
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนกังาน Draftman (รางแบบ 2 21 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./- ป.ตรี (เพศชายไมมีภาระทางทหาร) มีความรูความสามารถเก่ียวกับงานศิลปะ 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนกังาน Draftman (รางแบบ

ผาลูกไม)

2 21 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 

ที่เกี่ยวกับศิลปะ

(เพศชายไมมีภาระทางทหาร) มีความรูความสามารถเก่ียวกับงานศิลปะ 

ออกแบบ เขียนแบบ สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความกระตือรือรน มี

ความอดทนในการทํางานสูง มีมนุษยสัมพันธดีสามารถทํางานเปนทีม

รวมกับผูอื่นไดดี รางกายแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด Designer (เพศชายไมมีภาระทางทหาร) มีความรูความสามารถเก่ียวกับงานศิลปะ 

ออกแบบ เขียนแบบ สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความกระตือรือรน มี

ความอดทนในการทํางานสูง มีมนุษยสัมพันธดีสามารถทํางานเปนทีม

รวมกับผูอื่นไดดี รางกายแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 08/08/2564

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

โทร .053-569500

1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./- ป.ตรี
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ซีพีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนกังานจัดกระจายสินคา -

177  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารพรอมรับประทาน ปดรับสมัคร 08/08/2564

e-mail:witchudakho@cpram.co.th

โทร .052 035 207

บริษัท ซีพีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนกังานผลิตสินคา -

10 18-35 ไมเกินระดับ ปวส.

10 18-35 ไมเกินระดับ ปวส.บริษัท ซีพีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนกังานผลิตสินคา -

177  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารพรอมรับประทาน ปดรับสมัคร 08/08/2564

e-mail:witchudakho@cpram.co.th

โทร .052 035 207

บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคา

ลําพูน)

พนกังานขายหนวยรถเงินสด มีบุคคลค้ําประกัน มีใจรักการเดินทาง ออกตางจังหวัดได (ทํางานในเขต

ใกลเคียงภูมิลําเนา) อัธยาศัยดี ยิ้มงาย ขายคลอง

97  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายน้ําผลไม ปดรับสมัคร 08/08/2564

โทร .081-8366509,095-7218369

5 23-35 ม.6/ขึ้นไป

10 18-35 ไมเกินระดับ ปวส.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคา

ลําพูน)

พนกังานขับรถ (Driver) มีใบอนุญาตขับขี่รถ 4 ลอ, 6 ลอ มีบุคคลค้ําประกัน มีใจรักการเดินทาง 

ออกตางจังหวัดได (ทํางานในเขตใกลเคียงภมูิลําเนาของทาน) อัธยาศัยดี 

มีความขยัน

97  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายน้ําผลไม ปดรับสมัคร 08/08/2564

โทร .081-8366509,095-7218369

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนกังานคลังสินคา มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 1 ปขึ้นไป มีความกระตือรือรน

5 23-35 ม.3/ขึ้นไป

2 22-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาบริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนกังานคลังสินคา มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 1 ปขึ้นไป มีความกระตือรือรน

ในการทํางาน มีความรับผิดชอบสูง

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 07/08/2564

โทร .082-3370119

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนกังานเย็บ มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 1 ปข้ึนไป มีความกระตือรือรน

ในการทํางาน มีความรับผิดชอบสูง

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 07/08/2564

โทร .082-3370119

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 22-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

10 22-50
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนกังานตัด มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 1 ปข้ึนไป มีความกระตือรือรน

ในการทํางาน มีความรับผิดชอบสูง

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 07/08/2564

โทร .082-3370119

บริษัท แวปซิสเต็ม จํากัด ชางไฟฟา ขับรถยนตได ผูมีที่พักอาศัยใกลที่ทํางาน จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

22-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 22 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ไฟฟา

6

บริษัท แวปซิสเต็ม จํากัด ชางไฟฟา ขับรถยนตได ผูมีที่พักอาศัยใกลที่ทํางาน จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

110/17-18  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง 10,000+  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณทําความสะอาด ปดรับสมัคร 07/08/2564

โทร .052-009367/080-2524544

บริษัท แวปซิสเต็ม จํากัด ธุรการ สวัสดิการครบทุกอยาง ลักษณะงาน รับโทรศัพท,พิมพเสนอราคา 

ประสานงานกับลูกคา ทําสตอก รวบรวมคาใชจายประจําเดือน

110/17-18  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ หญิง

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง 10,000+  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณทําความสะอาด ปดรับสมัคร 07/08/2564

โทร .052-009367/080-2524544

1 22 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ไฟฟา

1 22 ปข้ึนไป ปวช./บัญชี หรืออื่นๆ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนกังานบัญชี ลักษณะงาน ตรวจสอบเช็คยอด Statement ตรวจสอบเอกสารรับ-จาย 

จัดทํารายงานยอดขาย จัดทําใบสําคัญจาย ออกใบกํากับภาษีขาย ออก

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จาย สวัสดิการ ประกันสังคม คาอาหารกลางวัน 

คาแตงกาย โบนัสประจําป

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 07/08/2564

1 25-35 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี 

เทานั้น

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 07/08/2564

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 4 พนกังาน มีประสบการณเกี่ยวกับการขายดานอาหาร เนื้อสด,คาปลีก ความสามารถ

ในการใชโปรแกรม MS Office สามารถทํางานเปนกะได ตองมีใบขับขี่

รถจักรยานยนต

39  หมู 2  ต. ชมภู เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ โรงงานชําแหละตัดแตงและแปรรูป ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .053-380089, 061-2686923

1 20-35 ม.6/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางทั่วไป โบนัส OT เบี้ยขยัน คาจางตามตกลง สามารถทางานเปนทีม มีมนุษย

สัมพันธที่ดีและสุขภาพแข็งแรง สามารถทางานลวงเวลาได ไมเสพสาร

เสพติดทุกชนิด (มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รับซอมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .052-030296,052-030297

3 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางไฟฟาโรงงาน โบนัส OT เบี้ยขยัน คาจางตามตกลง สามารถทางานเปนทีม มีมนุษย

สัมพันธที่ดีและสุขภาพแข็งแรง สามารถทางานลวงเวลาได ไมเสพสาร

เสพติดทุกชนิด (มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รับซอมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .052-030296,052-030297

3 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเชื่อมโรงงาน โบนัส OT เบี้ยขยัน คาจางตามตกลง สามารถทางานเปนทีม มีมนุษย

สัมพันธที่ดีและสุขภาพแข็งแรง สามารถทางานลวงเวลาได ไมเสพสาร

เสพติดทุกชนิด (มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รับซอมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .052-030296,052-030297

3 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ผูจัดการโรงงาน โบนัส OT เบี้ยขยัน คาจางตามตกลง สามารถทางานเปนทีม มีมนุษย

สัมพันธที่ดีและสุขภาพแข็งแรง สามารถทางานลวงเวลาได ไมเสพสาร

เสพติดทุกชนิด (มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รับซอมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .052-030296,052-030297

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ี-

หนา้ 7/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง มีประสบการณทางดานชางมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วนั  บาท

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางทําทอ Duct - ทอดูดอากาศ มีประสบการณทางดานติดตั้งทอดักแอร/ทอระบายอากาศ3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

5 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ทางดาน

ชางเทคนิค

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางไฟฟา มีประสบการณทางดานติดตั้งงานระบบไฟฟา

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 06/08/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

3 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./

ทางดานชางไฟฟา

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

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