
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานฝายผลิต สวัสดิการ: คาเบ้ียขยัน คาอาหาร โบนัสประจําป ประกันสังคม ประกัน

อุบัติเหตุ หนาท่ี: ปฎิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยยึดระเบียบปฏิบัติของ
ฝายผลิตและข้ันตอนการทํางานอยางเครงครัด 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

10 18-30 ม.3 ข้ึนไป/-

ฝายผลิตและข้ันตอนการทํางานอยางเครงครัด 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

โทร .052-039678, 093-1316226

โรงพยาบาลลําพูน เจาพนักงานธุรการ ผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดทีกลุมงานทรัพยากรบุคคล
 โรงพยาบาลลําพูน โทร.053-569100 ตอ 1241-1242 ต้ังแตวันท่ี 4-17 
เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดไดท่ี www.lpnh.go.th 
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ปดรับสมัคร 18/04/2561

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,200  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 18/04/2561

1 18 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/พาณิชยก
รรมหรือบริหารธุรกิจ

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 18/04/2561

โทร .053-569100
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานฝายผลิต *ดวน* ตองการ*ดวน* สนใจติดตอท่ีบริษัทโดยตรง 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุด
ช้ันใน

ปดรับสมัคร 30/04/2561

โทร .053-554586-9

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Strategic Buyer – Direct 
Material

• Min 8 years experiences in a production plant with 
Electronic/Module components, OEM Manufacturer and related 
environment are preferred and • Min. 6 years in supply chain job 

60 - ม.3 ข้ึนไป/-

1 not less 
than 35 
years old

ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
Mechanical / 

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

environment are preferred and • Min. 6 years in supply chain job 
function • Good knowledge and get familiar with Supply chain 
management concept, Purchasing methodology and system ; ERP, 
SAP or AX • High competent in negotiation skill, Planning & 
Organizing, Follow-up, Networking, Communication as well as 
Customer service oriented • Good social competences and strong 
leadership • Good command of English and Thai and computer 
skills • Able to travel 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 20/04/2018

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

years old Mechanical / 
Industrial 
Engineering 
Bachelor degree in 
Mechanical / 
Industrial 
Engineering

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 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท มินทรจา จํากัด Purchase officer (Oversea) 1.วางแผนการจัดซ้ือและจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณเคร่ืองใชตาง  ๆเพ่ือให
สอดคลองกับแผนการดําเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมดูแลตนทุนวัตถุดิบและ
คาใชจายของแผนก 3.ควบคุมดูแลใหวัตถุดิบเขาทันตามแผนการผลิต เพ่ือ
สนับสนุนฝายผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 4.กําหนดวิธีและกระบวนการใน
การจัดซ้ือรวมถึงข้ันตอนในการทํางาน ของพนักงานในแผนก 5.เจรจาตอรอง
กับผูจําหนาย ในดานราคา คุณลักษณะของสินคาท่ีเหมาะสม และการขอ
เครดิตเทอมการคา 6.คัดเลือกและประเมินผูจําหนาย เพ่ือใหไดผูจําหนายท่ีมี
คุณภาพ 7.ทบทวนระบบงาน รวมถึงเวลามาตรฐาน เพ่ือปองกันหรือลด
ปญหาและวิธีการปฏิบัติสําหรับกรณี-การจัดซ้ือปกติ การจัดซ้ือเรงดวน การ
จัดซ้ือสินคาขาดแคลน และการควบคุมดูแลจุดส่ังซ้ือของวัตถุดิบ เง่ือนไข 1. มี
ประสบการณทํางานดานการจัดซ้ือท้ังใน และตางประเทศ ไมนอยกวา 3 ปข้ึน

1 27-40 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

ประสบการณทํางานดานการจัดซ้ือท้ังใน และตางประเทศ ไมนอยกวา 3 ปข้ึน
ไป 2. มีประสบการณจัดซ้ือกับโรงงานจิวเวลร่ี จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 3. มี
ทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี 4. สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft 
office, Internet และ E-mail ไดเปนอยางดี 5. สามารถเรียนรูงานไดไว
,ขยัน,ซ่ือสัตย,อดทน 6. สามารถทํางานเปนทีมไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ 
7. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และ ส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 8. ขับรถยนตได 
และมีใบอนุญาตขับข่ี 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง 15,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันศุกร 
08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะ
กายหญิงและนางแบบ 

ปดรับสมัคร 31 เมษายน 2561

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

โทร .093-2867556

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยลําปาง ครูคณิตศาสตร มีใบประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติการสอนใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม โทร. 054-225089 หรือ 054-228015 ตอ 6540 

113 ถ.พหลโยธิน  หมู -  ต. สวนดอก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําปาง  จ. ลําปาง 52100   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ มหาวิทยาลัย ปดรับสมัคร 05/04/2561

โทร .054-225089/054-228015 ตอ 6540

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยลําปาง ครูวิทยาศาสตร มีใบประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติการสอนใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียด

23 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร

1
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม โทร. 054-225089 หรือ 054-228015 ตอ 6540 

113 ถ.พหลโยธิน  หมู -  ต. สวนดอก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําปาง  จ. ลําปาง 52100   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ มหาวิทยาลัย ปดรับสมัคร 05/04/2561

โทร .054-225089/054-228015 ตอ 6540

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย 1. เพศชาย อายุ 18 ปข้ึนไป 2. สามารถทํางานลวงเวลา และ เขางานเปนกะ
ได 3. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 4. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ันตํ่า+สวัสดิการ
อ่ืน  ๆ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/4/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

20 18 ปข้ึนไป ป.6/

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบํารุงโรงงาน 1 25-35 ปวส.ข้ึนไป/ คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -จบการศึกษาข้ัน
ตํ่า ปวส. ดานชางกลโรงงาน /ไฟฟา หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ -สามารถทํางาน
เปนกะได ทํางานลวงเวลาได -มีประสบการณในงานชาง ในสายอุตสาหกรรม
จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดตําแหนงงาน -ซอมบํารุง แกไข 
เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต -บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน/เดือน/ปหรือ
 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด -ซอมบํารุงเชิงแกไขเฉพาะหนา การแกไขเชิงปองกัน
 การวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา -ทํากิจกรรมซอมบํารุงโดยพ้ืนฐานท้ัง
ทางดานไฟฟา อิเล็คทรอนิกส เชิงกล และระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ -ตรวจสอบ
สภาพเคร่ืองจักรท่ีใชงาน รวมถึงการเก็บประวัติ และบันทึกขอมูลตาง  ๆ
ปฏิบัติงานซอมบํารุงใหญ, งานโปรเจค, งานปรับปรุงเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย -ทํากิจกรรมคนหาส่ิงปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในฝายผลิต ตามท่ีไดรับมอบหมาย -ทํากิจกรรมคนหาส่ิงปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในฝายผลิต 
รวมท้ังกิจกรรมดุแลรักษา วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตาง  ๆอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย -ทํากิจกรรมปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการคนหาสาเหตุ / 
วิธีแกไข / ประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของในสวนของเคร่ืองจักรท่ีรับผิดชอบ -
แจงหรือ รองขอ spare part สําหรับใชในงานซอมบํารุงในสวนของ
เคร่ืองจักรท่ีรับผิดชอบอยู -ปรับปรุง / แกไข / เสนอแนะวีธีการทํางาน เพ่ือ
ลดการสูญเสียตาง  ๆเชน เวลา ,คาใชจาย หรือยืดอายุการใชงานของ
เคร่ืองจักร -ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
สวัสดิการตาง  ๆ-พนักงานรายวัน คาจางวันละ 315 บาท ผานทดลองงาน 
(90 วัน) ปรับ 340 บาท -พนักงานรายเดือน เงินเดือนตามตกลง  

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

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

หนา้ 5/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย -อายุ 25 ป ข้ึนไป -รูพ้ืนท่ีเสนทางเชียงใหมเปน
อยางดี -มีประสบการณในงานบริการและงานขับรถรับสงผูบริหาร 
รายละเอียดตําแหนงงงาน -ขับรถและใหบริการอํานวยความสะดวกในการ
รับสงผูบริหารฯ และบุคลากรภายใน/บุคลากรภายนอก ท่ีมาติดตอส่ือสารกับ
องคกร -ใหบริการในการรับ-สงเอกสาร/ส่ิงของหรืออ่ืน  ๆกับหนวยงาน
ภายนอกองคกร สวัสดิการตาง  ๆ-พนักงานรายวัน คาจางวันละ 315 บาท 
ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -พนักงานรายเดือน เงินเดือนตาม
ตกลง -คานํ้ามันวันละ 40 บาท -คากะวันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 500 -
750-1000 บาท -คาอาหารกะ วันละ 30 บาท สวัสดิการอ่ืน  ๆ-กองทุน
สะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ / ชีวิต 300,000 - 400,000 บาท -
ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต 

2 25-35 ป.6/

ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต 
(5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาในรม / ฟตเนส และสนามกีฬา ท่ีกลางแจง
พรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกันความปลอดภัย เพศชาย อายุ18-40 
สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลาทํางาน เพศไมจํากัด อายุ สวนสูง นํ้าหนัก 
คาจาง ระยะเวลาทํางาน 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

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

หนา้ 6/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานดูแลโรงงานทั่วไป คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย (ตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) - ไม
จํากัดวุฒิการศึกษา - สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ รายละเอียดตําแหนงง
งาน - ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ัวไปนอกตัวอาคารของบริษัทฯ - เก็บขยะตามจุด
ตางๆของบริษัทฯ ไปยังจุดรวมขยะ - บันทึกปริมาณขยะตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดให - ดูแล ตัดแตง บํารุงรักษา รดนํ้าสวนของบริษัทฯ และดูแลความ
เรียบรอยของสนามกีฬา - จัดเตรียมและเคล่ือนยาย ถังนํ้าด่ืมไปยังจุดตาง  ๆ
ของบริษัทฯ - ตรวจสอบดูแลรักษา และทําการซอมแซมทรัพยสินบริษทฯ - 
ใหบริการงานอํานวยความสะดวก แกหนวยงานตาง  ๆท่ีรองขอ - ปฏิบัติตาม
แผนการซอมบํารุงและดูแลรักษาพ้ืนท่ีและทรัพยสินของบริษัทฯ - ตรวจสอบ
และจัดการถังดักไขมันในบริษัทฯ สวัสดิการตาง  ๆ-พนักงานรายวัน คาจาง
วันละ 315 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -พนักงานรายเดือน

1 ป.6/

วันละ 315 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -พนักงานรายเดือน
 เงินเดือนตามตกลง -คานํ้ามันวันละ 40 บาท -คากะวันละ 25 – 45 บาท -
เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -คาอาหารกะ วันละ 30 บาท สวัสดิการอ่ืน ๆ
 -กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ / ชีวิต 300,000 - 400,000 
บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร 
เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาในรม / ฟตเนส และสนามกีฬา ท่ี
กลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกันความปลอดภัย เพศชาย อายุ
18-40 สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลาทํางาน 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

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

หนา้ 7/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย/เพศหญิง -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป (เพศ
ชายตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
 /มีความละเอียดรอบคอบ -สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 
รายละเอียดงานตําแหนงพนักงานคลังสินคา -การควบคุม, ตรวจสอบ และ
ดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิตใหผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดตาง  ๆ
รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต (IPQC) และ ตรวจสอบคุณภาพ
กอนการสงออก (Outgoing Inspection). -การปฏิบัติตามเอกสารการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน -การบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑให
ถูกตองครบถวน -การส่ือสารใหกับพนักงานในกระบวนการผลิตเก่ียวกับ
ปญหาคุณภาพท่ีตรวจพบ สวัสดิการตาง  ๆ-พนักงานรายวัน คาจางวันละ 315
 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -พนักงานรายเดือน เงินเดือน

18-30 ม.3 ข้ึนไป/2

 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -พนักงานรายเดือน เงินเดือน
ตามตกลง -คานํ้ามันวันละ 40 บาท -คากะวันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 
500 -750-1000 บาท -คาอาหารกะ วันละ 30 บาท สวัสดิการอ่ืน  ๆ-
กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ / ชีวิต 300,000 - 400,000 
บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร 
เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาในรม / ฟตเนส และสนามกีฬา ท่ี
กลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกันความปลอดภัย เพศชาย อายุ
18-40 สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลาทํางาน 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

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

หนา้ 8/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร :  เพศชาย  จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป ผานการ
เกณฑทหารเรียบรอยแลว  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  สามารถ
ทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต  
ปฏิบัติงานในสายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร คาจางและสวัสดิการตาง  ๆ-
พนักงานรายวัน คาจางวันละ 315 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 
บาท -พนักงานรายเดือน เงินเดือนตามตกลง -คานํ้ามันวันละ 40 บาท -คากะ
วันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -คาอาหารกะ วันละ 
30 บาท สวัสดิการอ่ืน  ๆ-กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ / 
ชีวิต 300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงิน
ชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาใน
รม / ฟตเนส และสนามกีฬา ท่ีกลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกัน

10 18-40 ม.3 ข้ึนไป/

รม / ฟตเนส และสนามกีฬา ท่ีกลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกัน
ความปลอดภัย 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591053-420591

หนา้ 9/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ขับรถ 08.00 - 17.40 น. หยุดวันอาทิตย, เสารท่ี 2 และ 4 ของเดือน ประจําฝาย
บุคคลและบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ี ขับรถตู รถกระบะ และรถเกง 
สําหรับสงเอกสารหรือสินคา รับสงผูบริหาร ลูกคา หรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
 ท้ังในเขตเชียงใหมและลําพูน *ตองมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ไมมีโรคประจําตัว
 สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี สามารถทํางานลวงเวลาได มีความอดทน ซ่ือสัตย
 รับผิดชอบในงาน หม่ันตรวจตราและดูแลรถของบริษัทฯ สมํ่าเสมอ **หมาย
เหตุ เม่ือผานการสอบสัมภาษณแลว ทางบริษัทฯ จะขอตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม และตรวจสารเสพติด เพ่ือพิจารณากอนเขาทํางาน 

68,68/5   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 25 - 40 ม.3 ข้ึนไป/ม.3 หรือ 
ปวช. ทุกสาขา ข้ึนไป

68,68/5   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก 
ผลไม)

ปดรับสมัคร 30 เม.ย. 61

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูพ่ีเล้ียง มีประสบการณจะพิจารณาเปนอันดับแรก กระตือรือรน รักเด็ก 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 29/04/2561

โทร .053-528340

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเคร่ือง CNC สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณ 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 29/04/2561

ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./-

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

2

โทร .052-030296,052-030297

หนา้ 10/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางกลึง สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณ 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 29/04/2561

โทร .052-030296,052-030297

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองจักร ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน, คากะ, เบ้ียขยัน,ขาวฟรี, คารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงานและครอบครัว, เงินชวยเหลือแตงงาน, เงินชวยเหลือฌาปนกิจศพ, 
เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต และประกัน

2 ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./-

1 18 ปวส./ไฟฟา/
อิเลคทรอนิคส/ไฟฟา
กําลัง เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต และประกัน

สุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจําป และเงินโบนัสประจําป 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412

ราน Chef's House พนักงานเสริฟ ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 8,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 28/04/2561

e-mail:duanghataimanojit@gmail.com

กําลัง

1 18-28 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:duanghataimanojit@gmail.com

โทร .093-5847677,081-8855888

หนา้ 11/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ราน Chef's House ผูชวยกุก ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 28/04/2561

e-mail:duanghataimanojit@gmail.com

โทร .093-5847677,081-8855888

บริษัท ฟารมา แอนด เอ็นเนอรยี จํากัด พนักงานขาย/การตลาด ประกันสังคม โบนัสประจําป มีวันหยุดตามเทศกาล มีประสบการณดานการ
ขายจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

18-28 ม.6/ข้ึนไป

1 25-35 ม.6/- ป.ตรี การตลาด

1

ขายจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

18/2  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350++  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตนํ้าด่ืม ปดรับสมัคร 28/04/2561

โทร .053-090336

โรงเรียนใบบุญลําพูน แมบาน อานออก เขียนภาษาไทยได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ขยัน 
อดทน รอบคอบ ตรงตอเวลา 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 28/04/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หนา้ 12/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาสังคม-
ประวัติศาสตร

ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/04/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณ

ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1
เปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/04/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนประถมวัย ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/04/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หนา้ 13/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด พนักงานเย็บ - สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได หรือมีพ้ืนฐานการเย็บจักรอุตสาหกรรมมา
กอน, เบ้ียไมขาดลามาสายตอวัน, เบ้ียขยันตอเดือน, คาฝมือเย็บ, คาลวงเวลา, 
เงินรางวัลเปาหมาย, เงินชวยเหลือพนักงานในกรณี บิดา มารดา คูสมรส 
เสียชีวิต, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, เคร่ืองแบบพนักงาน, ข้ึนคาจาง 2
 คร้ังตอป, โบนัสประจําป, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, สหกรณออมทรัพยเพ่ือ
พนักงานฯ หองพยาบาล, งานร่ืนเริงประจําป, รานคาสวัสดิการพนักงาน, 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

50 15 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร -

โทร .053-537652-3

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด พนักงานเย็บ - สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได หรือมีพ้ืนฐานการเย็บจักรอุตสาหกรรมมา
กอน, เบ้ียไมขาดลามาสายตอวัน, เบ้ียขยันตอเดือน, คาฝมือเย็บ, คาลวงเวลา, 
เงินรางวัลเปาหมาย, เงินชวยเหลือพนักงานในกรณี บิดา มารดา คูสมรส 
เสียชีวิต, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, เคร่ืองแบบพนักงาน, ข้ึนคาจาง 2
 คร้ังตอป, โบนัสประจําป, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, สหกรณออมทรัพยเพ่ือ
พนักงานฯ หองพยาบาล, งานร่ืนเริงประจําป, รานคาสวัสดิการพนักงาน, 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร -

50 15 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

แตงกายและสวนประกอบ

โทร .053-537652-3

หนา้ 14/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด Programmer - สามารถใชงาน Java, PHP, MySQL, ABAP, LINUX, ERP ไดดี ออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในองคกร, ดูแลระบบฐานขอมูล และอ่ืน  ๆ
ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย, เงินชวยเหลือพนักงานในกรณีบิดา มารดา คู
สมรส เสียชีวิต, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, เคร่ืองแบบพนักงาน, ปรับ
คาจางประจําป, โบนัสประจําป, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, สหกรณออมทรัพย
เพ่ือพนักงานฯ หองพยาบาล, งานร่ืนเริงประจําป, รานคาสวัสดิการพนังาน 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 วันจันทร - เสาร  

1 22 -35 ป.ตรี/สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือ
เก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 วันจันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เม.ย.61

โทร .053-537652-3

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด เจาหนาที่ฝกอบรม ดวน! - มีความรูทางดานงานบุคคล , มีมนุษยสัมพันธดี กลาแสดงออก เงิน
ชวยเหลือพนักงานในกรณี บิดา มารดา คูสมรส เสียชีวิต, ประกันสังคม, 
กองทุนเงินทดแทน, เคร่ืองแบบพนักงาน, ปรับคาจางประจําป, โบนัสประจําป
, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, สหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงานฯ,งานร่ืนเริงประจําป
, รานคาสวัสดิการพนักงาน 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 วันจันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เม.ย.61

ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1

แตงกายและสวนประกอบ

โทร .053-537652-3

หนา้ 15/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด ผูชวยผูจัดการแผนกบุคคล - มีมนุษยสัมพันธดี มีภาวะผูนํา มีความมุงม่ันในการทํางาน มีประสบการณ
ดานงานบุคคลไมนอยกวา 5 ป, เงินชวยเหลือพนักงานในกรณีบิดา มารดา คู
สมรส เสียชีวิต, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, เคร่ืองแบบพนักงาน, ปรับ
คาจางประจําป, โบนัสประจําป, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, สหกรณออมทรัพย
เพ่ือพนักงาน, หองพยาบาล, งานร่ืนเรองประจําป, รานคาสวัสดิการในบริษัทน 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 วันจันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง ปดรับสมัคร 30 เม.ย.61

1 ไมเกิน 40 ป.ตรี/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เม.ย.61

โทร .053-537652-3

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด Programmer - สามารถใชงาน Java, PHP, MySQL, ABAP, LINUX, ERP ไดดี - ออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในองคกรม ดูแลระบบฐานขอมูล และอ่ืน  ๆ
ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย - เงินชวยเหลือพนักงาน กรณี บิดา มารดา คู
สมรส เสียชีวิต - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน - เคร่ืองแบบพนักงาน - 
โบนัสประจําป - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - สหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงานฯ 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/P  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 วันจันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เม.ย.61

2 22 -35 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือ
เก่ียวของ

โทร .053-537652-3

หนา้ 16/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด PC Officer • At least 1 - 5 year experience in planning material, supply chain, 
material management, production operation management • 
Strong interpersonal skill, communication, presentation, well 
planning result-oriented. • Be able to work under pressure and in 
time frame • Excellent interpersonal and analytical • Excellent 
negotiating skills, time management, written and verbal 
communications skills. • Flexible, self-motivated and team player 
• Good command of the English language and computer 
proficiency 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 - ป.ตรี/• Bachelor’s 
degree in Business 
Administration or 
related field

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด เจาหนาที่ฝกอบรม ดวน! - มีความรูทางดานงานบุคคล - มีมนุษยสัมพันธดี กลาแสดงออก - เงิน
ชวยเหลือพนักงาน กรณี บิดา มารดา คูสมรส เสียชีวิต - ประกันสังคม, 
กองทุนเงินทดแทน - เคร่ืองแบบพนักงาน - ปรับคาจางประจําป - กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ - สหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงานฯ 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  Nื/P  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 วันจันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เม.ย.61

ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1

แตงกายและสวนประกอบ

โทร .053-537652-3

หนา้ 17/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด ผูชวยผูจัดการแผนกบุคคล - มีมนุษยสัมพันธดี มีภาวะผูนํา มีความมุงม่ันในการทํางาน - มีประสบการณ
ดานงานบุคคลไมนอยกวา 5 ป - เงินชวยเหลือพนักงาน กรณี บิดา มารดา คู
สมรส เสียชีวิต - มีประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน - เคร่ืองแบบพนักงาน - 
โบนัสประจําป - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - สหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงานฯ -
 ปรับคาจางประจําป 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 เม.ย.61

โทร .053-537652-3

1 40 ป.ตรี/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-537652-3

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิต (ควบคุม
เคร่ืองจักร) จํานวน 3 อัตรา 

(ดวน!!!)

รายละเอียดงาน • ทํางานในโรงงานผลิต • ควบคุมเคร่ืองจักรใน Line การ
ผลิต • ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติผูสมัคร • เพศชาย • 
อายุต้ังแต 20 – 45 ป • การศึกษา ม.3 ข้ึนไป หรือเทียบเทา (หากจบ
การศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชาไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส) จะพิจารณา
เปนพิเศษ • 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 ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางเงินเดือน 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม 
(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 12/4/2561

3 20-45 ม.3 ข้ึนไป/(หากจบ
การศึกษาระดับ ปวส. 
ข้ึนไป สาขาวิชาไฟฟา
หรืออิเล็กทรอนิกส) 
จะพิจารณาเปนพิเศษ

(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

โทร .053 533 008

หนา้ 18/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง หนาท่ีความรับผิดชอบ : ซอมเคร่ืองจักรทางอิเล็กทรอนิกสและทางกล 
ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษา ทําความสะอาดเคร่ืองจักร จัดทําคูมือการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร รวมท้ังงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับผูท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / 

15 21-25 ปวส./อิเล็คทรอนิกส 
และสาขาเคร่ืองกล

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / 
กะกลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Have knowledge about solid work, CAD softwave. Able to 
Communicate well in English both written And spoken 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

10 21-30 ป.ตรี/Industrial 
Engineering, 
Electronic 
Engineering

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 19/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff Knowledge Of programming and database skill (Ex. JAVA, VB, My 
SQL, DB2 , Webpage, PHP etc) Knowledge skill of iSeries (AS/400) 
will be advantage.Understand of standard software (Microsoft 
office) Good command in English. As the successful applicant, will 
be offered welfares and benefits such as commutation allowance, 
Company Transportation (For Chiang mai – Lamphun rout), Meal 
allowance, Accident insurance, Medical pay, Provident fund, 
Social insurance, Bonus and Other rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

2 21-30 ป.ตรี/Computer 
Science, Computer 
Engineer, Other 
related field

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย ตุณสมบัติ 1. มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบสูง 2. สามารถทน
แรงกดดันในการทํางานได 3. สามารถเขากะไดในบางแผนก สวัสดิการ 1. มี
อาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. 
ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งาน
เล้ียง ****หากผานทดลองงาน จะบรรจุเปนพนักงานประจํารายเดือน 9,150 
บาท มีการปรับเงินเดือนประจําปทุกป*** 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

20 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

หนา้ 20/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานคลังสินคา ตุณสมบัติ 1. มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบสูง 2. สามารถทน
แรงกดดันในการทํางานได 3. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
Microsoft Office สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน 3.
 ชุดฟอรมพนักงาน 4. ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สงทองเท่ียว
ตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง ****หากผานทดลองงาน จะบรรจุเปน
พนักงานประจํารายเดือน 9,150 บาท มีการปรับเงินเดือนประจําปทุกป*** 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

3 18 ปข้ึนไป ม.3/-

กระดาษลูกฟูก

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ 1. สามารถใช Program Adobephotoshop, Adobe illustrator
 2. มีความคิดสรางสรรค ละเอียด รอบคอบ 3. มีความอดทน ขยัน และมี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะ
กลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สง
ทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ,graphic design

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

หนา้ 21/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบล็อคพิมพ คุณสมบัติ 1. สามารถทนความกดดันในเร่ืองการทํางานได 2. มีความอดทน 
ขยัน และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. 
คาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ
6. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

กระดาษลูกฟูก

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด Messenger 1. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 2. สามารถขับรถยนตเกียรธรรมดา
ได และมีใบขับข่ีรถยนต 3. รูเสนทางลําพูน, เชียงใหม จะพิจารณาเปนพิเศษ 
สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. คาอาหารออกนอกสถานท่ี (รวมจายราย
เดือน) 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สงทองเท่ียว
ตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

หนา้ 22/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย 1. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 2. สามารถเขากะได (บางแผนก) 
สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน
 4. ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งาน
เล้ียง 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310 บาท/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 (มีเขากะบางแผนก)  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ ปดรับสมัคร -

15 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานคนพิการ - พิการประเภทท่ี 3 ทางการเคล่ือนไหว - สามารถชวยเหลือตัวเองได - 
สามารถเดินทางมาทํางานเองได **สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน 
โอที ชุดยูนิฟอรม โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

18-38 ม.3/1

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 23/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด IT./Programmer เง่ือนไข - สามารถเขียนโปรแกรม Visual Studio.net ได - มีความเขาใจ
ระบบฐานขอมูล - มีความเขาใจระบบ Network สวัสดิการ - คาอาหาร,คา
นํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,คาลวงเวลา,โบนัส,ชุดยูนิฟอรม, ประกันภัยกลุม, ของขวัญ
วันเกิด,เงินชวยเหลือแตงงาน, เงินชวยเหลืองานศพญาติสายตรงเสียชีวิต 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดวันเสารเวนเสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานช่ัวคราว (ดวน) คานํ้ามัน คาอาหาร สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถ
ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี สนใจติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝายบุคคล 

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

10 21-45 ม.3 ข้ึนไป/
ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี สนใจติดตอ 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 30/4/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค - ประกันสังคม เส้ือยูนิฟอรม สิทธิลาตาง  ๆเงินโบนัสคืนคาสตอคสินคา ฯลฯ -
 มีวางประกันกอนเขาทํางาน 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ทดลองงานผาน
ปรับเปนเงินเดือน 9,150  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

10 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

หนา้ 24/26



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง มีประสบการณทางดานชางมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ ทางบริษัทพรอมให
สวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , ประกันสังคม, เบ้ียขยัน 
สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,086-4291574 Email : 
Supaporn@ananta.co.th , Supaporn.aom07@gmail.com 

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร จนกวาจะไดตามอัตราท่ีกําหนด

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางเทคนิค มีประสบการณทางดานติดต้ังระบบโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
 ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , 

20 ม.6-ปวช/ทางดานชาง
เทคนิค

2 22 ปวส./ชางอุตสาหกรรม

3

 ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , 
ประกันสังคม, เบ้ียขยัน สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,
086-4291574 Email : Supaporn@ananta.co.th , 
Supaporn.aom07@gmail.com 

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.30 น. -17.30น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร จนกวาจะไดตามอัตราท่ีกําหนด

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางไฟฟา - มีประสบการณทางดานติดต้ังระบบไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ ทางบริษัท
พรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , ประกันสังคม, 
เบ้ียขยัน สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,086-4291574 
Email : Supaporn@ananta.co.th , Supaporn.aom07@gmail.com 

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร จนกวาจะไดตามอัตราท่ีกําหนด

2 22 /ชางไฟฟา

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร จนกวาจะไดตามอัตราท่ีกําหนด

โทร .053- 582-650 fax 053-581945
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด ผูชวยเจาหนาที่บัญชี สวัสดิการ 1.คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,คาลวงเวลา,ชุดยูนิฟอรม,
ประกันภัยกลุม, ของขวัญวันเกิด,เงินชวยเหลือญาติสายตรงเสียชีวิต,งานเล้ียง
ประจําป, โบนัส เง่ือนไข 1.ใชคอมพิวเตอร Ms.Office , Email ไดดี 2.มี
ประสบการณดานงานบัญชีอยางนอย 1 ป 3.มีทักษะการพิมพงานภาษาไทย/
อังกฤษ ระดับดี 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดวันเสารเวนเสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 31/3/2561

โทร .053-552560-1,053-554586-9

1 27 ปข้ึนไป ปวส./บัญชี

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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