
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครู มีวุฒิทางการศึกษา หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรง
ตอเวลา 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ประถมศึกษา 
(สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
ตองมีประสบการณ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-528340

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

ชางผาโมลยาง มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานใน
วันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกาย
สําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 16/06/2561

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , 
punpaga@imajthailand.co

ตองมีประสบการณ
สอน) ภาษาไทย 
คณิตศาสตร

2 ไมจํากัดอายุ ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

punpaga@imajthailand.co

โทร .053-552683-6
หนา้ 1/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

ชางขัดเครื่องประดับ มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานใน
วันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกาย
สําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 16/06/2561

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , 
punpaga@imajthailand.co

โทร .053-552683-6

10 ไมจํากัดอายุ ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-552683-6

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

รปภ.กลางคืน สาขาดอยสะเก็ด ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต 
เคร่ืองใชไฟฟา 

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ชางติดต้ังและบริการ สารภร 
หางดง ปาซาง(ลําพูน)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถขับข่ีรถยนตและมีใบขับข่ี 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต 
เคร่ืองใชไฟฟา 

ปดรับสมัคร 16/06/2561

1 35 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

10 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป ไฟฟา
กําลัง/เคร่ืองเย็น

เคร่ืองใชไฟฟา 

โทร .053-244288 ตอ 19

หนา้ 2/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

พนักงานขายมือถือและไอที 
ดอยสะเก็ด สารภี หางดง

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ผูจัดการสาขา ปาซาง(ลําพูน) 
สารภี หางดง

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
อยางดี 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ชาย

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

3 25 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

3 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

พนักงานคลังสินคา หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถขับรถยนตและมีใบขับข่ี 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

IT Support หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถขับรถยนตและมีใบขับข่ี 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

5 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ข้ึนไป 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

หนา้ 3/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

เจาหนาท่ีการเงิน-แคชเชียร หากมีประสบการณมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ มีทักษะการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรอยางดี 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

เจาหนาท่ีฝายขายและประมูล
โครงการ

มีประสบการณดานงานขายและประมูลโครงการไมนอยกวา 2 ป สามารถขับ
รถยนตไดและมีใบขับข่ี 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

1 21 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

3 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Plant Inspection Leader มีประสบการณในเร่ืองเคร่ืองจักรโรงงาน มีความรูในสวนของเมล็ดพันธุ 
สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office / AX / WMS สามารถพูด อาน
 เขียน ภาษาอังกฤษได สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถทํางานเขากะได 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 16/06/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ดานการเกษตร
,อุตสาหกรรม หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005
หนา้ 4/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป สามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี
ความขยัน อดทน

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 368  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ปดรับสมัคร 31/5/2561

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานชางบํารุงรักษา มีความรูในการบํารุงรักษา และซอมได 

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

10 18-43 ม.3 ข้ึนไป/

4 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางไฟฟา

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานขับรถสงสินคา มีใบอนุญาตขับรถบรรทุก และรูจักเสนทางในการจัดสงดี 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานโกดังท่ัวไป มีความรูเร่ืองสินคา 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้า
พลาสติก 

ปดรับสมัคร 16/06/2561

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

,กําลัง,อิเล็คทรอนิกส,
กล,ยนต,อุตสาหกรรม
,เช่ือม

6 30 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

10 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

พลาสติก 

โทร .053-581412-3
หนา้ 5/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานยามรักษาการณ 3 18 ปข้ึนไป ป.4-ป.6/ป.6 ข้ึนไป มีความขยัน อดทน 

เพศ ชาย

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานฝายผลิต 10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป ทํางานเขากะได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

โทร .053-581412-3

หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟค สามารถใชโปรแกรม Photoshop / illustrator 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

1 20-40 ปวช./หรือเทียบเทา - 
ป.ตรี ไมจํากัดสาขา

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

ปดรับสมัคร 16/06/2561

e-mail:idd999@hotmail.com 

โทร .053-534454,081-7831770,053-562442

บริษัท มินทรจา จํากัด Safety Officer (จป.วิชาชีพ) คุณสมบัติ 1. สามารถ Set -up ระบบงานความปลอดภัยได และมีความ
อดทนในการทํางาน สูงานหนัก 2. สามารถขับข่ีรถยนตได พรอมมีใบอนุญาต 
3. มีความรูในดาน ISO 14001 4. มีทักษะการส่ือสารและประสานงาน มี
ความรับผิดชอบและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 5. สามารถทํา
โปรแกรม Excel , Word, Power point 6. ถามีประสบการณในการทํางาน
ดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเปนพิเศษ 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง 15,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันศุกร 
08.30-17.30 น.  
ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ 

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปายโฆษณา

1 25-35 ป.ตรี/วุติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
หรือท่ีเก่ียวของ

โทร .093-2867556

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

หนา้ 6/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท มินทรจา จํากัด HRD. Officer 1 26-37 ป.ตรี/Bachelor's 
Degree in Human 
Resources , Law , 

Psychology, 
Political Science or 

related field.

Responsibilities - Responsible for functional Recruitment & 
Selection / Training & Development. - Sourcing, Advertising, 
Screening, Selection, Interviewing, and officering the job in order 
to get the right person in timeline period. - Preparing all new 
employee files and communicate with all levels of employee. - 
Training plan & Development training course. - Assist the HR 
Manager to Training needs analysis and coordinates with other 
departments for setting up an Annual Training Plan. - Develop 
and organize training manuals, training course and other 
educational materials. - Control and coordinate to assure the 
concerned training program is organized as planned. - Assist the concerned training program is organized as planned. - Assist the 
HR Manager to Monitoring, control and follow up evaluation of 
training. - Preparing training document submit to Development of 
skill development institute. - Support all activities of Employee 
relations. - Other jobs follow assignment. Qualification - 
Experience 1-4 years in Recruitment & Selection or Human 
Resources Management in corporate. - Good communication 
skills both in English. - Computer proficiency (Microsoft Office 
Excel, Word, Power Point) - Can work under pressure and good 
problem solving. - Good HR Skills with Labour law knowledge. - 
Ability to handle multiple tasks at the same time. 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันศุกร

08.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2562

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ 

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2562

โทร .093-2867556

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

หนา้ 7/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! 1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด คุณสมบัติ - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงาน
เรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม,
 - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะได 

40/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 15/06/2561

e-mail:os_solution@ossolution.co.th

บริษัท นอรทเทิรนเทคโนโลย่ี จํากัด เจาหนาท่ี BOI. มีใบขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนต สามารถติดตอประสานงานท้ังหนวยงาน
ภายใน และภายนอกบริษัทไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน 

99/11   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 15/06/2561

e-mail:komkhuwn.j@sanko-thai.com

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

โทร .053-217688,089-4314422 ,086-6586655

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลเคร่ืองจักรโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส/เคร่ืองจักรกล

1 22-26 ป.ตรี/การบัญชี

2 22 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:komkhuwn.j@sanko-thai.com

โทร .053-537675-8
หนา้ 8/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Driver มีประสบการณในการขับรถใหผูบริหารมากอน 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 15/06/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Export and Import มีประสบการณดานการนําเขา สงออก ในนิคมอุตสาหกรรม 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 15/06/2561

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ

1 ไมเกิน 40 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 15/06/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางไฟฟา/ชางแอร ขยัน อดทน ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

148/8   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การติดต้ังสาธารณูปโภค ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .053-582742,582743,081-9524636

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , 
ประกันสังคม, เบ้ียขยัน สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,
086-4291574 Email : Supaporn@ananta.co.th , 
Supaporn.aom07@gmail.com 

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 31/7/2561

3 20-35 ม.6-ปวช/ชางเทคนิค

10 21 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 31/7/2561

โทร .053- 582-650 fax 053-581945
หนา้ 9/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางเทคนิค ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , 
ประกันสังคม, เบ้ียขยัน สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,
086-4291574 Email : Supaporn@ananta.co.th , 
Supaporn.aom07@gmail.com 

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 31/7/2561

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางไฟฟา ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , 
ประกันสังคม, เบ้ียขยัน สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,

2 22-35 ปวส./ชางไฟฟา

2 22-35 ปวส./ชางอุตสาหกรรม

ประกันสังคม, เบ้ียขยัน สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,
086-4291574 Email : Supaporn@ananta.co.th , 
Supaporn.aom07@gmail.com 

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 31/7/2561

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.)

ผานการเกณฑทหารแลว สามารถเขากะ และทํางานโอทีได 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

2 30-45 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146
หนา้ 10/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

แมบาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

พนักงานคลังสินคา ผานการเกณฑทหารแลว ยกของหนักได มีประสบการณงานสโตร คลังสินคา
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

2 20-30 ม.3/ข้ึนไป

1 30-40 ม.3/ข้ึนไป

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

เจาหนาท่ีจัดสง ผานการเกณฑทหารแลว รูเสนทางภาคเหนือเปนอยางดี มีประสบการณดาน
คลังสินคาจะพิจารณาเปนพิเศษ 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

เจาหนาท่ีบัญชี ผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณบัญชีอยางนอย 1 ปข้ึนไป 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146

1 24-30 ป.ตรี/บัญชี

1 22-27 ป.ตรี/-

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146
หนา้ 11/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

พนักงานขับรถขาย(6ลอ) ผานการเกณฑทหารแลว สามารถไปตางจังหวัดได มีคนคํ้าประกัน มีใบขับข่ี
ประเภท 2 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 20,000 +  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

พนักงานขายเงินสด(sales) ผานการเกณฑทหารแลว สามารถไปตางจังหวัดได มีคนคํ้าประกัน 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146

3 22-35 ม.6/ข้ึนไป

3 22-35 ม.3/ข้ึนไป

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 25,000 +  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 15/06/2561

หจก.พี.ที.อาร.อิเล็กทริค ชางไฟฟา ประกันสังคม ติดต้ังไฟฟา 

19/2  หมู 6  ต. วังผาง เพศ ชาย

อ. เวียงหนองลอง  จ. ลําพูน 51120   คาจาง 400-500/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ประเภทกิจการ รับเหมาติดต้ังไฟฟา ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .081-7831825

รานกุสุมา พนักงานขับรถสงของ ไมด่ืมเหลา ไมสูบบุหร่ี สุขภาพดี ไมมีปญหาเร่ืองกระดูก มีใบอนุญาตขับข่ี มี
ประสบการณในการทํางาน (หากมีประสบการณจะพิจารณาอัตราเงินเดือน
เปนพิเศษ) 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146

1 ไมเกิน 40 ม.3/ข้ึนไป

4 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
 มีประสบการณ

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .053-511720
หนา้ 12/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด วิศวกรการผลิต 1 22-35 ป.ตรี/วิศวกรรม
อิเลคทรอนิกส, ไฟฟา,

 แมคคาทรอนิกส

1. มีความรูเก่ียวกับงานวิเคราะหขอบกพรองผลิตภัณฑ, การพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ และระบบไฟฟาในโรงงาน 2. หากมีประสบการณดาน
งานทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ-วัสดุงานสําหรับผลิตภัณฑใหมทางดานการ
ผลิตเก่ียวกับ Semiconductor Structure จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 3.
 มีทักษะประเมินกระบวนการผลิต และความเขาใจฝนระบบ ISO 9001, 
ISO14001 4. สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

อู ต.เจริญยนต ลางรถ ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 15/06/2561

อู ต.เจริญยนต ชางเคาะ ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .053-092334,053-534072,053-534365

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .053-092334,053-534072,053-534365
หนา้ 13/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคการผลิต 1. มีประสบการณการทํางานและความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
ผลิต 2. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3. สามารถใชงานคอมพิวเตอร
 Microsoft Office ไดเปนอยางดี 4. รางกายสมบูรณ แข็งแรง สายตาปกติ 
และสามารถทํางานเปนกะได 5. ผานการเกณฑทหาร หรือ จบหลักสูตร รด. 3
 ปข้ึนไป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

1 20-30 ปวส./อิเลคทรอนิคส, 
ไฟฟา, แมคคาทรอนิกส

และสวนประกอบ

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

หจก. จีเค พารทเนอร ทูลส  ชาง Milling Machine CNC มีประสบการณดานงานกลึง Milling ,CNC มีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานชาง 

159/46   หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .053-525539

หจก. จีเค พารทเนอร ทูลส  ชางกลึงงาน มีประสบการณดานงานกลึง Milling ,CNC มีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานชาง 

159/46   หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 15/06/2561

2 20 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางกล
โรงงาน

1 20 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .053-525539
หนา้ 14/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก 
ดวน!!!

1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขาชาง
กลโรงงาน เทคนิคการ

ผลิตหรือมี
ประสบการณในการ

ทํางานมากอน

เง่ือนไข 1.วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือมี
ประสบการณในการทํางานมากอน 2.มีความรูและสามารถถอดประกอบ
แมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 3.หากสามารถใชเคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด, 
เคร่ืองเจียระไน เคยผานงานดานซอม/สรางแมพิมพ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ
 4.สามารถทํางานนอกเวลาเปนกะได 5.มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 6.รักการเรียนรูและพัฒนาฝมือ ความสามารถอ่ืนๆท่ีตองการ 
1.สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
รายละเอียดงาน 1.บํารุงรักษาแมพิมพกอนและหลังผลิต 2.วิเคราะหแกไข
ปญหาของแมพิมพท่ีเสียหายไดระดับนึง จะรับพิจาณณาเปนพิเศษ สวัสดิการ
 : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิ
ฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม ฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมระบุ  นํ้าหนักไมระบุ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง 2 20-35 ม.3/- คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 7/06/2561

 คาจาง รายวัน ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

 คาจาง พิจารณาตามความสามารถ  บาท

ปดรับสมัคร 7/06/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

หนา้ 15/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด การตลาด,พนักงานขับรถ,
พนักงานตามรถ,พนักงานฝาย

ผลิต

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด เปดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง เปนบริษัทแปรรูป
กระจกนิรภัย เทมเปอร 1.ตําแหนงฝายการตลาด 2 ตําแหนง เพศ ชาย หรือ 
หญิง อายุ 25 ปข้ึนไป การศึกษา ปวช. ข้ึนไป ถาหากใครมีประสบการณดาน
การขาย และมีรถสวนตัว จะพิจารณาเปนพิเศษ 2.พนักงานขับรถ 2 ตําแหนง 
เพศ ชาย การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป ถาหากใครมีประสบการณ
ดานการขับรถ หรือมีใบขับข่ีท่ีเปน ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ 3. พนักงาน
ตามรถ 2 ตําแหนง เพศ ชาย การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 4. 
พนักงานฝายผลิต 5 ตําแหนง เพศ ชาย การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป
 ***ทํางานวันจันทร-วันเสาร เวลา 08.30 น.-17.30 น. สวัสดิการท่ีจะไดรับ 
1.เบ้ียขยันประจําเดือน 2.คาสวัสดิการอาหาร 3.ประกันสังคม 4.ประกัน
อุบัติเหตุ 5.ยูนิฟอรม 6.โบนัสประจําป ****สามารเขามาสมัครไดดวยตนเอง

10 25 ม.3/

อุบัติเหตุ 5.ยูนิฟอรม 6.โบนัสประจําป ****สามารเขามาสมัครไดดวยตนเอง
ตามท่ีอยูในแผนท่ีท่ีแนบมาขางลาง หรือโทรติดตอสอบถามท่ี 052-039678, 
082-1838665 คุณแยม ฝายทรัพยากรบุคคล 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 31/05/2561
กระจก

โทร .052-039678, 093-1316226
หนา้ 16/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด วิศวกรการผลิต 1 22-35 ป.ตรี/วิศวกรรม
อิเลคทรอนิกส, ไฟฟา,

 แมคคาทรอนิกส

1. มีความรูเก่ียวกับงานวิเคราะหขอบกพรองผลิตภัณฑ, การพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ และระบบไฟฟาในโรงงาน 2. มีประสบการณดานงาน
ทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ-วัสดุงานสําหรับผลิตงานใหม ทางดานการผลิต 
Semiconductor Structure จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 3. หาก
สามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุน และภาษาอังกฤษได จะพิจารณาเปนพิเศษ 4. 
สามารถใชงานคอมพิวเตอร Microsoft Office เปนอยางดี 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ลามภาษาญี่ปุน 1. มีประสบการณการทํางานดานแปลภาษาญ่ีปุน อยางนอย 2 ป หรือ ดาน
แปลภาษาในสวนของเอกสารคุณภาพ หรือแปลเอกสารในโรงงาน
อุตสาหกรรม จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2. สามารถ ฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาญ่ีปุนไดเปนอยางดี 3. กรณีมีใบรับรองการสอบผานการวัดระดับ
ภาษาญ่ีปุน หรือ ผานการสอบ JLPT ระดับ N1, N2 หรือ N3 จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 4. มีทักษะในการติดตอประสานงานเปนอยางดี 5. หาก
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได จะพิจารณาเปนพิเศษ 6. สามารถใชงาน 
Microsoft Office ไดเปนอยางดี 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

2 25-40 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
 สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
หนา้ 17/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด เจาหนาท่ีควบคุมเอกสารดาน
คุณภาพ

1. มีความรู ความเขาใจระบบ ISO 9001 และขอกําหนด IATF 16949 2. มี
ประสบการณดานการจัดการระบบ, การควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ 
หรืองานเอกสาร อยางนอย 2 ป 3. ผานการอบรมดานบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 4. สามารถส่ือสาร
ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ ท้ังพูดและเขียน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 5. สามารถใชงานคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี 6. มีทักษะ
การทํางานเปนทีม, การแกไขปญหา, และการประสานงานท่ีดี 7. เพศชาย 
ตองผานการเกณฑทหาร หรือจบหลักสูตร รด. 3 ปข้ึนไป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

1 22-35 ป.ตรี/ท่ีเก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชาง CNC Milling 1. มีประสบการณอยางนอย 1 ป 2. อานแบบ และใชเคร่ืองมือวัดละเอียดได 
3. มีความขยัน อดทด 4. สัมภาษณ พรอมทราบผลการพิจารณาภายใน 1 วัน
 ติดตอ 053-525021-4 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 22-5-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

1 23 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4
หนา้ 18/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 2 23 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ 1. มีประสบการณอยางนอย 1 ป 2. อานแบบ และใชเคร่ืองมือวัดละเอียดได 
3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ 4. สัมภาษณพรอมทราบผลการพิจารณา
ภายใน 1 วัน ติดตอ 053-525021-4 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 22-5-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการรับจาย
อาหารสัตว

ลักษณะงานท่ีทํา เบิก-จาย อาหารสัตวในคลังสินคา เช็คจํานวนอาหารสัตว 
กอนขนข้ึนรถบรรทุกอาหาร 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3.

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

 คาจาง ตามตกลง มีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ  บาท

อาหารสัตว กอนขนข้ึนรถบรรทุกอาหาร 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3.
 ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงิน
ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆ
อีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานผลิต (อัดเม็ด) 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 12000++  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/05/2561

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ชางกล 
ชางไฟฟา

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/05/2561

โทร .053 581 444
หนา้ 19/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียม
พรีมิกซ

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 9300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! 1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด คุณสมบัติ - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

อปเปอร  จะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา
 และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คา
นํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร(ประเทศไทย)
 จํากัด

พนักงานฝายผลิต Album สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถใชโปรแกรม Excel และ Photo Shop 
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 11/06/2561

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก ปดรับสมัคร 11/06/2561

โทร .053-581241

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

หนา้ 20/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ฝายผลิต - 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีฝกอบรม - 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/

20 18 ปข้ึนไป ม.3/

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด สโตร (รายวัน) - 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางซอมบํารุง - 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

6 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางไฟฟา

2 21 ปข้ึนไป ม.6/หรือเทียบเทา

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
หนา้ 21/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด GT Extra มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ปข้ึนไป มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 11/06/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ฝายผลิตชาย สามารถเขากะได ผานเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ ปดรับสมัคร 11/06/2561

4 22-45 ม.3/ข้ึนไป

16 22-45 ปวช.-ปวส./-ป.ตรี 
เกษตรศาตร (พืชไร) 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 11/06/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ชางประจําโรงงาน มีความต้ังใจในการทํางาน รักความสะอาด สามารถเขากะได ผานเกณฑ
ทหารแลว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 11/06/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด แมบาน มีความต้ังใจในการทํางาน รักความสะอาด 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 11/06/2561

1 22-45 ป.6/ข้ึนไป

2 22-45 ปวช.-ปวส./ข้ึนไป 
ไฟฟา ชางกลโรงงาน

ขาวโพด

โทร .053-598118, 063-2575612
หนา้ 22/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด Area Sale มีประสบการณอยางนอย 1 ปข้ึนไป มีทีกษะดานภาษาอังกฤษ และการใช
คอมพิวเตอร มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และสามารถทํางานตางจังหวัดได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 11/06/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด Assistant Sale Officer 
ผูชวยฝายขาย เขต3

มีประสบการณอยางนอย 1 ปข้ึนไป มีทีกษะดานภาษาอังกฤษ และการใช
คอมพิวเตอร มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และสามารถทํางานตางจังหวัดได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

3 22-45 ป.ตรี/เกษตรศาตร 
(พืชไร) หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

7 22-45 ป.ตรี/เกษตรศาตร 
(พืชไร) หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

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

ปดรับสมัคร 11/06/2561

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขายเช่ือ มีวันหยุดให 4 วัน/เดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ 13วัน/ป มีหอพักให แตออก
คานํ้า คาไฟฟาเอง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 11/06/2561

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายหนาราน รักงานบริการ ขับรถยนตไดเเละมีใบขับข่ี มีประสบการณจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 11/06/2561

2 21 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/จักรยาน ปดรับสมัคร 11/06/2561

โทร .053-584891-9

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/จักรยาน

หนา้ 23/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานพิมพเอกสาร มีความชํานาญในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีด สามารถขับรถยนต 
จักรยานยนต มีใบอนุญาตขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 30/06/2561

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ บังคับคดี ผานการเกณฑทหารแลว สามารถใชคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับ
รถยนต จักรยานยนต มีใบอนุญาตขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลา และออก

1 20-30 ม.6/- ป.ตรี

1 20-30 ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขา 
การจัดการ นิติศาสตร
 หรืออ่ืนๆ

รถยนต จักรยานยนต มีใบอนุญาตขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลา และออก
ตางจังหวัดได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:-

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

ทอมเวสท TOMVEST พนักงานทําเล็บ ประกันสังคม ไมมีประสบการณมีครูสอน ขอมีใจรักการบริการ 

32/5  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.30-21.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเส้ือผาและอุปกรณ
ของใชสวนตัวทอม

ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:Rattikantakanta36@gmail.com

2 20-35 ม.3/-

e-mail:Rattikantakanta36@gmail.com

โทร .095-6866057
หนา้ 24/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด Sale Engineer มีประสบการณในดานการขายอยางนอย 1 ป มนุษยสัมพันธดี มีใบขับข่ี
รถยนต / เงินเดือนประจํา คาอาหารกลางวัน คาคอม คาประกันสังคม 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 
08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา พนักงานบริการยกสินคา มีขยัน อดทน รักในงานบริการ 

1 ไมเกิน 35 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2 21-40 ม.3/ข้ึนไปบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานบริการยกสินคา มีขยัน อดทน รักในงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานตรวจสอบสินคา มีประสบการณดานคลังสินคา สตอค การตรวจสอบคุณภาพ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ม.6/- ป.ตรี

2 21-40 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 25/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานชางซอมบํารุง มีประสบการณในสายงานไฟฟาและชางซอมบํารุงอยางนอย 1 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา เจาหนาท่ีการตลาด คากะ 1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/

1 21-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาท่ีการตลาด คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง

คากะ 50-100 บาท สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
หนา้ 26/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงแผนกอาหารสด คากะ 50-100 บาท สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร คาน่ังเคร่ือง 800 บาท/เดือน 

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

3 20 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี บัญชี/
คอม/การตลาด/ลําพูน

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกเบเกอรี่ หรือมีประสบการณอยางนอย 2-5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 25-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

คอม/การตลาด/
บริหารธุรกิจ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
หนา้ 27/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกปลา/อาหารทะเล มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอรี่ หรือมีประสบการณอยางนอย 5 ป 1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

1 25-40 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การ
บริหารธุรกิจ

ลําพูน

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 11/06/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด Sale Engineer มีประสบการณในดานการขายอุปกรณ ไฟฟา ประปา กอสราง และ 
อิเลคทรอนิคสอยางนอย 1 ป มีความขยันและซ่ือสัตย มีใบขับข่ีรถยนต/
เงินเดือนประจํา คาคอมมิชช่ัน คานํ้ามันรถ คาอาหารกลางวัน คาโทรศัพท 
ประกันสังคม โบนัสประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 
08.00-17.00  

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนดประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

1 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โภชนาการ,คหกรรม

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

โทร .053-597351,081-9514090

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

หนา้ 28/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technical Trainer ( Urgent) หนาท่ีความรับผิดชอบ (Job Responsibilities): • รับผิดชอบการทําแผน
ฝกอบรมดานเทคนิค กําหนดติดตามงบประมาณการฝกอบรมไดอยางถูกตอง 
ตรวจสอบกลับได • จัดทําแผนการฝกอบรม ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรดาน
เทคนิค (Technical training design and Training Road Map)และ
กําหนดแผนการฝกอบรมประจําป (Training Plan) ของพนักงานในดาน
เทคนิคใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด • จัดทําแผนงบประมาณประจําป
และควบคุมคาใชจายตางๆท่ีเกิดข้ึน ท้ังจากการประสานงานและฝกอบรม 
รวบรวมและสรุป รายงาน เพ่ือวางแผนงบประมาณในปถัดไป • ประสานงาน
ผูเช่ียวชาญ จัดเตรียม ดําเนินการจัดหลักสูตรการอบรมดานเทคนิค เอกสาร
ฝกอบรม การประเมินผล และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ • รวบรวมความรูดาน
เทคนิคจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือจัดทําส่ือการเรียนการสอนและ Knowledge 

1 25 - 35 ป.ตรี/ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
เคร่ืองกล หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

เทคนิคจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือจัดทําส่ือการเรียนการสอนและ Knowledge 
Management (KM)• ออกแบบ จัดทําอุปกรณ เคร่ืองมือ ประกอบการ
ฝกอบรมดานเทคนิค เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรการอบรม หนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ี
ไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ (Job Specifications) :• มีประสบการณในการ
ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม อยางนอย 1 ป (อายุงาน 1 ปข้ึนไป)• มีความรูใน
การสรางหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลการสอน การทดสอบ
ความรูของผูเรียน • มีความรูดานการจัดฝกอบรมดานเทคนิค หรือการ
ควบคุมกระบวนการผลิต • มีทักษะในการส่ือสาร มีทัศนคติเชิงบวก สามารถ
ทํางานเปนทีมได

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 20,000 - 25,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 29/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Productivity Control 
Engineer (วิศวกรควบคุม

ประสิทธิภาพ)

5 25 - 35 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขาอุตสาหการ 

เคร่ืองกล แมคคาทรอ
นิกส หรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวของ

หนาท่ีความรับผิดชอบ 1. การทําใหแผนก Production เปนศูนยกลางของ
ความคิดและการทํางาน 2. ประกันและรับผิดชอบคุณภาพของงานท่ีตนเอง
ทําวาดี ถูกตองแลวกอนท่ีจะสงตอไปยังแผนก, ข้ันตอนอ่ืนถัดไป 3. ตองมีการ
บริหารความเส่ียงในทุกมิติเพ่ือให 4 M (Man, Machine, Method, 
Material) มีความพรอมในการปฏิบัติงานเสมอ 4. จัดใหมีระบบการวางแผน-
การผลิต-การควบคุมการผลิตแบบ 80:20 5. จัดใหมี แผนการทํางาน ท่ีครบ 
360  ํ ของทุกแผนก ทุกกระบวนการ ทุกชวงเวลา 6. มีเปาหมายการทํางาน
ทุกระดับช้ัน ต้ังแตผูปฏิบัติ ผูควบคุม ผูสนับสนุน ไปจนถึงระดับบริหาร อยาง
ท่ัวถึงและครอบคลุม 7. การดูแล รักษาพนักงานท่ีใชสําหรับองคกร 8. นําเอา
หลัก 5ส, Safety, Environment, Energy Saving เขามาทํางานทุกแผนก 
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวท้ังองคกร 9. ความรูองคกร ตองแนใจและม่ันใจวาไดจัดทําและทุกพ้ืนท่ีท่ัวท้ังองคกร 9. ความรูองคกร ตองแนใจและม่ันใจวาไดจัดทําและ
ควบคุมอยางเปนระบบ 10. ลดการใชทักษะและแรงงานจากคนท่ีไมจําเปน
ออกไปจากองคกร คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง • ประสบการณ 1 ปข้ึนไป 
ทางดานการแปรรูปโลหะ อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีเคร่ืองกล หรือท่ีเก่ียวของ
 • สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปนตองาน AutoCad, Solid Work,
 Microsoft Office (Advance Excel), Drawing Other • มีทักษะในการ
ส่ือสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มีภาวะผูนํา และสําคัญท่ีสุดตอง
เปนคนท่ี Open-mind.• หากมีทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสารจะพิจารณา
เปนพิเศษ• มีความเขาใจระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen.

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

 คาจาง 20,000 - 30,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 
โทร .053-569999

หนา้ 30/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท มินทรจา จํากัด Sourcing / Purchasing 
Officer

Bachelor's Degree in any related field •Minimum 3 years 
experience in overseas sourcing / purchasing function for jewelry 
industry will be highly considered. •Strong Knowledge of Core 
Tool System, and/or Problem-Solving •Able to communicate in 
English •Computer literate and able to use Microsoft Office. •Able 
to work under pressure, willing to learn, have strong problem 
solving, systematic thinking and leadership skills. •Able to work as 
part of a team and have good attitude towards work and 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

1 25-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง 15,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันศุกร 
08.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

โทร .093-2867556

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอรม คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 10/06/2561

โทร .053-963138

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ชางกลึง CNC ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอรม คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 10/06/2561

5 21-45 ม.3/ข้ึนไป

5 21-45 ปวช./ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ 

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 10/06/2561

โทร .053-963138
หนา้ 31/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ชางเช่ือม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอรม คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 10/06/2561

e-mail:-

โทร .053-963138

โรงเรียนใบบุญลําพูน แมบาน อานออกเขียนภาษาไทยได ขยัน อดทน รอบคอบและตรงตอเวลา หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

5 21-45 ม.3/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 10/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ชายตองผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปน
พิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ก ใจเย็น มี
ความเมตตากรุณากับเด็ก  ๆ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 10/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/ท่ีเก่ียวของ

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274
หนา้ 32/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท มินทรจา จํากัด HR. Officer (ADM. & HRD.) หนาท่ีและความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลใหพนักงานดําเนินงานตามกฏ
ระเบียบขอบังคับการทํางานบริษัท 2. จัดกิจกรรมตาง  ๆภายในองคกรเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายท่ีองคกรทําข้ึน และสรางความเขาใจและความรูสึกมีสวน
รวมของพนักงาน 3. สรรหาใบสมัครจากแหลงขอมูลตาง  ๆ4. ติดตอผูสมัครให
เขาสูข้ันตอนของกระบวนการสัมภาษณงาน 5. จัดทําและวางแผนการพัฒนา
บุคลากรตามเปาหมายของฝายบริหาร 6. สํารวจความจําเปนในการฝกอบรม
 และสรุปขอมูลใหผูบังคับบัญชา 7. จัดหาหลักสูตรการอบรมใหกับพนักงาน
แผนกตาง  ๆเพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพ และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 8. ปรับปรุง 
และกระตุนใหมีการจัดการระบบสอนงานใหมีประสิทธิภาพ และมีการวัดผล
ไดอยางชัดเจน 9. ดําเนินการจัดฝกอบรมพนักงาน รวมถึงการสรุปผล
ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาลและกฎหมาย 10. งานอ่ืนๆท่ีมอบหมาย 

1 26-38 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาลและกฎหมาย 10. งานอ่ืนๆท่ีมอบหมาย 
คุณสมบัติผูสมัคร: 1. มีประสบการณทํางานอยางนอย 1-2 ปในงานดานการ
สรรหาบุคลากร/การพัฒนาบุคลากร 2. มีทักษะดาน HR ท่ีดีมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายแรงงาน 3. สามารถใชคอมพิวเตอรไดดีใน MS Excel, Word & 
Power Point 4. สามารถทํางานภายใตความกดดันไดดี พรอมกับปรับตัวได
ในสภาพแวดลอมการทํางาน 5. มีความสามารถในการจัดการงานหลายอยาง
พรอมกัน 6. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดดี (อาน เขียน พูด
 และฟง) 7. สามารถขับข่ีรถยนต และมีใบอนุญาตขับข่ี 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันศุกร 
08.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ 

โทร .093-2867556

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

หนา้ 33/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางกลึง,ชางเช่ือม คานํ้ามัน-คาอาหาร-เบ้ียขยัน-ประกันสังคม-โอที ตองการรวมงานกับคนท่ีมี
ความขยัน ต้ังใจทํางาน อดทน แกไขปญหาได มีใจรักงานท่ีทําสูงาน สนใจ
ติดตอ 053-525034 หรือ 081-0020022 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 ข้ึนอยูกับ
ประสบการณและความสามารถ 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 พ.ค.61

โทร .053-525034,081-0020022

2 24 ข้ึนไป /ไมจํากัดวุฒิ/สาขา

โทร .053-525034,081-0020022

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 เซลลแมน (ออกนอกพื้นท่ี) มีคาคอมฯ+โบนัส+เบ้ียขยัน 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 320  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/05/2561

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานโกดัง(คุมคลังสินคา) มีโบนัส+เบ้ียขยัน 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/05/2561

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานโกดัง(คุมคลังสินคา)

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

4 /

4 /

2 ป.ตรี/

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145
หนา้ 34/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขับรถ มีคาเท่ียว+โบนัส+เบ้ียขยัน 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/05/2561

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานจัดของ มีโบนัส+เบ้ียขยัน 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/05/2561

โทร .053-577145

2 /

4 /

โทร .053-577145
หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขับรถ
116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานโกดัง(คุมคลังสินคา)

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 เซลลแมน (ออกนอกพื้นท่ี)

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 320  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

2 ป.ตรี/

2 /

4 /

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145
หนา้ 35/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

หัวหนาชาง มีทักษะความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ มีหนังสือรับรองความรู 
ความสามารถในสาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/05/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานขับรถ มีใจรักในงานบริการ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคล และยังใชงานไดอยู
จนถึงปจจุบัน มีบุคลิกภาพและสุขภาพดี หากมีประสบการณการทํางานมา

1 25-45 /

1 30-45 ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา
หรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ

(โรงแรมลําพูนวิล) จนถึงปจจุบัน มีบุคลิกภาพและสุขภาพดี หากมีประสบการณการทํางานมา
กอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/05/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานตอนรับกะกลางคืน 
(Night Auditor)

มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพและสุขภาพดี มีความละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน หากมีประสบการณการทํางานมากอนจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/05/2561

1 20-45 ปวส.ข้ึนไป/การ
โรงแรมหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/05/2561

โทร .053-534865-6,0813151388
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด นักการประจําแผนกจัดซ้ือ หนาท่ีความรับผิดชอบ จัดเตรียม จัดเก็บ และ เบิกจายวัตถุดิบ และสนับสนุน
งานอ่ืน ใๆนแผนก สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานได สามารถใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนได สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับ
สวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัล
พิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

1 23-35 ม.6/ทุกสาขาวิชา

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 7/6/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัตินับอาหาร รับผิดชอบงานดานการจายอาหารสําเร็จรูป สวัสดิการ 1. การปรับเงิน
ประจําป 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 9300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
หนา้ 37/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Product Design Engineer Qualifications:  Bachelor's Degree in Engineering or 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 

1 25-35 ป.ตรี/

engineering disciplines.  Develop, test and evaluate theoretical 
designs.  Discuss and solve complex problems with 
manufacturing, sub-contractors, suppliers and customers (if any). 

 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 specified operating environments.  
Independence projects management using engineering principles 
and techniques.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Sales Manager Qualifications:  Thai Nationality, Male or female, age 35 years 
old 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. Responsibilities:  Responsible for business 
planning and sales strategy to achieve new business sales and 

1 25-35 ป.ตรี/

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 .

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

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

หนา้ 39/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Supplier Quality Engineer Qualification:  Thai Nationality, Male aged not over 30 years 
old  Bachelor’s degree in engineering  At least 3 years’ 
experience in quality engineer  Have experience in supplier 
audit or ISO 9001 audit will be an advantage  Good knowledge 
in quality system  Good command of English  Good 
communication skill  Computer literacy in MS office program, 
AutoCAD and Adobe acrobat Responsibilities:  Coordinating 
suppliers and verifying quality standards in accordance with the 
requirement of the organization.  Aide manufacturing in the 
evaluation and qualification of new supplier materials following a 
defined new product development process.  Verify for quality 

1 21-30 ป.ตรี/

defined new product development process.  Verify for quality 
of materials to use in production.  Be a person to accept to 
use or not when material issue have.  Get back and discuss 
with supplier when have material issue.  Identify technical 
problems with suppliers and implement corrective actions, 
ensure corrective actions are maintained.  Maintain and update 
critical supplier audit system and schedule.  Conduct supplier 
audits to drive process standardization, waste elimination, and 
continuous improvement.  Champion problem solving and root 
cause analysis activities with suppliers to eliminate recurrence of 
non

‐

conformances.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

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

หนา้ 40/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด General Manager, 
Operations

Qualifications:  At least 5 year(s) of working experience in a 
related field is required for this position.  Thai nationality  
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 Job Responsibilities:  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 

1 ป.ตรี/Product 
Manager

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. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

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

หนา้ 41/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! คุณสมบัติ - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา
 และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คา
นํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป 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 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานผลิต (อัดเม็ด) ควบคุมเคร่ืองอัดเม็ด ดูแลลักษณะเม็ดอาหารท่ีอัดออกมา ในแตละเบอรใหได
มาตรฐาน ปรับต้ังอุณภูมิความรอนใหอยูในมาตรฐานท่ีกําหนด สวัสดิการ 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 12000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 20 ปวส./สาขาไฟฟา / 
สาขาเคร่ืองกล

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

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
หนา้ 42/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียม
พรีมิกซ

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 9300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/05/2561

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ข้ึนลงอาหารสัตว 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 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444

หนา้ 43/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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 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, 

1 22-35 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumental 
Engineering or a 
related field

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. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

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

หนา้ 44/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบํารุง ระบบอํานวย
ความสะดวก

คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ - จบการศึกษาข้ันตํ่า ปวส. ดานไฟฟากําลัง หรือ เคร่ืองกลหรืออ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ - มีประสบการณในงาน อยางนอย 1 ป (ในงานการซอม
บํารุงรักษาโรงงาน/เคร่ืองปรับอากาศ/ปมนํ้า) รายละเอียดตําแหนงงาน -
ตรวจเช็คระบบอํานวยความสะดวกตามแบบฟอรมของเคร่ืองจักรและเปนไป
ตามแผนหลัก -ทําการซอมบํารุง ระบบอํานวยความสะดวกตามแผนหลัก
ประจําป -ควบคุมเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพดี -ทํางานตามใบรอง
ขอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด -รายงานขอมูล และปญหาการปฏิบัติงานตอ
หัวหนางานเม่ือพบปญหา 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

1 21-30 ปวส.ข้ึนไป/เคร่ืองกล, 
ไฟฟา หรือสาขาอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานดูแลความสะอาด
โรงงาน

คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย (ตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -ไม
จํากัดวุฒิการศึกษา -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ รายละเอียดตําแหนงง
งาน -ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ัวไปนอกตัวอาคารของบริษัทฯ -เก็บขยะตามจุด
ตางๆของบริษัทฯ ไปยังจุดรวมขยะ -บันทึกปริมาณขยะตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดให -ดูแล ตัดแตง บํารุงรักษา รดนํ้าสวนของบริษัทฯ และดูแลความ
เรียบรอยของสนามกีฬา -จัดเตรียมและเคล่ือนยาย ถังนํ้าด่ืมไปยังจุดตาง  ๆ
ของบริษัทฯ -ตรวจสอบดูแลรักษา และทําการซอมแซมทรัพยสินบริษทฯ -
ใหบริการงานอํานวยความสะดวก แกหนวยงานตาง  ๆท่ีรองขอ -ปฏิบัติตาม
แผนการซอมบํารุงและดูแลรักษาพ้ืนท่ีและทรัพยสินของบริษัทฯ -ตรวจสอบ
และจัดการถังดักไขมันในบริษัทฯ 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

1 21-40 ป.6/-

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 45/48



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบํารุงโรงงาน คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -จบการศึกษา
ข้ันตํ่า ปวส. ดานชางกลโรงงาน /ไฟฟา หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ -สามารถ
ทํางานเปนกะได ทํางานลวงเวลาได -มีประสบการณในงานชาง ในสาย
อุตสาหกรรมจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดตําแหนงงาน -ซอมบํารุง
 แกไข เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต -บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน/
เดือน/ปหรือ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด -ซอมบํารุงเชิงแกไขเฉพาะหนา การ
แกไขเชิงปองกัน การวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา -ทํากิจกรรมซอม
บํารุงโดยพ้ืนฐานท้ังทางดานไฟฟา อิเล็คทรอนิกส เชิงกล และระบบอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ -ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรท่ีใชงาน รวมถึงการเก็บประวัติ และ
บันทึกขอมูลตาง  ๆปฏิบัติงานซอมบํารุงใหญ, งานโปรเจค, งานปรับปรุง
เคร่ืองจักร และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย -ทํากิจกรรมคนหาส่ิงปกติท่ีอาจจะ

1 21-30 ปวส.ข้ึนไป/เคร่ืองกล, 
ไฟฟา หรือสาขาอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ

เคร่ืองจักร และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย -ทํากิจกรรมคนหาส่ิงปกติท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในฝายผลิต รวมท้ังกิจกรรมดุแลรักษา วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตาง  ๆ
อยางเปนระเบียบเรียบรอย -ทํากิจกรรมปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน โดย
การคนหาสาเหตุ / วิธีแกไข / ประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของในสวนของ
เคร่ืองจักรท่ีรับผิดชอบ -แจงหรือ รองขอ spare part สําหรับใชในงานซอม
บํารุงในสวนของเคร่ืองจักรท่ีรับผิดชอบอยู -ปรับปรุง / แกไข / เสนอแนะวีธี
การทํางาน เพ่ือลดการสูญเสียตาง  ๆเชน เวลา ,คาใชจาย หรือยืดอายุการใช
งานของเคร่ืองจักร -ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานทําความสะอาด 
(แมบาน)

คุณสมบัติผูสมัคร -เพศหญิง -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -มี
ประสบการณในงานทําความสะอาด /แมบาน อยางนอย 1 ป -หากอยูในพ้ืนท่ี
ไกลเคียงจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดของงาน ดูแลและทํา
ความสะอาดอาคาร พ้ืนท่ี อาคารสํานักงาน และอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อํานวยความสะดวกและใหบริการ ผูบริหาร แขก หรือ
บุคคลภายนอกท่ีมาติดตองาน และงานกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ หญิง

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 21-34 ป.6/

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย / เพศหญิง -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป 
ผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -
สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝาย
ผลิต -ปฏิบัติงานในสายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร -ทําความสะอาดช้ินงาน 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

10 21-40 ม.3/

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

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

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย/เพศหญิง -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป (เพศ
ชายตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
 /มีความละเอียดรอบคอบ -สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 
รายละเอียดงานตําแหนงพนักงานคลังสินคา -การควบคุม, ตรวจสอบ และ
ดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิตใหผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดตาง  ๆ
รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต (IPQC) และ ตรวจสอบคุณภาพ
กอนการสงออก (Outgoing Inspection). -การปฏิบัติตามเอกสารการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน -การบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑให
ถูกตองครบถวน -การส่ือสารใหกับพนักงานในกระบวนการผลิตเก่ียวกับ
ปญหาคุณภาพท่ีตรวจพบ 

1 21-30 ม.3/

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.om

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

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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