. **********Qualification 
1.Good command of English or Japanese language. 2.Good 
analytical skill. 3.Proficient ability in using Microsoft Office 
applications. 4.Strong interpersonal and communication skills. 
********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 22-35 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Oversea purchase staff รายละเอียดของงาน 1.Issue PO to suppliers. 2.Follow up shipment 
to meet target production plan. 3.Follow up Shipping Documents 
from Suppliers. 4.Prepare documents to A/C for weekly payment.
 คุณสมบัติผูสมัคร Minimum 2 years experience in Oversea 
Purchasing. Good command of both spoken & written English. 
Good communication and interpersonal skills. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 31/12/2560

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

1 25-35 ป.ตรี/International 
Business 
Administration or 
related field.

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
หนา้ 5/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานจัดซ้ือ (รายวัน) -จัดทําเอกสาร PR/PO -เช็คราคาและขอมูลตางๆของ Supplier -จัดทํา
เอกสารในสวนงานจัดซ้ือ -จัดเก็บเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ -สวัสดิการ 
คาอาหาร คานํ้ามัน โอที ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน โทร.
053-525045 ตอ 101 , 061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 31/12/2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน

1 25-35 ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจหรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัดหางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmai.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561 หรือจนกวาจะเต็มอัตรา

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.comโทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ชางไฟฟา หากมีประสบการณมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอ

ปดรับสมัคร 13/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

1 18 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 6/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Plating Engineer Knowledge in ISO quality and environmental management system
 will be preferable. - Knowledge in QC Tool (Histogram, Pareto 
and etc.) will be an advantage. - Good command in English. 
สวัสดิการ -ประกันสังคม -โบนัส -เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -คาเล้ียงดูบิดามารดา
 ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 7/1/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/Bachelor 
degree in Chemical 
Engineering, 
Chemistry, 
Industrial 
Chemistry, Material 
Science.and any 
field

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Supplier Quality Engineer 
(Urgent)

• Good command of Thai & English language skills, both speaking 
& writing • Experiences at least 6 years in manufacturing 
environment • At least 3 years responsible for quality functions • 
Understand mechanical dimensioning, Geometric Dimensioning 
and Tolerancing (GD&T) • Can use MS Windows, MS Office 
packages, E-mail, Internet • Knowledge of Metal part processing, 
Coordinate Measuring Machine (CMM), International Standards, 
Quality Planning Tools, Quality control Tools, Problem Solving 
Tools. Understand of Variation, Statistical Techniques and Quality 
Audit will be advantages. 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 
เสาร หยุดเสารเวนเสาร  ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ ปดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2560

1 27 yrs up ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
engineering or 
related field

ช้ินสวนเพ่ือการสงออกe-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351 หนา้ 7/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Network Administrator • Experience 2-5 years in IT field in support function of 
manufacturing environment is preferable • Good knowledge in MS 
server OS and Linux OS, Active directory, Group Policy, Exchange, 
Esxi, vCenter, Veeam, PRTG, VPN, Microsoft application, LAN, 
Wireless, E-mail etc. • Professional in Network infrastructure, Mail 
server , CISCO network & virtualization is advantage • Proactive 
and has Customer orientation competence • Able to 
communicate in English and fluent in Thai 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน เพศ ไมจํากัด

1 25-35 ป.ตรี/Computer 
Science or 
Computer 
Engineering

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 
เสาร หยุดเสารเวนเสาร  ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ

ช้ินสวนเพ่ือการสงออก
ปดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด ชางซอมบํารุง เง่ือนไข - มีประสบการณดานซอมบํารุงโรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ -ผาน
การเกณฑทหาร สวัสดิการ - คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,คาเบ้ียขยัน,คาลวงเวลา
,เงินชวยเหลือแตงงาน,เงินชวยเหลือญาติสายตรงเสียชีวิต,ประกันชีวิตกลุม,ชุด
ยูนิฟอรม,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ,ของขวัญวันเกิด,ของเย่ียมไขพนักงานนอน 
รพ. 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

โทร .053-552560-1,053-554586-9

2 21-35 ปวส./ไฟฟา , 
อิเลคทรอนิก , 
เคร่ืองมือกล

โทร .053-552560-1,053-554586-9

หนา้ 8/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด IT & ERP System Specialist • Minimum Bachelor degree in Computer field or related field • 
Excellent supervisory skills and must be able to communicate 
with management and users topics relating to the operation of an 
MIS system. • Excellent knowledge of enterprise networks and 
systems, IT hardware and infrastructure support, data 
management and security. • Require knowledge of multiple 
business areas including manufacturing, sales, procurement, 
inventory management and accounting. • Knowledge of 
Functionality connections and integration touch points within and 
between ERP Systems, plus an in-depth understanding ERP/MRP 
software packages • Required a minimum 3 years of AX-2012 

1 35-42 ป.ตรี/Computer 
Science or 
Computer 
Engineering

software packages • Required a minimum 3 years of AX-2012 
experience in developer filed. • Experience in implementing and 
improving business processes in an ERP application environment. 
Strong problem-solving and analytical skills are needs. • 
Communicate effectively orally and in writing Thai and English 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 9/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานแมบาน 1.ชุดยูนิฟอรม 2.เบ้ียขยัน 3.ประกันชีวิต 4.เงินชวยเหลือคาเดินทาง 5.คา
รักษาพยาบาล 6.เงินชวยเหลือคาอาหาร 7.สหกรณออมทรัพย อ่ืน  ๆอีก
มากมาย 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง 150  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น., 20.00-05.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 12 ม.ค.2561

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

1 25-45 ป.6/ไมจํากัดสาขา

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

หจก. สามศิริมงคลชัย (เวียงศิริ ลําพูน รีสอรท) พนักงานทั่วไป มีวันหยุดอาทิตยละ 1 วัน มีสวัสดิการและประกันสังคม ทดลองงาน 3 เดือน 
เม่ือผานการทดลองงาน จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานรายเดือน 

126/42  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00 - 18.00 น.  

ประเภทกิจการ รีสอรท ปดรับสมัคร 15/01/2561

โทร .053-597187

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่แผนก IT มีประสบการณทํางานดาน IT 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 10/01/2561

โทร .053-581224-7

2 22 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 22-30 ป.ตรี/วิศวกร
คอมพิวเตอร,
วิทยาการคอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581224-7

หนา้ 10/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

หจก.พีอารพลัส เอ็นจิเนียร่ิง ชาง metting คาอาหาร คานํ้ามัน 

211  หมู 3  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 13/01/2561

e-mail:nanpuang.pr992@gmail.com

โทร .053-527299

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยพนักงานสงเสริมวัตถุดิบ มีความรูเก่ียวกับการเกษตร หรือมีประสบการณเก่ียวกับการสงเสริม
การเกษตร สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี สามารถทํางานนอกเวลาออกนอก
พ้ืนท่ีได (ตางจังหวัด) 

1 20-45 ปวช./- ป.ตรี ชางกล

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

พ้ืนท่ีได (ตางจังหวัด) 

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

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

ปดรับสมัคร 13/01/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) แมบาน ดูแลและทําความสะอาดภายอาคารสํานักงาน 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 13/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ข้ึนไป

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 11/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ตรวจสอบ สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-19.30 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 13/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

15 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 13/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 13/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 12/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขับรถ มีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุก (หากไมมี ทางรานจะออกคาใชจายในการสอบให
ได) สวัสดิการ : โบนัส+คาเท่ียว(ว่ิงรถ) 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด หัวหนางานสถานี-นาน (ประจํา มีใจรักในงานบริการ หากมีประสบการณดานงานบริการลูกคางานขาย จะ

2 20-40 ป.6/

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขาบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด หัวหนางานสถานี-นาน (ประจํา
จังหวัดนาน)

มีใจรักในงานบริการ หากมีประสบการณดานงานบริการลูกคางานขาย จะ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี เดินทางสะดวก 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานจัดของ ปรับเงินเดือนข้ึนทุกปตามความสามารถ+โบนัสพิเศษ 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา

3 20-35 ป.6/

โทร .053-577145

หนา้ 13/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด เจาหนาที่โยกยายรถ (รถ
โดยสาร) (เชียงใหม)

ใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2 อายุไมนอยกวา 2 ป ประสบการณรถโดยสาร รถ
สิบลอข้ึนไป 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขาย มีคาคอมฯ+โบนัสพิเศษ 

1 30 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 20-35 ม.6/หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขาย มีคาคอมฯ+โบนัสพิเศษ 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานขับรถสงสินคา ใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2 ข้ึนไป มีประสบการณดานการขับรถสงของมากอน
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

2 20-35 ม.6/

1 27 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

หนา้ 14/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานขับรถโดยสารไม
ประจําทาง

ใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2 อายุไมนอยกวา 3 ป มีประสบการณการดานการ
ขับรถเชาเหมามากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานขับรถโดยสารประจํา
ทาง (สายเหนือ/สายกรุงเทพ/

ประสบการณรถโดยสาร รถสิบลอข้ึนไป ใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2 อายุไม
นอยกวา 2 ป 

10 30 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

10 30 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ข้ึนไป
ทาง (สายเหนือ/สายกรุงเทพ/

สายอีสาน)
นอยกวา 2 ป 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานตอนรับบนรถโดยสาร 
(สายเหนือ/สายกรุงเทพ/สาย

อีสาน)

รักงานบริการ คางคืนได ขยัน อดทน 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

หนา้ 15/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานจัดการยานยนต 
(เชียงใหม)

สามารถเขางานเปนกะได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานลางรถ (เชียงใหม) สามารถเขางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 

2 25-35 ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

10 23 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานบริการสถานีเชียงใหม 
(ประจําอาเขต)

สามารถเขางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

2 23 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

โทร .053-241933 ตอ 402-403

หนา้ 16/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานคารโก (คลังสินคา) 
(เชียงใหม)

สามารถเขางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด พนักงานขาย ประจําสถานี 
(เชียงใหม)

สามารถเขางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 

10 23 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี

10 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ข้ึนไป
(เชียงใหม)

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด เจาหนาที่พัฒนาพนักงานขับรถ
โดยสาร (เชียงใหม)

มีประสบการณโดยตรงจะพิจารณาเปนพิเศษ 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

4 30 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-241933 ตอ 402-403

หนา้ 17/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด เจาหนาที่บัญชี (เชียงใหม) มีความชํานาญในโปรแกรม MS Office มีประสบการณดานบัญชีจะพิจารณา
เปนพิเศษ 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด Mraketing Specialist มีประสบการณดานการตลาด ไมนอยกวา 5 ป 

2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

2 27 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาดบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด Mraketing Specialist 
(เชียงใหม)

มีประสบการณดานการตลาด ไมนอยกวา 5 ป 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

โทร .053-241933 ตอ 402-403

บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด HRBP. Specialist (เชียงใหม) มีประสบการณดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมนอยกวา 3 ป 

107/2  หมู 4  ต. หนองปาคร่ัง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสาร ปดรับสมัคร 12/01/2561

e-mail:hr@greenbusthailand.com

2 27 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาด

2 28 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-241933 ตอ 402-403

หนา้ 18/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

หจก.สินธุวา พนักงานออฟฟต พิมพคอมพิวเตอรได ขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนาย
วัสดุกอสราง ใหสวนราชก

ปดรับสมัคร 12/01/2561

โทร .053-531352

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขับรถสงของ มีใบอนุญาตขับรถ 6 ลอ มีโบนัส มีคาเท่ียว 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ชาย

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

1 25 ม.6/- ป.ตรี

2 20-40 ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/01/2561

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานจัดของ ทํางาน จ-ส มีโบนัส 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/01/2561

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขาย ทํางาน จ-ส มีคาคอม มีโบนัส 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/01/2561

โทร .053-577145

3 20-35 ม.6/ข้ึนไป

2 25-35 ม.6/ข้ึนไป

หนา้ 19/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

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

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานเทวัตถุดิบ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามราถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmai.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 31 มกราคม 2561 หรือจนกวาจะเต็มอัตรา

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

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Artwork Spec & 
Coordinator

รายละเอียดของงาน - ประสานงานเร่ืองงานเอกสารตาง  ๆ- จัดเตรียมผา
สําหรับทําตัวอยาง - ตรวจเช็คและแกไขเอกสารท่ีใชในการข้ึนทะเบียน 
คุณสมบัติผูสมัคร มีพ้ืนฐาน Microsoft Office สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได
 ใชโปรแกรม Illustrator ได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

1 23-30 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป ผานการเกณฑ
ทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานเปนกะ 
และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต -ปฏิบัติงานใน
สายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร คาจางและสวัสดิการตาง  ๆ-คาจางวันละ 
315 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -คานํ้ามันวันละ 40 บาท
 -คากะวันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -คาอาหารกะ 
วันละ 30 บาท -กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ /ชีวิต 
300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือ
แตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาในรม /ฟตเนส
 และสนามกีฬา ท่ีกลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกันความ
ปลอดภัย 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

1 18-32 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

หนา้ 21/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด General Manager Sales 
(New Business Sales)

Qualifications: -With well-developed interpersonal and influencing 
skills and at least 5 years' prior experience in a similar role, you 
will be a Sales closer. -Experience of building strong Sales 
pipelines -A record of gaining new Business -Experienced in 
managing a new business sales team -Fluent in English -Ability to 
travel internationally -Back ground in Sales to Architects, Door 
and window manufactures internationally is desirable This is a 
role for a builder and not a maintainer! You will be energetic, 
articulate and able to demonstrate success in developing sales 
and delivering on sales targets. Job Responsibilities: -Tasked with 
being a key driver of an ambitious agenda for growth, this newly 

1 ป.ตรี/

being a key driver of an ambitious agenda for growth, this newly 
created senior sales management role will be both strategic as 
well as hands on. It will focus on creating and developing new 
sales opportunities and managing a new business sales team that 
will deliver a successful end to end sales capability working with 
the Commercial Director to build an organization wide sales 
culture across the Commercial Dept. that is innovative and 
targeted in its approach focused on closing new business. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Product Manager Qualifications: -At least 5 year(s) of working experience in a 
related field is required for this position. -Thai nationality -
Bachelor’s Degree in Industrial engineering or related field -Be 
proficient in using MS. Office and Auto CAD. -Working experience 
in Fabrication/Installation Doors and Windows will be an added 
advantage -Proficient in English, additional languages a plus. -
Good personality and interpersonal skill -Available to travel 
abroad Job Responsibilities: -Trainer to potential customer on site 
for Fabrication process. -Lead to the project of external 
installation and customer service. -Monitor production operations 
to perform / improve effectively and meeting standard. -Study 

1 30-40 ป.ตรี/Industrial 
engineering or 
related field

to perform / improve effectively and meeting standard. -Study 
improvement alternative for meeting or beyond customer 
expectation -Support Products development and Process 
improvement. -Study and emphasize for production improvement 
or alternative technique and adapt to existing production process 
-Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary 
awareness and compliance as well as any required by the 
company procedures or work regulation. -Other tasks assigned by 
superior. -Perform / support all assigned cross functional works. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 23/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Marketing Manager Qualifications: -At least 5 year(s) of working experience in a 
related field is required for this position. -Thai nationality, 
Male/Female , Age 30 - 40years old -Bachelor’s Degree or higher 
in Marketing, Advertising, PR or related field -At least 5 - 7 years of 
experience in International Marketing field (at least 3 years in 
Management level) -Proficient in English, additional languages a 
plus. -Good personality and interpersonal skill Job 
Responsibilities: -Plan marketing and branding objectives/Expand 
product solutions and offerings -Prepare marketing strategies 
alongside company executives and staff -Analyze market trends 
and recommend changes to marketing and business 

1 30-40 ป.ตรี/Marketing, 
Advertising, PR or 
related field

and recommend changes to marketing and business 
development strategies based on analysis and feedback -Prepare 
and adhere to budgets/Oversee creation and delivery of press 
releases, advertisements, and other marketing materials -Deepen 
relationships with all media to ensure the most effective 
messaging and positioning of the organization -Lead all areas of 
content generation and production across all media platforms 
including Social Media. -Collaborate with sales and sourcing to 
develop strategic partnership activities and implement the 
execution framework and strategic plan on identified 
opportunities.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 24/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Materials/Metallurgical 

Engineering)

Qualification: -Thai Nationality, Age 25-35 years -Bachelor degree 
in field of metallurgical, material engineering or materials Science -
At least 3 years professional experience in materials engineering 
field, focusing on materials properties, preferably in a 
manufacturing industry -Possess scientific and technical 
knowledge, Systematic and Logical thinking -Good command of 
English -Knowledgeable in Systems ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 
18001 would be an advantage -Good communication skill -
Computer literacy in MS office program, power point and 
Microsoft project Responsibilities: -Investigate product failures and 
materials problems, testing for and identifying manufacturing 

1 25-35 ป.ตรี/metallurgical,
 material 
engineering or 
materials Science

materials problems, testing for and identifying manufacturing 
issues. -Conduct materials testing and technical for manufacturing 
process -Provide material and chemical specification information 
promptly with relevant recommendation for manufacturing in 
solving issue. -Create development and validation process for 
current and raw materials -Analyze failure and problem in relation 
to product -Act and encourage safety, environment, quality and 
disciplinary awareness and compliance as well as any required by 
the company procedures or work regulation. -Other tasks assigned 
by superior. -Perform / support all assigned cross functional 
works. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Improvement 
Engineer

Qualification: -Thai Nationality, Age 24-35 years -Bachelor degree 
in field of Industrial, Mechanical, Electrical, Instrumentation or any 
related -At least 2 years’ experience in engineering field, 
preferably in a manufacturing industry -Possess scientific and 
technical knowledge, Systematic and Logical thinking -Computer 
literacy in AutoCAD, MS office program. -Good command of 
English -Good communication skill Responsibilities: -Responsible 
for improvement and development of machines and production 
process to increase performance. -Ensure prevention measure to 
prevent problem reoccurrence. -Work closely with manager, 
supervisor, technicians, staff and other supporting teams to 

1 24-35 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumentation or 
any related

supervisor, technicians, staff and other supporting teams to 
development process. -Coordinate with and support other 
engineers to improve the production machine. -Act and 
encourage safety, environment, quality and disciplinary awareness 
and compliance as well as any required by the company 
procedures or work regulation. -Other tasks assigned by superior. -
Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary 
awareness and compliance as well as any required by the 
company procedures or work regulation. -Other tasks assigned by 
superior. -Perform / support all assigned cross functional works. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Chemical Engineering)

Qualification: -Thai Nationality, Age 22-35 years -Bachelor’s degree 
in chemical engineering -Have experience in manufacturing, if in 
power coating manufacturing environment will be an advantage -
Possess scientific and technical knowledge, Systematic and 
Logical Thinking -Good command of English -Knowledgeable in 
Systems ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 would be an 
advantage -Good communication skill -Computer literacy in MS 
office program, power point and Microsoft project Responsibilities: 
-Analyze and improve current process and to meet quality level -
Working with team and supplier to introduce new processes and 
technologies. -Support the manufacturing productivity 

1 22-35 ป.ตรี/chemical 
engineering

technologies. -Support the manufacturing productivity 
improvement process and ensure stability of process in 
production -Support team efforts to follow up and establish root 
causes of all non-conforming products and implement corrective 
actions -Investigate product failures and materials problems, 
testing for and identifying manufacturing issues. -Act and 
encourage safety, environment, quality and disciplinary awareness 
and compliance as well as any required by the company 
procedures or work regulation. -Other tasks assigned by superior. -
Perform / support all assigned cross functional works. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Production staff ดวน!!!! Good command of both spoken and written English. 1-2 years 
experience in production control or planning functions is 
preferable. Acknowledgements about process solder plating at 
least 2 years. Acknowledgements about ISO 9001:2000, ISO14001 
and ISO/TS16949. สวัสดิการ เบ้ียขยัน โอที คาเล้ียงดูบิดามารดา คา
เดินทาง ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/bachelor's 
degree in any field

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 17/12/2017

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ 
คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-15.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31/12/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

5 22-30 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขา อุตสาหการ 
เคร่ืองกล ไฟฟา 
อิเล็คทรอนิกส

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 15 ธันวาคม 2560

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail 

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 31 มกราคม 2561 หรือจนกวาจะเต็มอัตรา

e-mail: saleuid@gmail.com , 

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.comโทร .053-582789 , 081-7839506

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