
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานแผนกคลังสินคาและ

วัตถุดิบ
เคยทําโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณงานสโตส ขับโฟลคลิฟได มีความรู
เร่ืองวิธีการรับ การจาย การขนยาย และการจัดเก็บสินคา จะพิจารณาเปน
พิเศษ - สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง - สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS

ม.6-ปวช/ไมจํากัด1 23-42

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

พิเศษ - สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง - สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS
 Office ไดดี - มีความรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และซ่ือสัตย - มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต - สวัสดิการ : คาจาง (ตามตกลง)
 คาครองชีพ คาลวงเวลา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โบนัส ประกันสังคม ยูนิ
ฟอรม และอ่ืน  ๆ

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร ไมระบุ

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

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย แผนก
หัวพูกัน

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   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน ปดรับสมัคร 31/06/2561

ม.3/-1 20-35

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 31/06/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานสโตร (Spare part ) 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย ลักษณะงาน : 
รับผิดชอบงานดานวิศวกรรม ไดแก งานจัดหาอะไหลอุปกรณเคร่ืองมือในงาน
เรงดวน งานจัดซ้ืออะไหลเคร่ืองจักรSpare part (PR) ควบคุมดูแลจํานวน
Spare part เช็คสตอค Spare part ทําการเบิกจาย ในระบบ SAP 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 15/06/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

ปวส.ข้ึนไป/บัญชี การ
จัดการ เคร่ืองกล ไฟฟา

1 20 ปข้ึนไป

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานยกสินคา ยกสินคาประเภท เคมีภัณฑ ขยัน อดทน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ประกันสังคม
 เบ้ียขยัน ทองเท่ียวประจํา ***พรอมเร่ิมงานทันที 

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.30 ส.08.00-17.00  

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร จนกวาจะไดรับ

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บริษัท คังเซโด จํากัด  เจาหนาที่ฝายจัดซ้ือ ใชโปรแกรม MS Office ไดดี สามารถขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 
พรอมมีใบอนุญาต 

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

ป.6/อานออก-เขียนได

ปวส./ข้ึนไป สาขา
บริหารการจัดการ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2 25-35

1 25-35

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com 

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันและ
สวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30/06/2561

โทร .053-581515

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
สามารถทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถ
ทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับ
เงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 30/06/2561

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ป.6/-1 35 ปข้ึนไป

ศิลปสงออก

โทร .053-581044-5,053-552144
หนา้ 3/5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด เจาหนาที่คอมพิวเตอร (IT 
Support)

ดูแลรักษาและซอมบํารุงคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีเก่ียวของ สนับสนุน
ชวยงานตาง  ๆดาน IT และท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ: ประกันสังคม, 
กองทุนเงินทดแทน, เคร่ืองแบบพนักงาน, ปรับคาจางประจําป, โบนัสประจําป
, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, สหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงาน, เงินชวยเหลือ
พนักงานกรณี บิดา มารดา คูสมรส เสียชีวิต และในกรณีประสบภัยธรรมชาติ,
 หองพยาบาล , รานคาสวัสดิการพนักงาน 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 มิ.ย.61

ปวส.ข้ึนไป/สาขา
คอมพิวเตอรหรือท่ี
เก่ียวของ

2 ไมเกิน 35 ป

แตงกายและสวนประกอบ

โทร .053-537652-3

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยเจาหนาที่วางแผนการผลิต 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาพาณิชยการ 
หรือ สาขาท่ีเก่ียวของ 3. หากมีประสบการณดานการวิเคราะหขอมูลเชิงระบบ
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 4. หากสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุน หรือ 
ภาษาอังกฤษได จะพิจารณาเปนพิเศษ 5. มีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร 
โดยเฉพาะโปรแกรม Excel 6. มีทักษะในการทํางานเปนทีม การแกไขปญหา 
และการประสานงานท่ีดี 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

ปวส./พาณิชยการ1 25-35

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
หนา้ 4/5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สันกอกเจริญฟารม พนักงานบัญชี บันทึกขอมูล ตรวจเช็คขอมูล 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบานประจําโรงงาน - ดูแลความสะอาดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ - สุขภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบ 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 30-6-2561

/

ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ

1

2 18-40

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 30-6-2561

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
สามารถทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถ
ทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับ
เงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 30/06/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

ม.3/-

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

1 35 ปข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

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 5/5


