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

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานผลิตชาย/หญิง นํ้ามัน25/อาหาร 25/คากะ 25 โอทีรายวัน และฮอลิเดย ประกันสังคม,ยูนิ

ฟอรม,โบนัสป,ปรับผลงานป พักรอน 7 วัน 

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

6 21-45 ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง 165 ข้ึน  นํ้าหนัก50-70  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 , 20.00 -
05.00  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป ไดรับกา

ปดรับสมัคร จนกวาจะไดอัตรา

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําพูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีwww.cad.go.th 

164 ถ.ลําพูน-ดอยศรีวิชัย  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 08/12/2560

e-mail:http://lamphun.cad.go.th

โทร .053-537610

1 ไมตํ่ากวา 
18 ป

ป.ตรี/บัญชี หรือ
สาขาวิชาบริหารธุร
ธุรกิจทางการบัญชี ซ่ึง
ไดมีการศึกษาวิชา
บัญชีไมนอยกวา 15 
หนวยกิต

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

โทร .053-537610
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่เขียนแบบ CAD ● เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปข้ึนไป ● การศึกษาระดับ ปวส./ ปวช.สาขา
ออกแบบ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ● มีความสามารถในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร Auto Cad , Solid Work ไดเปนอยางดี ● สามารถทํางาน
ภายใตภาวะกดดันไดเปนอยางดี ● มีความเสียสละ อดทน รักความกาวหนา
และ สามารถติดตอประสานงานกับแผนกอ่ืน ไๆด ● สถานท่ีปฎิบัติงาน 
ประจําอยูสํานักงานสาขา (หนองเปด) 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

5 20 ปข้ึนไป /การศึกษาระดับ 
ปวส./ ปวช.สาขา
ออกแบบ หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด วิศวกรประจําโรงงาน ฟรีชุดทํางาน อาหารกลางวัน (มีโอที) เขียนใบสมัครท่ีปอมรปภ.ทุกวัน หรือสง
เมล 053-581417 rattana_k@kec-t.com 

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08-17 จันทร ถึง ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเซมิคอนดักเตอรท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก 

ปดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560

e-mail:rattana_k@kec-t.com

โทร .053-581417-21 ตอ 1122

1 21-27 ป.ตรี/อิเล็คทรอนิคส 
วัสดุศาสตร อุตสาหการ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
(ดวน)

เบ้ียขยัน คาเดินทาง คากะ คาลวงเวลา คาอาหาร คาเล้ียงบุตรและบิดา
มารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 27/12/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 
แผนกผลิต

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 

20 ข้ึนไป ม.6/-

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1

แผนกผลิต  ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 
8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการผลิต 
(ช่ัวคราว)

สามารถเร่ิมงานไดทันที สัญญาจางช่ัวคราว 2 เดือน 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการผลิต สามารถเขากะได เร่ิมงานไดทันที 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานเขากะ กะเชา กะบาย กะดึก   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/11/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.สามารถ
ทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถทํางาน
ภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิม
หลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถาม

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

1 35 ปข้ึนไป ม.3/-

หลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 20/12/2560

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเตรียมผิวโลหะ คานํ้ามัน 40 บาท/วัน คาอาหาร 40 บาท/วัน โอที หยุดเสาร - อาทิตย 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน จ-ศ 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/12/2560

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

20-35 ม.3/ข้ึนไป2

โทร .052 039 505
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม คานํ้ามัน 40 บาท/วัน คาอาหาร 40 บาท/วัน โอที หยุดเสาร - อาทิตย 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/12/2560

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายหนาราน ชายผานการเกณฑทหารแลว บุคลิกดี รักงานบริการ หากขับรถยนตได มี
ใบขับข่ี มีประสบการณในดานการขาย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 20-35 ม.3/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/
รถจักรยานยนต/จักรยาน

ปดรับสมัคร 28/12/2560

โทร .053-584891-9

หจก.ชวนหลง เซรามิค พนักงานขาย มีความสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได 

10  หมู 10  ต. ริมปง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกเซรามิค ปดรับสมัคร 28/12/2560

โทร .053-510716

หจก.ชวนหลง เซรามิค บัญชี ทําบัญชีและเอกสาร มีความสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได 

10  หมู 10  ต. ริมปง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกเซรามิค ปดรับสมัคร 28/12/2560

โทร .053-510716

20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป บริหาร/
บัญชี

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานขับรถ เพศชาย ไมจํากัดวุฒิ อายุ 23 ปข้ึนไป ตองมีใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล หรือ
ใบขับข่ีประเภท 2 มีทักษะการขับรถท่ีดี ปลอดภัย และปฏิบัติถูกตองตามกฎ
จราจร มีความซ่ือสัตย ขยันและอดทน สามารถทํางานลวงเวลาและออก
ตางจังหวัดได มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี มีประสบการณ
ในการขับรถจะพิจารณาเปนพิเศษ สงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2560

1 /

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2560

โทร .053-569888

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส (ลําพูน) จํากัด พนักงานเทคนิค - 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัย ปดรับสมัคร 28/12/2560

โทร .053-093955-7,088-3407778

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส (ลําพูน) จํากัด พนักงานแคชเชียร - 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัย ปดรับสมัคร 28/12/2560

โทร .053-093955-7,088-3407778

1 19 ปข้ึนไป ปวช./- ป.ตรี

1 19 ปข้ึนไป ม.6/-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส (ลําพูน) จํากัด พนักงานขาย - 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัย ปดรับสมัคร 28/12/2560

โทร .053-093955-7,088-3407778

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย *
ดวน*

- สามารถคิดคาลวงเวลา/ภาษี พนักงานได - มีจิตอาสา รวมกิจกรรมตาง ไๆด
เปนอยางดี *หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ* - ประกันสังคม - 
ประกันอุบัติเหตุกลุม - สวนลดคารักษาพยาบาลญาติสายตรง *รายละเอียด
สอบถามได ณ วันนัดสัมภาษณ* 

30 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารทรัพยากร
มนุษย,การบัญชี และ
สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

10 19 ปข้ึนไป ม.3/-

1

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตหนางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/12/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง ไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คา
รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส 
และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเขากะ (กะกลางวัน-กะกลางคืน)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 27/12/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

5 22-26 ปวส./อิเล็คทรอนิกส

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff (Programmer) ไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คา
รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส 
และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 27/12/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร ไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คา
รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส 

1 21-35 ป.ตรี/Computer 
Science, Computer 
Engineer,Information
 Technology,Other 
related field.

5 22-30 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขา อุตสาหการ รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส 

และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 27/12/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานขับรถสินคา 1. มีใบอนุญาตขับข่ี 2. มีประสบการณการทํางานดานขนสง อยางนอย 1 ป 
3. มีความขยัน อดทน 4. สามารถเดินทางตางจังหวัดได สนใจกรอกใบสมัคร
ไดท่ีบริษัทฯ หรือติดตอสอบถาม 053-525021 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 4/12/2560

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

 คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน

พิเศษ  บาท

2 35 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/

 สาขา อุตสาหการ 
สาขา เคร่ืองกล สาขา
ไฟฟา สาขา
อิเล็คทรอนิกส

โทร .053-525021-4
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Improvement 
Engineer

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, technicians, staff and other supporting teams to 
development process. -Coordinate with and support other 
engineers to improve the production machine. -Act and 

1 24-35 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumentation or 
any related

engineers to improve the production machine. -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.
 -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. 
คาจางและสวัสดิการตาง  ๆ-เงินเดือนตามตกลง -คานํ้ามันวันละ 40 บาท -
เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกัน
อุบัติเหตุ /ชีวิต 300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -
เงินชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬา168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Materials/Metallurgical 

Engineering)

At least 3 years professional experience in materials engineering 
field, focusing on materials properties, preferably in a 
manufacturing industry -Possess scientific and technical 
knowledge, Systematic and Logical thinking -Good command of 
English -Knowledgeable in Systems ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 
18001 would be an advantage -Good communication skill -
Computer literacy in MS office program, power point and 
Microsoft project Responsibilities: -Investigate product failures and
 materials problems, testing for and identifying manufacturing 
issues. -Conduct materials testing and technical for manufacturing
 process -Provide material and chemical specification information

1 25-35 ป.ตรี/metallurgical,
 material 
engineering or 
materials Science

 process -Provide material and chemical specification information
 promptly with relevant recommendation for manufacturing in 
solving issue. -Create development and validation process for 
current and raw materials -Analyze failure and problem in 
relation to product -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. คาจางและสวัสดิการตาง  ๆ-เงินเดือนตามตกลง -คา
นํ้ามันวันละ 40 บาท -เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -กองทุนสะสมสํารอง
เล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ /ชีวิต 300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -
อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Chemical Engineering)

Have experience in manufacturing, if in power coating 
manufacturing environment will be an advantage -Possess 
scientific and technical knowledge, Systematic and Logical 
Thinking -Good command of English -Knowledgeable in Systems 
ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 would be an advantage -
Good communication skill -Computer literacy in MS office 
program, power point and Microsoft project Responsibilities: -
Analyze and improve current process and to meet quality level
 -Working with team and supplier to introduce new processes and
 technologies. -Support the manufacturing productivity 
improvement process and ensure stability of process in 

1 22-35 ป.ตรี/chemical 
engineering

improvement process and ensure stability of process in 
production -Support team efforts to follow up and establish root
 causes of all non-conforming products and implement corrective
 actions -Investigate product failures and materials problems, 
testing for and identifying manufacturing issues. -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. คาจางและ
สวัสดิการตาง  ๆ-เงินเดือนตามตกลง -คานํ้ามันวันละ 40 บาท -เบ้ียขยัน 500
 -750-1000 บาท -กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ /ชีวิต 
300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือ168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/12/2017

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 30  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด ฝายผลิต ดวน! คุณสมบัติ - สามารถยกของหนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี
 พูดจาสุภาพเรียบรอย - ทํางานและประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความ
ละเอียด รอบคอบ กระตือรือรน - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีสูง สวัสดิการ - 
เงินเดือน - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ชุดยูนิฟอรม - 
อุปกรณเซฟต้ีสวนบุคคล 

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 12/12/2017

3 21-30 ม.3 ข้ึนไป/-

กระจก

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด ซอมบํารุง ดวน! มีความรูความสามารถในการซอมบํารุง และรักษาเคร่ืองจักร สวัสดิการ - 
เงินเดือน - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม - ประกันอุบัติเหตุ 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 12/12/2017

โทร .052-039678, 093-1316226

21-30 ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน

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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