
                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวัสดิกำร
หจก.อัพเพอร์ทอ๊ปเอนเทอร์ไพร์ส ช่างเชื่อม (อาร์กอน+ไฟฟา้)
171  หมู่ 18  ต. มะเขือแจ้ ค่าจ้าง 315  บาท
อ. เมือง  จ. ล าพนู  
ประเภทกิจการ โรงกลึง
e-mail:upper_top@hotmail.com
โทร.053-027028,081-8827288,081-7163879
โกดังกระเทยีม (อาชิรญาณ์) คัดแยกกระเทยีม 1.มีอาหารให ้4 มื้อ 2.ที่พกั มีโอที
48  หมู่ 1  ต. หนองล่อง  ค่าจ้าง 315  บาท เพศ หญิง
อ. เวียงหนองล่อง  จ. ล าพนู ช่วงเวลาท างาน- 
ประเภทกิจการ โกดังกระเทยีม วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564
e-mail:archime1991@gmail.com
โทร .0933029779
โกดังกระเทยีม (อาชิรญาณ์) พนักงานยกของ 1.มีอาหาร 4 มื่อ 2.ที่พกั โอที
48  หมู่ 1  ต. หนองล่อง  ค่าจ้าง 315  บาท เพศ ชาย
อ. เวียงหนองล่อง  จ. ล าพนู ช่วงเวลาท างาน8.00-17.00 
ประเภทกิจการ โกดังกระเทยีม วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564
e-mail:archime1991@gmail.com
โทร .0933029779

10 18 - 40 ไม่จ ากัด/ขึน้ไป

10 18 -40 ไม่จ ากัด/ขึน้ไป

1.ท างานเปน็ทมี มีความรับผิดชอบ มีความซ้ือสัตย์ ขยัน อดทน มีความ
กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และตรงต่อเวลา 2.มีมุนษย์สัมพนัธ์ดี เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานได้ 3.ประกันสังคม/โอที/โบนัส/งานเล้ียงสังสรรประจ าป ี4.มีเงินออม 
1.5% (เบี้ยเล้ียงกาณีออกนอกสถานที่)

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที ่25 - 30 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

2 18 ขึน้ไป ม.3/ขึน้ไป
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวัสดิกำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที ่25 - 30 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

โกดังกระเทยีม (อาชิรญาณ์) แม่บา้น 1.มีอาหาร 4 มื่อ 2.ที่พกั โอที
48  หมู่ 1  ต. หนองล่อง  ค่าจ้าง 315  บาท  เพศ หญิง
อ. เวียงหนองล่อง  จ. ล าพนู ช่วงเวลาท างาน8.00-17.00 
ประเภทกิจการ โกดังกระเทยีม วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564
e-mail:archime1991@gmail.com
โทร .0933029779
บริษทั ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ ากัด Automotive Injection Engineer
67  หมู่ 4  ต. บา้นกลาง  ค่าจ้าง -  บาท
อ. เมือง  จ. ล าพนู
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่งออก

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com
โทร .053-581104-6 ต่อ 
119/www.schaffner.com

บริษทั ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ ากัด                     
67  หมู่ 4  ต. บา้นกลาง อ. เมือง  จ. ล าพนู  
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่งออก  
e-mail:salila.chaiwong@schaffner.comโทร .
053-581104-6ต่อ119/www.schaffner.com

Automotive Product Designer 1 22 ขึน้ไป ป.ตรี/Engineering.
Qualifications required: • Thai nationality. • Bachelor’s Degree in 
Mechanical Engineering. • At least 2 or 3 year-experience in 
product design using Catia software. • Good command of English 
both written and spoken, German is a plus. • Working with Swiss 
leader / team to support product design, prototyping. • Electrical 
knowledge is plus, Electrical engineering is a benefit however, 
main requirement is Catia design work (minimum 2 years on Catia 
mandatory). • Cross-functional design tasks with team in 
Switzerland. • Possibility for internship in Switzerland during 
several weeks (after covid). • Various future perspectives in a fast-
growing business (E-mobility). Responsibilities: • Design products 
for Automotive department mainly using CATIA V5, CAD, etc. • 
Coordinate with design team in Switzerland and Project manager.

Qualifications required: • Thai nationality. • Bachelor of plastic 
engineer, injection engineer or equivalence. • 5 year-experience as
 injection engineer. • Direct experience in injection molding set up
 , operate, problem solving, mould maintenance. • Good 
interpersonal skill, good teamwork, and high leadership skill. • 
Good command of English skill both written and spoken English. 
Responsibilities: • Scientific molding and analysis. • Machine 

22 ขึน้ไป ป.ตรี/engineer

2 18 - 50 ป.6/ขึน้ไป

1
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวัสดิกำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที ่25 - 30 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษทั ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ ากัด                     
67  หมู่ 4  ต. บา้นกลาง อ. เมือง  จ. ล าพนู  
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่งออก  
e-mail:salila.chaiwong@schaffner.comโทร .
053-581104-6ต่อ119/www.schaffner.com

HR Communication Officer 
ค่าจ้าง -  บาท

Qualifications required: • Thai nationality. • Bachelor’s Degree in 
Mass Communication, Human Resources, or related field. • 
Maximum 3 years’ experience in human resources, mass 
communication business. • Strong computer literacy and 
computer graphic skills. • Very good interpersonal skill, work 
attitude, effective communication skill. • ISO9001:2015, 
IATF16949:2016 knowledge is the advantage. • Responsible for 
company’s communication channel. • Serve as trainer for new 
employee orientation program. • Coordinate with official 
authorities relating HR affairs.

เพศ ไม่จ ากัด
ช่วงเวลาท างาน- 
วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564

บริษทั ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ ากัด                     
67  หมู่ 4  ต. บา้นกลาง อ. เมือง  จ. ล าพนู  
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่งออก  
e-mail:salila.chaiwong@schaffner.comโทร .
053-581104-6ต่อ119/www.schaffner.com

Process engineer (EMC)      
ค่าจ้าง -  บาท

Qualifications required: • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer 
or related field. • 3 years’ experience in electronics manufacturing. 
• Experience in process improvement, process control and new 
process implementation. • Strong Knowledge in lean concepts, 
SPC implementations and quality control • Very good 
interpersonal skill, work attitude, team working and leadership 
skill. • Good command of English both written and spoken. • High 
responsibility, flexible working. • Vigorous personality. • Computer 
skill: Microsoft Word, Excel, Access, Outlook etc.

วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564

1 22 ขึน้ไป ป.ตรี/
Communication

1 22 ขึน้ไป ป.ตรี/Electrical 
Engineer
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวัสดิกำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที ่25 - 30 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
ล าพนู 200  หมู่ 4  ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ล าพนู
ประเภทกิจการ ขายปลีก/ส่ง สินค้า 
หา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th               
โทร .053-575620-34/ 053-091-825

              พนักงานขาย               
ค่าจ้าง -  บาท

2 22 ขึน้ไป ป.ตรี/- คุณสมบติั • เปน็ผู้มีใจรักในการขายและการบริการ • มีทกัษะในการขาย โน้ม
น้าว จะพจิารณาเปน็พเิศษ • มียานพาหนะ ประเภท รถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏบิติังานเปน็ของตนเอง • มีใบอนุญาตขับขี ่
ตามประเภทของยานพาหนะที่ตนเองใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขาย
สินค้าใหร้้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • ติดตามยอดการส่ังซ้ือและการส่งสินค้า
ใหก้ับร้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • วางแผนเปา้หมายการขายและการเข้าเยีย่
...

บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
ล าพนู 200  หมู่ 4  ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ล าพนู
ประเภทกิจการ ขายปลีก/ส่ง สินค้า 
หา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th               
โทร .053-575620-34/ 053-091-825

พนักงานแผนกจัดเรียงสินค้าตู้แช่  
ค่าจ้าง -  บาท

คุณสมบติั • เปน็ผู้มีใจรักในการขายและการบริการ • มีทกัษะในการขาย โน้ม
น้าว จะพจิารณาเปน็พเิศษ • มียานพาหนะ ประเภท รถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏบิติังานเปน็ของตนเอง • มีใบอนุญาตขับขี ่
ตามประเภทของยานพาหนะที่ตนเองใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขาย
สินค้าใหร้้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • ติดตามยอดการส่ังซ้ือและการส่งสินค้า
ใหก้ับร้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • วางแผนเปา้หมายการขายและการเข้า
เยีย่มร้านค้า รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ • ติดตามและดาเนินการให้
ยอดขายและการกระจายสินค้าเปน็ไปตามเปา้หมาย

วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564
บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
ล าพนู 200  หมู่ 4  ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ล าพนู
ประเภทกิจการ ขายปลีก/ส่ง สินค้า 
หา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th               
โทร .053-575620-34/ 053-091-825

พนักงานแผนกขายส้ินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์(O2O)                              
           ค่าจ้าง -  บาท

คุณสมบติั • เปน็ผู้มีใจรักในการขายและการบริการ • มีทกัษะในการขาย โน้ม
น้าว จะพจิารณาเปน็พเิศษ • มียานพาหนะ ประเภท รถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏบิติังานเปน็ของตนเอง • มีใบอนุญาตขับขี ่
ตามประเภทของยานพาหนะที่ตนเองใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขาย
สินค้าใหร้้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • ติดตามยอดการส่ังซ้ือและการส่งสินค้า
ใหก้ับร้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • วางแผนเปา้หมายการขายและการเข้า
เยีย่มร้านค้า รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ • ติดตามและดาเนินการให้
ยอดขายและการกระจายสินค้าเปน็ไปตามเปา้หมาย

เพศ ไม่จ ากัด
ช่วงเวลาท างาน- 
วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564

ป.ตรี/-

ป.ตรี/-

1 22 ขึน้ไป

1 22 ขึน้ไป
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวัสดิกำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที ่25 - 30 กันยำยน 2564
เว็บไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
ล าพนู 200  หมู่ 4  ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ล าพนู
ประเภทกิจการ ขายปลีก/ส่ง สินค้า 
หา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th               
โทร .053-575620-34/ 053-091-825

พนักงานแผนกบริการลูกค้า (แคชเชียร์) คุณสมบติั • เปน็ผู้มีใจรักในการขายและการบริการ • มีทกัษะในการขาย โน้ม
น้าว จะพจิารณาเปน็พเิศษ • มียานพาหนะ ประเภท รถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏบิติังานเปน็ของตนเอง • มีใบอนุญาตขับขี ่
ตามประเภทของยานพาหนะที่ตนเองใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขาย
สินค้าใหร้้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • ติดตามยอดการส่ังซ้ือและการส่งสินค้า
ใหก้ับร้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • วางแผนเปา้หมายการขายและการเข้า
เยีย่มร้านค้า รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ • ติดตามและดาเนินการให้
ยอดขายและการกระจายสินค้าเปน็ไปตามเปา้หมาย

วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564
บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
ล าพนู 200  หมู่ 4  ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ล าพนู
ประเภทกิจการ ขายปลีก/ส่ง สินค้า 
หา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th               
โทร .053-575620-34/ 053-091-825

พนักงานแผนกดูแลศูนย์อาหารและ
ร้านค้าเช่า (ชาย)                            
           ค่าจ้าง -  บาท

คุณสมบติั • เปน็ผู้มีใจรักในการขายและการบริการ • มีทกัษะในการขาย โน้ม
น้าว จะพจิารณาเปน็พเิศษ • มียานพาหนะ ประเภท รถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏบิติังานเปน็ของตนเอง • มีใบอนุญาตขับขี ่
ตามประเภทของยานพาหนะที่ตนเองใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขาย
สินค้าใหร้้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • ติดตามยอดการส่ังซ้ือและการส่งสินค้า
ใหก้ับร้านค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ • วางแผนเปา้หมายการขายและการเข้า
เยีย่มร้านค้า รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ • ติดตามและดาเนินการให้
ยอดขายและการกระจายสินค้าเปน็ไปตามเปา้หมาย

วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564
บริษทั บี.บ ีเบเกอร่ี จ ากัด (โรงงานผ้ึงน้อย) 222/2 
 หมู่ 10  ต. ริมปงิ อ. เมือง  จ. ล าพนู       
ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี 
e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com                    
โทร .053-510147

         พนักงานผลิต (ปั่นแปง้)        
ค่าจ้าง 325  บาท

1.มีความตรงต่อเวลา สามารถท างานล่วงเวลาได้ 2.สามารถเข้างานเปน็กะ 
ตามเวลาที่บริษทัแจ้งได้ 3.สุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงไม่เปน็โรคประจ าตัวที่เปน็
อุปสรรคต่อการท างาน 4.สามารถเร่ิมงานได้ จะรับพจิารณาเปน็กรณีพเิศษ 5.
มีประกันสังคม ชุดพนักงาน กองทนุออมสิน 6.ผ่านทดลองงาน ปรับเปน็
พนักงานรายเดือน

เพศ ชาย
ช่วงเวลาท างาน- 
วันที่ปดิรับสมัคร 29/10/2564

โทรศัพท์ 053-525543-4  โทรสำร 053-525543 ตอ่ 502

1 22 ขึน้ไป ป.ตรี/-

1 30 ปขีึน้ไป ป.6/ขึน้ไป

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

1 22 ขึน้ไป ป.ตรี/-
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