
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขายเคร่ืองใชไฟฟา - มีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเคร่ืองใชไฟฟา - สวัสดิการชุดพนง. - ประกันสังคม

 - เบ้ียขยัน - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

2 22 ปวส.ข้ึนไป/

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน10.00-20.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขายสินคาไอที - มีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสินคาไอที - สวัสดิการชุดพนง. - ประกันสังคม - 
เบ้ียขยัน - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน10.00-20.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานคลังสินคา - สามารถยกของหนักได ไมมีโรคประจําตัว - สามารถทํางานในสภาวะกดดัน -
 สวัสดิการชุดพนง. - ประกันสังคม - เบ้ียขยัน - มีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.,10.00-20.00น.  

1 22 ปวส.ข้ึนไป/
คอมพิวเตอร ,
อิเล็กทรอนิกส

1 22 ม.6-ปวช/

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.,10.00-20.00น.  

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722 ปดรับสมัคร

หนา้ 1/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางบริการนอกสถานที่ - ตองมีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต - สามารถซอมและติดต้ังเคร่ืองใชไฟฟาได - 
สามารถประเมินของเสีย อะไหลได - สวัสดิการชุดพนง. - ประกันสังคม - เบ้ีย
ขยัน - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟา - ตองมีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต - สามารถซอมและติดต้ังเคร่ืองใชไฟฟาได - 

สามารถประเมินของเสีย อะไหลได - สวัสดิการชุดพนง. - ประกันสังคม - เบ้ีย
ขยัน - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1 22 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส

1 22 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-18.00น.  
โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722 ปดรับสมัคร
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขับรถ6ลอ - ตองมีใบอนุญาติขับข่ีประเภท2 - สวัสดิการชุดพนง. - ประกันสังคม - เบ้ีย

ขยัน - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถยกของหนักได - ไมมี
รอยสักท่ีมองเห็นนอกเส้ือผา 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.  
โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722 ปดรับสมัคร
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้ง - ตองมีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต - สามารถติดต้ังเคร่ืองใชไฟฟา และเดินสายไฟ

เบ้ืองตนได - สวัสดิการชุดพนง. - ประกันสังคม - เบ้ียขยัน - มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

1 25 ม.6-ปวช/

5 20 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

หนา้ 2/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางกลึง 3 23 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค

การผลิต

1. มีประสบการณอยางนอย 1 ป 2. สามารถอานแบบ และใชเคร่ืองมือวัด
ละเอียดได 3. มีความขยัน อดทน 4. สัมภาษณ พรอมทราบผลการพิจารณา 
ภายใน 1 วัน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 22-6-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 3 23 ปข้ึนไป 1. มีประสบการณอยางนอย 1 ป 2. สามารถอานแบบ และใชเคร่ืองมือวัด
ละเอียดได 3. มีความขยัน อดทน 4. สัมภาษณ พรอมทราบผลภายใน 1 วัน 

 คาจาง ตามตกลง มีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ  บาท

ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค ละเอียดได 3. มีความขยัน อดทน 4. สัมภาษณ พรอมทราบผลภายใน 1 วัน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 22-6-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานออกแบบ/ เขียนแบบ 
เคร่ืองจักรกล

สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad/ Solid work ได สามารถคํานวณและ
ออกแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลได มีประการณดานเขียนแบบเคร่ืองกล 
(พิจารณาพิเศษ) สวัสดิการ: คาอาหาร คาเบ้ียขยัน คาโอที โบนัส2คร้ัง/ป ปรับ
เงินเดือนประจําป เงินประจําตําแหนง ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00
น.  ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/30/2018

e-mail:unique_precision@hotmail.com

 คาจาง ตามตกลง มีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ  บาท

โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

2 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน หรือสาขาอ่ืนๆ

โทร .053-597195

หนา้ 3/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานขับรถสงสินคา ผานการเกณฑทหาร มีใบอนุญาตขับรถยนต รูเสนทางเชียงใหม ลําพูน นิคม
อุตสาหกรรมลําพูนเปนอยางดี สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีความ
บกพรองทางรางกาย สวัสดิการ: คาอาหาร คาเบ้ียขยัน โบนัส2คร้ัง/ป ปรับ
เงินเดือนประจําป คาโอที คากะกลางคืน ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00
น.  ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/30/2018

e-mail:unique_precision@hotmail.com
โทร .053-597195
หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ มีความรูพ้ืนฐานการใชเคร่ืองมือวัดประเภทเวอรเนียรคารลิเปอร มี

2 21-45 ม.6-ปวช/ไมจํากัด

2 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัดหจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
สินคา QC

มีความรูพ้ืนฐานการใชเคร่ืองมือวัดประเภทเวอรเนียรคารลิเปอร มี
ประสบการณเก่ียวกับการข้ึนรูปโลหะ (พิจารณาเปนพิเศษ) สวัสดิการ:
คาอาหาร คาเบ้ียขยัน คาโอที โบนัส2คร้ัง/ป ปรับเงินเดือนประจําป คากะ
กลางคืน ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00น.  

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/30/2018

e-mail:unique_precision@hotmail.com
โทร .053-597195
หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานออกแบบ/ เขียนแบบ 

เคร่ืองจักรกล
สวัสดิการ: คาอาหาร คาเบ้ียขยัน คาโอที โบนัส2คร้ัง/ป ปรับเงินเดือน
ประจําป ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00
น.  ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/30/2018

e-mail:unique_precision@hotmail.com

2 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด

2 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน หรือสาขาอ่ืนๆ

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

หนา้ 4/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

วิศวกร เคร่ืองแบบ,ขาวกลางวัน,เบ้ียขยัน,โบนัส ฯลฯ 

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยา
สมุนไพร

ปดรับสมัคร 15 ก.ค.2561

โทร .053-553250 ตอ 115

สมาคมการประมงแหงประเทศไทย กรรมกร/ลูกเรือ 42,000 อัตรา ปฏิบัติงานในเรือตามตําแหนงงานได มีประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 
บาท และทุนทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ

10 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟา, เคร่ืองกล
 อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

500 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

จากการทํางานฟรี 

9,11 ซ.พระราม2 (30) ถ.พระราม 2  หมู -  ต. บางมด เพศ ชาย

อ. จอมทอง  จ. กรุงเทพฯ 10150   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 15/07/2561

โทร .081-8157766

สมาคมการประมงแหงประเทศไทย ผูชวยชางเคร่ือง ปฏิบัติงานในเรือตามตําแหนงงานได มีประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 
บาท และทุนทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ
จากการทํางานฟรี 

9,11 ซ.พระราม2 (30) ถ.พระราม 2  หมู -  ต. บางมด เพศ ชาย

อ. จอมทอง  จ. กรุงเทพฯ 10150   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 15/07/2561

500 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .081-8157766

หนา้ 5/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สมาคมการประมงแหงประเทศไทย ผูชวยนายทายเรือ ปฏิบัติงานในเรือตามตําแหนงงานได มีประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 
บาท และทุนทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ
จากการทํางานฟรี 

9,11 ซ.พระราม2 (30) ถ.พระราม 2  หมู -  ต. บางมด เพศ ชาย

อ. จอมทอง  จ. กรุงเทพฯ 10150   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 15/07/2561

โทร .081-8157766

สมาคมการประมงแหงประเทศไทย ชางเคร่ือง ปฏิบัติงานในเรือตามตําแหนงงานได มีประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 

500 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

500 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิสมาคมการประมงแหงประเทศไทย ชางเคร่ือง ปฏิบัติงานในเรือตามตําแหนงงานได มีประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 
บาท และทุนทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ
จากการทํางานฟรี 

9,11 ซ.พระราม2 (30) ถ.พระราม 2  หมู -  ต. บางมด เพศ ชาย
อ. จอมทอง  จ. กรุงเทพฯ 10150   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 15/07/2561

โทร .081-8157766

สมาคมการประมงแหงประเทศไทย นายทายเรือ/นายเรือ ปฏิบัติงานในเรือตามตําแหนงงานได มีประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 
บาท และทุนทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ
จากการทํางานฟรี 

9,11 ซ.พระราม2 (30) ถ.พระราม 2  หมู -  ต. บางมด เพศ ชาย
อ. จอมทอง  จ. กรุงเทพฯ 10150   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 15/07/2561

500 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

500 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 15/07/2561
โทร .081-8157766

หนา้ 6/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ข้ึนลงอาหารสัตว 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   คาจาง 13000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/06/2561
e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการทําสวน 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการทําสวน 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 ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน พนักงานจางเหมาบริการ 
ตําแหนง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.lpnjc.coj.go.th/ 

299  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 14,070  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 04/07/2561

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ บัญชี 
พาณิชยาการ 
เลขานุการ 
ภาษาตางประเทศ 
คอมพิวเตอรธุรกิจประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 04/07/2561

โทร .053-584705

หนา้ 7/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer คาโอที คาเดินทาง เบ้ียขยัน วันหยุดพิเศษ ชุดฟอรมประจําป ฯลฯ ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม ย่ืนใบสมัครเปนภาษาอังกฤษไดท่ีหนาปอม รปภ.หรือสงเรซู
เมมาทางอีเมล Personnel@thkd.co.th 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/6/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานฝายผลิต (ประกอบ
ช้ินงาน) Assembly

1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิ
ฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม 

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 18 ปข้ึนไป 
ไมเกิน 30

ม.6-ปวช/ไมระบุ
ช้ินงาน) Assembly ฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.,
 20.00-05.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ *ดวนที่สุด* - ควบคุม ดูแล และรถยนตใหพรอมใชตามกฎระเบียบของงานยานพาหนะ - 
ใหบริการการรับ-สงบุคลากร และผูปวยใหถึงท่ีหมายอยางปลอดภัยและทัน
กําหนดเวลา - และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย ***สวัสดิการ*** - เงินเดือน/ 
OT - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/7/2561
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

ไมเกิน 30

2 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/ท่ัวไป

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 8/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ *ดวนที่สุด* - ควบคุม ดูแล และรถยนตใหพรอมใชตามกฎระเบียบของงานยานพาหนะ - 
ใหบริการการรับ-สงบุคลากร และผูปวยใหถึงท่ีหมายอยางปลอดภัยและทัน
กําหนดเวลา - และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย ***สวัสดิการ*** - เงินเดือน/ 
OT - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/7/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

2 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/ท่ัวไป

โทร .0 5358 1600-5

หจก.โกโก ดีไลท ลําพูน พนักงานขายนมเปร้ียวดีไลท ประกันรายได 15,000 บาท/เดือน ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต มีโบนัส มี
ทุนกาศึกษา มีการอบรมกอนขาย 

3/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายดีไลท ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-561493

ไทยเฮิบ แนชแร็ล โซปเบส พนักงานฝายผลิต ประกันสังคม รางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว หยุดทุกวันอาทิตย และ
นักขัตฤกษ 

365  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 14/07/2561

5 20 ปข้ึนไป ป.6/- ม.6

5 20-30 ม.3-ม.6/-

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายสินคาสมุนไพร ผลิตสบู

โทร .081-9521145

หนา้ 9/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด เจาหนาที่ปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ

มีใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.วิชาชีพ) หรือจบ
การศึกษาในสาขาท่ีรองรับการเปน จป.วิชาชีพ 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ความปลอดภัย
และชีวอนามัย

2 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไปบริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยพนักงานสงเสริมวัตถุดิบ มีความรูเก่ียวกับการเกษตร หรือมีประสบการณเก่ียวกับการสงเสริม
การเกษตร สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี สามารถทํางานนอกเวลา ออก
นอกพ้ืนท่ีได (ตางจังหวัด) 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 14/07/2561

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

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

2 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

โทร .053-597121-2

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

หนา้ 10/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชอวาลเทคโนโลย่ี จํากัด ชางซอมบํารุง สามารถทํางานลวงเวลาได สามารทํางานเปนกะได 

121/4   หมู 4  ต. แชชาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-880788-90

บริษัท เชอวาลเทคโนโลย่ี จํากัด ฝายตรวจสอบคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได สามารทํางานเปนกะได 

121/4   หมู 4  ต. แชชาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

1 18-40 ม.3/ข้ึนไป

3 18-40 ม.3/ข้ึนไป

ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-880788-90

บริษัท เชอวาลเทคโนโลย่ี จํากัด ฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาได สามารทํางานเปนกะได 

121/4   หมู 4  ต. แชชาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-880788-90

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานเบเกอร่ี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

15 18-40 ม.3/ข้ึนไป

2 20-35 ม.6/ข้ึนไป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 11/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร มีใจรักงานบริการ คาน่ังเคร่ือง 800 บาท/เดือน 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน -ทําความสะอาดพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน 
โอที เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม โทร.053-525045 ตอ 101 , 061-2867582 

2 20-35 ม.6-ปวช/- ปวส. 
บัญชี/คอม/ตลาด/
บริหารธุรกิจ

1 18-45 /
แลนด)จํากัด โอที เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม โทร.053-525045 ตอ 101 , 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 14/07/2561

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO 
(การตลาด)

มีประสบการณ 1 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 12/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี 1 28-40 หรือมีประสบการณอยางนอย 5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน / 
Admin

1 25-35 ป.ตรี/บัญชี มีประสบการณหัวหนางานเก่ียวกับงานบัญชีอยางนอย 1-3 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง,ของใช,แผนก

อาหารสด

คากะ 50-100 สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 13/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานขาย (SR) ประจํา
สํานักงาน

มีทักษะงานขาย 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกอาหารแชแข็ง มีประสบการณดานอาหารสด 1-3 ป 

1 22-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 
บัญชี ตลาด การ
จัดการ บริหาร

1 25-35 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การบริหารธุรกิจลําพูน

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกผักและผลไม มีประสบการณดานอาหารสด 1-3 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

จัดการ,การบริหารธุรกิจ

1 25-35 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การบริหารธุรกิจ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 14/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกเบเกอร่ี หรือมีประสบการณอยางนอย 2-5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 14/07/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หจก. มาลาพาณิชย พนักงานสงของ ขับรถยนต มีใบขับข่ี 

71/3  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

1 25-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

1 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

71/3  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 315/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รานคาปลีก ของชํา+วัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-503570

หจก. มาลาพาณิชย พนักงานทั่วไป ยกของ จัดเรียงสินคา 

71/3  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 315/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รานคาปลีก ของชํา+วัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 14/07/2561

โทร .053-503570

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พนักงานจางตามภารกิจ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.lamphunpao.go.th 

-  หมู -  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 27/07/2561

1 18 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

4 18-60 ป.ตรี/ตามสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ - ปดรับสมัคร 27/07/2561

โทร .053-597260 ตอ 110,111

หนา้ 15/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานผลิต ชาย - เพศ ชาย อายุ 23 - 42 ป - วุฒิการศึกษา ม.3 ข้ึนไป - สุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง - มีความขยัน อดทน ตรงตอเวลา - สวัสดิการ : รายวันข้ันตํ่า
 คาครองชีพ คากะ คาลวงเวลา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โบนัส ประกันสังคม ยู
นิฟอรม และอ่ืน  ๆ

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวันข้ันตํ่า  บาท สวนสูง 160 ข้ึน  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 , 20.00 -05.00  

ปดรับสมัคร

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป ไดรับกา

2 23-42 ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส(ประเทศไทย)จํากัด พนักงานฝายผลิตช่ัวคราว สนใจสมัครดวยตนเองท่ี บริษัทฯ ทราบผลการสัมภาษณทันที 

68/1   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 13/07/2561

โทร .053-552460-69 ตอ 1802

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางกลึง เบ้ียขยัน-คาอาหาร-คานํ้ามันรถ-โอที-ประกันสังคม คุณสมบัติขอคนท่ีขยัน 
อดทน ต้ังใจทํางาน สนใจติดตอ 053-525034,095-9153626 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ
และความสามารถ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 มิ.ย.61

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

200 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 24 ข้ึนไป /ไมจํากัดวุฒิ/สาขา

นิคมอุตสาหกรรม

โทร .053-525034,081-0020022

หนา้ 16/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษาการขาย(ขายรถยนต) -ชุดฟอรมพนักงาน(เม่ือผานทดลองงาน) -คาลวงเวลา,คาเบ้ียเล้ียงในการ
ออกบูธภายในจังหวัด -คาคอมมิชช่ัน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Engineer วิศวกรหนวยงาน เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรม Microsoft 
Office,AutoCAD,SolidWork อ่ืน  ๆซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความกระตือรือรน

4 /

1 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

Office,AutoCAD,SolidWork อ่ืน  ๆซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความกระตือรือรน
 และมีความต้ังใจในการทํางาน มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ แกปญหา
เฉพาะหนาไดดี มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบตองานไดดี สงใบ
สมัครมาไดท่ี porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

โทร .053-569888

โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท พนักงานตอนรับกะดึก

118  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร

โทร .053-090149-51 โทรสาร: 053-090150

1 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/

โทร .053-090149-51 โทรสาร: 053-090150
 ตอ 200

หนา้ 17/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด Sale Engineer 1 ไมเกิน 30 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

มนุษยสัมพันธดี มีความกระตือรือลน สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได มีใบ
ขับขข่ีรถยนต มีประสบการณในการขาย 1 ปข้ึนไป / เงินเดือนประจํา คา
คอมมิช่ัน คาอาหารกลางวัน คานํ้ามันรถ คาโทรศัพท ประกันสังคม โบนัส
ประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด สวนสูง 160 ข้ึนไป  นํ้าหนักไมเกิน 70 

อ. เมือง  จ. ลําพูน   ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00-17.00  

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย คนพิการ 1  - /ไมระบุ 1.พิการทางการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือตัวเองและส่ือสารได 2.มีบัตร
ประจําตัวคนพิการท่ียังไมหมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองได **

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

 คาจาง ตามโครงสรางของบริษัท  บาท

ประจําตัวคนพิการท่ียังไมหมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองได **
สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง 2 20-35 ม.3/- คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 30/06/2561

 คาจาง พิจารณาตามความสามารถ  บาท

 คาจาง รายวัน ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

โทร .053-581044-5,053-552144

หนา้ 18/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่บุคคล 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   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 20 ปข้ึนไป ป.ตรี/การจัดการ การ
ส่ือสาร รัฐประศาสน
ศาสตร

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วิศวกรไฟฟา ลักษณะงาน : ควบคุมติดตามงานซอมบํารุง บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ควบคุมระบบนํ้าใช ระบบไอนํ้า และBoiler รวมท้ังควบคุม
ระบบ Air Condition กลองวงจรปด ควบคุมติดตามงานซอมบํารุงและ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ผานระบบ SAP ตามมาตรฐานท่ีเครือเบทาโกร 
กําหนด สวัสดิการ : 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิ
ฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงิน
ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆ
อีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟา

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 19/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานสโตร ลักษณะงาน : รับผิดชอบงานดานวิศวกรรม ไดแก งานจัดหาอะไหลอุปกรณ
เคร่ืองมือในงานเรงดวน งานจัดซ้ืออะไหลเคร่ืองจักรSpare part (PR) 
ควบคุมดูแลจํานวนSpare part เช็คสตอค Spare part ทําการเบิกจาย ใน
ระบบ SAP สวัสกิการ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยู
นิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงิน
ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆ
อีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000++  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/การจัดการ
 การบัญชี ชางกล

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000++  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ข้ึนลงอาหารสัตว 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   คาจาง 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444

หนา้ 20/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Responsibility : Control & Improvement mass production line in 
Assembly process. Design Product & Process for mass production 
Knowledge of Auto CAD, MS.Office Programs. able to 
communicate well in English both written and spoken. 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 ชาย

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตรี/Engineering

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 11/7/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด เจาหนาที่บัญชี - รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารดานบัญชี และบันทึกลงในระบบบัญชี - 
สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Officeไดดี - มีประสบการณ
ทํางานดานบัญชีอยางนอย 1 ปข้ึนไป - ขยันและมีความรับผิดชอบสูง - 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได - ชุดยูนิฟอรม - อาหารกลางวัน - คานํ้ามัน - 
ประกันสังคม 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษ
วัสดุอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

1 25-35 ป.ตรี/บัญชี

วัสดุอุตสาหกรรม

โทร .053-090121,083-1521382

หนา้ 21/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด ชางเทคนิค Technician - มีประสบการณทํางานดานงานฉีดพลาสติค Injection จะพิจารณาเปนพิเศษ
 - เขากะกลางคืนได / สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง - สามารถใช
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS Office ได - มีความรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงตอ
เวลา และซ่ือสัตย - มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต - สวัสดิการ
 : คาจาง (ตามตกลง) คาครองชีพ คากะ คาลวงเวลา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
โบนัส ประกันสังคม ยูนิฟอรม และอ่ืน  ๆ

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน  บาท สวนสูง 165 ข้ึน  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 , 20.00 -05.00  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร ไมระบุ

1 25 ข้ึน ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา, 
เคร่ืองกล หรืออ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

พลาสติกข้ึนรูป

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด HRM & Primary Payroll 
Officer

ดูแลสรรหาวาจางพนักงานในระดับปฏิบัติการ (Operator) ใหกับแผนกตาง  ๆ
ในองคกร ควบคุมเร่ืองการขาดลามาสาย ทํารายงานประจําวันและ
ประจําเดือนตาง  ๆเก่ียวกับการขาดลามาสาย เตรียมฐานขอมูลในโปรแกรม
เงินเดือนสําหรับทําเงินเดือน สามารถใชภาษาอังกฤษได และคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft Office ได สามารถใชโปรแกรมเงินเดือน Business 
Plus ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือการจัดการท่ัวไป

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 22/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล แมบาน *ดวนที่สุด* ทําความสะอาดตามสวนตางๆท่ีไดรับมอบหมาย **** -เงินเดือน/OT -
ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 อายุไมเกิน 
45 ป

ป.6/-

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนที่สุด*

-ตรวจสอบสิทธิผูใชบริการ -ประสานงานท้ังภายในและภายนอก -รับขอ
รองเรียน ****สวัสดิการ -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม
 -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/6/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
บริหารธุรกิจ,หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 23/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Sourcing Specialist Bachelor of business related area or equivalent experience. 
Professional certification(APP/CPM) desingnations required. 5 + 
Years related business experience with 3-5 years of purchasing 
experience Have a sound working knowledge of purchasing 
principles including the ability to research and analyze purchase 
efforts within the guidelines of good business and ethical 
practices. Writing and Speaking English communication Skill 
Computer literacy Team work skills

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

1 18 up ป.ตรี/Business

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Plant Inspection Leader มีประสบการณมีความรูในสวนของเมล็ดพันธุ มีภาวะการเปนผูนําได สามารถ
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office / AX / WMS สามารถ พูด อาน เขียน 
ภาษาอังกฤษได สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถทํางานเขากะได

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/การเกษตร

โทร .053-569005

หนา้ 24/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Offices ไดเปนอยางดี มีความขยัน 
อดทน สามารถ พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได เขากะได ทํางานลวงเวลาได

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 30 มิ.ย.2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

เภสัชกรรมยาแผนโบราณ เคร่ืองแบบ,ขาวกลางวัน,เบ้ียขยัน,โบนัส ฯลฯ 2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/แพทยแผนไทย
,แผนโบราณหรือท่ี

2 18 ปข้ึนไป ปวส./ทุกสาขา

ไทย)จํากัด

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยา
สมุนไพร

ปดรับสมัคร 15 ก.ค.2561

โทร .053-553250 ตอ 115

,แผนโบราณหรือท่ี
เก่ียวของ

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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