
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ไทยพาณิชย โพรเทค จํากัด พนักงานขาย (ประจําจังหวัดลําพูน) ลักษณะงาน ทํางานตามภูมิลําเนา มีแทบเลตและขอมูลลูกคาเพื่อติดตอ100 20-40 ป.ตรี

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ไทยพาณิชย โพรเทค จํากัด พนักงานขาย (ประจําจังหวัดลําพูน) ลักษณะงาน ทํางานตามภูมิลําเนา มีแทบเลตและขอมูลลูกคาเพื่อติดตอ

ลูกคาเขาไปพบและดูแลลูกคา

อาคารจี  หมู -  ต. หวยขวาง เพศ ไมจํากัด

อ. หวยขวาง  จ. กทม  คาจาง 13,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น. 

ประเภทกิจการ ประกันภัย ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .080-2515815

หางหุนสวนจํากัด ทรัพยพยอมปโตรเลียม พนักงานเติมน้ํามัน เติมนํ้ามันหนาลาน

109  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ สถานีบริการน้ํามัน ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .088-9246268

e-mail:suppayormpetroleum@gmail.com

100 20-40 ป.ตรี

1 19 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ

หนา้ 1/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ดวงดํารงค รีไซเคิล จํากัด พนักงานขับรถ คาเบ้ียขยัน คาที่พัก ประกันสังคม มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

211  หมู 4  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,000  บาท

ปดรับสมัคร 10/10/2563

e-mail:duangdumrong@yahoo.co.th

โทร .053-528293,053-503237,081-5953473

ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ รีไซเคิล/รบัขน เก็บ ขยะมูลฝอย

2 22-40

บริษัท จักรกลการคา จํากัด พนักงานขับรถ -

254/2   หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 370/วัน  บาท

ประเภทกิจการ การขายสงวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .053-091226-8

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร

ปอเรชั่น จํากัด

พนักงานฝายผลิต (ชั่วคราว) สามารถทํางานเปนกะได

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง 325/วัน  บาท

ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .053-963021-2

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพื่อสงออก

โทร .053-528293,053-503237,081-5953473

3 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ

20 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ

หนา้ 2/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร

ปอเรชั่น จํากัด

Procurement Manager -มีความรูทางดานวิศวกรรม -สื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี -มี

ประสบการณดานการทํางานจัดซื้อ จัดจางอยางนอย 3 ป

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .053-963021-2

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร ชางไฟฟา (Program PLC) -มีประสบการณในการเขียนแบบไฟฟา วงจรควบคุม และ PLC -สื่อสาร

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพื่อสงออก

1 30-45 ป ป.ตร/ี

วิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาอุสาหการ

 หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวของ

1 25-30 ป ป.ตร/ีวิศวกรรมไฟฟาบริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร

ปอเรชั่น จํากัด

ชางไฟฟา (Program PLC) -มีประสบการณในการเขียนแบบไฟฟา วงจรควบคุม และ PLC -สื่อสาร

ภาษาอังกฤษได -สามารถใช Ms office Auto CAC MS Project Sketch

 up จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .053-963021-2

บริษัท เอส.เค.เมเนจเมนท แอนด ซัพพลาย 

จํากัด (ลําพูน)

พนักงานฝายผลิต สวัสดิการ -คาอาหาร -คากะ -คาพาหนะ -คาเบ้ียเฉพาะ -สวัสดิการอื่นๆ

145/1-2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .053-581720,086-4292495

ประเภทกิจการ กิจกรรมการใหบริการจางงานชั่วคราว

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพื่อสงออก

ไมจํากัด ม.3 ขึ้นไป/-

1 25-30 ป ป.ตร/ีวิศวกรรมไฟฟา

10

หนา้ 3/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ -ขยัน อดทน มีความชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม สวัสดิการ

 -มีการขึ้นเงินเดือนรายป -โบนัส

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน จันทร - เสาร เวลา 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 10/10/2563

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ปทท.) จํากัด คนพิการ มีบัตรประจําตัวคนพิการ พิการทางดานการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือ

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622

1 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

2 20-40 ป.6/-

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ปทท.) จํากัด คนพิการ มีบัตรประจําตัวคนพิการ พิการทางดานการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือ

ตัวเองได หรือพิการทางการไดยินสามารถสื่อสารได (กรณีพิการแลวมี

อุปกรณที่เปนตัวชวยในการสื่อสารราบรื่นไดจะพิจารณาเปนพิเศษ)

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ปดรับสมัคร 10/10/2563

โทร .053-581224-7

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Sr.CMM Engineer มรปีระสบการณตรงกับงานที่ไดรับ

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-581343,053-581351

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะเพื่อการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวนเพื่อการสงออก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

1 30-40 ป ป.ตร/ี

วิศวกรรมศาสตร

1 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 4/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Sustaining Engineer มีประสบการณเกี่ยวกับงานที่ไดรับ

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Process Engineer มีประสบการณตรงกับงานที่ไดรับ

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวนเพื่อการสงออก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

2 25-40 ป ป.ตร/ี

วิศวกรรมศาสตร

1 25-40 ป ป.ตร/ีบริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Process Engineer มีประสบการณตรงกับงานที่ไดรับ

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด พนักงงานฝายผลิตคนพิการ -

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-581343,053-581351

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวนเพื่อการสงออก

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวนเพื่อการสงออก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

25-40 ป ม.3-ม.6

1 25-40 ป ป.ตร/ี

วิศวกรรมศาสตร

1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานชางควบคุมคุณภาพ เคยทํางานดาน QC มากอน

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน

กลาง

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-581343,053-581351

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวนเพื่อการสงออก

5 25-40 ป ปวส.ขึ้นไป/ชางกล

10 25-40 ป ปวส./ชางกลบริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานชาง CNC มีประสบการทางดาชาง CNC

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน

กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต CNC เคยมีประสบการณดาน CNC อานแบบ และเคร่ืองมือวัด

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-581343,053-581351

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวนเพื่อการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและชิ้นสวนเพื่อการสงออก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

10 25-40 ป ปวส./ชางกล

20 25-40 ป ม.6-ปวช.

หนา้ 6/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท เลอครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลน) 

จํากัด

Body and Glaze Preparation 

Manager

คุณสมบัติ 1.Bachelor degree of Industrial Engineer, Ceramic 

Technology, Material Science or related field. 2.Minimum 7 

years' experience in production, experiences in Ceramic field 

will be an advantage. 3.Experience and knowledge in 

international quality standard ISO 9001/14000. 4.Good 

command of spoken and written English. 5.Strong analytical 

Thinking, Technical Skill and leadership skill. 6.Able to work 

under high pressure. 7.Strong project management ability & 

1 ไมจํากัด ป.ตร/ีBachelor 

degree of 

Industrial Engineer

under high pressure. 7.Strong project management ability & 

problem solving skills. 8.Strong in people and production 

management 9.Good computer skills in MS office (Word, Excel 

and Power Point)

99/2  หมู 12  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .052-005121

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส

e-mail:recruitment.th@lecreuset.com

หนา้ 7/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ผูชวยหัวหนาแผนก สามารถทํางานลวงเวลา และสามารถทํางานเปนกะได มีประสบการณจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 09/10/2563

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

4 20 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/ขึ้นไป

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หจก.สหสายเหนือหลอยาง พนักงานขนสง (เด็กรถ) สามารถยกของหนักได ขยัน อดทด ชื่อสัตย ไมเกี่ยงงานหนัก

108  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขายยางรถยนต ปลีก-สง ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-525111-2,089-1888475

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย

แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต (ชั่วคราว) 2 เดือน ชายผานการเกณฑทหารแลว สุขภาพแข็งแรง ยนืทํางานได

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 09/10/2563

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า

3 21-35 ม.3/-

40 21-35 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 8/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต -มีทักษะการใชคอมพิวเตอรได -สุขภาพแข็งแรงและตองการทํางานระยะ

ยาว

60/29   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง 155 ซม. ขึ้นไป 

ปดรับสมัคร 09/10/2563

e-mail:yothin@namiki.co.th

โทร .053-581386-9 ตอ 107,108

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต มีความตั้งใจในการทํางาน -สามารถเขากะดึกได ทํางานลวงเวลาได -

ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องมือทางการแพทย ศลัยกรรมและเครื่องใช

50 18-30 ม.6/-

10 20-30 ม.6-ปวช/-บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต มีความตั้งใจในการทํางาน -สามารถเขากะดึกได ทํางานลวงเวลาได -

สามารถทํางานวันหยุดและสามารถเร่ิมงานไดทันที

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

พนักงานรานเซเวนอีเลฟเวน (7-11) รักการบริการ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-1434974,091-7249001,091-0047623

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

10 20-30 ม.6-ปวช/-

20 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป/ไมจํากัด

วุฒิ

หนา้ 9/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS 

(ไทยแลนด) จํากัด

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ

ทํางาน

-วุฒกิารศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ

บุคคลที่ผานการอบรม จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายกําหนด -มีความรู ความ

เขาใจในการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน -มีความ

รับผิดชอบสูง อดทนและมีมนุษยสัมพันธที่ดี -สามารถใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่จําเปนตองานได (MS Office,Excal,Power Point) -มี

ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

ป.ตร/ีอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

25 ปขึ้นไป1

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 09/10/2563

e-mail:maneerat_h@sus.co.th

โทร .053-569999

บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

พนักงานจัดสินคา สามารถทํางานเปนกะได

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350  บาท

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพื่อการสงออก

โทร .091-1434974,091-7249001,091-0047623

20 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป/ไมจํากัด

วุฒิ

หนา้ 10/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาท่ีพัฒนาระบบนวัตกรรม -มีความรูในภาษา Rython PHP Node JS React Natwe Hybrid 

Application อยางใดอยางหนึ่ง

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานขับรถสงของ สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณกับงานที่เกี่ยวของจะรับ

โทร .091-1434974,091-7249001,091-0047623

1 23-35 ป ป.ตร/ีไมจํากัดวุฒิ

10 21-30 ป ม.3 ขึ้นไปบริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานขับรถสงของ สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณกับงานที่เกี่ยวของจะรับ

พิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณทหารแลวจะรับพิจารณาเปนพิเศษ ตอง

มีอนุญาตขับขี่รถยนต

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานโกดัง สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณกับงานที่เกี่ยวของจะรับ

พิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณทหารแลวจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-581999,053-581984

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร

10 21-30 ป ม.3 ขึ้นไป

10 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป

หนา้ 11/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานประจําราน สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณกับงานที่เกี่ยวของจะรับ

พิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณทหารแลวจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร

10 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป

หจก.เจอีพีแอนดซัพลาย แมบานทําความสะอาด -

222  หมู 6 ซ.3  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท  ชวงเวลาทํางาน 06.30-16.00 

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .087-1928713

บริษัท เคเอ็ม.อีเล็กทริก จํากัด พนักงานธุรการ สามารถใช Ms.office พื้นฐานได ขับรถยนตได มีประสบการณสามารถ

ดําเนินการเรื่องคนงานตางดาวได จะพิจารณาเปนพิเศษ

182  หมู 4  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รับเหมาติดตั้งไฟฟา ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-001781

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาดและดูแลสวน

1 20-55 ป.6/-

1 20 ขึ้นไป ปวช.-ปวส./ไม

จํากัดสาขา

หนา้ 12/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

หจก.เจอีพีแอนดซัพลาย พนักงานคนสวนประจําศาลเยาวชน

ลําพูน

-สามารถใชเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายได รกังานสวน และมีมอเตอรไซด

สวนตัว

222  หมู 6 ซ.3  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน จันทร-เสาร 

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .087-1928713

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานโกดัง -

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

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาดและดูแลสวน

1 25-55 ป.6/-

3 ไมจํากัด ม.3 ขึ้นไป/-

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานท่ัวไป -

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

6 ไมจํากัด ม.3 ขึ้นไป/-

หนา้ 13/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด หัวหนาแผนกบัญชี -

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายหนาราน ลักษณะงาน -ขายสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและแนะนําวิธีการใชงาน

ของสินคาใหกับลูกคา ดูแลสินคาและสตอกสินคาใหเรยีบรอย เช็ค

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

1 - ป.ตร/ี-

1 21 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป/-

ของสินคาใหกับลูกคา ดูแลสินคาและสตอกสินคาใหเรยีบรอย เช็ค

อุปกรณสงเสริมการขายใหครบถวน สามารถขับรถสงสินคาภายในพื้นที่ 

จ.ลําพูน -ไดรับสวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม พักผอนประจําป โบนัส เงิน

เพิ่มพิเศษทุกป คุณสมบัติ -เพศชาย อายุ 21 ปขึ้นไป ผานการเกณฑ

ทหารแลว -วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไมจํากัดสาขา หรือผูที่มี

ประสบการณในดานการขาย จะพิจารณาเปนพิเศษ -มีบุคลิคและมนุษย

สัมพันธที่ดี รักงานบริการ

264  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.หยุดวันอาทิตย 

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-584891-9

ประเภทกิจการ ขายเครื่องใชฟา/รถจักรยานยนต/จักรยาน

หนา้ 14/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับวิชาชีพ

คุณสมบัติ -มีใบประกอบวิชาชีพเจาหนาที่ความปลอดภัย -มีประสบการณ

ดานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม จะ

พิจารณาเปนพิเศษ -สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน Microsoft

 office ไดดี -มีความมุงม่ัน กระตือรือรนในการทํางาน และสามารถ

ทํางานภายใตการกดดันได มัทัศนคติที่ดี สวัสดิการ ฟรีอาหารกลางวัน ชุด

ยูนิฟรอม ประกันสังคม ชวยเหลือคาที่พักอาศัย คาน้ํามัน

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 ไมเกิน 35 ป.ตร/ีสาขาอาชีวอ

นามัยและความ

ปลอดภัย หรือ ผาน

การอบรม จป 

วิชาชีพ

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:rattana_k@kec-t.com

โทร .053-581417-21 ตอ 1122

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด พนักงานฝายผลิต มีประสบการณทางดานกระจกจะพิจารณาเปนพิเศษ

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-982930-2

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย

20 19-45 ม.3-ม.6

หนา้ 15/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด ฝายผลิต ผูพิการ -

65   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:info@ect.co.th

โทร .053-581036-8

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด Developer/Programmer เขียนพัฒนาโปรแกรม หรือมีความรูทางดานคอมพิวเตอร

1 21-30 ป ม.3 ขึ้นไป/ไมจํากัด

วุฒิ

1 25-30 ป ป.ตร/ีวิศวกรรมบริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด Developer/Programmer เขียนพัฒนาโปรแกรม หรือมีความรูทางดานคอมพิวเตอร

65   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:info@ect.co.th

โทร .053-581036-8

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด วิศวกรไฟฟา Production Process/ISO9001/ISO14001/TPM/5S/PLC

65   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:info@ect.co.th

โทร .053-581036-8

1 25-30 ป ป.ตร/ีวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร

1 25-30 ป ป.ตร/ี

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส

หนา้ 16/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด ชางเทคนิคการผลิต มีประสบการณทางดานแมพิมพและเครื่องจักร สามารถทํางานเขากะได

65   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:info@ect.co.th

โทร .053-581036-8

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวล พนักงานฝายผลิต -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา-ไมจํากัดอายุ สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางาน

2 21-30 ป ปวส./เทคนิคการ

ผลิต ชางกลโรงงาน

10 ไมจํากัด ป.6/-บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวล

รี่ จํากัด

พนักงานฝายผลิต -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา-ไมจํากัดอายุ สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางาน

ในวันหยุดได -มัความขยัน ซื่อสัตย และมีความกระตือรือรน รักงานพรอม

ที่จะเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ไมมีปญหาเรื่องการเดินทางมา

ทํางาน และที่พักอาศัย สายตาดี ,สุขภาพแข็งแรง,ไมมีโรคประจําตัว,หรอื

โรคติดตอรายแรงไมสูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติด ทุกชนิด

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315-500 บาท/วัน ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 น. (มีโอทีทุกวัน) 

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-552683-6

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

10 ไมจํากัด ป.6/-

หนา้ 17/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ไทยเพรซเิดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ คากะ เบี้ยขยัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9500  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:Patcharin.o@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801

บริษัทซพีีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนักงานฝายผลิต -ทํางาน 6 วัน/สัปดาห ,มีการเขากะ -คาเดินทาง 65 บาท/วัน -

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป (มามา)

1 18 ปขึ้นไป ม.6/วิทย-คณติ

20 18 ปขึ้นไป ป.6/-บริษัทซพีีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนักงานฝายผลิต -ทํางาน 6 วัน/สัปดาห ,มีการเขากะ -คาเดินทาง 65 บาท/วัน -

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน -ปรับเงินประจําป -คารักษาพยาบาล

177  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:witchudakho@cpram.co.th

โทร .02-9098100-1591

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด บัญชีคลัง -

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 10000  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารพรอมรับประทาน

20 18 ปขึ้นไป ป.6/-

2 20 ขึ้นไป ป.ตร/ีไมจํากัดวุฒิ

หนา้ 18/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด Graphic Designer -

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 10000  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด คลังสินคา -

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค

1 20 ขึ้นไป ป.ตร/ีไมจํากัดวุฒิ

5 20 ขึ้นไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 10000  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด แคชเชียร -

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 10000  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค

5 20 ขึ้นไป ม.6/ไมจํากัดวุฒิ

หนา้ 19/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

หมอกคาสง ลําพูน เชลล ขยัน อดทน ตรงตอเวลา ไมพูดโกหก ตองมีรถจักรยายนต รถยนต เปน

ของตวัเอง

27  หมู 1  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150

ประเภทกิจการ กิ๊ปชอฟ-ของใช ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .063-3964989

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Programmer and Web admin Good Knowledge of Programming (AS/400 or Web)

10 20-50 ไมจํากัดวุฒิ

2 21-30 ป.ตร/ีBachelor's 

degree in 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด ฝายผลิต คาอาหาร คาน้ํามัน เบ้ียขยัน ยูนิฟรอรม

เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง 335  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

e-mail:Por@onsmooththai.com

โทร .053-325000-6 ตอ 103,105

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางนํ้ากลางแจง

153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3  หมู 7  ต. ทาวังตาล

degree in 

computer 

Science/computer

 Engineering or 

other related to 

computer

15 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ

หนา้ 20/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท ซาฟราน เคบิน ลําพูน จํากัด พนักงานธุรการ(คนพิการ) มีบัตรประจําตัวผูพิการ รับผิดชอบบันทึกขอมูลลงในระบบ มี

ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (การพูด การฟง การอาน

 การเขียน) สามารถใชโปรแกรม MS Office พื้นฐานได

68/2-3   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 08/10/2563

โทร .053-569300 ext.9247

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอุปกรณเคร่ืองครัวบนเคร่ืองบิน

1 21 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ีพาณิช

ยกรรม บริหารธุรกิจ

 การจัดการ หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

โทร .053-569300 ext.9247

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานบญัชี หอพัก ประกันสังคม วันหยุดประจําป ลาพักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท

ปดรับสมัคร 08/10/2563

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเชื่อม ลักษณะงาน 1.เชื่อมงาน 2.เชื่อม MIG/MAG ได จะไดรับพิจารณาเปน

พิเศษ

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .052 039 505

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-

ป.ตรี บัญช/ีการ

จัดการ/คอมธุรกิจ

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 21/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวล

รี่ จํากัด

PRODUCTION PLANNER Main Responsibilities: Responsible for development of 

production planning functions including master scheduling, 

production planning, shop scheduling, and shipping plan. 

Overview authorization, execution and reporting activities for 

Push and Pull systems. Analyze production specifications and 

plant capacity data to determine manufacturing processes, 

tools, and human resource requirements. Coordinate with 

Production & Operation Personnel to meet daily production 

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตร/ีปริญญาตรขีึ้น

ไปสาขาการจัดการ

ทั่วไปบริหารธุรกิจ

การจัดการ

อุตสาหกรรมหรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

Production & Operation Personnel to meet daily production 

target and delivery time Expedites and coordinates the 

delivery of critical materials with Material Control Monitor 

daily performance and generate monthly report and other key 

figures analysis for supply chain functions Qualifications: 

Specialized knowledge in the following areas: capacity 

management, production scheduling techniques, supplier 

relation management, inventory management, Material 

requirement planning, Lean and JIT. At least 2 years’ 

experience in production planning and PPC Ability to work 

successfully in a cross functional team setting.

เพศ ไมจํากัด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .053-552683-6

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

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

หนา้ 22/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวล

รี่ จํากัด

PRODUCT DEVELOPMENT 

SUPERVISOR

Main Responsibilities: Ensure new products are correctly 

designed and produced according to defined technical 

specifications, risk assessment and quality expectations. Advise 

on new design, technical and process choices. Communicate 

with internal and customers’ teams to understand project 

requirements Identify and source suitable materials. Develop 

product test plans and perform production test according 

manufacturing process instructions. Analyze and recommend 

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตร/ีปริญญาตรขีึ้น

ไปสาขาการจัดการ

ทั่วไปบริหารธุรกิจ

การจัดการ

อุตสาหกรรมหรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

manufacturing process instructions. Analyze and recommend 

improvements to production process and methods to 

facilitate cost reduction and quality improvement. Works 

closely with production, planning control and quality 

assurance in order to ensure on-time delivery, optimize 

samples production lead time and industrialization. Manage 

Product Lifecycle management system (PLM). Qualifications: 

Specialized knowledge in the following areas: product 

development management and jewelry manufacturing 

practices, Concurrent Design and rapid prototyping. Minimum 

5 years’ experience in a related position. Good command 

เพศ ไมจํากัด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .053-552683-6

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

หนา้ 23/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวล

รี่ จํากัด

QUALITY ASSURANCE ENGINEER Main Responsibilities: Assist with the creation and 

implementation of guidelines, instructions and procedures to 

drive standardization and consistent execution of operations. 

Conduct internal and external audit activities with QA team 

and ensure conformance with Quality and Operational 

standards and effectiveness of the documents system. Coach 

teams in quality improvement approach and techniques for 

develop capability and increase performance. Promote and 

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตร/ีปริญญาตรขีึ้น

ไปสาขา

วิศวกรรมศาสตร

หรือสาขาที่เกี่ยวของ

develop capability and increase performance. Promote and 

support deployment of Quality culture and CI roadmap. 

Investigate with QC and QA supervisors to handle customer 

complaints and non-conformities. Qualifications: Knowledge 

and/or Certificate of Quality Auditor, Quality Engineer, Quality 

Improvement Associate, Six Sigma will be advantage. Min 3-4 

years of Experience in quality inspection, auditing and testing, 

implementation of corrective action programs. Strong 

leadership and project management skills.

เพศ ไมจํากัด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .053-552683-6

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

หนา้ 24/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวล

รี่ จํากัด

QUALITY CONTROL 

SUPERVISOR

Main Responsibilities: Lead the optimization and 

implementation of guidelines, instructions and procedures to 

drive standardization and consistent execution of operations. 

Conduct internal and external audit activities with QA 

supervisors and ensure conformance with Quality and 

Operational standards and effectiveness of the documents 

system. Coach QC teams in quality improvement approach 

and techniques for develop capability and increase 

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตร/ีปริญญาตรขีึ้น

ไปสาขา

วิศวกรรมศาสตร

หรือสาขาที่เกี่ยวของ

and techniques for develop capability and increase 

performance. Promote and support deployment of Quality 

culture and CI roadmap. Handle customer complaints and 

non-conformities. Qualifications: Bachelor’s degree or higher in 

Engineering or related field. Knowledge and/or Certificate of 

Quality Auditor, Quality Engineer, Quality Improvement 

Associate, Six Sigma will be advantage Min 4 years of 

Experience in quality inspection, auditing and testing, 

implementation of corrective action programs. Strong 

leadership and project management skills.

เพศ ไมจํากัด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .053-552683-6

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

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

หนา้ 25/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานแพ็คสินคา ลักษณะงาน 1.ตรวจเช็คปริมาณสนิคาสงออก 2.ทําการบงชี้ชิ้นงาน และ 

ผลิตภัณฑที่จะสงออก 3.ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานใหเปนระเบียบและสะอาดอยู

เสมอ 4.ทําการบรรจุผลิตภัณฑตามขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ 5.

รับผิดชอบวัตถุดิบสําหรับการบรรจุหีบหอในสวนของปริมาณและการ

จัดเก็บ

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 01/10/2563ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบชิ้นงานกอนสงออก 2.ตรวจสอบชิ้นงานขาเขา 

3.ตรวจวัดชิ้นงานใหไดตามมาตรฐาน 4.และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .052 039 505

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 26/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานคลังสินคา ลักษณะงาน 1.รับเขาสินคาจากผูขายเขาสูคลังสินคา 2.ตรวจสอบปริมาณ

สินคาขาเขา 3.จัดเก็บและบงชี้ชิ้นงานและผลิตภัณฑในคลังสินคา 4.ดู

แลพิ้นที่ในการปฏิบัติงานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ 5.ทําการ

บรรจุผลิตภัณฑสําหรับการสงออกภายนอกบริษัท 6.วัสดุสิ่งของที่เตรียม

ตองเปนไปตามรายการที่เลือก 7.สงมอบวัสดุสิ่งของถูกตองครบถวนดวย

ความปลอดภัย

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 01/10/2563

โทร .052 039 505

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

พนักงานปฏบัิติการผลิต (บานไข

เชียงใหม)

ประจําบานไข สันทราย-แมโจ จ.เชียงใหม มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

สวัสดิการ เงินเดือน โอที เบ้ียขยัน โบนัส ปรับเงินเดือนทุกป ประกันสังคม

 ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กิจกรรมสันทนาการ ปใหม กีฬา

 ทองเที่ยวประจําป คารักษาพยาบาล

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 01/10/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

2 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 27/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

พนักงานปฏบัิติการตัดแตงเนื้อ ประจําเบทาโกรชอปเชียงใหม สวัสดิการ เงนิเดือน โอที เบ้ียขยัน โบนัส 

ปรับเงินเดือนทุกป ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กิจกรรมสันทนาการ ปใหม กีฬา ทองเที่ยวประจําป คารักษาพยาบาล

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 01/10/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

2 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

พนักงานปฏบัิติการขับรถ (ขนสง

สินคา)

ประจํา จ.เชียงใหม,ลําพูน,ลําปาง ขับรถยนตคลองและมีใบขับขี่ สวัสดิการ

 เงนิเดือน โอที เบ้ียขยนั โบนัส ปรับเงนิเดือนทุกป ประกันสังคม ประกัน

อุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กิจกรรมสันทนาการ ปใหม กีฬา 

ทองเที่ยวประจําป คารักษาพยาบาล

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 01/10/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

ม.3/ขึ้นไป3 20 ปขึ้นไป

หนา้ 28/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

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

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

พนักงานชั่วคราว PC เชียรสินคา ประจําบูธในหางริมปง จ.เชียงใหม สวัสดิการ เงินเดอืน โอที เบี้ยขยัน 

โบนัส ปรับเงินเดือนทุกป ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ กิจกรรมสันทนาการ ปใหม กีฬา ทองเที่ยวประจําป คา

รักษาพยาบาล

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม ชวงเวลาทํางาน ศุกร-อาทิตย 

ปดรับสมัคร 01/10/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

1 20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./-

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

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

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

หนา้ 29/29


