
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ที.เอ็น.เจ การบัญชีและกฏหมาย จํากัด พนักงานบัญชี

232/4  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 - ปวส./บัญชี

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

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน บัญชี
และดานกฎหมาย

ปดรับสมัคร 31/03/2561

โทร .053-511034 , 086-4287488

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 2. อายุ 18 ปข้ึนไป - 45 ป 3. การศึกษาต้ังแต ป.6
 - ม.6 4.. สามารถทํางานลวงเวลา หรือ ทํางานเปนกะได 5. สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว **สวัสดิการบริษัทฯ : คาเบ้ียขยัน คาหอง คา
ชํานาญการ คาแรงงานหนัก อาหารกลางวัน ฯลฯ *** 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง อัตราคาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/3/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

30 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 1/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางเทคนิค 1. เพศชาย อายุ 21 - 35 ป 2. ปวส. ชางเทคนิค ทุกสาขา 3. สามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานกะได 4. หากมีประสบการณในตําแหนงงานจะพิจารณา
เปนพิเศษ 5. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงาน
ไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  Nื/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/3/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

ปวส./4 21 ปข้ึนไป

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานออกบิล - 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้า
พลาสติก 

ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานหัวหนาแผนกบัญชี
การเงิน

มีประสบการณดานบัญชี ปดงบการเงินได มีพ้ืนฐานบัญชี 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้า
พลาสติก 

ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-581412-3

1 22 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

โทร .053-581412-3

หนา้ 2/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานฝายผลิต ทํางานเขากะได 

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

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้า
พลาสติก 

ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานชางอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางาน มีความรูในการบํารุงรักษาและซอมได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

4 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางกล
อุตสาหกรรม,ไฟฟา
,ชางยนต

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานหองช่ังนํ้าหนัก สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานเสมียนจัดสง - 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-581412-3

1 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 24 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

โทร .053-581412-3

หนา้ 3/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิต ผานการเกณฑทหารแลว มีความอดทน สูงานหนัก สามารถเขากะกลางคืนได 

89/2 ถ.ทางหลวง 11  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตส่ิงทอ ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-581516-8

สํานักงานรัตนการบัญชีลําพูน พนักงานบัญชี หากมีประสบการณการใชงานโปรแกรมบัญชีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

2 ไมเกิน 30 ป ม.6/ข้ึนไป

3 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี /
สาขาท่ีเก่ียวของ

126/1  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ รับทําบัญชี ปดรับสมัคร 28/03/2561

e-mail:rattana.acelamphun@gmail.com

โทร .053-531038 ,0617929574

บริษัท อ่ีเจ้ิงอุตสาหกรรม จํากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร สงสินคาในเขตพ้ืนท่ีและตางจังหวัด มีใบอนุญาตขับข่ีรถเทรลเลอร หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาตขับขีชนิดท่ี 3 ข้ึนไป 

117  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ลําไยอบแหง พืช ผัก ผลไมดอง ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-552078-9

1 21 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-552078-9

หนา้ 4/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยธุรการฝายขาย หากมีความรูภาษาอังกฤษจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 28/03/2561

โทร .053-597121-2

หางหุนสวนจํากัด บอสตันแมนเนจเมนท แมบาน ประจําไฟฟาลําพูน 

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp

1 35-55 ป.6/-

1 22 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป การตลาด
 บัญชี เลขา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

หางหุนสวนจํากัด บอสตันแมนเนจเมนท แมบาน ประจําไฟฟาลําพูน 

51/1  หมู 7  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาด ปดรับสมัคร 28/03/2561

e-mail:youngwanna@hotmail.com

โทร .0850398665

สหกรณการเกษตรปาซาง เจาหนาที่สินเช่ือ มีใบขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต 

445   หมู 1  ต. ปาซาง เพศ หญิง

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,830  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สหกรณการเกษตร ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-520441

1 35-55 ป.6/-

1 ไมเกิน 35 ปวส./ทุกสาขา

โทร .053-520441

หนา้ 5/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

HR Supervisor (Payroll) - สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms Office ไดเปนอยางดี - มี
ประสบการณดาน Payroll อยางนอย 1- 2 ปข้ึนไป จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ - สามารถใชโปรแกรม Payroll เคร่ืองบันทึกเวลา เก็บรวบรวม 
ตรวจสอบขอมูลการมาปฏิบัติงาน รวมถึงการจายคาจางของพนักงานได - มี
ความรูเก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. - มีทักษะใน
การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย - มี
ความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา มีความละเอียด
รอบคอบในงาน รับผิดชอบตองานไดดี และสามารถทํางานภายใตภาวะกดดัน
ได บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ 
299 ม.10 ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 โทรศัพท: 0-5356-9999 ตอ 
302, 303 E-Mail : pimlapat_l@sus.co.th 

1 26 ปข้ึนไป ป.ตรี/ บริหารธุรกิจ 
การจัดการ บริหาร
ทรัพยากรมนุษย หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

302, 303 E-Mail : pimlapat_l@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 
โทร .053-569999
โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล พนักงาน Front office พารท

ไทมประจําโรงแรม
โรงแรมนอนลําพูน รับสมัครพนักงานทํางานพารทไทมประจําเคาทเตอร รับ
ลูกคาชวงเย็น และสรุปรายงานประจําวัน สําหรับผูท่ีสนใจทํางานพิเศษ มี
โอกาสไดเรียนรูระบบการบริหารจัดการโรงแรม สนใจติดตอ คุณเอก 
0923328899 หรือ Line id: aek_athippong 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 4,000 บาท/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน18.00-22.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 30/03/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

1 18-30 ปวช.-ปวส./

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899
หนา้ 6/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง มีประสบการณทางดานชางมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ (รายไดรวม 10,000
 บาท ข้ึนไป)ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี :ชุดยูนิฟอรม,โบนัส
ประจําป , 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 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร -

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

3 20 ม.6-ปวช/ชางเทคนิค

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางไฟฟา - มีประสบการณทางดานติดต้ังระบบไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ (รายไดรวม 
11,500 บาท ข้ึนไป) 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 11500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร -

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางไฟฟา

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร

2 /

2 20 ปวส./ชางไฟฟา

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร

โทร .053- 582-650 fax 053-581945
หนา้ 7/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 10/3/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานบัญชี **ดวนที่สุด** - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การบัญชี 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตงาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/2/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานเตรียมพรีมิกซ 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 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

โทร .053 581 444

หนา้ 8/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 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 ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.

1 18 ปข้ึนไป ม.3/-

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 
แผนกผลิต

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 ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หางหุนสวนจํากัด บอสตันแมนเนจเมนท แมบาน

51/1  หมู 7  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 305  บาท สวนสูง 150  นํ้าหนัก50 กก ข้ึนไป  ชวงเวลาทํางาน7.00-16.00  

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาด ปดรับสมัคร 15 มีนาคม61

e-mail:youngwanna@hotmail.com

3 35 ป.4 - ป.6/

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .0850398665

หนา้ 9/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก 
ดวน!!!

1.วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือมี
ประสบการณในการทํางานมากอน 2.มีความรูและสามารถถอดประกอบ
แมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 3.หากสามารถใชเคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด, 
เครืองเจียระไน เคยผานงานดานซอม/สรางแมพิมพ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
4.สามารถทํางานนอกเวลาเปนกะได 5.มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 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 

1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขาชาง
กลโรงงาน เทคนิคการ
ผลิตหรือมี
ประสบการณในการ
ทํางานมากอน

ฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก
หัวพูกัน

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   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน ปดรับสมัคร ไมกําหนด

1 20-35 ม.3/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144
หนา้ 10/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Safety Officer -รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยตาง  ๆเชน งานเอกสาร/ตรวจไซดงาน/
อบรมพนักงาน อ่ิน  ๆ-มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสงใบสมัครมาท่ี 
porntiwa@spbengineering.com โทร 053-581808 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 2561

e-mail:-

โทร .053-569888

1 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โทร .053-569888

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ 
งาน Clean room ระบบระบายอากาศ ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทํา
เอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆมีประสบการณ 3 ปข้ึนไป สงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 2561

e-mail:-

โทร .053-569888

1 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569888
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการบรรจุ
อาหารสัตว

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 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 20 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 
แผนกคลังสินคา

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 ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 
แผนกผลิต

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 ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! - มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, -
 คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 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 มีนาคม 2561หรือจนกวาจะไดเต็มอัตรา

e-mail: saleuid@gmail.com , 

2 23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

sent999@hotmail.comโทร .053-582789 , 081-7839506

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ิง ดวน..!!! - มีประสบการณในการใชเคร่ืองมิลล่ิงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, -
 คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561หรือจนกวาจะไดเต็มอัตรา

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.comโทร .053-582789 , 081-7839506

2 23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504โทรศัพท 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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