
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท กสิสุรีย จํากัด บัญชีสตอกสินคา ประกันสังคม ประกันกลุม เบ้ียขยัน จางเปนพนักงานรายเดือน วันหยุดนักขัต

ฤกษ โบนัสประจําป โทร 086-5111678 โทรไดในวันจ-ส 8.00-17.00น. 
1 21-40 ปวช.-ปวส./บัญชี/

การตลาด/การจัดการ 
สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร 31/07/61

โทร .053-584302-5

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง / ชาย 1. เพศหญิง-เพศชาย อายุ 18 ปบริบูรณ - 40 ป 2. วุฒิการศึกษาข้ันตํ่า ม.6 
3. สามารถเขางานกะกลางคืน และ สามารถทํางานลวงเวลาได 4. สุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 5. มียานพาหนะเปนของตนเอง 6. 
สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/7/2018

e-mail:hr@thai-nichi.com

สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

20 18 ปข้ึนไป ม.3/

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 1/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) Security Assistant เจาหนาที่
ดูแลระบบกลอง CCTV ราย

เดือน

คุณสมบัติ 1. มีความรูทางดานคอมพิวเตอร Program MS office 2. สามารถ
ใชภาษาอังกฤษได 3..ซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบสูง สุภาพเรียบรอย 
ออนนอม 4. หากมีความรูเก่ียวกับกลอง CCTV หรือระบบรักษาความ
ปลอดภัยจะพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดงาน 1. ควบคุมระบบ CCTV โดย
การเฝาระวัง ตรวจสอบส่ิงผิดปกติตามพ้ืนท่ีตาง  ๆจากภาพกลองวงจรปด
แสดงบนจอเคร่ือง Monitor เพ่ือการแจงเตือนภัยคุกคามตาง  ๆ2. ตรวจสอบ
ระบบ CCTV ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 3. ทํารายงานสุรปขอมูลเก่ียวกับ
ระบบ CCTV สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน 2.คาเดินทาง 3.คาอาหาร 4.OT AUTO 5.
โบนัสประจําป 6.คารักษาพยาบาล 7.กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สนใจติดตอฝาย
บุคคล 053581565 ตอ 401 

2 21-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

101/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามขอตกลงของบริษัท 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-16.00  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 26 กรกฎาคม 2561

e-mail:kingkaewp@lpn.hanabk.th.com

โทร .053-581565-72

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด STAFF Production คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน คาประสบการณ โบนัสประจําปสามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี
ความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 ติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝายบุคคล

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31/07/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

21-45 ปวส.ข้ึนไป/3

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 2/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Polishing คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน คาประสบการณ โบนัสประจําปสามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี
ความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 ติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝายบุคคล

103  หมู 13  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก  คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

e-mail:hr@neptuneconcept.com ปดรับสมัคร 31/07/2018

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Soldering คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน คาประสบการณ โบนัสประจําปสามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี

5 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

5 21-45 ม.3 ข้ึนไป/
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี
ความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 ติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝายบุคคล

103  หมู 13  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก  คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

e-mail:hr@neptuneconcept.com ปดรับสมัคร 31/07/2018

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน QC คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน คาประสบการณ โบนัสประจําปสามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี
ความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 ติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝายบุคคล

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31/07/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

5 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 3/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันฝายผลิต,
คลังสินคา,แมบาน,คนสวน

สุขภาพแข็งแรง สามารถเขากะได ทํางานลวงเวลาได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 06/08/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff สามารถเขากะได มีประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารจะ
พิจารณาเปนพิเศษ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
อาหาร วิศวกรรมอาหาร 

100 18-45 ป.6/ข้ึนไป

4 23-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร หรือ

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ   

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 06/08/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ IT Developer มีประสบการณดานพัฒนา Software ไมตํ่ากวา 2 ป 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ   

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 06/08/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ IT (SAP Support) มีประสบการณดาน IT หรือ SAP Sup Support 3-5 ป 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ   

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 06/08/2561

25-30 ป.ตรี/หรือโท สาขา
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอร

สาขาท่ีเก่ียวของ

1

1 25-32 ป.ตรี/หรือโท สาขา
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอร

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 06/08/2561

โทร .053-421389 ตอ 322
หนา้ 4/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่คลังสินคา สามารถทํางานเปนกะ ประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต 1 ปข้ึนไป สามารถ
ขับรถฟอรคลิฟทไดจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 
สาขาดานโลจิสติกส 

106/5  หมู 8  ต. สารภี อ. สารภี  จ. เชียงใหม  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ   

โทร .053-421389 ตอ 322 ปดรับสมัคร 06/08/2561

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขายตางประเทศ มีประสบการณดานการขายหรือการตลาด อยางนอย 1-2 ป สามารถเดินทาง
ตางจังหวัดไดเปนคร้ังคราว 

106/5  หมู 8  ต. สารภี อ. สารภี  จ. เชียงใหม  เพศ ไมจํากัด

6 23-35 ป.ตรี/โลจิสติกส การ
จัดการ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

2 25-35 ป.ตรี/ข้ึนไป การขาย 
การตลาด หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ   

โทร .053-421389 ตอ 322 ปดรับสมัคร 06/08/2561

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม หัวหนาแผนกทรัพยากรมนุษย มีประสบการณในการทํางานบุคคล 3-5 ป สามารถทํางานเปนกะได หรือ
ทํางานนอกเวลาได มีประสบการณทํางานในระดับหัวหนางาน 4-4 ป จะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี อ. สารภี  จ. เชียงใหม  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-421389 ตอ 322 ปดรับสมัคร 06/08/2561

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสตอกสินคา มีวันหยุด 4 วัน/เดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ 13 วัน/ป มีหอพักใหแตออกคานํ้า
 คาไฟเอง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 06/08/2561

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ไมจํากัดสาขา

1 26-40 ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ปลีกและสง

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สํานักงานทางหลวงชนบทลําพูน เจาหนาที่ธุรการ (คนพิการ) พิการชวยเหลือตัวเองได ใชคอมพิวเตอรได ทําบัญชีได ขับรถยนตได มี
ประกันสังคมให 

117  หมู 4  ต. ตนธง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ทางหลวงชนบท  คาจาง 11,750  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

โทร .053-003546 ปดรับสมัคร 06/08/2561

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

สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดู
บุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 30/7/2560

1 ไมเกิน 30 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
หรืออิเล็กฯ หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ

1 25-35 ปวส./-

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 30/7/2560

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดู
บุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 30/7/2560

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม ตองมีประสบการณงานเช่ือม มีคาลวงเวลา คานํ้ามัน คาอาหาร ประกัน
สุขภาพ คากะ 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน ตาม
ประสบการณ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 06/08/2561ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 25-35 ม.3/ข้ึนไป

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

หนา้ 6/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ตงหมิง จํากัด  ผูชวยชางยนต ประกันสังคม เบ้ียขยัน คาอาหารกลางวัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โอที ชุด
ฟอรม คาประกันอุบัติเหตุ โบนัสประจําป เงินปนผลทุก 4 เดือน 

255  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ บริการขาย-ซอมรถโฟคลิฟท  คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .085-4889244 ปดรับสมัคร 06/08/2561

บริษัท ตงหมิง จํากัด  ชางยนต ประกันสังคม เบ้ียขยัน คาอาหารกลางวัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โอที ชุด
ฟอรม คาประกันอุบัติเหตุ โบนัสประจําป เงินปนผลทุก 4 เดือน 

255  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ บริการขาย-ซอมรถโฟคลิฟท  คาจาง 13,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .085-4889244 ปดรับสมัคร 06/08/2561

1 20-30 ปวส.-ป.ตรี/ชางยนต 
ชางไฟ

2 18-30 ปวช.-ปวส./ชางยนต 
ชางไฟ

โทร .085-4889244 ปดรับสมัคร 06/08/2561

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พิมพเอกสาร, บังคับคดี ผานการเกณฑทหารแลว สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดไดเปน
อยางดี สามารถขับรถยนต รถจักรยานยนต /มีใบขับข่ี สามารถทํางาน
ลวงเวลา และออกตางจังหวัดได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนะพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 06/08/2561

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานบัญชี มีวันหยุด 4 วัน/เดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ 13 วัน/ป มีหอพักใหแตออกคานํ้า
 คาไฟเอง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 06/08/2561

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี ,การ
จัดการ, คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

1 20-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

ปลีกและสง

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานยกสินคา สวัสดีการและคาตอบแทนอ่ืน  ๆ-เบ้ียขยัน 500-1000 บาท/เดือน -รายไดจาก
การประเมินงานสูงสุด 2000 บาท -โบนัสประจําป/ประกันสังคม ***พรอม
เร่ิมงานทันที 

109   หมู 2  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ  คาจาง 330  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.30 ส.08.00-17.00  

ปดรับสมัคร จนกวาจะไดรับ

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Plant Inspection Leader 1.มีความรุดานเมล็ดพันธ 2.มีภาวะการเปนผูนํา 3.ใชคอมพิวเตอร MS Office
 4.พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ ได 5.ทํางานลวงเวลาได 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com 

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/การเกษตร

3 25-35 ป.6/อานออก-เขียนได

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช  คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com ปดรับสมัคร 31/7/2561

โทร .053-569005

บริษัท ดาตามาร (ประเทศไทย) จํากัด STORE STAFF • High school diploma and 2+ years of experience, or equivalent 
combination of education and experience. • Ability to 
communicate effectively through oral and written 
communications. • Ability to analyze and solve problems. • Ability 
to work with others collaboratively. • Ability to use Hand Lift and 
operate Fork Lift Truck • Good computer skill • FIFO skill 

179/1   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00/19.00-04.00  

ประเภทกิจการ ผลิตไมโครชิพ RFID ปดรับสมัคร  Urgent

e-mail:Sombatthong@datamars.com

1 20 ปวส.ข้ึนไป/or 
equivalent 
combination of 
education and 
experience.

e-mail:Sombatthong@datamars.com

โทร .053-582816

หนา้ 8/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.นอรด อิเล็กทริค เจาหนาที่ประสานงานฝายขาย 
(ดวน)

- ชุดฟอรม - คานํ้ามัน - ประกันสังคม - คาคอมมิชช่ัน 

261/6-7  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน 51000   คาจาง ตามตกลง   บาท สวนสูง ไมจํากัด   นํ้าหนักไมจํากัด   ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น  

ประเภทกิจการ คาอะไหลเคร่ืองยนต 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโรงงาน 

ปดรับสมัคร 15/07/2561

โทร .081-8393646

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิต (ควบคุม **(หากจบการศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชาไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส) 

2 25 ปข้ึนไป ปวส./การตลาด และ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

3 20-45 ม.3 ข้ึนไป/บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิต (ควบคุม
เคร่ืองจักร)

**(หากจบการศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชาไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส) 
จะพิจารณาเปนพิเศษ) รายละเอียดงาน • ทํางานในโรงงานผลิต • ควบคุม
เคร่ืองจักรใน Line การผลิต • ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
คุณสมบัติ • เพศชาย • อายุต้ังแต 20 – 45 ป • การศึกษา ม.3 ข้ึนไป หรือ
เทียบเทา • สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรค
ประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบB, โลหิต
จาง, ความดัน, โรครายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• ทํางานอยูภายใตสภาวะท่ีมี
ความรอนได • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงาน
ทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม 
(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 10/7/2561

3 20-45 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .053 533 008

หนา้ 9/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วิศวกรไฟฟา 1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟา 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย ควบคุมติดตามงาน
ซอมบํารุง บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ควบคุมระบบนํ้าใช 
ระบบไอนํ้า และBoiler รวมท้ังควบคุมระบบ Air Condition กลองวงจรปด 
ควบคุมติดตามงานซอมบํารุงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ผานระบบ 
SAP ตามมาตรฐานท่ีเครือเบทาโกร กําหนด 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร   บาท

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ผูจัดการสวนไซโล 1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา
 อุตสาหกรรม

ควบคุมดูแล และตรวจสอบดานการบริหารคลังไซโลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ควบคุมการรับเขา การจัดเก็บ การจายวัตถุดิบ และการจัดการดาน
วัตถุดิบ เพ่ือลดการสูญเสีย และบริหารตนทุนเพ่ือใหเกิดประสิทธภาพ รวมถึง
ประสานงาน และรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ
 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร   บาท

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 10/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เจาหนาที่สโตร เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวช.ข้ึนไป สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Microsoft office Word , Excel ควบคุมดูแลการเบิกจายวัสดุ ตรวจรับวัสดุ
จากรานคาเขาคลัง มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความกระตือรือรน และมี
ความต้ังใจในการทํางาน มีประสบการณในการทํางานสโตรหรืองานท่ีเก่ียวของ
 และสามารถลงโปรแกรมเก่ียวกับสโตรได จะพิจารณาเปนพิเศษ สงใบสมัคร
มาไดท่ี porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ทําทอลม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ส. 8.00 น. - 17.00 น.  

โทร .053-569888 ปดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2561

บริษัท บี.บี เบอเกอร่ี จํากัด (โรงงานผ้ึงนอย) พนักงานฝายผลิต มีความต้ังใจทํางาน ขยัน และอดทน 

1 25 ปวช./

10 22 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไปบริษัท บี.บี เบอเกอร่ี จํากัด (โรงงานผ้ึงนอย) พนักงานฝายผลิต มีความต้ังใจทํางาน ขยัน และอดทน 

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอร่ี ปดรับสมัคร 04/08/2561

โทร .053-510147

บริษัท บี.บี เบอเกอร่ี จํากัด (โรงงานผ้ึงนอย) ชางซอมบํารุง มีความต้ังใจทํางาน ขยัน และอดทน 

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอร่ี ปดรับสมัคร 04/08/2561

โทร .053-510147

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร จํากัด (สาขาลําพูน) จัดสินคาและขับรถโฟรคลิฟท 1 20 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป ประกันสังคม เบ้ียขยัน ขาวฟรี 

68/9  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจัดสงปูนกาวซีเมนต ปดรับสมัคร 04/08/2561

 คาจาง 9,500 (ตามตกลง)  บาท

e-mail:suntorn.boowisate@saint-gobain.com

2 22-35 ปวช./ข้ึนไป ไฟฟา 
ชางกลโรงงาน 
อิเล็กทรอนิกส ชางยนต

10 22 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .052-039680 ตอ 101-103

e-mail:suntorn.boowisate@saint-gobain.com

หนา้ 11/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ลําพูน จํากัด พนักงานฝายผลิต โอที คารถ รถรับ-สง คาอาหาร ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

75/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตแผนแกวสําหรับหนวย
บันทึกความจําในคอมพิวเตอร

ปดรับสมัคร 04/08/2561

โทร .053-552641-5 ตอ 1666,1921,1110

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด แผนกบัญชี-การเงิน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ซ่ือสัตย มีคาลวงเวลา 
ประกันสังคม 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

100 18 ปข้ึนไป ม.3-ปวช./-

1 25-35 ป.ตรี/บัญชี

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมา
กอสราง

ปดรับสมัคร 04/08/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด ฝายการตลาด หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ซ่ือสัตย มีคาคอมมิชช่ัน
 คาลวงเวลา ประกันสังคม 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมา
กอสราง

ปดรับสมัคร 04/08/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

2 25-35 ป.ตรี/การตลาด/การ
จัดการ/บัญชี

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010
หนา้ 12/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด CHEMIST คาโอที โบนัส วันหยุดพิเศษ คาเดินทาง คาอาหารหรือคากะ ฯลฯ มีความ
กระตือรือรนและมีความรับผิดชอบ สามารถทํางานลวงเวลาไดและเขากะ
กลางคืนได สุขภาพรางกายแข็งแรง ****ยินดีรับนักศึกษาจบใหม*** 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/7/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน คาโอที วันหยุดพิเศษ คาเล้ียงดูบุตร บิดามารดา ฯลฯ 
เง่ือนไข>> สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาไดหากไดรับ

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Science, 
chemistry or 
equivalent in 
related field.

เง่ือนไข>> สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาไดหากไดรับ
มอบหมาย มีความรับผิดชอบ หากเคบมีประสบการณ ดานไฟฟาในโรงงานจะ
พิจารณาเปนพิเศษ *****ย่ินใบสมัครและเรซูเมเปนภาษาอังกฤษ***** 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/7/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ผูชวยงานคลังสินคา/งานผลิต/
งานขาย/งานทั่วไป

ยินดีรับเด็กจบใหม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

181  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม  ปดรับสมัคร 04/08/2561

e-mail:contact@ccglove.com

 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 
สาขาบัญชีหรือ
เก่ียวของ

e-mail:contact@ccglove.com

โทร .053-000-601,089-561-4792

หนา้ 13/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) โอที เบ้ียขยัน คาเดินทาง วันหยุดพิเศษ คาเล้ียงดูบุตร บิดามารดา ฯลฯ 
เง่ือนไข >> มีใบขับข่ีรถยนต สุขภาพรางกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบ สามา
รุปฏิบัติงานนอกเวลาหากไดรับมอบหมายได 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/7/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

นลินญาเนอสเซอร่ี ครูพ่ีเล้ียง มีความอดทน รักเด็ก มีประสบการณ หรือจบ ป.ตรี ปฐมวัย จะพิจารณาเปน

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

1 21-35 ม.6-ปวช/- ป.ตรีนลินญาเนอสเซอร่ี ครูพ่ีเล้ียง มีความอดทน รักเด็ก มีประสบการณ หรือจบ ป.ตรี ปฐมวัย จะพิจารณาเปน
พิเศษ 

82/48  หมู 9  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร 08.00-16.00 น.  

ประเภทกิจการ สถานเล้ียงเด็ก ปดรับสมัคร 04/08/2561

e-mail:duengduen@gmail.com

โทร .(053)000864

บริษัท กสิสุรีย จํากัด พนักงานหองแลป(ควบคุม
คุณภาพ)

ประกันสังคม เบ้ียขยัน ยูนิฟอรม ประกันกลุม โบนัสประจําป 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเขากะ 8.00-16.00น. 16.00-00.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร

1 21-35 ม.6-ปวช/ไมจํากัด

1 21-35 ม.6-ปวช/- ป.ตรี

พืชและสัตว

โทร .053-584302-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธงฟา โลจิสติกส จํากัด ทั่วไป มีคาลวงเวลา มีท่ีพัก ทํางานมี2กะ 

488  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน 51130   คาจาง 400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 04/08/2561

โทร .053-096030

บริษัท ธงฟา โลจิสติกส จํากัด พนักงานขับรถโฟคลิฟท มีคาลวงเวลา มีท่ีพัก ทํางานมี2กะ 

488  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน 51130   คาจาง 400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 04/08/2561

โทร .053-096030

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร สงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร สงออก

5 25 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

5 25 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-096030

บริษัท พลอยภัค จํากัด Support supervisor เขียนแบบ AutoCAD ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ มีเบ้ียขยันให 500/เดือน มี
คาเดินทางให มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ มีโบนัสประจําป มีเท่ียว
ประจําปของบริษัท 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 04/08/2561

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890

บริษัท พลอยภัค จํากัด แมบาน สถานท่ีทํางาน ทํางานท่ีเชียงใหม หากสามารถขับรถจักรยานยนต หรือรถยนต
ได จะพิจารณาเปนพิเศษ 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 04/08/2561

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

1 18-35 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18-35 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890

หนา้ 15/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลอยภัค จํากัด ชางเทคนิค มีประสบการณข้ันตํ่าวันละ 350/วัน ไมมีประสบการณวันละ 300/วัน มีเบ้ีย
ขยันให 500/เดือน มีคาเดินทางให มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ มีโบนัส
ประจําป มีเท่ียวประจําปของบริษัท 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 04/08/2561

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต อัญมณีและ
เคร่ืองประดับสงออก (ดวน)

คาอาหาร คานํ้ามันรถ คาประสบการณ เบ้ียขยัน โบนัส สามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุด มีประสบการณดานจิวเวลร่ีจะไดรับการ

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

10 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

1 20-35 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

เคร่ืองประดับสงออก (ดวน) ลวงเวลาและทํางานในวันหยุด มีประสบการณดานจิวเวลร่ีจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ ติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝายบุคคล

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 368  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ปดรับสมัคร 31/7/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานบัญชีหองไต *ดวน* - บริการทางการงเงิน/การบัญชี - การควบคุมดูแลในการทําบัญชี *สวัสดิการ*
 -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติ
สายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/7/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การบัญชี 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) แมบานทําความสะอาด ลักษณะงาน : ทําความสะอาดหองนํ้าในโรงงาน 1. การปรับเงินประจําป 2. 
การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. 
ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Office Assistant คาลวงเวลา คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจาก

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

2 21-35 ปวช.-ปวส./บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Office Assistant คาลวงเวลา คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจาก
ประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00   

ปดรับสมัคร 02/08/2018

โทร .052 039 505

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector มีประสบการณการทํางานดานตรวจสอบคุณภาพช้ินงานโดยใชเคร่ืองมือวัด
ละเอียดมากอน สามารถอานแบบเคร่ืองมือกลได มีสวัสดิการคาอาหาร คา
นํ้ามันรถ เบ้ียขยัน โบนัส 2 คร้ังตอป กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ยูนิฟอรม คาวัน
เกิด คารักษาพยาบาล ฯลฯ 

เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

2 21-35 ปวช.-ปวส./

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไ  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางกลึง,ชางเช่ือม คาอาหาร-คานํ้ามัน-คาเบ้ียขยัน-โอที-ประกันสังคม สนใจติดตอ 053-525034
 หรือ 095-9153626,063-9694639 

2 24 ข้ึนไป ม.6-ปวช/ไมจํากัดวุฒิ/
สาขา

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

 หรือ 095-9153626,063-9694639 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ
และความสามารถ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 31/7/61

โทร .053-525034,081-0020022

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางกลึง,ชางเช่ือม

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร

โทร .053-525034,081-0020022

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

สาขา

2 /

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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