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

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
รานกราฟฟค ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอร สามารถใชโปรแกรม MS office ไดเปนอยางดี 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปาย ปดรับสมัคร 27/11/2560

1 20-40 ปวช./-ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปาย
โฆษณา

ปดรับสมัคร 27/11/2560

e-mail:idd999@hotmail.com 

รานกราฟฟค ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟค สามารถใชโปรแกรม Photoshop/ illustrator 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปาย
โฆษณา

ปดรับสมัคร 27/11/2560

e-mail:idd999@hotmail.com 

บริษัท แลคตาซอย จํากัด สาขาลําพูน พนักงานบัญชี มีประสบการณดานบัญชี ควบคุมสตอคสินคา 

80/2  หมู 6  ต. ริมปง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,650  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สงนม UHT ปดรับสมัคร 27/11/2560

โทร .053-500248

1 22-30 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี/
การตลาด/ท่ีเก่ียวของ

1 20-40 ปวช./-ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-534445-4,053-534563,081-7831770

โทร .053-534445-4,053-534563,081-7831770



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต - สามารถยืนทํางานได - สามารถทําโอทีได สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน คายืน 
โอที เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 27/11/2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) ชางยนต หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

277  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา ปดรับสมัคร 27/11/2560

10 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

2 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางยนต

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา ปดรับสมัคร 27/11/2560

โทร .053-552064-8

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต ไมจําเปนตองมีประสบการณ 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 333/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 27/11/2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ผูชวยฝายจัดซื้อ/คงคลัง ยินดีรับเด็กจบใหม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

181  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม  ปดรับสมัคร 25/11/2560

e-mail:contact@ccglove.com

5 21-35 ม.3/-

1 22-30 ปวช./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-000601,053-000872-3,086-5179971



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัท พลอยภัค จํากัด แมบาน หากสามารถขับข่ีรถจักรยานยนต/รถยนตได มีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี
,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

ปดรับสมัคร 25/11/2560

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890

บริษัท แอรโร เฟรท จํากัด ธุรการสํานักงาน มีความรูดานภาษาอังกฤษพอใช สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ได 

118 ถ.สันปาฝาย-บานธิ  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขนสง ปดรับสมัคร 25/11/2560

e-mail:arrowfreight@usa.net

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-30 ปวส./บริหารธุรกิจ

e-mail:arrowfreight@usa.net

โทร .053-554582,554523,554404

บริษัท ต้ังหงวงเซง ไทย โฮมมารท จํากัด ธุรการ - 

277  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 25/11/2560

โทร .053-551041

บริษัท ต้ังหงวงเซง ไทย โฮมมารท จํากัด ธุรการคลัง - 

277  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 25/11/2560

โทร .053-551041

1 20-35 ปวช./ข้ึนไป

1 20-35 ปวช./ข้ึนไป



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัทโชติกา แวรเฮาส จํากัด พนักงานแตงหนาเคก หรือมีประสบการณ 

243  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอร่ี ปดรับสมัคร 25/11/2560

e-mail:chotigawarehouse@gmail.com

โทร .099-4169444

หจก.เจอีพีแอนดซัพลาย พนักงานขับรถ มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 1-2 

222  หมู 6 ซ.3  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,500-8,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาดและดูแล
สวน

ปดรับสมัคร 25/11/2560

โทร .087-1928713

1 26-30 ปวช.-ปวส./-

1 20-45 ม.3/-

โทร .087-1928713

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา
 และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - 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  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.comโทร .053-582789 , 081-7839506

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

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/11/2560

1 ไมจํากัด /ไมจํากัด

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา 
อุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053 581 444



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการคลังสินคา 
(เช็คเกอร)

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

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด แผนก
ผลิต

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

1 20 ปข้ึนไป /-

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

ลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 325 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

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

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 20 ปข้ึนไป ปวส./คอมพิวเตอร การ
จัดการ



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วิศวกรไฟฟา ลักษณะท่ีตองการ 1. มีประสบการณ 2 ป ข้ึนไป 2. สามารถเขียนแบบได 3. สา
มารบริหารจัดการได 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 
4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางไฟฟา หรือมีประสบการ เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส.ชางไฟฟา ชางกล มีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน กระตือรือรน
และมีความต้ังใจในการทํางาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สงใบสมัครมา

1 24 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา

1 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา
และมีความต้ังใจในการทํางาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สงใบสมัครมา
ไดท่ี 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 24 พฤศจิกายน 2560

โทร .053-569888

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน 1.ทําความสะอาดไลนการผลิต 2.ทําความสะอาดหองนํ้า / โรงอาหาร และบริเวณท่ี
รับผิดชอบ สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม 
(สามารถเร่ิมงานไดทันที พิจารณาพิเศษ) 

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

1 20-45 /ไมจํากัดวุฒิการศึกษา



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีบัญชี 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 23 - 35 ป 2. ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน 
3. มีประสบการณในตําแหนงงาน 0-2 ป 4. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรไดเปน
อยางดี 5. สามารถทํางานลวงเวลาได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/11/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต อัญมณีและ
เครื่องประดับสงออก (ดวน)

คาอาหาร - คานํ้ามันรถ - เบ้ียขยัน - ชุดฟอรม - โบนัสประจําป - สามาถทํางาน
ลวงเวลา และวันหยุดเสาร - อาทิตยได - สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได - เพศ
ชาย ผานการเกณฑทหารแลวเรียบรอย 

1 23 ป ป.ตรี/การบัญชีและ
การเงิน

5 21-40 ม.3/-

ชาย ผานการเกณฑทหารแลวเรียบรอย 

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 31 ตุลาคม 2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด แมบาน (ดวน) - คาอาหาร - คานํ้ามันรถ - เบ้ียขยัน - ชุดฟอรม - โบนัสประจําป - สามาถทํางาน
ลวงเวลา และวันหยุดเสาร - อาทิตยได - สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได 

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 ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 23-45 /-



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด IT Support ลักษณะงาน: •ติดต้ังดูแลรักษา และ แกไขปญหาระบบ Computer ,Server และ 
อุปกรณตอพวง ภายในบริษัทฯ •ติดต้ังและประเมินสภาพการใชงานปจจุบันของ
ระบบ Computer เพ่ือเสนอปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาระบบ •ดูแลระบบ 
Computer ท้ังหมดของบริษัทฯ •เสนอแนะหรือหาแนวทางในการนํา IT เขามา
ชวยประหยัดคาใชจายหรือตนทุนในการทํางาน •แนะนําและใหคําปรึกษาแก user 
หรือ พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เก่ียวกับเร่ืองระบบงาน หรือ Computer •วางแผน
และบริหารงานของฝาย IT เพ่ือใหสนับสนุนการทํางานของบริษัทใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ •สามารถแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร Server Windows •
ใหบริการขอมูลและแกไขปญหาการใชงานเก่ียวกับ Application ของบริษัท •มี
ประสบการณทางดาน ERP จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช Photo shop ,
 Microsoft Office คุณสมบัติผูสมัคร: •เพศชาย อายุ 21-30 ป วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร, IT หรือสาขาท่ีเก่ียวของ •มี

1 21-30 ป.ตรี/สาขาสารสนเทศ, 
วิทยาการคอมพิวเตอร, 
IT หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร, IT หรือสาขาท่ีเก่ียวของ •มี
บุคลิกและมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ •มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือรน รัก
การเรียนรู ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี •สามารถเร่ิมงานไดทันที • หากมี
ประสบการณในตําแหนงงาน 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ ยูนิ
ฟอรม , คาอาหาร ,คานํ้ามันรถ ,เบ้ียขยัน ,ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุกลุม,
โบนัสประจําป วันทํางาน – จันทร ถึง ศุกร •* ติดตอสอบถาม ไดท่ี 053-581361-3
 ตอ 0 , 106 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  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



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

พนักงานเสิรฟ มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี มีทักษะดานการส่ือสาร มีประสบการณดานงาน
เสิรฟและสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/11/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด General Affairs Officer * Male or Female, no age limit. * Bachelor’s degree in Business 
Administration any related field. * At least 1-3 years working 
experience in General Affairs task. * Good command of the English 
language and computer proficiency. * Excellent interpersonal skill, 
service mind, well-organized, good personality, and can work under 

1 20-35 /การโรงแรมหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Business 
Administration any 
related field.

service mind, well-organized, good personality, and can work under 
pressure, communication skill, coordination skill, leadership skill and 
good attitude. ---------------------------------- Can apply by : Walk in 09.00 - 
16.00 p.m. at AGC / www.jobthai.com / send e-mail : 
apl.microglass@agc.com

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 29 ตุลาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีจัดซื้อ - Buyer มีประสบการณดานการจัดซ้ือมากอนอยางนอย 3 ป สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร 
หยุดเสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

1 25-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน
เพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

โทร .053-581343,053-581351



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีธุรการฝายจัดซื้อ - 
Procurement Pool Officer

มีความรูและประสบการณดานการจัดซ้ือจัดจางมากอน 1-3 ป สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน
เพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท จํากัด เจาหนาท่ี Document Control สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางดี มีความรูความเขาใจงาน
เอกสารท่ีใชในงานผลิต มีความรูเก่ียวกับงาน ISO. 

1 25 ป ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บริหารธุรกิจ
 หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

1 30 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บริหารธุรกิจ
เอกสารท่ีใชในงานผลิต มีความรูเก่ียวกับงาน ISO. 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

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

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค เขากะและทําลวงเวลาได มียานพาหนะเปนสวนตัว - มีความรับผิดชอบและซ่ือสัตย
 - ชาย ผานการเกณฑทหารแลวพิจารณาเปนพิเศษ - มีเส้ือยูนิฟอรม ,ประกัรสังคม,
เงินกองทุนฯ,โบนัสคืนคาสตอคสินคาฯลฯ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน ผานทดลองงาน 
9150/ด.  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ี
โฟร

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

10 18-35 ม.3 ข้ึนไป/



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีฝายขายตางประเทศ 
(Sales & Marketing)

1. Bachelor’s Degree or higher in Marketing , Administration or 
Communication or other related fields Minimum 2 years experience in 
marketing, oversea coordinating and administrative works. 2. 
Proficiency computer literacy: MS Office, internet, email Good 
command of English (both written and Spoken) 3. Posses good 
presentation, personality, service minded, strong communication and 
interpersonal skill Able to work independently and have self 
motivation 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/10/17

2 23 ป ข้ึนไป /การบัญชี

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/10/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกผลิต 1. เพศชายหรือ เพศหญิง อายุ 23 ปข้ึนไป 2. ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารการ
จัดการ หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มีประสบการณในตําแหนงงาน หรือ มีทักษะการ
เปนหัวหนางานอยางนอย 2 ป 4. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 5. มี
ภาวะผูนํา และ การตัดสินใจท่ีดี 6. สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางานเปนกะได 
7. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/11/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

3 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บริหารการ
จัดการ หรือ สาขาอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ (QA 
STAFF)

1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปข้ึนไป 2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มีประสบการณในงานดานประกันคุณภาพ 
ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร จะพิจารณาเปนพิเศษ 4. มีความรูดานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO9001,GMP,HACCP,BRC ท้ังภาคปฏิบัติและดานเอกสาร 5. มี
ทักษะดานคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 6. สามารถทํางานลวงเวลาได 7. สุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/11/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 23 ป ข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ (R&D Manager)

1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ป ข้ึนไป 2. วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขา
วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. 
ประสบการณงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 5 ปข้ึนไป (อุตสาหกรรมอาหาร) 4. 
สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดดี 5. ส่ือสารภาษาอังกฤษ
ไดในเกณฑดี 6. มีทักษะการเปนผูนํา 7. มีความคิดสรางสรรคและความคิดเชิง
วิเคราะห 8. มีความรูเก่ียวกับระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP, HACCP, BRC 9. 
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 33/11/2017

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 35 ป ข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

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

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.comโทร .053-582789 , 081-7839506

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

1 23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

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


