
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานบํารุงรักษา 3 18-40 ปวช./ชางกล ปวช.ชางกลอุตสาหกรรมหรือเทียบเทา/ไฟฟากําลัง/อิเล็คทรอนิกส เพศ ชาย

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ พนักงานขับโฟลคลิฟท(รถยก) 1 25-40 ป.6/ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป สามารถขับโฟลคลิฟทและรถยนตได เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานยามรักษาการณ 2 30-40 ป.6/ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป สามารถตัดสินใจไดรวดเร็วเม่ือมีเหตุการณท่ีไมปกติเกิดข้ึน เพศ ชาย

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2562
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อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานยามรักษาการณ 2 30-40 ป.6/ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป สามารถตัดสินใจไดรวดเร็วเม่ือมีเหตุการณท่ีไมปกติเกิดข้ึน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก พนักงานขับรถสงสินคา 10 30-40 ป.6/ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป ประสบการณดานขับรถอยางตํ่า 3 ป มีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุก

โทร .053-581412-3 รูจักเสนทางในการสงดี เพศ ชาย

วิศวกรโรงงาน 1 25-40 ป.ตรี/- มีความรูดานเคร่ืองจักร การบริหารการผลิต มีระเบียบวินัยและความเปนผูนํา เพศ ชาย

หัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน 1 30-40 ป.ตรี/บัญชี ป.ตรี บัญชี ประสบการณดานบัญชีอยางตํ่า 3 ป ปดงบการเงินได มีพ้ืนฐานภาษี

เพศ ไมจํากัด

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน ชางติดตั้ง 1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ข้ึนไป ไฟฟา ผานการเกณฑทหารแลว มีความสามารถในการติดต้ัง และซอมแซม

264  หมู 4  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เคร่ืองใชไฟฟา หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/จักรยาน

โทร .053-584891-9

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด ธุรการ 10 20-35 ปวส.-ป.ตรี/- ปวส.-ป.ตรี ตรวจสอบขอมูล รับสงอีเมลล บันทึกการประชุมและจัดเก็บ

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี  คาจาง 9,000-15,000  บาท เอกสารตางๆใหเปนระบบ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน การเงินและบัญชี 10 20-35 ปวส.-ป.ตรี/- ปวส.-ป.ตรี มีความรูความสามารถทางบัญชีและภาษีในระดับพ้ืนฐานข้ึนไป

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป  คาจาง 10,000-15,000  บาท จัดทําบัญชี ระบบ Express ได เพศ ไมจํากัด

โทร .052030203โทร .052030203
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บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด คนพิการ 1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สามารถชวยเหลือตัวเองได เพศ ไมจํากัด

153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3  หมู 7  พนักงานเทปมือ 8 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ คานํ้ามัน คาอาหาร คาลวงเวลา ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

 ต. ทาวังตาล อ. สารภี  จ. เชียงใหม งานเล้ียง ประจําป และตรวจสุขภาพประจําป เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางนํ้ากลางแจง พนักงานกาวประกอบทั่วไป 2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ คานํ้ามัน คาอาหาร คาลวงเวลา ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

e-mail:Por@onsmooththai.com งานเล้ียง ประจําป และตรวจสุขภาพประจําป เพศ ไมจํากัด
โทร .053-325000-6 ตอ 103,105 พนักงานกาวประกอบตว 10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ คานํ้ามัน คาอาหาร คาลวงเวลา ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

งานเล้ียง ประจําป และตรวจสุขภาพประจําป เพศ ไมจํากัด
พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม 10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ คานํ้ามัน คาอาหาร คาลวงเวลา ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

งานเล้ียง ประจําป และตรวจสุขภาพประจําป เพศ ไมจํากัด
บ.โตโยตา เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน ชางเตรียมผิว 2 22-35 ปวช./ชางยนต ปวช.ชางยนต เพศ ชายบ.โตโยตา เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน ชางเตรียมผิว 2 22-35 ปวช./ชางยนต ปวช.ชางยนต เพศ ชาย

99/3  หมู 1  ต. เหมืองงา ชางถอดประกอบ 2 22-35 ปวช./ชางยนต ปวช.ชางยนต เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชางซอมตัวถัง 2 22-35 ปวช./ชางยนต ปวช.ชางยนต เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ขายรถ พนักงานสโตร-บริการซอมตัวถัง 1 22-35 ปวช./ชางยนต ปวช.ชางยนต เพศ ชาย

โทร .053-562777 และสี

พนักงาน Area Sales 2 22-35 ปวช./ข้ึนไป ข้ึนไป ไมจํากัดสาขา สามารถขับรถยนตเกียรธรรมดาและเกียรออโตได

 ไมจํากัดสาขา

บริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน ชางซอมรถจักรยานยนต 1 22-35 ปวช./ชางยนต ปวช.ชางยนต เพศ ชาย

99/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 1  ต. เหมืองงา ชางซอมเครื่องใชไฟฟา 1 22-35 ปวช./ชางไฟฟา ปวช.ชางไฟฟา,อิเล็กทรอนิกส สามารถขับรถยนตเกียรธรรมดาและเกียร

อ. เมือง  จ. ลําพูน ,อิเล็กทรอนิกส ออโตได มีใบขับข่ี เพศ ชาย

ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/ พนักงานติดตั้ง/จัดสงติดตั้ง 1 22-35 ปวช./ชางไฟฟา ปวช.ชางไฟฟา,อิเล็กทรอนิกส สามารถขับรถยนตเกียรธรรมดาและเกียร

เคร่ืองใชไฟฟา ,อิเล็กทรอนิกส ออโตได มีใบขับข่ี เพศ ชาย

โทร .053-093690 พนักงานขายรถจักรยานยนต 1 22-35 ปวช./ข้ึนไป ไมจํากัด ปวช. ข้ึนไป ไมจํากัดสาขา เพศ ชาย

พนักงานขาย-AV 3 22-35 ปวช./ข้ึนไป ไมจํากัด ปวช.ข้ึนไป ไมจํากัดสาขา เพศ ไมจํากัด

พนักงานขาย-HA 3 22-35 ปวช./ข้ึนไป ไมจํากัด ปวช.ข้ึนไป ไมจํากัดสาขา เพศ ไมจํากัด
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บริษัท ต.เจริญยนต บอด้ีเพนท จํากัด ชางเคาะ 2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ประกันสังคม เบ้ียขยัน ชุดพนักงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

41/2   หมู 5  ต. ตนธง อ. เมือง  จ. ลําพูน  ใชโปรแกรม MS office ได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศชาย
ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลมประกันรถยนต ชางผสมสี 1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ประกันสังคม เบ้ียขยัน ชุดพนักงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

โทร .053-092334,095-4524664  ใชโปรแกรม MS office ได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศชาย

บริษัท บีโปรดักสอินดัสตร้ี จํากัด พนักงานทั่วไปแผนกผลิต ม.3 ข้ึนไป ชาย 2 อัตรา หญิง 1 อัตรา ไมจําเปนตองมีประสบการณและ

190  หมู 21  ต. มะเขือแจ  ฝายโรงงาน พรอมท่ีจะเรียนรูงานหลายๆดาน มีความขยัน ต้ังใจ และมีวินัยในตนเอง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

โทร .053-558584,558587

หางหุนสวนจํากัด วิสก้ีเฮาส พนักงานชายสงของ ม.3 สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ีรถยนต มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีคาหอพัก

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรังผ้ึงและสมุนไพรทุกชนิด

3 20-40 ม.3/ม.3 ข้ึนไป

3 18 ปข้ึนไป ม.3/-หางหุนสวนจํากัด วิสก้ีเฮาส พนักงานชายสงของ ม.3 สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ีรถยนต มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีคาหอพัก

1/77  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วัน  บาท เบ้ียขยัน และประกันสังคม ท้ังขับ ท้ังขน ยกของลง เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ขายปลีก-สง เหลา เบียร

โทร .053-581701,081-9529534

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานทั่วไป 2 35-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ ทํางานแอคทีพ คลองงตัว มีไหวพริบ ความรับผิดชอบสูง

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ ละเอียดรอบคอบ มีประสบการณดานเส้ือผามาโดยตรงจะพิจารณาเปนพิเศษ 

อ. เมือง  จ. ลําพูน มีประกันสังคม ชุดพนักงาน โบนัส เพศ หญิง

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม พนักงานข้ึนตัวอยางผา 2 35-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณทางดานงานเส้ือผา สามารถข้ึนตัวอยางเส้ือผา
e-mail:Assign_z@hotmail.com แบบทุกประเภท สามารถสามารถดูแพ็นเทร์ินแกแบบได สามารถสอนงาน
โทร .052-031624,086-3440631,095-1349536 พนักงานได ทํางานไว มีประสบการณดานการคุมงานในการผลิต และ

การผลิตไดเปนอยางดี เพศหญิง อายุ 35-40 ป ข้ึนไป (สวัสดีการ มี
 ชุดพนักงาน โบนัส )

บริษัท อีจิซเทค จํากัด พนักงานฝายผลิต ไมจํากัดวุฒิ สามารถทํางานเปนกะได

101   หมู 4  ต. ออนใต อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกตู Rack19

e-mail:tasayu.s@chevalgrp.com

3 18 ปข้ึนไป ม.3/-

20 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:tasayu.s@chevalgrp.com
โทร .053-921111 ตอ 115,116

หนา้ 3/4



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี จํากัด ผูพิการ 1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ทางการเคล่ือนไหว ชวงเทา หรือขา ท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองได สามารถ

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ ทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี หรือ

อ. เมือง  จ. ลําพูน เสพสารเสพติดทุกชนิด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี 

e-mail:tuanjai@imajthailand.com หรือสารเสพติดทุกชนิด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

โทร .053-552683-6 ชางเช่ือมเครื่องประดับ 5 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี 

หรือสารเสพติดทุกชนิด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

ชางแตงตัวเรือนเครื่องประดับ สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี 

หรือสารเสพติดทุกชนิด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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