
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! คุณสมบัติ - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram 
ไฟฟา และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดต้ังได และสามารถ
 ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ป

1 23 - 40 ป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

/ชางกลโรงงาน,ชาง
ไฟฟา และ สาขาอ่ืนๆ
 ท่ีเก่ียวของ  ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ป

ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 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  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 
08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

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

 ท่ีเก่ียวของ

โทร .053-582789 , 081-7839506
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) มีประสบการณงานข้ึนรูปพลาสติก (Vacuum)จะพิจารณาเปนพิเศษ เขากะ
กลางคืนได สุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS Office
 ได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 30/11/2561

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ,
ชางกล,ชางยนต หรือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด ตรวจสอบคุณภาพ QA มีประสบการณดานตรวจสอบคุณภาพ/ประกันสุขภาพจะพิจารณาเปนพิเศษ 

เขากะกลางคืนได สุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS
 Office ได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

1 23 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) พิการทางการไดยิน หรือพิการทางรางกายบางสวน มีความรับผิดชอบ มา
ทํางานสมํ่าเสมอ สามารถชวยเหลือตัวเองไป-กลับ ท่ีทํางานได 

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

1 22-41 ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานบันทึกขอมูล มีทักษะในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี สวัสดิการ เคร่ืองแบบ

พนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / 
ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ/ ทุนการศึกษา
บุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆเวลาการทํางาน 08.00-17.00 น.
 (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละ  ๆ2-3 ช่ัวโมง เปดรับสมัครทุกวัน
 ต้ังแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หรือติดตอฝาย
บุคคล 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประเทศ

ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

2 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

โทร .053-581030-1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานทั่วไป สวัสดิการ เคร่ืองแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆ/ ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆเวลาการ
ทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละ  ๆ2-3 
ช่ัวโมง เปดรับสมัครทุกวัน ต้ังแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครไดต้ังแตบัดน้ี
เปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

20 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประเทศ

ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทร .053-581030-1

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ มีทักษะในการเย็บจักรอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี สวัสดิการ เคร่ืองแบบ
พนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / 
ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ/ ทุนการศึกษา
บุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆเวลาการทํางาน 08.00-17.00 น.
 (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละ  ๆ2-3 ช่ัวโมง เปดรับสมัครทุกวัน
 ต้ังแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หรือติดตอฝาย
บุคคล 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประเทศ

ปดรับสมัคร 30/11/2561

50 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

สงออกและจําหนายในประเทศ

โทร .053-581030-1

หนา้ 4/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่เคมี รับตัวอยาง และทําตัวอยางงาน CURE MAX งาน WASH เปนตัวอยางนํา Lot
 ท่ีผลิตตลอดจนการรวม ตรวจสอบและหาสาเหตุในการแกไข และพัฒนางาน
 จัดเตรียมและตรวจสอบเคร่ืองจักร/สารเคมี ใหพรอมและเพียงพอตอการใช
งาน ปฏิบัติตามแผนงาน จัดทําตัวอยางงานนํา Lot แตละรูปแบบตามตาราง
การผลิต พรอมท้ังสรุปบันทึกขอมูล ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผา ให
ไดตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา สวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี
 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / ประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือ
กรณีตาง  ๆ/ ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆเวลา
การทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) เปดรับสมัครทุกวัน ต้ังแต
เวลา 08.00-16.30 น. สมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล 

25 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคมีส่ิงทอ1

เวลา 08.00-16.30 น. สมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประเทศ

ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทร .053-581030-1

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ (หากมีใบขับข่ีรถประเภท2จะ
พิจารณาเปนพิเศษ) 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00 น.,16.00-24.00 น., 
24.00-08.00 น.+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 ไมเกิน 35 ม.6/ข้ึนไป

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยซึโนดะ จํากัด พนักงาน (คนพิการ) มีคาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน มีเงินพิเศษให มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มี
ประกันชีวิต ประกันสังคม ชุดฟอรม 

101/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทร .053-581538-9

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) สาขาแจม
ฟาชอปปงมอลล

พนักงานพารทไทม สําหรับนักเรียน นักศึกษา ช่ัวโมงละ 42 บาท ขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีวินัย มี
ความรับผิดชอบสูง ใจรักงานบริการ ชอบทําอาหาร ผานงานดานรานอาหาร
พิจารณาเปนพิเศษ 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

4 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

2 25-42 ม.3/-

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 42/ช่ัวโมง 336/วัน  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โทร .0863788709,0952080507,095-2080445,053-093487
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