
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะและทํางานลวงเวลาได สายตาปกติ สุขภาพแข็งแรง 

สามารถยกของหนักได 
10 18-28 ม.6/ข้ึนไป หรือ

เทียบเทา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 23/03/2561

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

โทร .053-537979

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา
ลําพูน) 

บัญชี ประกันสังคม ชุดพนักงาน โบนัส 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต 
รถยนต จักรยาน

ปดรับสมัคร 23/03/2561

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/-

โทร .053-559510-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมวิก อินเตอรเทรด(ภาคเหนือ) จํากัด พนักงานฝายขายและการตลาด คานํ้ามัน คาโทรศัพท เปล่ียนยางรถยนต ประกันช้ัน1 รถยนต คานายหนา 

113  หมู 12  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 23/03/2561

e-mail:mvk_lp@hotmail.com

โทร .053-501263,086-4210836

2 ไมจํากัด ป.ตรี/ทุกสาขา

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานติดรถสิบลอ รับท้ังมีประสบการณและไมมีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขับรถ 4 ลอ/ 6 ลอ/ 
10 ลอ

มีประสบการณ รูเสนทางในการสงสินคา 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

2 20 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

10 20 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-107-588. 053-307802
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูจัดการคลังสินคา มีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา รับท้ังมีประสบการณและไมมีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

5 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูชวยขาย POS มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียง รับท้ังมีประสบการณและไมมีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย รับท้ังมีประสบการณและไมมีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

9 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

33 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-107-588. 053-307802
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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หมวดบํารุงทางหลวงชนบทล้ี นายชางโยธา ขับรถยนตได มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

240  หมู 8  ต. ศรีวิชัย เพศ ชาย

อ. ล้ี  จ. ลําพูน 51110   คาจาง 11,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .052-030329

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด ชางเทคนิค Line 
maintenance แผนกข้ึนรูป

พลาสติค

เขากะไดเพ่ือสนับสนุนการผลิต ประสบการณโรงงานทําตําแหนงชางเทคนิค
มากอน 

1 ไมเกิน 35 ปวส./กอสราง

3 26 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา/อิเลคโทร
นิคส/แมคคาทรอนิกส
 หรือท่ีเก่ียวของพลาสติค

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

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 23/03/2561

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครู มีความมุงม่ัน เสียสละ อดทนในการทํางาน ตรงตอเวลา มีประสบการณใน
การสอนไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 23/03/2561

 หรือท่ีเก่ียวของ

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ประถมศึกษา 
หรือสาขาวิชาอ่ืนแตมี
ประสบการณสอนไม
นอยกวา 1 ป

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

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 23/03/2561

โทร .053-528340
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย 
(พนง.บุคคล) **ดวนที่สุด***

- สามารถรับผิดชอบในเร่ืองการสงพนักงงานของหนวยงานฝกอบรมภายใน-
ภายนอกได (พัฒนาบุคคลดําเนินการฝกอบรม) - มีความสามารถการเปน
วิทยากรในการฝกอบรมได *** สวัสดิการ *** - ประกันสังคม - ประกัน
อุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรงเพศไมจํากัด 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตงาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 10/03/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด ฝายผลิต • ไมจําเปนตองมีประสบการณ • สามารถทํางานเปนกะได • เพศชายผานการ

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารทรัพยากร
มนุษย หรือสาขาอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

30 18 ป ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด ฝายผลิต • ไมจําเปนตองมีประสบการณ • สามารถทํางานเปนกะได • เพศชายผานการ
เกณฑทหารแลว *** ประสบการณดาน Inspectors / Hand Solder / 
Assembly จะพิจารณาเปนพิเศษ*** -คาอาหาร/คาเดินทาง/คากะ/เบ้ียขยัน/
Efficiency Bonus/ Employee Award 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 3 มี.ค.2561

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน พนักงานสถิติ สามารถย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ต้ังแตวันท่ี 5-
 9 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
http://lamphun.nso.go.th ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 
200 บาท โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

81/2  หมู -  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 18,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

30 18 ป ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 18,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถิติจังหวัดลําพูน ปดรับสมัคร 10/03/2561

โทร .053-534363
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คา
เดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงิน
ชวยเหลือกรณีตาง  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 ไมกําหนด

1 20-35 ม.3/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

พนักงานฝายผลิต เพศชาย อายุ 20-35 ป (ชายผานการเกณฑทหารหรือศึกษาวิชาทหาร) ● 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ข้ึนไป ● สามารถทํางานเปนกะได ● 
สามารถทํางานไดหลากหลาย และสับเปล่ียนพ้ืนท่ีการทํางานได ● หากมี
ประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน จะรับพิจารณาเปนพิเศษ
 ● สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

20 อายุ 21-38
 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

มีความรูและประสบการณดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเก่ียวกับ
โปรแกรม MS OFFICE. สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบนัส เบ้ีย
ขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ **
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม** 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/3/2018

1 ไมเกิน 30 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็กฯ และอ่ืนๆหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/3/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Plating Engineer ดวนๆๆ Good command in English. Knowledge in ISO quality and 
environmental management system will be preferable. 
Knowledge in QC Tool ( Histrogram, SPC and etc.) will be 
advantage. สวัสดิการ โบนัส เบ้ียขยัน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารคา ฯลฯ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/3/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/• Bachelor 
degree in Chemical 
Engineering, 
Chemical, Industrial 
Chemistry, Material 
Science.

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Tooling Staff ● เพศชาย อายุ 21-35 ป ● การศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป  สาขาเคร่ืองกล 
หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ ● มีความรูเร่ือง Control Tooling ● มีประสบการณ
ทํางานดาน Control Tooling จะพิจารณาเปนพิเศษ ● มีความเสียสละ 
อดทน และรักความกาวหนา   Email : maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง  nื/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

1 21 ปข้ึนไป ปวส./เคร่ืองกล หรือ
อ่ืนๆ

สงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย 
(พนง.บุคคล) **ดวนที่สุด***

- สามารถรับผิดชอบในเร่ืองการสงพนักงงานของหนวยงานฝกอบรมภายใน-
ภายนอกได (พัฒนาบุคคลดําเนินการฝกอบรม) - มีความสามารถการเปน
วิทยากรในการฝกอบรมได *** สวัสดิการ*** - ประกันสังคม - ประกัน
อุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตงาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 10/3/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารทรัพยากร
มนุษย หรือสาขาอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานเสิรฟหญิง มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ หากมีประสบการณดานงานเสิรฟโรงแรมมากอน
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/03/2561

e-mail:-

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) มีใบขับข่ีรถยนต สามารถทําโอทีลวงเวลาไดและวันหยุด มีความรับผิดชอบ
และตรงตอเวลา ----- สวัสดิการ โอที เบ้ียขยัน โบนัส ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารดา ฯลฯ 

1 20-35 ปวช.-ปวส./การ
โรงแรมหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

2 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

และบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/3/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทโอกิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานประจํารายวัน แผนก
คลังสินคา

ตองผานนการเกณฑทหาร สามารถยืนทํางาน, ทํางานลวงเวลาและทํางานกะ
กลางคืนได หากมีประสบการณ ดานการขับข่ีรถโฟคลีฟและมีความรูดาน
คอมพิวเตอร จะไดรับการพิจารณา **นัดสอบภาคปฎิบัติ วันท่ี 22 ก.พ 2561 
เวลา 9.00 น.** 

89/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 22/02/2561

e-mail:opnt-adm1@oki.com

1 20-30 ม.6/-

e-mail:opnt-adm1@oki.com

โทร .053-554605 แฟกซ 053-554606
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ออคทากอน ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร ผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

148/1  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร สงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 21/03/2561

โทร .081-9602358 ,053-093406 Fax 
053-093403

10 19-35 ม.3/ข้ึนไป

053-093403

บริษัท ซุปเปอรอัลลอย เทคโนโลยี จํากัด ธุรการทั่วไป สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี ผานการเกณฑทหารแลว 

66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณกอลฟ ปดรับสมัคร 21/03/2561

โทร .053-581524-6

หจก.พี.พี.กรุป เทรดด้ิง พนักงานขนสงสินคา/ธุรการ ขับรถยนตได มีใบขับข่ี ขนสงสินคาใหหนวยงานรัฐบาล 

209  หมู 3  ต. ปาซาง เพศ ชาย

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุสํานักงานเคร่ือง
เขียนประมูลงาน

ปดรับสมัคร 21/03/2561

1 21-35 ป.ตรี/ข้ึนไป ทุกสาขา

1 20 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ข้ึนไป

เขียนประมูลงาน

โทร .053-520990 โทรสาร 053-520989
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนจตุจักร จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

103  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. หรือ 9.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ บริการใหเชาพ้ืนท่ีขายสินคา ปดรับสมัคร 21/03/2561

โทร .053-597165

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานบรรจุอาหารสัตว 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี /
การเงิน

1 20 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานบัญชี มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 21/03/2561

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป บัญชี/ท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

หนา้ 11/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสต็อก สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 21/03/2561

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขายเช่ือ สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 21/03/2561

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 
แผนกผลิต

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 305 บาท ตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 12/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานขับรถโฟรคลิฟ 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 9150   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 20 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ชางเทคนิค คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได เชน MS Office, Auto 
CAD, CAM, PLC, Solid work - สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี - ขยัน
 มีความมุงม่ันต้ังใจในการทํางาน - ประสบการณทํางาน 0-3 ป (หากมี
ประสบการณทํางานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถเขา
กะดึก และทํางานลวงเวลาไดสวัสดิการ : -รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform
 - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - 
คาอาหาร - คาทํางานลวงเวลา(OT), คาทํางานในวันหยุด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,
20:30-05:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

2 20-30 ปวส./ไฟฟากําลัง
,อิเล็กทรอนิกส, 
เคร่ืองกลโรงงาน,
เทคนิคการผลิต

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 13/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานคียขอมูล สามารถใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เชน MS Offiec ไดดี โดยเฉพาะ MS 
Excel - มีความขยัน มุงม่ันในการทํางาน - มีความสามารถทางดานการคิด
วิเคราะห - มนุษยสัมพันธดี สามารถติดตอประสานงานได - สามารถทํางาน
ภายใตแรงกดดันไดดี - สามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารไดดี 
สวัสดิการ : -รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม
 - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - คาอาหาร - คาทํางานลวงเวลา
(OT), คาทํางานในวันหยุด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,20:30-05:30น.  

3 20-28 ปวส./บริหารธุรกิจ, 
คอมพพิวเตอรธุธกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

บาท ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,20:30-05:30น.  

ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด COATING EXPERIENCE 
ENGINEER

Qualification: - Minimum 3 years coating technique experience is 
required - Experience in camera lens, Display manufactoring or 
any related will be advantage - Ability to analyze and lead team 
for productivity and process improvement - Ability to use 
software such as MS Office, Auto CAD, Solid work, PLC, Drawing, 
other - Strong leadership and interpersonal communication skills - 
Able to communicate in English with self-confidence 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Follow to 
organization  บาท

สวนสูง 160 CM up  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30  

ปดรับสมัคร

2 25-35 ป.ตรี/Engineer (IE, 
ME,EE,CHEM) or 
related field

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หนา้ 14/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Safety Officer คุณสมบัติ : - สามารถปฎิบัติงานภายใตแรงกดดันไดดี - มีความรูทางการ
ความปลอดภัย, ISO9001, ISO14001, OHSAS เปนอยางดี - มีความมุงม่ัน
และต้ังใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบและมีความเปนผูนํา - สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการทํางานและส่ือสารไดเปนอยางดี -สามารถใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร เชน MS OFFICE - มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : -รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม
 - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - คาอาหาร - คาทํางานลวงเวลา
(OT), คาทํางานในวันหยุด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

2 20-28 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

บาท ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชาง CNC HAAS, คานํ้ามัน,คาอาหาร,เบ้ียขยัน,ประกันสังคม,โบนัส,โอ.ที. หากมีประสบการณจะ
ไดการพิจารณาพิเศษ,มีความสามารถอานแบบ, เขียนโปรแกรมพ้ืนฐานได อาทิ
 AUTO CAT , ออก M CODE , G CODE ได ,มีความขยัน อดทน ต้ังใจทํางาน
 เงินข้ันตน 17,000 บาท สนใจติดตอสอบถาม 
053-525034,081-0020022,095-9153626 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 มี.ค.61

3 22 ปวส.ข้ึนไป/

โทร .053-525034,081-0020022

หนา้ 15/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต -มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง -สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานเปน
กะได -มียานพาหนะมาทํางานดวยตัวเองได -สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมี
โรคประจําตัว -สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/03/2561

20 20 ป ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/03/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ลามภาษาจีน (ช่ัวคราว) - แปลการสนทนาส่ือสารภาษาจีนได - ติดตอประสานงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายไว - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม - มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน เขาใจ
วัฒนธรรมไทย-จีน เปนอยางดี - มีทักษะดานการใชคอมพิวเตอรระดับดี 
(Microsoft Office) - มีความสามารถในการติดตอส่ือสารไดดี 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/03/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ภาษาจีน

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 16/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางซอมบํารุง -การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาชางกลโรงงาน, สาขาชางไฟฟา และ
เทคนิคอุตสาหกรรม -ประสบการณการทํางาน 0-1 ป ข้ึนไป -มีทักษะอาชีพ
ดานชางเทคนิคการผลิต -สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได -มีความ
รับผิดชอบในการทํางานสูง -มีมนุษยสัมพันธดี -สามารถทํางานลวงเวลาได -
อดทน และสามารถทํางานภายใตแรงกดดันได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

2 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน, ชางไฟฟา 
และเทคนิค
อุตสาหกรรม

บริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/03/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางไฟฟา -ประสบการณการทํางาน 0-1 ป ข้ึนไป -มีทักษะอาชีพดานชางไฟฟา -
สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได -มีความรับผิดชอบในการทํางาน
สูง -มีมนุษยสัมพันธดี -สามารถทํางานลวงเวลาได -อดทน และสามารถ
ทํางานภายใตแรงกดดันได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/03/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

2 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟากําลัง

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 17/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Product Design / R&D 
(เจาหนาที่ออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ)

คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุไมเกิน 35 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีความเขาใจเก่ียวกับการ
ออกแบบงานศิลป,เฟอรนิเจอร,ผลิตภัณฑท่ีมีรูปทรงสวยงาม,มีความชํานาญ
ในการใชโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Photo Scape Setup, In 
Design ซ่ึงเปนประโยชนตอการทํางานได หากมีประสบการณดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ หรือ ผลิตภัณฑ automotive จะพิจารณาเปนพิเศษ
 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค, มีมนุษยสัมพันธ, มีความสามารถในการติดตอ
ประสานงาน, มีไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา ตําแหนงน้ีใหความสําคัญ
กับบุคลิกภาพและ Open-minded Job Location :Lamphun ผูสนใจ
สามารถสงคลิปวีดีโอแนะนําตนเองมาท่ี facebook fanpage : Standard 
Units Supply - Thailand คลิปวีดีโอความยาวไมเกิน 3 นาที ความจุไมเกิน 

3 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/ออกแบบ
ผลิตภัณฑ หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

Units Supply - Thailand คลิปวีดีโอความยาวไมเกิน 3 นาที ความจุไมเกิน 
50 MB. หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอไดท่ีเบอรโทรศัพทท่ีใหมา
ดานลางน้ี บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงาน
ใหญ เลขท่ี 299 หมูท่ี 10 ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 โทรศัพท : 
053-569999 E-mail : pimlapat_l@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/03/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999

หนา้ 18/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Accounting Staff คุณสมบัติของผูสมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุไมเกิน 30 ป การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี การบัญชี สามารถใชคอมพิวเตอร,โปรแกรม Ms Office, มี
ประสบการณใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี, มีความเขาใจระบบ IOT มี
ความสามารถในการตัดสินใจ และแกไขปญหาเฉพาะหนา มีทักษะในการ
ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงายสามารถทํางาน
เปนทีมได มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี ยินดีรับ
พิจารณานักศึกษาจบใหม หรือสงประวัติมาท่ี บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพ
พลาย (ไทยแลนด) จํากัด 57/6 หมูท่ี 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 
โทรศัพท: 0-5355-2382, 0-5355-2396 ตอ 302, 303 E-Mail: 
pimlapat_l@sus.co.th 

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตรี/การบัญชี

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/03/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999

หนา้ 19/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานยกสินคา คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 20-35 ป - สามารถยกสินคาได - สามารถทํางาน
เปนกะได 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย 3.ไมมีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 4.
สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - 
เบ้ียขยัน - คากะ (เขางาน 05.00 - 14.00) ประกันสังคม คาจาง330-370 
สนใจติดตอ ฝายบุคคล 053-525104 ,105,มือถือ 093-1315549 ระยะเวลา
ทํางาน -(มี 3 กะ) กะ 1. 05.00 น. - 14.00 น. กะ 2. 08.00 - 17.00 น. กะ 
3. 10.00 - 19.00 น. 

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

4 20 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-370  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน05.00-14.00น.,08.00-17.00น.,
10.00-19.00น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:-

โทร .053-553854-6

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงาน export & import Training course in Logistic distribution, BOI, Import&Export will be 
an advantage. 1-2 years experience in Import&Export functions is 
preferable. Good command in English สวัสดิการ คาเดินทาง โบนัส 
เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/3/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน 25 ป ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
Accounting, 
Business 
Administration or 
related field.

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 20/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตหญิง - มีความกระตือรือรนในการทํางาน - มีความรอบคอบสูง - สามารถสองกลอง
ได - สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

2 - ม.3-ม.6/-

และสวนประกอบ

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

เจาหนาที่ Document Control - สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี - มีความรูเก่ียวกับเอกสารควบคุมการ
ผลิต - สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี - มีความกระตือรือรนใสใจตองาน
 - หากมีประสบการณดานเอกสารควบคุมการผลิตจะพิจารณาเปนพิเศษ 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 มีนาคม 2561

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

1 - ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ

โทร .053-559500-1ตอ 101

หนา้ 21/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - 
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00
 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

1 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.com

โทร .053-582789 , 081-7839506

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ืง มีประสบการณในการใชเคร่ืองมิลล่ิงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, -
 คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00
 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.com

1 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

หนา้ 22/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ซาส 17 โฆษณาและดีไซน ผูชวยชางโลหะ เง่ือนไข - ขยัน,อดทน,ตรงตอเวลา,รับฟงคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายไดดี สามารถ
ใชเคร่ืองมือชางเหล็กข้ันพ้ืนฐานได, สามารถ ทํางานลวงเวลาและวันหยุดได
เม่ือมีงานเรงดวน สวัสดิการ - ประกันสังคม,คาลวงเวลา,วันหยุด,วันหยุด
นักขัตฤกษ ติดตอไดท่ีโทร-0960893573 อีเมล num_za17@hotmail.com
 นายศิริชัย จิรวัฒปฐวี (คุณหนุม) 

17  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง 155  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00น.-17.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายส่ือโฆษณา ปดรับสมัคร

1 18 ปข้ึนไป /ชางเช่ือมโลหะแผน
และสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ปดรับสมัคร

e-mail:-

โทร .0960893573

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด ฝายผลิต (คนพิการ) - ไมจํากัดวุฒิการศึกษา - มีความพิการทางการเคล่ือนไหว หรือรางกาย 
(สามารถชวยเหลือ ตนเองได , ส่ือสารได) - มีบัตรประจําตัวคนพิการท่ียังไม
หมดอายุ - มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง
 .......................................................................................... สวัสดิการ : ยูนิ
ฟอรม , คาอาหาร ,คานํ้ามันรถ , เบ้ียขยัน ,ประกัน อุบัติเหตุกลุม ,โบนัส
ประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาจางข้ันตํ่า (รายวัน)  
บาท

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 31/3/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com

1 21 - 40 /

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

หนา้ 23/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คา
เดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงิน
ชวยเหลือกรณีตาง  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 ไมกําหนด

1 20-35 ม.3/-

ศิลปสงออก

e-mail:-

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ 
งาน Clean room ระบบระบายอากาศ ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทํา
เอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆมีประสบการณ 3 ปข้ึนไป สงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

e-mail:-

1 ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:-

โทร .053-569888

หนา้ 24/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Engineer วิศวกรหนวยงาน เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรมMicrosoft office, 
AutoCAD, SolidWork อ่ืน  ๆมีความซ่ือสัตย 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 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-569888

1 ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569888

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางไฟฟา 1. เพศชาย อายุ 21 - 35 ป 2. ปวส. ไฟฟากําลัง 3. สามารถทํางานลวงเวลา
หรือทํางานในวันหยุดได 4. มีประสบการณ 0-1 ป 5. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
ดีไมมีโรคประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  Nื/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/3/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานเย็บ - มีประสบการณในการเย็บ คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน ประกันสังคม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

3 21 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา

20 ไมเกิน 45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 25/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Repair Emerizing สามารถทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด และทํางานภายใตแรงกดดัน มี
ประสบการณดานงานขัดหยาบ ขัดละเอียด จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
สวัสดิการอ่ืน  ๆชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน คาอาหาร คานํ้ามันรถ คาประสบการณ
 และโบนัสประจําป

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ ปดรับสมัคร 28/2/2018

1 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 28/2/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานลางงาน (Tumbling) สามารถทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด และทํางานภายใตแรงกดดัน 
สวัสดิการอ่ืน  ๆชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน คาอาหาร คานํ้ามันรถ คาประสบการณ
 และโบนัสประจําป

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 28/2/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 26/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ชางเทคนิค คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรมCNC, MS Office, Auto CAD,CAM , 
Solid work ไดดี - สามารถทํางานเปนกะได, สามารถทํางานลวงเวลาได - 
สามารถรับแรงกดดันไดดี - ผานการเกณฑทหารแลว - ประสบการณทํางาน 
0-3 ป (หากมีประสบการณทํางานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง - คาเดินทาง - คาอาหาร - Uniform -เบ้ียขยัน -
กองทุนเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง 160 ซม. ข้ึนไป  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,
20:30-05:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ ปดรับสมัคร

3 18-28 ปวส./ไฟฟากําลัง
,อิเล็กทรอนิกส, ชาง
กลโรงงาน,เทคนิคการ
ผลิต

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่คียขอมูล คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี โดยเฉพาะ MS Excel - 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหงานไดเปนอยางดี - มีมนุษยสัมพันธดี, 
สามารถติดตอประสานงานได สวัสดิการ : - มีรถรับ-สงบริษัท - Uniform -คา
เดินทาง -คาอาหารกลางวัน -เบ้ียขยัน -ประกันชีวิตแบบกลุม -คาทํางาน
ลวงเวลา(OT), -กองทุนเล้ียงชีพสํารอง -ของขวัญวันเกิด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,20:30-05:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

3 18-30 ปวส./บริหารธุรกิจ, 
คอมพพิวเตอรธุธกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - 
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

โทร .053-582789 , 081-7839506

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

2 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ืง มีประสบการณในการใชเคร่ืองมิลล่ิงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, -
 คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางานจันทร -เสาร, เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 61 หรือจนกวาจะไดครบ

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

2 23 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

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