
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

พนักงานขับรถยนต รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ชาย

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

1 30-60 ไมจํากัด/-

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

คนสวน รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

แมบานทําความสะอาด รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

20-60 ป.4-ป.6/-

1 20-60 ม.3/-

1

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

ผูดูแลผูรับการสงเคราะห รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

แมครัว(ผูประกอบอาหารและ
โภชนาการ)

รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

1 20-60 ม.3/-

3 20-40 ม.3/-

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9.000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

ผูชวยการเงินและบัญชี รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9.000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เจาหนาที่ธุรการ รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

1 20-40 ปวส./บัญชี

2 20-40 ปวส./คอมพิวเตอร,บัญชี

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

นักปฏิบัติโสตทัศนศึกษา รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

1 20-40 ปวส./12,000

1 20-40 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

ศูนยการเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

นักพัฒนาสังคม รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 -27ก.ย 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท 0-5309-2420 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.dwf72.go.th 

279  หมู 9  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและพิเศษ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .0-5309-2420 Fax. 0-5309-2420

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 ก.ย. 60 - 5 
ต.ค. 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลําพูน โทร.
053-569100 ตอ 1241-2 ในวันและเวลาราชการ และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
 วันท่ี 9 ต.ค. 60 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

3 20-40 ป ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/-

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-569100



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

โรงพยาบาลลําพูน นักโภชนาการ รับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 ก.ย. 60 - 5 ต.ค. 60 ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลําพูน โทร.053-569100 ตอ 1241-2 ในวันและเวลาราชการ และ
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน วันท่ี 9 ต.ค. 60 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เวปไซด 
www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,960  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-569100

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Production Manager (Urgent) สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับผลิตภัณฑ  ควบคุมเทคนิคในการผลิตของผลิตภัณฑ -
ติดตาม/ตรวจสอบ แผนการสงออกใหสอดคลองกับการผลิต -ควบคุมดูแลฝายผลิต ใหปฏิบัติงาน
ตามนโยบายบริษัทฯ -รายงานปญหาผลกระทบในการผลิตท่ีมีผลตคุณภาพผลิตภัณฑตอ
ผูบังคับบัญชา -ศึกษา/ปรับกระบวนการผลิตและเคร่ืองอุปกรณเพ่ือลดปริมาณ ของเสียและเพ่ิม

1 24ป ข้ึนไป ป.ตรี/วิชาคหกรรม
ศาสตร

1 35 ป.ตรี/Industrial 
Engineering

ผูบังคับบัญชา -ศึกษา/ปรับกระบวนการผลิตและเคร่ืองอุปกรณเพ่ือลดปริมาณ ของเสียและเพ่ิม
ผลผลิต -จัดทํา Productivity Report และสรุปงานชุบประจําเดือน สงผูบังคับบัญชา คุณสมบัติ:
 - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 35 ป ข้ึน
ไป - มีประสบการณในดานฝายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมจิวเวอรร่ี 5 ป ข้ึนไป จะพิจารณา
เปนพิเศษ - มีทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษดี - สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ได - มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนผูนําและกลาตัดสินใจ - มีความรับผิดชอบสูง อดทน และซ่ือสัตย - 
สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Negotiable  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร ขยัน ซ่ือสัตย อดทน มีประสบการณเจียระไนเพชรจะพิจารณาเปนพิเศษ 

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและ ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-526130 053-526444

20 18-35 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-526130 053-526444



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขับรถหัวลาก**ดวน**  มีใบอนุญาติขับรถ ท.3 หรือ ท.4  รูจักเสนทางในขนสงสินคาลาดกระบัง ทาเรือกรุงเทพ 
ทาเรือแหลมฉบัง  มีความรูทักษะในการดูแลรักษารถยนตไดเบ้ืองตน  มีความอดทน มีใจรัก
ในงาน มีความรับผิดชอบ  *สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ* 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ชางซอมบํารุง***ดวน  ประสบการณชางประจําโรงงาน 1 ปข้ึนไป  สามารถเช่ือมไฟฟา เช่ือมอารกอนไดและงาน
ซอมบํารุงท่ัวไป  สามารถทํางานในหองเย็นได  สามารถทํางานเขากะไดหรือ ทํางาน
ลวงเวลาได  สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

4 23-40 ม.6/ข้ึนไป

5 23-35 ปวส./ชางกลโรงงาน, 
ชางเช่ือม หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่วิจัยเกษตร  มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน รักในงานเกษตร  ประสบการณงานดานดูแลแปลงขยายพันธุ,
งานทดลองทางการเกษตร  สามารถทํางานนอกสถานท่ีไดตามท่ีบริษัทฯ กําหนด  สามารถ
เร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด แมคาประจําโรงอาหาร  - ตองมีประสบการณขายอาหารประจําโรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 14800/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร--เสาร หยุดวันเสารเดือนละ 1 เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร

โทร .053-552560-1,053-554586-9

4 23-35 ป.ตรี/สาขาเกษตร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 /มีประสบการณขาย
อาหาร



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่วิจัยและพัฒนา (IRD)  มีความรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอาหารพรอมทาน  พัฒนาสูตรอาหารตามสมัย
นิยม ตลาดไทยและตลาดตางประเทศ  หากมีประสบการณในโรงงานผลิตอาหารจะไดรับ
พิจารณาเปนพิเศษ  *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ* 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด IT.Programmer - สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช Visual Studio.net - เขาใจระบบฐานขอมูล - เขาใจระบบ
เน็ตเวอรค สวัสดิการ - คาอาหาร,นํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,คาลวงเวลา,ชุดยูนิฟอรม,เงินชวยเหลือ
แตงงาน,เงินชวยเหลือญาตสายตรงเสียชีวิต,ของขวัญวันเกิด,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

5 25-30 ป.ตรี/คหกรรม,
วิศวกรรมอาหาร และ 
เทคโนโลยีทางอาหาร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร--เสาร (หยุดวันเสารเพ่ิมเดือนละ 2 เสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ

 มีความรูเร่ืองกฏหมายส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  สามารถทํางานเปนกะได  หากมี
ประสบการณดานความปลอดภัยในโรงงานจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ  ยินดีรับนักศึกษาจบ
ใหม 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่คลังสินคา  สามารถทํางานเปนกะ  ทํางานในหองท่ีมีอุณภูมิตํ่าได  สามารถทําางานภายใตภาวะ
ความกดดันได  ประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต1 ปข้ึนไป  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 
สาขาดานโลจิสติกส**  สามารถขับรถฟอรคลิฟทไดจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

2 25-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

4 23-35 ป.ตรี//ป.โท สาขาโลจิ
สติกส,การจัดการ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-421389 ตอ 322



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม วิศวกรพลังงาน   สามารถทํางานเปนกะ,ทํางานนอกเวลาได  มีประสบการณงานบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟา,ระบบบําบัดนํ้าเสีย  ผานการอบรมหลกัสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (โรงงาน/
อาคาร)  สามารถทําเอกสารสงกระทรวงพลังงานตาม พรบ. กําหนด 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูชวยผูจัดการฝายบริหาร (สาย
บัญชีและการเงิน)

มีประสบการณในการทํางานระดับผูจัดการ 3-4 ปข้ึนไป มีทักษะการเปนผูนํา มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอานเเละเขียน หากมีประสบการณการทํางานบัญชีผานระบบ SAP และ
บริหารจัดการเก่ียวกับ BOI จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

2 35-40 ป.ตรี/ข้ึนไป สาขาวิศว
อุตสาหกรรม, 
วิศวกรรมไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 38 ปข้ึนไป ป.ตรี/- ป.โท สาขาบัญชี
และการเงิน หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ชางอัดสายไฮดรอลิค - ไมจํากัดวุฒิการศึกษา - ผานการเกณฑทหารแลว - รายวัน วันละ 300 บาท (มีโอกาสปรับเปน
รายเดือน ข้ึนอยูกับผลงาน) - ขยัน ใฝรู กระตือรือรน ไมเก่ียงงาน รับผิดชอบตองาน - เรียนรูงาน
เร็ว มีไหวพริบแกปญหาเฉพาะหนาได - ทนตอแรงกดดันได มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนได - 
หากมีประสบการณทางดานการอัดสายไฮดรอลิคจะพิจารณาเปนพิเศษ - มีสวัสดิการ ชุดยูนิ
ฟอรม โบนัสประจําป 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ 300  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน 8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกส ปดรับสมัคร 22/10/2560

โทร .053-552356,081-9390523

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา แผนกอะไหล (พนักงานธุรการ) ประกันสังคม ชุดฟอรม สวัสดิการลาพักรอน 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต ปดรับสมัคร 20/10/2560

โทร .053-559510-5

1 25-35 ปวช./- ป.ตรี

1 21 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-559510-5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Accountant&Financial 
Manager (Urgent)

Having at least 5 Years experience in General Account and Finance. Having at least
 3 Years experience in Accounting Costing -Having at least 5 Years in Account and 
Finance Manger Position -Being independent with strong interpersonal skills. 
Possessing good supervisory and customer service skills. Good command of 
English Welfare:  -Petrol Allowance -Food Allowance -Social Security Fund -
Diligent Allowance -Traning for development Skill -Accident Insurance สนใจติดตอ
คุณ พิมพชนก บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวอรร่ี จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลําพูน) เบอร
โทร. 053-581361-3 ตอ 106 อีเมล : hr@frjewel.com 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก  คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 น.   

e-mail:hrsafety@frjewel.com ปดรับสมัคร 31 ต.ค. 2560

1 35 ป.ตรี/การบัญชี

e-mail:hrsafety@frjewel.com ปดรับสมัคร 31 ต.ค. 2560

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Staff แผนก Administation • เพศหญิง อายุ 21-30 ป • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา • สามารถ
ทํางานเปนกะได • สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี • มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักงานบริการ • มี
บุคลิกภาพดี มีทักษะพูดคุยส่ือสารดี 

299  หมู 10  ต. บานธิ อ. บานธิ  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก  คาจาง n/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:maneerat_h@sus.co.th  ปดรับสมัคร 31 กันยายน 2560

โทร .053-569999

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ดวน) • สามารถทํางานเขากะกลางคืนไดและมีความรับผิดชอบสูง • มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปน
โรคความดันโลหิตสูง หรือเคยประสบอุบัติเหตุจนไดรับการผาตัด ******* สวัสดิการ -
ประกันสังคม -เงินคากะ,ตาอาหาร,คาเดินทาง -ชุดฟอรม -เงินชวยเหลือบุตีและบิดามารดา -
โบนัส -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 26/9/2017

ปวส.ข้ึนไป/ทุกสาขา4 21-30

1 20 ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานโกดัง-สงสินคา ผานการเกณฑทหารแลว จะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 21/10/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานโกดัง ผานการเกณฑทหารแลว จะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 21/10/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

2

2

18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจําราน มีความรับผิดชอบ สามารถทําโอเขากะได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 21/10/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานจัดสงสินคา (คนตามรถ
จัดสงสินคา)

คุณสมบัติ - มีใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล - สามารถจัดสงสินคาตางจังหวัดได - สามารถยกของ
หนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพเรียบรอย - ทํางานและ
ประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือรน - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
สูง สวัสดิการ - เงินเดือน,มีคากะ,คาท่ีพักใหเวลาเดินทางตางจังหวัด - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - 
ชุดยูนิฟอรม 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 30/9/2560

โทร .052-039678, 093-1316226

10 18-35 ม.3/ข้ึนไป

1 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด Tool Shop Technician • 3 year in tooling maintenance activities. • 2 year in injection mold or stamping 
die maintenance. • 2 year mechanical processing machines ( Mill, drill, turn, grin, 
late). • Measurement devices to control quality of mold/ die parts. • Technical 
drawing knowledge ISO/ DIN Norms • Steel properties and mechanical processing 
requirements. • Methodic of Total Preventive Maintenance. • Computer 
knowledge (Word, Excel, Power Point, A47Outlook) and 2D/ 3D CAD design 
knowledge. 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/10/2017

e-mail:recruit@erni.co.th

25 up ปวช.-ปวส./Mechanic,
 Electronics, 
Industrial and 
related field.

1

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!!  มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ  สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุด
ไดเม่ือมีงานเรงดวน  การปรับเงินคาจางประจําป  ชุดยูนิฟอรม  คาอาหาร, คานํ้ามันรถ  
ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 60

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท เพาเวอรแม็กซ 2017 จํากัด พนักงานขาย มีคาคอมมิชช่ัน 

59/4  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ ใหบริการติดต้ังระบบเครือขาย ปดรับสมัคร 20/10/2560

โทร .087-3063888

3 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 ไมจํากัด /ไมจํากัด

โทร .087-3063888



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานจัดสงสินคา (คนตามรถ
จัดสงสินคา)

คุณสมบัติ - มีใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล - สามารถจัดสงสินคาตางจังหวัดได - สามารถยกของ
หนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพเรียบรอย - ทํางานและ
ประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือรน - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
สูง สวัสดิการ - เงินเดือน,มีคากะ,คาท่ีพักใหเวลาเดินทางตางจังหวัด - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - 
ชุดยูนิฟอรม 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 31/9/2560

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท ที.เอ็น.เจ การบัญชีและกฏหมาย จํากัด พนักงานบัญชี

232/4  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

1 20-30 ม.3 ข้ึนไป/-

1 20-26 ปวส.ข้ึนไป/บัญชี

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

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน บัญชี ปดรับสมัคร 31/10/2560

โทร .053-511034 , 086-4287488

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ - มีประสบการณทางดานการขับรถสงสินคา - สามารถจัดสงสินคาตางจังหวัดได - มี
ใบขับข่ี ท.2 - สามารถยกของหนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพ
เรียบรอย - ทํางานและประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือรน - มี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีสูง สวัสดิการ - เงินเดือน,มีคากะ,คาท่ีพักใหเวลาเดินทางตางจังหวัด - 
เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 31/9/2560

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานดึงลวด ( Wire) มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เบ้ียขยัน คาอาหาร คานํ้ามันรถ โบนัสประจําป ชุดฟอรม 
และสวัสดิการอ่ืน  ๆ

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 ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 19 ตุลาคม 2560

3

1 25-35 ม.3 ข้ึนไป/-

ม.3 ข้ึนไป/-20-35

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 19 ตุลาคม 2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) หัวหนากะการผลิต (ผลิตอาหาร
สัตว)

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา 
อุตสาหกรรม

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป
 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เลขานุการผูบริหาร 1. เพศหญิง อายุ 19 - 43 ป 2. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 3. มีประสบการณใน
ตําแหนงงานเลขานุการผูบริหารจะพิจารณาเปนพิเศษ 4. มีทักษะดานการส่ือสาร พูด อาน เขียน
 ภาษาอังกฤษไดอยางดีเย่ียม 5. มีทักษะดานการใช คอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยาง
ดี 6. สามารถขับรถยนตและมีใบอนุญาตขับข่ี 7. เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี 

1 19 ปข้ึนไป ป.ตรี/

ดี 6. สามารถขับรถยนตและมีใบอนุญาตขับข่ี 7. เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี 
ไมมีโรคประจําตัว 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/10/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เค.เซก จํากัด ผูชวยชางยนต OT /เบ้ียขยัน /เบ้ียเล้ียงเดินทาง /ประกันสังคม 

146/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350ข้ึนไป  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:00-17:00  

ประเภทกิจการ บริการบํารุงรักษารถยก- ปดรับสมัคร 30/9/60

โทร .053-582314

บริษัท เค.เซก จํากัด ชางไฟา อิเล็กทรอนิค

146/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ บริการบํารุงรักษารถยก- ปดรับสมัคร

1 18-40 ปวช.-ปวส./ไฟฟา
,อิเล็กทรอนิคหรือท่ี
เก่ียวของ

2 18-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ บริการบํารุงรักษารถยก- ปดรับสมัคร

โทร .053-582314



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท เค.เซก จํากัด คนขับรถ 6 ลอ และ 10 ลอ ขับรถยกฟอรคลิฟทได คาเท่ียว/OT/เบ้ียขยัน/ประกันสังคม/คาคอมิช่ัน /โทรสอบถาม 

146/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:00-17:00  

ประเภทกิจการ บริการบํารุงรักษารถยก- ปดรับสมัคร 3/9/60

โทร .053-582314

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด Assistant Agro Development 
Manager (Work Located in 

Chaipakarn, Chaingmai)

Qualifications: Bachelor’s Degree or Master's degree in Mechanical Engineering / 
Electrical Engineering or related fields Minimum 5 year experiences in Agricultural 
or Engineering fields. Have experiences in Cool Room or Machinery field will be 
preferable. Good command of English and advanced MS Office skills Flexible and 
work under pressures Main Responsibilities Manage cool room capacity and 
equipment to meet AOP (Annual Operation Plan) and comply with PI (PepsiCo) 
Standard. Manage on seed quality control during inspection in seed grading 

1 35-42 ป.ตรี/Mechanical 
Engineering / 
Electrical Engineering 
or related fields

2 20-40 ม.3 ข้ึนไป/

Standard. Manage on seed quality control during inspection in seed grading 
process before receive seed into cool room. Manage seed storage conditions to 
align with global standard to ensure on the quality preservation. Analyze potato 
inventory report related to function. Control and ensure all equipment and assets 
of Agro Development are all gathering and in good condition after lend to growers 
and relate parties. Manage RM & PM of machinery and equipment of Agro 
Development, fix assets in good condition. Control CAPEX (Capital expenditure) 
and MOH (Manufacturing overhead) of Agro Development as per AOP. Ensure 
every execution do with safe and compliance to Agro Work process, GCS (Global 
Control Standard) and company policy. Utilizes asset management approaches 
and sourcing/asset options to provide reliable capacity, maximizes operating 
efficiency and PepsiCo’s return and use of cash. 

99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00(จ-ศ)  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2560

e-mail:hr.lamphun@pepsico.come-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร .053-552244 ตอ 2431



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Internal Control Officer **********ลักษณะงาน 1.จัดทําเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
รวมถึงการเขารวมการประเมินระสิทธิภาพการควบคุมภายใน **********1.สามารถใชโปรแกรม 
MS Office พ้ืนฐานไดเปนอยางดี 2.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน ปดรับสมัคร 22/09/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Improvement 
Engineer

Qualification: -Thai Nationality, Age 24-35 years -Bachelor degree in field of 
Industrial, Mechanical, Electrical, Instrumentation or any related -At least 2 years’ 
experience in engineering field, preferably in a manufacturing industry -Possess 

1 25-35 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี

experience in engineering field, preferably in a manufacturing industry -Possess 
scientific and technical knowledge, Systematic and Logical thinking -Computer 
literacy in AutoCAD, MS office program. -Good command of English -Good 
communication skill Responsibilities: -Responsible for improvement and 
development of machines and production process to increase performance. -
Ensure prevention measure to prevent problem reoccurrence. -Work closely with 
manager, supervisor, technicians, staff and other supporting teams to 
development process. -Coordinate with and support other engineers to improve 
the production machine. -Act and encourage safety, environment, quality and 
disciplinary awareness and compliance as well as any required by the company 
procedures or work regulation. -Other tasks assigned by superior. -Act and 
encourage safety, environment, quality and disciplinary awareness and 
compliance as well as any required by the company procedures or work 
regulation. -Other tasks assigned by superior. -Perform / support all assigned cross 
functional works. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

Electrical, 
Instrumental 
Engineering

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/10/2017

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  16 - 22 กันยายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป ผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว
 -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได รายละเอียด
งานพนักงานฝายผลิต -ปฏิบัติงานในสายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร สวัสดิการ -พนักงานรายวัน
 คาจางวันละ 315 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -คานํ้ามันวันละ 40 บาท -คา
กะวันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกัน
อุบัติเหตุ /ชีวิต 300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือ
แตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาในรม /ฟตเนส และสนามกีฬา ท่ี
กลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกันความปลอดภัย 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/10/2017

10 18-32 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@meshtec.com website : 

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

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com


