
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานคนสวน *ดวนท่ีสุด* การตัดแตงตนไมใหญ, ไมพุม, ไมคลุมดิน, ไมเล้ือย, ไมน้ํา และสนามหญา -
การเก็บกวาด และรักษาความสะอาด เก็บเศษใบไมและวัสดุท่ีไมพึงประสงค
ออกจากบริเวณพ้ืนท่ีของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ -และอ่ืนๆท่ีไดรับ

1 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ออกจากบริเวณพ้ืนท่ีของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ -และอ่ืนๆท่ีไดรับ
มอบหมาย *สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติ
สายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 31/8/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท อาทิตยา เชียงใหม จํากัด แมบาน ซัก-รีด ประกันสังคม โอที 

261  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ สนามกอลฟ ปดรับสมัคร 06/09/2561

e-mail:artitaya.changmai@gmail.com

2 30-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:artitaya.changmai@gmail.com

โทร .053-096333 / 080-1279920
หนา้ 1/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาทิตยา เชียงใหม จํากัด แมบานโรงแรม ประกันสังคม โอที 

261  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ สนามกอลฟ ปดรับสมัคร 06/09/2561

e-mail:artitaya.changmai@gmail.com

โทร .053-096333 / 080-1279920

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง 
(สัญญาจาง 3 เดือน)

2 20-40 ม.3/- คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/อาหารกลางวัน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

2 30-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 31/08/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาท่ี Import - Export ● มีประสบการณงานดาน Import - Export อยางนอย 1 - 2 ป ● มี
ความรูดานเอกสารสงออกตางประเทศ Invoice , Packing List , B/L , 
Form ตาง  ๆ● สามารถใชภาษา อังกฤษไดเปนอยางดี ● หากมีความรูดาน
การออกแบบ Drawing จะพิจารณาเปนพิเศษ 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 6 สิงหาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

 คาจาง รายวันตามโครงสรางของบริษัท  บาท

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 2/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย หญิง 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปบริบูรณ - 35 ป 2. สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ ทํางานเปนกะได 3. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรค
ประจําตัว 4. มียานพาหนะเปนของตนเอง 5. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/8/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ชางเทคนิค มีสวัสดิการทุกอยางตามประกาศกรมแรงงาน มีโอที มีเบ้ียขยัน มีคาโทรศัพท
คานํ้ามันรถ มีชุดฟอรม ขอเพียงแคมีใจรักในงาน ขยัน รักการเรียนรู สนใจ

30 18 ปข้ึนไป ม.3/

5 ปวส.ข้ึนไป/ชางยนต
หรือชางอุตสาหกรรม คานํ้ามันรถ มีชุดฟอรม ขอเพียงแคมีใจรักในงาน ขยัน รักการเรียนรู สนใจ

รวมงานกับเรา ติดตอ 081-9390523 หรือสงจดหมายมาท่ี e-mail : 
jenjira009@gmail.com 

155/2,155/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเม
ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร -

โทร .053-552356,053-582415

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ชางเชือมโลหะ มีสวัสดิการทุกอยางตามประกาศกรมแรงงาน มีโอที มีชุดฟรอม สนใจสมัคร
ไดท่ี สํานักงานบริษัท หรือโทรติดตอ 081-9390523 หรือสงใบสมัครทาง 
E-MAIL: jenjira009@gmail.com 

155/2,155/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเม
ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร

หรือชางอุตสาหกรรม
ทุกชนิด

4 ม.3 ข้ึนไป/ชางเช่ือม
หรือชางอุตสหกรรม
ทุกชนิด

ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

โทร .053-552356,053-582415
หนา้ 3/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขับรถขนสงสาขา - ชุดพนักงาน - ประกันสังคม - เบ้ียขยัน - มีใบขับข่ีประเภท2 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.  

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

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดต้ังเครื่องใชไฟฟา - ชุดพนักงาน - ประกันสังคม - เบ้ียขยัน - มีใบขับข่ีรถยนต 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.  

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

1 25-35 ม.6-ปวช/

2 22 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขายเครื่องใชไฟฟา - ชุดพนักงาน - ประกันสังคม - เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน10.00-20.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร -

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมเครื่องใชไฟฟา - ชุดพนักงาน - ประกันสังคม - เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร -

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานรักษาความปลอดภัย 
(สาขาเชียงใหม)

- ชุดพนักงาน - ประกันสังคม 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 480  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน19.00-7.00น./7.00-19.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร -

2 25 ม.6-ปวช/

2 22 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส

2 25-50 ป.6/

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร -

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
หนา้ 4/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานรักษาความปลอดภัย 
(สาขาเชียงใหม)

- ชุดพนักงาน - ประกันสังคม 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 480  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน19.00-7.00น./7.00-19.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร -

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดลําพูน แมบานประจําสํานักงาน หยุดตามวันหยุดราชการ 

208  หมู 3  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 6,900  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 06.30-17.00 น.  

2 25-50 ป.6/

1 30-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-511222

บริษัท ฮองดา จํากัด เสมียนลําไย ลูกจางช่ัวคราว ต้ังแตวันท่ี 1 ส.ค - 15 ก.ย 61 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 03/09/2561

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด Leaver Maintenance Staff สามารถยกของหนักได สามารถใชคอมพิวเตอรได 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 03/09/2561

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

15 20-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 21-30 ปวส./ข้ึนไป ชาง
อุตสาหกรรม สาขา
ไฟฟา เคร่ืองกล หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

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

โทร .053-537979
หนา้ 5/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิต (หอง
ทอลวด)

ผานเกณฑทหารแลว สามารถเขากะกลางคืนได 

89/2 ถ.ทางหลวง 11  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตส่ิงทอ ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-581516-8

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
ทูลส

พนักงานจัดสงสินคา จัดสงสินคาในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน รูจักเสนทางในลําพูน-เชียงใหม มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00 - 17.00 น.  

5 ไมเกิน 27 ม.6/หรือเทียบเทา

1 21-40 ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟค ใชโปรแกรม MS office, Photoshop/ illustrator 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 03/09/2561

e-mail:idd999@hotmail.com 

บจก.โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง ชางเช่ือม สามารถทํางานลวงเวลาและในวันหยุดได สามารถเดินทางไปทํางาน
ตางจังหวัดได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

122/66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-534454,081-7831770,053-562442

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปายโฆษณา

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเคร่ืองจักร

1 20-40 ปวช./- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

1 22-35 ม.3/-ปวส. ทุก
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-582223
หนา้ 6/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บจก.โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง Draftsman (ชางเขียนแบบ) สามารถเขียนแบบโปรแกรม Drawing, AutoCAD, SketchUP ได สามารถ
เดินทางไปทํางานตางจังหวัดได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

122/66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-582223

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) คนติดรถ ติดตามรถสิบลอ เพ่ือจัดสงสินคาใหลูกคา 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุก
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

10 22 ปข้ึนไป ม.3/-

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) รถรวม 4 ลอ 6 ลอ 10 ลอ จัดสงสินคาใหลูกคาตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ชางซอมบํารุงงานระบบ IT ติดต้ังระบบท่ีเก่ียวของกับไอทีและตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

10 25 ปข้ึนไป ม.3/-

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802
หนา้ 7/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา จัดเรียงสินคา และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาทีมขายกระเบื้อง
ตางประเทศ

ดูแลพนักงานในสังกัด และวางแผนในเร่ืองการขายสินคาเพ่ือใหไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความสะอาด ทําความสะอาดพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาพนักงานรักษาความ
สะอาด

คอยดูแลพนักงานท่ีอยูในแผนกท้ังหมด ทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในบริษัท 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802
หนา้ 8/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย เชียรสินคา แนะนําสินคา ใหลูกคาท่ีเขามาในราน 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา ข้ึน - ลง สินคา และงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 03/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน ลูกจางช่ัวคราว ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.sby.ac.th 

12  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียน ปดรับสมัคร 06/08/2561

โทร .053-535303

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ

สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 1 ม้ือ 2. คาอาหารกะกลางคืนวันละ 30 
บาท 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 5. โอที 6. งานเล้ียง จัดทองเท่ียว
ตางจังหวัด/ตางประเทศ 7. ผานทดลองงานมีคาวิชาชีพ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

5 20-50 ไมจํากัด/ตามประกาศ

1 22-40 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7
หนา้ 9/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานคลังสินคา คุณสมบัติ 1. สามารถขับรถโฟลคลิฟไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 2. มีความ
รับผิดชอบไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสาย สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง
 1 ม้ือ 2. คาอาหารกะกลางคืนวันละ 30 บาท 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 
5. โอที 6. งานเล้ียง จัดทองเท่ียวตางจังหวัด/ตางประเทศ 7. ทดลองงาน
รายวันวันละ 310 บาท ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานประจํารายเดือน 
เดือนละ 9,300 บาท (เปนอยางตํ่า) 8. ผานทดลองงานมีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

3 18-40 ม.3-ม.6/-

บาท

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานจัดสง คุณสมบัติ 1. มีความรับผิดชอบไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสาย สวัสดิการ 1. 
มีอาหารกลางวันเล้ียง 1 ม้ือ 2. คาอาหารกะกลางคืนวันละ 30 บาท 3. ชุด
ฟอรม 4. ประกันสังคม 5. โอที 6. งานเล้ียง จัดทองเท่ียวตางจังหวัด/
ตางประเทศ 7. ทดลองงานรายวันวันละ 310 บาท ผานทดลองงานปรับเปน
พนักงานประจํารายเดือน เดือนละ 9,300 บาท (เปนอยางตํ่า) 8. ผานทดลอง
งานมีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

5 18-40 ป.4 - ป.6/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7
หนา้ 10/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด ชางซอมบํารุง คุณสมบัติ 1. สามารถเขากะไดเปนบางแผนก 2. มีความรับผิดชอบไมมี
พฤติกรรมขาด ลา มาสาย สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 1 ม้ือ 2. 
คาอาหารกะกลางคืนวันละ 30 บาท 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 5. โอที 6. 
งานเล้ียง จัดทองเท่ียวตางจังหวัด/ตางประเทศ 7. ทดลองงานรายเดือนเดือน
ละ 9,300 บาท ผานทดลองงานปรับตามความสามารถ 8. ผานทดลองงานมี
เงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ ปดรับสมัคร -

2 18-45 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา,
 ชางกล, ชาง
อิเลคทรอนิค

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1. มีใบขับข่ีประเภท 2 2. มีความรับผิดชอบไมมีพฤติกรรมขาด ลา
 มาสาย สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 1 ม้ือ 2. คาอาหารกะกลางคืน
วันละ 30 บาท 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 5. โอที 6. งานเล้ียง จัด
ทองเท่ียวตางจังหวัด/ตางประเทศ 7. ทดลองงานรายวันวันละ 310 บาท 
ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานประจํารายเดือน (ปรับตามเลทของรถท่ีขับ)
 8. ผานทดลองงานมีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

3 20-45 ป.4 - ป.6/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7
หนา้ 11/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย คุณสมบัติ 1. สามารถเขากะไดเปนบางแผนก 2. มีความรับผิดชอบไมมี
พฤติกรรมขาด ลา มาสาย สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 1 ม้ือ 2. 
คาอาหารกะกลางคืนวันละ 30 บาท 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 5. โอที 6. 
งานเล้ียง จัดทองเท่ียวตางจังหวัด/ตางประเทศ 7. ทดลองงานรายวันวันละ 
310 บาท ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานประจํารายเดือน เดือนละ 9,300
 บาท (เปนอยางตํ่า) 8. ผานทดลองงานมีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00, 08.00-17.00 (เขากะเปน
บางแผนก)  

ปดรับสมัคร -ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

20 18-39 /-

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาท่ีความปลอดภัย (จป.) หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ ผานเกณฑทหารแลว 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

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

ปดรับสมัคร 03/09/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ชางไฟฟา 1 21 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ ผานเกณฑทหารแลว 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 03/09/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

1 21-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล
หนา้ 12/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาได ผานเกณฑทหารแลว 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 03/09/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

20 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 03/09/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ 
(รายวัน)

1.เพศชายหรือเพศหญิง 2. อายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไป 3. วุฒิการศึกษาระดับ 
ม.6 4. สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางานเปนกะได 5. สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัวใด  ๆ6. มียานพาหนะเปนของตัวเอง 7. เร่ิมงาน
ไดทันทีเพศไมจํากัด 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/8/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

2 18 ปข้ึนไป ม.6/วิทย-คณิต

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
หนา้ 13/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกผลิต 1.เพศชาย หรือ เพศหญิง 2. อายุ 21 - 35 ป 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส - 
ปริญญาตรี สาขาใด  ๆท่ีเก่ียวของ 4. หากมีประสบการณในตําแหนงงาน
หัวหนางานผลิตจะพิจารณาเปนพิเศษ 5. สามารถทํางานลวงเวลา และ 
ทํางานเปนกะได 6. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัวใด  ๆ7. มี
ยานพาหนะเปนของตัวเอง 8. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

5 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/8/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางเทคนิค 1. เพศชาย อายุ 21 ป ข้ึนไป 2. ปวส. ชางไฟฟา ชางกลโรงงาน ชางเทคนิค
การผลิต หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางาน
เปนกะได 4. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 5. หากมี
ประสบการณในตําแหนงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/8/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

3 21 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟาและอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
หนา้ 14/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกผลิต 1.เพศชาย หรือ เพศหญิง 2. อายุ 21 - 35 ป 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส - 
ปริญญาตรี 4. หากมีประสบการณในตําแหนงงานหัวหนางานผลิตจะพิจารณา
เปนพิเศษ 5. สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางานเปนกะได 6. สุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัวใด  ๆ7. มียานพาหนะเปนของตัวเอง 8. 
สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานืตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

5 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/

 บาท

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/8/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ 
(รายวัน)

1.เพศชายหรือเพศหญิง 2. อายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไป 3. วุฒิการศึกษาระดับ 
ม.6 4. สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางานเปนกะได 5. สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัวใด  ๆ6. มียานพาหนะเปนของตัวเอง 7. เร่ิมงาน
ไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/8/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

2 18 ปข้ึนไป ม.6/วิทย-คณิต

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 15/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Sales Shipment Officer 
(Contract)

1 25 ข้ึนไป ป.ตรี/Business 
Administrative or 

relate filed

Job description 1. Four month contract (24 Aug-20 Dec 2018). 2. 
To prepare shipping document such as invoice, packing list for 
export shipment. 3. Prepare index invoice and index DN/CN 
report. 4. Monthly sales summary. 5. Oversee incoming and 
outgoing shipping activities to ensure accuracy completeness and 
condition of shipment. 6. Coordinate with oversee, carrier, 
shipping agent and freight forwarder. 7. Follow up import and 
export shipment. 8. Coordinate with warehouse for loading 
export cargo and unloading import cargo. Qualification 1. Good 
command of MS Office program. 2. Good communication skill. 3. 
Experience in logistics, will consider special.  Experience in logistics, will consider special.  

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ 
(Customer Claim)

1 21-35 ปวส./ทุกสาขา ลักษณะงาน 1) ติดตอประสานงานเก่ียวกับขอรองเรียนดานคุณภาพจาก
ลูกคาท้ังภายในและภายนอกบริษัท 2) ตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีลูกคาเคลม
กลับมา 3) ติดตามปญหาคุณภาพรวมกับฝายผลิต 4) วิเคราะหปญหางานเค
ลมรวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของและหาแนวทางแกไขรวมกัน 5) รองรับการ
ตรวจสอบหัวขอดานคุณภาพตาง  ๆท่ีมีการรองขอจากทางลูกคา 6) รวบรวม
ขอมูลและสรุปสถิติปญหางานเคลมประจําสัปดาห/ประจําเดือน คุณสมบัติ 1)
 สามารถอาน Drawing ได 2) สามารถใชเคร่ืองมือวัดชนิดตาง ไๆด 3) 
สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี 4) มีทักษะการคิดวิเคราะหท่ีดี

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 8/8/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

 คาจาง As standard rate of the company  บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th
โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 16/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบารุง ระบบอานวย
ความสะดวก

คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ -จบการศึกษาข้ันตํ่า ปวส. ดานไฟฟากําลัง หรือ เคร่ืองกลหรืออ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ -มีประสบการณในงาน อยางนอย 1 ป (ในงานการซอม
บํารุงรักษาโรงงาน/เคร่ืองปรับอากาศ/ปมนํ้า) รายละเอียดตําแหนงงาน : -
ตรวจเช็คระบบอํานวยความสะดวกตามแบบฟอรมของเคร่ืองจักรและเปนไป
ตามแผนหลัก -ทําการซอมบํารุง ระบบอํานวยความสะดวกตามแผนหลัก
ประจําป -ควบคุมเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพดี -ทํางานตามใบรอง
ขอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด -รายงานขอมูล และปญหาการปฏิบัติงานตอ
หัวหนางานเม่ือพบปญหา 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

1 22-35 ปวส.ข้ึนไป/ ไฟฟา 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย อายุ 25 ป ข้ึนไป -มีใบขับข่ีรถยนตประเภทท่ี 2
 และรูพ้ืนท่ีเสนทางเชียงใหมเปนอยางดี -มีประสบการณในงานบริการและ
งานขับรถรับสงผูบริหาร รายละเอียดตําแหนงงงาน : -ขับรถและใหบริการ
อํานวยความสะดวกในการรับสงผูบริหารฯ และบุคลากรภายใน/บุคลากร
ภายนอก ท่ีมาติดตอส่ือสารกับองคกร -ใหบริการในการรับ-สงเอกสาร/
ส่ิงของหรืออ่ืน  ๆกับหนวยงานภายนอกองคกร 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

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

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

2 25-40 ม.3 ข้ึนไป/

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

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 17/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Maintenance เพศชาย วุฒิปวส.ซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความกระตือรือรนและมีความต้ังใจ
ในการทํางาน มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะหนาไดดี มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษสงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2561

โทร .053-569888

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504

1 - ปวส./

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

หนา้ 18/18


