ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หัวหนาฝายผลิต (Production 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี/วิศวกรรมอุตสา 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป 2. ปริญญาตรีการจัดการ
Supervisor)
หการ หรือ สาขาอื่น ๆ อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่น ๆที่กี่ยวของ 3. มีประสบการณในตําแหนงงาน
ที่เกี่ยวของ
อยางนอย 2 ป 4. มีทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจที่เยี่ยม 5. มีทักษะใน
การบริหารจัดการงานและวิเคราะหงานไดอยางดี 6. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ
ดี ไมมีโรคประจําตัว 7. สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานเปนกะได 8.
สามารถเริ่มงานไดทันที

77 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ
บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานตามเวลาที่บริษัทฯ กําหนด
ปดรับสมัคร 15/7/2018

e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109
หน ้า 1/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท มินทรจา จํากัด

ตําแหนง
เจาหนาที่แพทเทิรน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 18 ป ขึ้นไป ปวส./ออกแบบหรือ สมัครไดที่ www.minjaco.net/jobs สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ประกัน
ดานเสื้อผา หรือ
อุบัติเหตุ 3. เบี้ยขยันรายเดือน/รายป 4. คาฝมือการปฏิบัติงาน 5. คาตําแหนง
อุตสาหกรรมเสื้อผา
(หัวหนางาน) 6. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ 7. ปรับขึ้นเงินเดือน
ประจําป 8. สวัสดิการคาเดินทาง 9. สวัสดิการงานศพ 10. ลากิจสวัสดิการ
11. อื่นๆ

108/2 หมู 9 ต. หนองควาย
อ. หางดง จ. เชียงใหม

คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีนี่สําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ
e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com
โทร .093-2867556
หจก.สินธุวา
แมบาน (ทํางานบาน)
124/2 หมู 2 ต. เหมืองงา
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนาย
วัสดุกอสราง ใหสวนราชการ
โทร .053-531352
หจก.สินธุวา
124/2 หมู 2 ต. เหมืองงา
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนาย
วัสดุกอสราง ใหสวนราชการ
โทร .053-531352

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.
ปดรับสมัคร

1

35-60

คาจาง - บาท

ทํางานบานทั่วไป ภายในบาน
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 08/07/2561

คาจาง 9,000/เดือน บาท

พนักงานประจําออฟฟต

ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1

25-35

ปวช.-ปวส./ขึ้นไป ดาน เขียบแบบได มีความรูดาน Auto CAD ขับรถยนตได มีใบขับขี่
โยธา
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 08/07/2561

หน ้า 2/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)

100/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว
e-mail:julaluxk@betagro.com
โทร .053 581 444
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด
11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด

ตําแหนง
พนักงานปฏิบัติการเตรียม
พรีมิกซ

คาจาง 9300 บาท

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
(ดวน)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 18 ปขึ้นไป ป.6/ลักษณะงาน :เบิกวัตถุดิบพรีมิกซ เตรียมพรีมิกซตามแผนการผลิต และดูแล
พื้นที่ การเตรียมพรีมิกซ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุด
ยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7. เงิน
ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเที่ยวประจําป 10. อื่นๆ
อีกมากมาย
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร 30/06/2561

1

22 ป ขึ้นไป ม.6/-

คาโอที คากะ คาอาหาร คาเบี้ยขยัน วันหยุดพิเศษ คาเดินทาง ฯลฯ หาก
สามารถใชกลอง Microscope ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท
ปดรับสมัคร 19/6/2018

คาจาง N/A บาท

ชาง Resin- Enamel (ดวน
ที่สุด)

ลําพูน

คาอาหาร คาน้ํามันรถ เงินคาประสบการณ เบี้ยขยัน โบนัสประจําป และชุดยู
นิฟอรม ลักษณะงาน สามารถทําบลอคหลองานเรซิ่น ผาโมล ผสมสีตาม
ตัวอยาง ลงสี และงานอีนาเมล ประสบการณ 2 ปขึ้นไป สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ ทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานงานลงสีเรซิ่น การ
หลอเรซิ่น รับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได (ติดตอ
คุณภูเบศร ติ๊บปะ /ฝายบุคคล)

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
e-mail:hr@neptuneconcept.com
คาจาง ตามตกลง บาท
โทร .053-090192-3,081-4732155

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร
ปดรับสมัคร 31/7/2018

103 หมู 13 ต. ปาสัก อ. เมือง จ.

1

21-45

ม.3 ขึ้นไป/

หน ้า 3/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)
100/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว
e-mail:julaluxk@betagro.com
โทร .053 581 444
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)

100/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว
โทร .053 581 444
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด

88 หมู 13 ต. มะเขือแจ อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานปฏิบัติการคนสวน
1 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
วันลาพั
เพศ
ไมจกํารกัอดน 9. ทองเที่ยวประจําป 10. อื่นๆอีกมากมาย
คาจาง 330 บาทตอวัน บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร 30/06/2561

พนักงานปฏิบัติการขึ้นอาหาร
สัตว

1

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/-

คาจาง 325 บาทตอวัน บาท

เจาหนาที่เทคนิคชวยงานวิศวกร

คาจาง บาท

1

20-30

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
วันลาพักรอน 9. ทองเที่ยวประจําป 10. อื่นๆอีกมากมาย
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30
ปดรับสมัคร 30/06/2561

ปวส./อุตสาหกรรม หนาที่ความรับผิดชอบ : Assist work of new product, Trial product
and support the request of engineer. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานในการทํางานได หากมีประสบการณในการทํางานโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สําหรับผูที่ไดรับคัดเลือก
เปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตางๆ ดังนี้ คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน
อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบี้ยขยัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตางๆ
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 7/7/2018
หน ้า 4/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
Master Data Controller

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ป.ตรี/Computer
Qualifications: -Bachelor Degree of Computer Science, Information
Science,
Systems, Business Administration, Finance/Accounting or other
Information
related field - At least 3 years working experiences key
Systems, Business descriptions - Business analysis and/ or project experience. - ERP
Administration,
systems and principles of data governance. - Working knowledge
Finance/Accounting of finished goods, BOM design and ERP transactions. - Computer
or other related
literate in Microsoft Office (Excel, word). Jobs description: - Serve
field
as a primary point of contact for addition and maintenance of all
master data in ERP system. - Work with all departments on any
issues that arise in their processes that are master data related. Work closely with purchasing and finance/accounting department
to ensure timely purchasing and accounting parameter or
specifications review and associated material master changes. Identify and correct minor issues within the master data in a
timely and collaborative manner. - Ability to use software to
make mass changes to master data. - Define and document clear
rules in master data views and fields to ensure data governance. Regular analysis all master data for accuracy, consistency and
structure to support business processes.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 5/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
Sales Manager

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ป.ตรี/higher in any Qualifications: - Thai Nationality, Male or female, age 35 years old
fields
up - Bachelor Degree or higher in any fields - Minimum of 5 years’
experience in sales / experience in architecture and fenestration
and added plus - Experience in sales team management - Strong
decision making & problem solving skills. - Good negotiation &
management skills. - Possess mathematic and analytical skills. Good command of interpersonal skills. English and computer
literate, Microsoft Office in particular, other languages a benefit Able to travel 50% of the time. Jobs description: - Responsible for
business planning and sales strategy to achieve new business
sales and profit targets - Expanding the markets and keep
relationship with existing clients and distributors. - Implement
sales campaigns - Reviews and inform the business regarding
market trends, product needs and competitive environment Responsible for developing and closing new sales and expanding
a dealer network - Attendance at local, regional, and international
trade shows and fairs - Gather market intelligence to identify
targeted markets and prospective customers - Maintain a current
and accurate knowledge of competitor products, be able to
highlight their disadvantages and promote relevant benefits.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 6/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
Product Manager

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ป.ตรี/Industrial
Qualifications: - At least 5 year(s) of working experience in a
engineering or
related field is required for this position. - Thai nationality related field
Bachelor’s Degree in Industrial engineering or related field - Be
proficient in using MS. Office and Auto CAD. - Working experience
in Fabrication/Installation Doors and Windows will be an added
advantage - Proficient in English, additional languages a plus. Good personality and interpersonal skill - Available to travel
abroad Jobs description: - Trainer to potential customer on site
for Fabrication process. - Lead to the project of external
installation and customer service. - Monitor production operations
to perform / improve effectively and meeting standard. - Study
improvement alternative for meeting or beyond customer
expectation - Support Products development and Process
improvement. - Study and emphasize for production
improvement or alternative technique and adapt to existing
production process - 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.
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หน ้า 7/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
General Manager,
Operations

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ป.ตรี/Industrial
Qualifications: -Education: Bachelor or Master’s degree of
Engineering, Math, Industrial Engineering, Math, Statistics or any related field Statistics or any
Experience: 10 years’ experience with at least 5 years experience
related field
in management level -Good presentation and communications
skills (written/verbal). -Able to work independently. -Work under
pressure, service minded, result-oriented and independent and
self-motivated -Excellent analytical and problem-solving skills Pro-active with excellent communication and interpersonal skills
and sociable -Possess strong leadership abilities with excellent
analytical, planning and organizational skills Jobs description: Manage and control overall production and supply chain
processes, staff and supporting activities to meet requirements
timely, efficiently, safely and effectively and link/align to business
direction, cost effectiveness and customer requirements. -Review
operation flow and process to constantly seek optimization of
operation service, quality, and costs. -Initiate and manage new
initiatives to enhance operation. -Ensure optimization of
Operations staffing. -Manage, develop and improve all aspects of
manufacturing operations and performance by setting challenging
goals and plans as well as budget and manpower planning.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 8/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
จํานวน
Customer Relations
1
Assistant Manager (Mesh
Product)

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-35 ป.ตรี/Arts (English) Qualifications: -Male or female age 35 years old up (Thai
or related fields
nationality) -Bachelor's Degree of Arts (English) or related fields -At
least 10 years of working experience in customers service, orders
management and relevant jobs. -Experience and similar position
at managerial level -Experiences or knowledge in Logistics and
supply chain -Fluent in both written and spoken English Experience or knowledge in ERP System is an advantage Jobs
description: -Perform collaborative mesh customer relation tasks
by directly interacting with domestic and international customers
via telephone, e-mail and other communication channels to
obtain demands and fulfill their enquiries and requirements. Manage mesh customer contact history and database which is
retrievable for Meshtec staff when required. -Manage mesh order
management in full processes; order receiving, confirmation,
system transaction, and shipping advice. -Manage demands and
provide required information for facilitating other supplies and
ensuring accurate and on time delivery. -Support and coordinate
with front office business processes, including sales and
marketing. -Manage and control pending orders and delivery plan
of both domestic and international sales. -Coordinate with other
relevant functions regarding the demand and supply management.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 9/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
จํานวน
Product Design Engineer
1

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-35 ป.ตรี/Engineering or Qualifications: -Bachelor's Degree in Engineering or related fields related fields
3-5 years’ experience in Engineering field (machining process –
Control, improve, design). -Able to operate Auto CAD, 2D and 3D
Design -Have designing skill (experience or involve) in process or
training passed -Have experience in ex-work in door / window
hardware manufacturing , electronic lock would be an advantage
Jobs description: -Generate and implement cost-effective design,
modifications to help improve safety, reliability and throughput. Develop a project specification with colleagues, often including
those from other engineering disciplines. -Develop, test and
evaluate theoretical designs. -Discuss and solve complex
problems with manufacturing, sub-contractors, suppliers and Reporting constantly in assigned task to superior and performs
good self-presentation to high lever supervisor or customer. Traveling is required for domestic or international occasionally. Ensure that the product can be made with reliably and that it will
perform consistently in -Independence projects management
using engineering principles and techniques. - Plan and design
new product or any design processes required. -Produce details
of specifications and outline designs in 2 and 3 dimensions.

168 หมู 3 ต. สารภี

เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 10/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
HR Administration
Officer/Receptionist

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
22-35 ป.ตรี/English major Qualifications: -Bachelor's Degree in in English major or related
or related fields
fields. -Excellent written and verbal communication skills. Computer literate in Microsoft Office (Excel, word). -Excellent
service mind, good personality. -Be able to work independently,
honest with self-disciplined. -Well organized, reliable, good
communication and problem-solving skills. Jobs description Reception and Telephone receive/transfer -Coordinated internal
and external communication. -Assist in the preparation of
regularly scheduled reports -Maintain contact lists -Support
company target management system and functions as business
goals. -Perform collaborative customer relation tasks. -Directly
interact with domestic customers via telephone, e-mail and other
communication channels to obtain demands and fulfill their
enquiries and requirements. -Manage customer contact history
and database which is retrievable for MTC staff when required. Ensure effective customer relation services including maintaining
and sustaining customer relationship as well as fulfilling their
demand for information. -Coordinate provide and support
information to other related departments according to customer
requirement. Assistance general administration such as company
correspondence keeping and identification.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 11/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
จํานวน
หัวหนาแผนกคลังสินคา-ขาเขา 1

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
30-40 ปวส.ขึ้นไป/
คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย อายุ 30 ปขึ้นไป - จบการศึกษา ขั้นต่ํา ปวส. ขึ้น
ไป ทุกสาขา - มีประสบการณในงานคลังสินคาหรืองานบรรจุสินคา อยางนอย
3 ปขึ้นไป - มีประสบการณในการเปนหัวหนางานอยางนอย 1 ป - สุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ / ผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางดี - สามารถขับขี่รถโฟล
คลิฟได / ใชโปรแกรม ERP ดานคลังสินคาได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
รายละเอียดตําแหนงงาน - ควบคุม ดูแล การรับ - จาย สินคา วัตถุดิบ และ
ควบคุมกระบวนการ Incoming ใหมีความถูกตอง - ตรวจสอบ ดูแล จํานวน
สินคา,วัตถุ ใน Inventory ใหมีความถูกตอง ตรงตามระบบ Oracle และ
ชิ้นงานจริง - วางแผนกําลังคน และการทํางานของพนักงานในแตละวัน
,สัปดาห - จัดทํา Incoming material schedule ประจําสัปดาห /
ประจําเดือน - ควบคุมติดตามอุปกรณเครื่องมือวัด/เครื่องจักร/อุปกรณตางๆ
ในหนวยงานควบคุมดูแลกระบวนการ - ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ : Production / Planning / Purchasing และอื่นๆ - ตรวจติดตาม
แผนการทํางานในแตละวัน/สัปดาห สรุปรายงานรอบสัปดาห - ทบทวนและ
ตรวจสอบรายงาน obsolete material ประจําเดือน /การบงชี้สินคา การ
จัดเก็บและถนอมรักษาในพื้นที่คลังสินคาประจําเดือน - สรุปยอดนับสตอก
ประจําเดือน - ตัดสินใจแกไขปญหา ในกระบวนการใหกับพนักงาน / Leader
- ควบคุมดูแล สงเสริม กิจกรรม 5S / Safety - ควบคุม ดูแล และสงเสริม
การทํางานของ Warehouse เพื่อสนองนโยบายบริษัท และบรรลุเปาหมาย
ของบริษัทและหนวยงาน (KPI)
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 12/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
ชางซอมบํารุง ระบบอํานวย
1
ความสะดวก

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
พนักงานคลังสินคา

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-30 ปวส.ขึ้นไป/ ไฟฟา
คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่
- จบการศึกษาขั้นต่ํา ปวส. ดานไฟฟากําลัง หรือ เครื่องกลหรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ - มีประสบการณในงาน อยางนอย 1 ป (ในงานการซอมบํารุงรักษา
โรงงาน/เครื่องปรับอากาศ/ปมน้ํา) รายละเอียดตําแหนงงาน - ตรวจเช็ค
ระบบอํานวยความสะดวกตามแบบฟอรมของเครื่องจักรและเปนไปตามแผน
หลัก - ทําการซอมบํารุง ระบบอํานวยความสะดวกตามแผนหลักประจําป ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพดี - ทํางานตามใบรองขอ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด - รายงานขอมูล และปญหาการปฏิบัติงานตอหัวหนางาน
เมื่อพบปญหา
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

ม.3 ขึ้นไป/

คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย - จบการศึกษาขั้นต่ํา ม. 3 ขึ้นไป (เพศชายตอง
ผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) - สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ /มี
ความละเอียดรอบคอบ - สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได
รายละเอียดตําแหนงงาน - เบิก-จายสินคาที่เกี่ยวของกับการผลิต - ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาออกจากพื้นที่การจัดเก็บของบริษัทฯ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บสินคาเขาในพื้นที่การจัดเก็บของบริษัทฯ ดําเนินการตรวจนับสินคาประจําเดือนตามแผนการตรวจนับ
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 13/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
ฝายผลิต

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
10

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-40 ม.3 ขึ้นไป/ ไฟฟา
คุณสมบัติผูสมัคร : - เพศชาย - จบการศึกษาขั้นต่ํา ม. 3 ขึ้นไป ผานการ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกณฑทหารเรียบรอยแลว - สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ - สามารถทํางาน
เกี่ยวของ
เปนกะ และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต - ปฏิบัติงาน
ในสายการผลิต/ ควบคุมเครื่องจักร - ทําความสะอาดชิ้นงาน

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

พนักงานขับรถ

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

1

25-35

ม.3 ขึ้นไป/

คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย อายุ 25 ป ขึ้นไป -มีใบขับขี่รถยนตประเภทที่ 2
และรูพื้นที่เสนทางเชียงใหมเปนอยางดี -มีประสบการณในงานบริการและงาน
ขับรถรับสงผูบริหาร รายละเอียดตําแหนงงงาน - ขับรถและใหบริการอํานวย
ความสะดวกในการรับสงผูบริหารฯ และบุคลากรภายใน/บุคลากรภายนอก
ที่มาติดตอสื่อสารกับองคกร - ใหบริการในการรับ-สงเอกสาร/สิ่งของหรือ
อื่น ๆ กับหนวยงานภายนอกองคกร

เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

หน ้า 14/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
รานไอคา วอช (น็อทจัสอะวอช)
162/1 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชเกี่ยวกับการ
รักษาผิวรถ และยานยนต
e-mail:Chakkapat_jm@hotmail.com
โทร .094-6355699,053-552287
รานไอคา วอช (น็อทจัสอะวอช)
162/1 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชเกี่ยวกับการ
รักษาผิวรถ และยานยนต
e-mail:Chakkapat_jm@hotmail.com
โทร .094-6355699,053-552287
รานไอคา วอช (น็อทจัสอะวอช)
162/1 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชเกี่ยวกับการ
รักษาผิวรถ และยานยนต
e-mail:Chakkapat_jm@hotmail.com
โทร .094-6355699,053-552287

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานตอนรับและพนักงาน 1 25 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป
ผานการเกณฑทหารแลว ไมจําเปนตองมีประสบการณ
ขายผลิตภัณฑ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 07/07/2561

คาจาง 310/วัน บาท

พนักงานลาง อัด ฉีด และงาน
บริการทั่วไป

1

20 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 07/07/2561

คาจาง 310/วัน บาท

ชางขัดเคลือบสีและเคลือบแกว

คาจาง 310/วัน บาท

ผานการเกณฑทหารแลว ไมจําเปนตองมีประสบการณ

2

25 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

ผานการเกณฑทหารแลว ไมจําเปนตองมีประสบการณ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 07/07/2561

หน ้า 15/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด

ตําแหนง
จํานวน
Leaver Maintenance Staff 3

99/18 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม
e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp
โทร .053-537979
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด
พนักงานสแกนเอกสาร (สัญญา
จางงาน 3 เดือน)

88 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114
บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
148/8 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การติดตั้งสาธารณูปโภค
โทร .053-582742,582743,081-9524636

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-30 ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา มีความใฝร,ู และพรอมที่จะเรียนรูวิธีใหมๆ มีความกระตือรือรน ความอดทนใน
เครื่องกล หรือสาขา การทํางานสูง และสามารถยกของหนักได มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางาน
อื่นที่เกี่ยวของ
เปนทีมรวมกับผูอื่นไดดี สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีความคลองตัว
ในการทํางานสูง มีความคิดสรางสรรคในงาน รางกายแข็งแรง ไมมีโรค
ประจําตัว
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/07/2561

21-35

ม.6/ทุกสาขาวิชา

เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00 น.
ปดรับสมัคร 7/7/2018

คาจาง บาท

ชางไฟฟา/ชางแอร
คาจาง - บาท

หนาที่ความรับผิดชอบ สแกนเอกสารและจัดเก็บไฟลขอมูลในโครงการจัดเก็บ
ระบบเอกสารการผลิตในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟล จบการศึกษาระดับ ม.6 ทุก
สาขา สัญญาจางงาน 3 เดือน สามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได สําหรับผูที่
ไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังนี้ คาพาหนะ คาอาหาร
ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตางๆ

10

21 ปขึ้นไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

มีความขยัน อดทน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/07/2561
หน ้า 16/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด

88 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด

88 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114

ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 20 ปขึ้นไป ปวส./ทุกสาขา
หนาที่ความรับผิดชอบ : Document Controller (DCC) สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานในการทํางาน สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการทํางานไดดี สวัสดิการที่ไดรับ คาทํางานลวงเวลา ( OT) คา
เบี้ยขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คา
รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัล
พิเศษตางๆ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 7/7/2018

คาจาง บาท

ชางซอมบํารุง

คาจาง บาท

10

21-25

ปวส./อิเล็คทรอนิกส

ซอมเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกสและทางกล ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษา ทํา
ความสะอาดเครื่องจักร จัดทําคูมือการบํารุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งงานอื่นๆที่
ไดรับมอบหมาย สําหรับผูที่ไดรับคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตางๆ
ดังนี้ คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบี้ย
ขยัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน /
กะกลางคืน
ปดรับสมัคร 7/7/2018

หน ้า 17/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด

88 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด

88 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114

ตําแหนง
ผูชวยชางซอมบํารุง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-25 ปวช./สาขา เครื่องกล สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานในการทํางานได สามารถทํางานเปน
กะได กะกลางวัน / กะกลางคืนหากมีประสบการณในการทํางานโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจะรับพิจารณาเปนพิเศษ จะไดรับสวัสดิการ ดังนี้
คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบี้ยขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ
คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตางๆ
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 7/7/2018

คาจาง บาท

ลามภาษาญี่ปุน

คาจาง บาท

1

22-35

ป.ตรี/Bachelor’s
Translate documents from Thai to Japanese / Japanese to Thai.
degree in any field. Coordinate of meeting between Japanese and Thai. Has Japanese
Proficiency Test Certificate Level N2 upwards. Able to
communicate well in English both written and spoken. As the
successful applicant, will be offered welfares and benefits such as
commutation allowance, Company Transportation (For Chiang
mai – Lamphun rout), Meal allowance, Accident insurance,
Medical pay, Provident fund, Social insurance, Bonus and Other
rewards.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 7/7/2018

หน ้า 18/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่
จํากัด

ตําแหนง
ชางขึ้นรูปเครื่องประดับ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
3 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณในตําแหนงมากอนไมนอยกวา 3 ป สามารถขึ้นรูปไดจาก WAX
และโลหะ สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได

295 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 07/07/2561

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.co
โทร .053-552683-6
บริษัท มินทรจา จํากัด

Pattern Grading and Sizing
Maker/เจาหนาที่แพทเทิรน

2

18 ป ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป/ดาน
ออกแบบหรือดาน
เสื้อผา หรือ
อุตสาหกรรมเสื้อผา

1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. เบี้ยขยันรายเดือน/รายป 4. คาฝมือ
การปฏิบัติงาน 5. คาตําแหนง (หัวหนางาน) 6. โบนัสตามผลประกอบการ
ของบริษัทฯ 7. ปรับขึ้นเงินเดือนประจําป 8. สวัสดิการคาเดินทาง 9.
สวัสดิการงานศพ 10. ลากิจสวัสดิการ 11. อื่นๆ

108/2 หมู 9 ต. หนองควาย

เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง จ. เชียงใหม

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.

คาจาง ืตามโครงสรางของ
บริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีนี่สําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ

ปดรับสมัคร

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com
โทร .093-2867556
หน ้า 19/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด

ตําแหนง
General Affairs Officer

298 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง Negotiable บาท
ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและชิ้นสวนยานยนต
e-mail:kwunhatai@keihin.co.th
โทร .053-581189-92 ตอ 116
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
พนักงานฝายผลิต CNC, มิลลิ่ง
ทูลส
55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร
โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
พนักงานจัดสงสินคา
ทูลส
55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร
โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-35 ป.ตรี/ทุกสาขา
Job Description 1) Responsible for the prevention of disaster. 2)
Control of factory security guard. 3) Japanese Executive Benefits.
4) Parking garage. 5) Addictive substance. Qualification 1) Have
knowledge of ISO. 2) Pc literate in Microsoft Office. 3) Ability to
perform well under pressure. 4) Good communication skills. 5)
Service-minded with strong analytical skills. 6) Can drive better
cars (with license).
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.
ปดรับสมัคร 16/06/2561

1

21-40

ม.3/ขึ้นไป

คาอาหาร คาเดินทาง เบี้ยขยัน มีประสบการณดาน CNC มิลลิ่งจะพิจารณา
เปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 06/07/2561

1

21-40

ม.3/ขึ้นไป

คาอาหาร คาเดินทาง เบี้ยขยัน รูจักเสนทางในนิคมลําพูน มีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต จักรยานยนต สามารถยกของหนักได มีความอดทน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 06/07/2561
หน ้า 20/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
สถานประกอบการ
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด
QA Engineer (Automotive) 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor
• At least 2 years experience in Electronics or Automotive
degree in
Industrial field. • Good command of English skill both written and
Engineering or
spoken English • Require minimum ISO/TS TS16949 knowledge
related field
and APQP,FMEA,SPC,MSA,PPAP • Good interpersonal skill, good
(Electrical /
team work, and high leadership skill.
Mechanical /
67 หมู 4 ต. บานกลาง
เพศ ไมจํากัด
Industrial)
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก
ปดรับสมัคร 06/07/2561
e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด
R&D Engineer
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's
• 3-5 years experiences • Strong practical electrical/electronic
degree in electrical design & product testing skills • Knowledge of safety and
or electronic
performance standards for product development • EMC design
engineering
and testing knowledge • A proven record in product design/test
and project management • Excellent command of written and
spoken English • Excellent trouble shooting and analytical skills •
Well organized with attention to detail • Excellent interpersonal
and team skills • The candidate must have worked in a
multinational company • Computer skills: Office, SAP, AutoCAD,
PCB design, Circuit simulation
67 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก
e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

หน ้า 21/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด

ตําแหนง
Project Manager
(Automotive)

67 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก
e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
บริษัท นิปปอน เอ็กซเพรส (ปทท.) จํากัด
พนักงานฝายบริการลูกคาสวน
งานขาออกทางอากาศ

176 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Education
• Knowledge and good Implementation of Lean Cells, SPC, CPK,
Bachelor degree or 5S in production area • Strong leadership, good team work,
above with
planning and organizing, creative, problem solving,
background of
communication and interpersonal • Lead and Drive team to
Mechanical /
achieve operational excellence in Output, Efficiency and Quality •
Electrical
Strong leadership, good team work, planning and organizing,
Engineering or
creative, problem solving, communication and interpersonal •
related filed
Experienced in project management level min 5 years •
Experiences to work in multi culture environment • Able to
communicate in English and fluent in technical speaking
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

1

ไมเกิน 35 ป.ตรี/ขึ้นไป ไมจํากัด
สาขา

มีความชํานาญในการพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษเปนอยางดี มีความชํานาญ
ในการใชคอมพิวเตอร มีประสบการณในงานที่เกี่ยวของ 1-2 ป ตองมีผูค้ํา
ประกันในการทํางาน
เพศ ไมจํากัด

คาจาง - บาท

ประเภทกิจการ รับฝาก จัดเก็บ ขนสงสินคาทั้งในและตปท.

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

โทร .053-582151-2, 582646-8
หน ้า 22/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
Sourcing / SQE Engineer
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor or The candidate has worked in multinational company/companies.
(Automotive)
Master degree
• The candidate must have a minimum of 3-5 years of experience
preferably in
in a manufacturing environment. • Good network in automotive
Electronics
and electronic industries, preferred electronics suppliers etc •
Electrical
Proven project management skills and has the ability to motivate
Engineering (EEE). and direct a team of professionals. • Minimum 3 years
experiences in SQE Functional (supplier development and/or
supplier management) from automotive manufacturing. •
Knowledge and experience on TS or IATF16949, APQP, PPAP,
FMEA, SPC and GD&T basically. Preferably with VDA 6.3 auditor
certification. • Knowledge in key Process audit and have
experience about supplier process audit and system audit in
supplier plant. • Possess good command of spoken and written
English. • Be able to travel on business trip locally and overseas,
at times short notice. • Problem solving skill/Flexible work ethic
plus Honest and Reliable.

67 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 06/07/2561

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
หน ้า 23/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท นิปปอน เอ็กซเพรส (ปทท.) จํากัด

176 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับฝาก จัดเก็บ ขนสงสินคาทั้ง
ในและตปท.
โทร .053-582151-2, 582646-8
บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม)
88/8 หมู 3 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง
โทร .053-107-588. 053-307802
บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม)
88/8 หมู 3 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง
โทร .053-107-588. 053-307802
บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม)
88/8 หมู 3 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง
โทร .053-107-588. 053-307802

ตําแหนง
พนักงานฝายขาย (Sales
Coordinator)

คาจาง - บาท

หัวหนาทีมขายกระเบื้อง
ตางประเทศ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1
ไมเกิน 40 ป.ตรี/ขึ้นไป ไมจํากัด มีความชํานาญในการพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษเปนอยางดี มีความชํานาญ
สาขา
ในการใชคอมพิวเตอร มีประสบการณในงานที่เกี่ยวของ 1-2 ป ตองมีผูค้ํา
ประกันในการทํางาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

1

22 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

ดูแลพนักงานในสังกัดและวางแผนในเรื่องการขายสินคา เพื่อใหไดเปาหมายที่
วางไว
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

1

22 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป

ขับรถสงของใหแตละแผนก
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

1

21 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป

คอยดูแลพนักงานที่อยูในแผนกทั้งหมดทําความสะอาดพื้นที่ภายในบริษัทและ
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

คาจาง 310/วัน บาท

พนักงานขับรถสกูตเตอร
คาจาง 310/วัน บาท

หัวหนาพนักงานรักษาความ
สะอาด
คาจาง 310/วัน บาท

หน ้า 24/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม)
88/8 หมู 3 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง
โทร .053-107-588. 053-307802
บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม)
88/8 หมู 3 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง
โทร .053-107-588. 053-307802
บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม)
88/8 หมู 3 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง
โทร .053-107-588. 053-307802
บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด

297 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก
โทร .053-581044-5,053-552144

ตําแหนง
รถรวม 4 ลอ 6 ลอ 10 ลอ
คาจาง 310/วัน บาท

พนักงานขาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
5 25 ปขึ้นไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
สงสินคาใหลูกคา มีประสบการณพรอมมีใบอนุญาตขับขี่รถแตละประเภท
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561
27

21 ปขึ้นไป

ม.3/ขึ้นไป

เชียรสินคา แนะนําสินคา ใหลูกคาที่เขามาในราน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

21 ปขึ้นไป

ม.3/ขึ้นไป

ขึ้นสินคา ลงสินคา และงานตามที่ไดรับมอบหมาย
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 06/07/2561

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท

พนักงานคลังสินคา

4

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท

พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก
หัวพูกัน

คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ บาท

1

20-35

ม.3/-

คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบี้ย
ขยัน/ปรับเงินเพิ่มหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตางๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053)581044-5 ตอ 117
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.
ปดรับสมัคร 30/06/2561

หน ้า 25/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก 1
หัวพูกัน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-35 ม.3/คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบี้ย
ขยัน/ปรับเงินเพิ่มหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตางๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053)581044-5 ตอ 117

297 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ หญิง
คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ บาท

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก
โทร .053-581044-5,053-552144
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด

ปดรับสมัคร 30/06/2561

พนักงานฝายผลิต

77 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ

10 18 ปขึ้นไป - ป.6/
40 ป

1. เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป - 40 ป 2. สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางาน
เปนกะได 3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 4. สามารถเริ่มงาน
ไดทันที
เพศ ไมจํากัด

คาจาง คาแรงขั้นต่ํา บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานตามเวลาที่บริษัทฯ กําหนด
ปดรับสมัคร 30/6/18

e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109
หน ้า 26/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด

77 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ
e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด

77 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ
e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ
1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ป - 45 ป 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศา
(QC Manager)
เทคโนโลยีการอาหาร สาตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 3. มีประสบการณ
ในตําแหนงงานในอุตสาหกรรมประเภทอาหารอยางนอย 5 ปขึ้นไป 4. มี
ทักษะดานระบบบริหารคุณภาพอยางดี ในระบบ GMP HACCP BRC HALAL
KOSHER 5. มีทักษะในการบริหารงาน ภาวะการเปนผูนํา การตัดสินใจ และ
ทักษะในการวิเคราะหงานไดอยางดีเยี่ยม 6. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมี
โรคประจําตัวใด ๆ 7. สามารถเริ่มงานไดทันที
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานตามเวลาที่บริษัทฯ กําหนด

คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ
บาท

ปดรับสมัคร 30/6/18

เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ
บาท

2

23 ป ขึ้นไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 23 ปขึ้นไป 2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร 3. สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 4. มี
ทักษะความรูระบบบริหารคุณภาพ GMP HACCP BRC ไดดี 5. สุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัวใด ๆ 6. สามารถเริ่มงานไดทันที
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานตามเวลาที่บริษัทฯ กําหนด
ปดรับสมัคร 30/6/18

หน ้า 27/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด

ตําแหนง
หัวหนางานผลิต

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
3

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25 ป ม.6/
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25 ป - 40 ป 2. วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
สาขาใด ๆ 3. มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 1-2 ป 4. สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ สามารถทํางานกะได 5. เริ่มงานไดทันที

77 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ
บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานตามเวลาที่บริษัทฯ กําหนด

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ

ปดรับสมัคร 30/6/18

e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109
บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนสง 1988 จํากัด

พนักงานยกสินคา

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง หมู 2 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ขนสง

10

18-35

ม.3/-

สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถยกสินคาหนักได หนาที่ : ยกสินคาและ
อุปกรณตางๆที่ลูกคาสงมา ออกไปสงสินคาใหลูกคา สวัสดิการ : ประกันสังคม
/ เบี้ยขยัน / ชุดยูนิฟอรม เพศชาย อายุ 18-35 ป เวลาทํางาน 05.00-14.00
น. และ 08.00-17.00 หยุด 1 วัน/สัปดาห คาจาง 330-370/วัน บาท สนใจ
ติดตอ 053-525104/105 , 093-1315549

เพศ ชาย
คาจาง 330/วัน บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน05.00-14.00 น. , 08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร -

โทร .053-553854-6
หน ้า 28/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท มินทรจา จํากัด

ตําแหนง
พนักงานประดับคริสตัล

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20 18 ป ขึ้นไป ม.3/ไมระบุ
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. เบี้ยขยันรายเดือน/รายป 4.
คาฝมือการปฏิบัติงาน 5. คาตําแหนง (หัวหนางาน) 6. โบนัสตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ 7. ปรับขึ้นเงินเดือนประจําป 8. สวัสดิการคา
เดินทาง วันละ 30 บาท 9. สวัสดิการงานศพ 10. ลากิจสวัสดิการ 11. อื่นๆ

108/2 หมู 9 ต. หนองควาย
อ. หางดง จ. เชียงใหม

เพศ ไมจํากัด
คาจาง 310/วัน ขึ้นไป บาท

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีนี่สําหรับนักเพาะ
กายหญิงและนางแบบ
e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com
โทร .093-2867556
บริษัท มินทรจา จํากัด
พนักงานตัดเย็บ

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.30 - 17.30 น.
ปดรับสมัคร

10

18 ป ขึ้นไป ม.3/ไมระบุ

สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. เบี้ยขยันรายเดือน/รายป 4.
คาฝมือการปฏิบัติงาน 5. คาตําแหนง (หัวหนางาน) 6. โบนัสตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ 7. ปรับขึ้นเงินเดือนประจําป 8. สวัสดิการคา
เดินทาง วันละ 30 บาท 9. สวัสดิการงานศพ 10. ลากิจสวัสดิการ 11. อื่นๆ

108/2 หมู 9 ต. หนองควาย

เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง จ. เชียงใหม
คาจาง 310/วัน ขึ้นไป บาท
ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีนี่สําหรับนักเพาะ
กายหญิงและนางแบบ
e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.30 - 17.30 น.
ปดรับสมัคร

โทร .093-2867556
หน ้า 29/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท มินทรจา จํากัด

108/2 หมู 9 ต. หนองควาย
อ. หางดง จ. เชียงใหม

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
Import & Export Officer
1
25 ขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. เบี้ยขยันรายเดือน/รายป 4.
Degree in Logistic คาตําแหนง (หัวหนางาน) 5. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ 6. ปรับ
management,
ขึ้นเงินเดือนประจําป 7. สวัสดิการคาเดินทาง 8. สวัสดิการงานศพ 9. ลากิจ
Business
สวัสดิการ 11. อื่นๆ
Administration, or
related field.
เพศ ไมจํากัด
คาจาง N/A บาท

สวนสูง - น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีนี่สําหรับนักเพาะ
กายหญิงและนางแบบ
e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

ปดรับสมัคร

โทร .093-2867556
บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

95/1 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ขึ้นรูปโลหะ

ชางกลึง

คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ บาท

2

23 ปขึ้นไป /

1. มีประสบการณอยางนอย 1 ป 2. สามารถอานแบบ และใชเครื่องมือวัด
แบบละเอียดได 3. มีความขยัน อดทน สัมภาษณ พรอมทราบผลการ
พิจารณาภายในวันเดียว ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 053-525021-4 ตอ
ฝายบุคคล
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00

ปดรับสมัคร 15/6/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com
โทร .053-525021-4
หน ้า 30/32

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ตําแหนง
ชางมิลลิ่ง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 23 ปขึ้นไป /
1. มีประสบการณอยางนอย 1 ป 2. สามารถอานแบบ และใชเครื่องมือวัด
แบบละเอียดได 3. มีความขยัน อดทน สัมภาษณ พรอมทราบผลการ
พิจารณาภายในวันเดียว ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 053-525021-4 ตอ
ฝายบุคคล

95/1 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ขึ้นรูปโลหะ

ปดรับสมัคร 15/6/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com
โทร .053-525021-4
บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด

พนักงานฝายผลิตชาย แผนก
หัวพูกัน

297 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก
โทร .053-581044-5,053-552144

1

20-35

ม.3/-

คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบี้ย
ขยัน/ปรับเงินเพิ่มหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตางๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053)581044-5 ตอ 117
เพศ หญิง

คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.
ปดรับสมัคร 30/06/2561
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ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

195/13 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมืองลําพูน จ. ลําพูน

ตําแหนง
ชางไฟฟา...ดวน.!!!!

คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ
บาท

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเครื่องจักร
e-mail: saleuid@gmail.com ,
sent999@hotmail.com
โทร .053-582789 , 081-7839506

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 22 ปขึ้นไป /ไมจํากัด
คุณสมบัติ - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram
ไฟฟา และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดตั้งได และสามารถ
ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ป
ขึ้นไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเมื่อมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบี้ยขยัน, - คาอาหาร, คาน้ํามันรถ ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม:
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 EMail:saleuid@gmail.com
เพศ ชาย
สวนสูง ไมจํากัด น้ําหนักไมจํากัด ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา
08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561

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
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