
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

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

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

 ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ป
ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
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 30 มิถุนายน 2561หรือจนกวาจะไดเต็มอัตรา

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

โทร .053-582789 , 081-7839506โทร .053-582789 , 081-7839506

หนา้ 1/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางเช่ือม 1. มีประสบการณงานเช่ือม อยางนอย 1 ป 2. มีความขยัน อดทน สนใจ
ติดตอ 053-525021-4 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 10-6-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1. สามารถอานแบบงานได 2. สามารถใชเคร่ืองมือวัดแบบละเอียดได 3. มี

1 23 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./

5 23 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกลบริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1. สามารถอานแบบงานได 2. สามารถใชเคร่ืองมือวัดแบบละเอียดได 3. มี
ความขยัน อดทน ทํางานลวงเวลาได สนใจติดตอ 053-525021-4 ตอฝาย
บุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 10-6-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันฝายผลิต,
คลังสินคา,แมบาน

มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในวันหยุดและทํางาน
ลวงเวลาได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง 150 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/06/2561

5 23 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

100 18-45 ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/06/2561

โทร .053-421389 ตอ 322
หนา้ 2/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขับรถหัวลาก**ดวน** มีใบอนุญาตขับรถ ท.3 หรือ ท.4 รูจักเสนทางในการขนสงสินคา ลาดกระบัง 
ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/06/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานเปนกะได มีประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร 

4 23-40 ม.6/ข้ึนไป

2 23-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร หรือ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/06/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff 2 23-35 สามารถทํางานเปนกะได มีประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร 

106/5  หมู 8  ต. สารภี อ. สารภี  จ. เชียงใหม  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-421389 ตอ 322 ปดรับสมัคร 25/06/2561

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 10 23-35 สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดไดตามท่ีบริษัทฯ กําหนด **ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม สาขาสงเสริมการเกษตร พืชไร กีฏวิทยา 

106/5  หมู 8  ต. สารภี อ. สารภี  จ. เชียงใหม  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ป.ตรี/สงเสริม
การเกษตร พืชไร กีฏ
วิทยา หรือสาขาท่ี

เก่ียวของ

ป.ตรี/วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

วิศวกรรมอาหาร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-421389 ตอ 322 ปดรับสมัคร 25/06/2561

เก่ียวของ

หนา้ 3/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีคลังสินคา สามารถทํางานเปนกะ ประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต 1 ปข้ึนไป สามารถ
ขับรถฟอรคลิฟไดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 
สาขาดานโลจิสติกส 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/06/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขายตางประเทศ มีประสบการณดานการขายหรือการตลาด อยางนอย 1-2 ป ใชภาษาอังกฤษ
ไดระดับดี หากพูดภาษาจีน/ญ่ีปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

6 23-35 ป.ตรี/โลจิสติกส การ
จัดการ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

2 25-35 ป.ตรี/ข้ึนไป การขาย 
การตลาด หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/06/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีแผนกทรัพยากรมนุษย มีประสบการณในการทํางานบุคคล 1-2 ปข้ึนไป หากมีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/06/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน 2 38 ปข้ึนไป มีประสบการณในการทํางานระดับผูจัดการ 3-4 ปข้ึนไป หากมีประสบการณ
การทํางานบัญชีผานนระบบ SAP และบริหารจัดการเก่ียวกับ BOI จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี อ. สารภี  จ. เชียงใหม  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ป.ตรี/- ป.โท สาขา
บัญชีและการเงิน หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของ

เก่ียวของ

2 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-421389 ตอ 322 ปดรับสมัคร 25/06/2561
หนา้ 4/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. สมายลมอเตอร ชางซอมบํารุงรถจักรยานยนต ประกันสังคม ชุดพนักงาน คาลวงเวลา 

388/3  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายรถมอเตอรไซต ปดรับสมัคร 25/06/2561
e-mail:mysmilemotor@gmail.com
โทร .094-6188882

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด เจาหนาท่ีปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ

มีใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.วิชาชีพ) หรือจบ
การศึกษาในสาขาท่ีรับรองเปน จป.วิชาชีพ 

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

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

2 22-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ความปลอดภัย
และชีวอนามัย

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

ปดรับสมัคร 25/06/2561

โทร .053-597121-2

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Dimension Inspector 1 22-35 ม.6-ปวช/ไมระบุ 1.มีประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบงานดวยเคร่ืองมือวัดมากอน หากมี
ประสบการณตรงเก่ียวกับงาน Plastic injection มากอนจะพิจารณาเปน
พิเศษ 2.สามารถใชเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐาน เชน Micrometer, Vernier caliper 
ได 3.หากมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดละเอียดประเภท 
Non-contact (Smart scope, Quick vision, OGP) หรือเคร่ืองมือวัดแบบ 
3 แกน (CMM) มากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 4.สามารถใชProgram 
Computer พ้ืนฐาน เชน Excel, Word ได 5.สามารถเขากะได, ทํางาน
ลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานเปนทีม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก สวนสูง ไมตํ่ากวา 150  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com ปดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561

 คาจาง พิจารณาตามความสามารถ  บาท

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

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com ปดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561

โทร .053-584230 fax: 053-584231
หนา้ 5/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟค ใชโปรแกรม MS Office, Photoshop / illustrator 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ 
ปายโฆษณา

ปดรับสมัคร 25/06/2561

e-mail:idd999@hotmail.com 

โทร .
053-534454,081-7831770,053-562442

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบารุง ระบบอานวย คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง

1 20-40 ปวช./หรือเทียบเทา - 
ป.ตรี ไมจํากัดสาขา

1 31-30 ปวส.ข้ึนไป/ ไฟฟา บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบารุง ระบบอานวย
ความสะดวก

คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ -จบการศึกษาข้ันตา ปวส. ดานไฟฟากาลัง หรือ เคร่ืองกลหรืออ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ -มีประสบการณในงาน อยางนอย 1 ป (ในงานการซอมบารุง
รักษาโรงงาน/เคร่ืองปรับอากาศ/ปมนา) รายละเอียดตาแหนงงาน - ตรวจเช็ค
ระบบอานวยความสะดวกตามแบบฟอรมของเคร่ืองจักรและเปนไปตามแผน
หลัก - ทาการซอมบารุง ระบบอานวยความสะดวกตามแผนหลักประจาป - 
ควบคุมเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพดี - ทางานตามใบรองขอ ตาม
ระยะเวลาท่ีกาหนด - รายงานขอมูล และปญหาการปฏิบัติงานตอหัวหนางาน
เม่ือพบปญหา 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 

1 31-30 ปวส.ข้ึนไป/ ไฟฟา 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591

หนา้ 6/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Sales Manager Qualifications: - Thai Nationality, Male or female, age 35 years old 
up - Bachelor Degree or higher in any fields - Minimum of 5 
years’ experience in sales / experience in architecture and 
fenestration and added plus - Experience in sales team 
management - Strong decision making & problem solving skills. - 
Good negotiation & management skills. - Possess mathematic 
and analytical skills. - Good command of interpersonal skills. 
English and computer literate, Microsoft Office in particular, other 
languages a benefit - Able to travel 50% of the time. 
Responsibilities: - Responsible for business planning and sales 
strategy to achieve new business sales and profit targets - 

1 ป.ตรี/

strategy to achieve new business sales and profit targets - 
Expanding the markets and keep relationship with existing clients 
and distributors. - Implement sales campaigns - Reviews and 
inform the business regarding market trends, product needs and 
competitive environment - Responsible for developing and 
closing new sales and expanding a dealer network - Attendance 
at local, regional, and international trade shows and fairs - Gather 
market intelligence to identify targeted markets and prospective 
customers - Maintain a current and accurate knowledge of 
competitor products, be able to highlight their disadvantages and 
promote relevant benefits

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 7/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Product Manager Qualifications: - At least 5 year(s) of working experience in a 
related field is required for this position. - Thai nationality - 
Bachelor’s Degree in Industrial engineering or related field - Be 
proficient in using MS. Office and Auto CAD. - Working experience 
in Fabrication/Installation Doors and Windows will be an added 
advantage - Proficient in English, additional languages a plus. - 
Good personality and interpersonal skill - Available to travel 
abroad Job Responsibilities: - Trainer to potential customer on 
site for Fabrication process. - Lead to the project of external 
installation and customer service. - Monitor production 
operations to perform / improve effectively and meeting 

1 ป.ตรี/

operations to perform / improve effectively and meeting 
standard. - Study improvement alternative for meeting or beyond 
customer expectation - Support Products development and 
Process improvement. - Study and emphasize for production 
improvement or alternative technique and adapt to existing 
production process - 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. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

หนา้ 8/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด General Manager, 
Operations

Qualifications: -Thai Nationality - Work-based in Chiang Mai - 
Education: Bachelor or Master’s degree of Industrial Engineering, 
Math, Statistics or any related field -Experience: 10 years’ 
experience with at least 5 years experience in management level 
- Good presentation and communications skills (written/verbal). - 
Able to work independently. - Work under pressure, service 
minded, result-oriented and independent and self-motivated - 
Excellent analytical and problem-solving skills - Pro-active with 
excellent communication and interpersonal skills and sociable - 
Possess strong leadership abilities with excellent analytical, 
planning and organizational skills Responsibilities:  Manage and 

1 ป.ตรี/Industrial 
Engineering, Math, 
Statistics or any 
related field

planning and organizational skills Responsibilities:  Manage and 
control overall production and supply chain processes, staff and 
supporting activities to meet requirements timely, efficiently, 
safely and effectively and link/align to business direction, cost 
effectiveness and customer requirements.  Review operation 
flow and process to constantly seek optimization of operation 
service, quality, and costs.  Initiate and manage new initiatives 
to enhance operation.  Ensure optimization of Operations 
staffing.  Manage, develop and improve all aspects of 
manufacturing operations and performance by setting challenging 
goals and plans as well as budget and manpower planning.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

หนา้ 9/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Product Design Engineer Qualifications: - Bachelor's Degree in Engineering or related fields -
 3-5 years’ experience in Engineering field (machining process – 
Control, improve, design). - Able to operate Auto CAD, 2D and 3D 
Design - Have designing skill (experience or involve) in process or 
training passed  - Have experience in ex-work in door / window 
hardware manufacturing , electronic lock would be an advantage 
JOBS DESCRIPTION: - Generate and implement cost-effective 
design, modifications to help improve safety, reliability and 
throughput. - Develop a project specification with colleagues, 
often including those from other engineering disciplines. - 
Develop, test and evaluate theoretical designs. - Discuss and 

1 25-35 ป.ตรี/Engineering or
 related fields

Develop, test and evaluate theoretical designs. - Discuss and 
solve complex problems with manufacturing, sub-contractors, 
suppliers and customers (if any). - Reporting constantly in 
assigned task to superior and performs good self-presentation to 
high lever supervisor or customer. - Traveling is required for 
domestic or international occasionally. - Ensure that the product 
can be made with reliably and that it will perform consistently in 
specified operating environments. - Independence projects 
management using engineering principles and techniques.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 10/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด หัวหนาแผนกคลังสินคา-ขาเขา Qualification: -เพศชาย อายุ 30 ปข้ึนไป -จบการศึกษา ข้ันตา ปวส. ข้ึนไป
 ทุกสาขา - มีประสบการณในงานคลังสินคาหรืองานบรรจุสินคา อยางนอย 3
 ปข้ึนไป - มีประสบการณในการเปนหัวหนางานอยางนอย 1 ป -สุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ / ผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน - 
สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางดี -สามารถขับข่ีรถโฟล
คลิฟได / ใชโปรแกรม ERP ดานคลังสินคาได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 Responsibilities: -ควบคุม ดูแล การรับ - จาย สินคา วัตถุดิบ และควบคุม
กระบวนการ Incoming ใหมีความถูกตอง - ตรวจสอบ ดูแล จานวนสินคา
,วัตถุ ใน Inventory ใหมีความถูกตอง ตรงตามระบบ Oracle และช้ินงานจริง
 - วางแผนกาลังคน และการทางานของพนักงานในแตละวัน,สัปดาห - จัดทา 
Incoming material schedule ประจาสัปดาห / ประจาเดือน - ควบคุม

1 ปวส.ข้ึนไป/

Incoming material schedule ประจาสัปดาห / ประจาเดือน - ควบคุม
ติดตามอุปกรณเคร่ืองมือวัด/เคร่ืองจักร/อุปกรณตาง ใๆนหนวยงาน
ควบคุมดูแลกระบวนการ - ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ : 
Production / Planning / Purchasing และอ่ืน  ๆ- ตรวจติดตามแผนการทา
งานในแตละวัน/สัปดาห สรุปรายงานรอบสัปดาห - ทบทวนและตรวจสอบ
รายงาน obsolete material ประจาเดือน /การบงช้ีสินคา การจัดเก็บและ
ถนอมรักษาในพ้ืนท่ีคลังสินคาประจาเดือน - สรุปยอดนับสตอกประจาเดือน -
 ตัดสินใจแกไขปญหา ในกระบวนการใหกับพนักงาน / Leader - ควบคุมดูแล
 สงเสริม กิจกรรม 5S / Safety

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.ome-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 11/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบารุงโรงงาน คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ - จบการศึกษา
ข้ันตา ปวส. ดานชางกลโรงงาน /ไฟฟา หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ -สามารถทา
งานเปนกะได ทางานลวงเวลาได - มีประสบการณในงานชาง ในสาย
อุตสาหกรรมจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดตาแหนงงาน - ซอมบา
รุง แกไข เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต - บารุงรักษาเชิงปองกันประจาวัน/
เดือน/ปหรือ ตามระยะเวลาท่ีกาหนด - ซอมบารุงเชิงแกไขเฉพาะหนา การ
แกไขเชิงปองกัน การวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา - ทากิจกรรมซอม
บารุงโดยพ้ืนฐานท้ังทางดานไฟฟา อิเล็คทรอนิกส เชิงกล และระบบอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ - ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรท่ีใชงาน รวมถึงการเก็บประวัติ และ
บันทึกขอมูลตาง  ๆปฏิบัติงานซอมบารุงใหญ, งานโปรเจค, งานปรับปรุง
เคร่ืองจักร และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย - ทากิจกรรมคนหาส่ิงปกติท่ี

1 21-30 ปวส.ข้ึนไป/เคร่ืองกล, 
ไฟฟา หรือสาขาอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ

เคร่ืองจักร และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย - ทากิจกรรมคนหาส่ิงปกติท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในฝายผลิต รวมท้ังกิจกรรมดุแลรักษา วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ
ตาง  ๆอยางเปนระเบียบเรียบรอย - ทากิจกรรมปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยการคนหาสาเหตุ / วิธีแกไข / ประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของในสวนของ
เคร่ืองจักรท่ีรับผิดชอบ - แจงหรือ รองขอ spare part สาหรับใชในงานซอม
บารุงในสวนของเคร่ืองจักรท่ีรับผิดชอบอยู -ปรับปรุง / แกไข / เสนอแนะวีธี
การทางาน เพ่ือลดการสูญเสียตาง  ๆเชน เวลา ,คาใชจาย หรือยืดอายุการใช
งานของเคร่ืองจักร - ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591

หนา้ 12/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานทาความสะอาด 
(แมบาน)

คุณสมบัติผูสมัคร -เพศหญิง -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -มี
ประสบการณในงานทาความสะอาด /แมบาน อยางนอย 1 ป -หากอยูในพ้ืนท่ี
ไกลเคียงจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดของงาน -ดูแลและทา
ความสะอาดอาคาร พ้ืนท่ี อาคารสานักงาน และอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อานวยความสะดวกและใหบริการ ผูบริหาร แขก หรือ
บุคคลภายนอกท่ีมาติดตองาน และงานกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ หญิง
อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

1 ป.6/

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานดูแลโรงงานท่ัวไป คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย (ตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -ไมจา
กัดวุฒิการศึกษา -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ รายละเอียดตาแหนงงงาน
 - ทาความสะอาดพ้ืนท่ีท่ัวไปนอกตัวอาคารของบริษัทฯ -เก็บขยะตามจุด
ตางๆของบริษัทฯ ไปยังจุดรวมขยะ - บันทึกปริมาณขยะตามแบบฟอรมท่ีกา
หนดให -ดูแล ตัดแตง บารุงรักษา รดนาสวนของบริษัทฯ และดูแลความ
เรียบรอยของสนามกีฬา -จัดเตรียมและเคล่ือนยาย ถังนาด่ืมไปยังจุดตาง  ๆ
ของบริษัทฯ - ตรวจสอบดูแลรักษา และทาการซอมแซมทรัพยสินบริษทฯ -
ใหบริการงานอานวยความสะดวก แกหนวยงานตาง  ๆท่ีรองขอ - ปฏิบัติตาม
แผนการซอมบารุงและดูแลรักษาพ้ืนท่ีและทรัพยสินของบริษัทฯ - ตรวจสอบ
และจัดการถังดักไขมันในบริษัทฯ 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย
อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

1 ป.6/

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

หนา้ 13/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย/เพศหญิง -จบการศึกษาข้ันตา ม. 3 ข้ึนไป (เพศ
ชายตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
 /มีความละเอียดรอบคอบ -สามารถทางานเปนกะ และทางานลวงเวลาได 
รายละเอียดงานตาแหนงพนักงานคลังสินคา - การควบคุม, ตรวจสอบ และ
ดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิตใหผลิตภัณฑเปนไปตามขอกาหนดตาง  ๆ
รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต (IPQC) และ ตรวจสอบคุณภาพ
กอนการสงออก (Outgoing Inspection). - การปฏิบัติตามเอกสารการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน -การบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑให
ถูกตองครบ - การส่ือสารใหกับพนักงานในกระบวนการผลิตเก่ียวกับปญหา
คุณภาพท่ีตรวจพบ 

1 ม.3 ข้ึนไป/

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย / เพศหญิง -จบการศึกษาข้ันตา ม. 3 ข้ึนไป 
ผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -
สามารถทางานเปนกะ และทางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝาย
ผลิต -ปฏิบัติงานในสายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร  ทาความสะอาด
ช้ินงาน 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

10 21-40 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

หนา้ 14/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Supervisor  แผนก Planning 1. ประสบการณการวางแผนการผลิตอยางนอย 2-3 ป 2. สามารถใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms Office ไดเปนอยางดี  3. มีความสามารถใน
การวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถ
ผลิตสินคาไดตรงและทันความตองการของลูกคา 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2561

2 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล
หรืออุตสาหการหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

สงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนท่ีสุด*

-ตรวจเช็คสิทธิผูใชบริการโรงพยาบาล -ติดตอประสานงานกับท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอก -และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย ***สวัสดิการ*** -
เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกัน
อุบัติเหตุกลุม 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 31/5/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 อายุไมเกิน 
35 ป

ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารธุรกิจ , 
คอมพิวเตอรธุรกิจ ,
การจัดการ และสาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
หนา้ 15/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Engineer Analysist แผนก 
Quality Control

1. ชายผานการเกณฑทหารหรือศึกษาวิชาทหาร 2. สามารถใชคอมพิวเตอร 
และโปรแกรม Auto Cad , Ms Office ,Solid Work ไดเปนอยางดี 3. มี
ประสบการณ อยางนอย 1 - 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 4. ความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับการคิดตนทุนการผลิต/ ความรูดาน Drawing 5. มี
ความสามารถในการวิเคราะห NG/Defect พรอมการจัดเก็บขอมูล ไดเปน
อยางดี 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technician แผนก 
Maintenance

1. มีประสบกาณงานดานชางซอมบํารุง 1-2ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 2. สามารถทํางานลวงเวลาและเขากะได 3. สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมี
โรคประจําตัว 4. ผานการเกณฑทหารหรือศึกษาวิชาทหาร 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 20 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส / สาขา
ไฟฟากําลัง หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 16/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technician แผนก Mold 
Marking

1. สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Auto Cad , Ms Office ไดเปน
อยางดี 2. มีประสบการณ อยางนอย 1 - 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 3. มีความรูดานเทคนิคการผลิต / ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแมพิมพ / 
ออกแบบ Jig Fixture / Drawing 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ ปดรับสมัคร วันน้ี - 31 กรกฎาคม 2561

2 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร วันน้ี - 31 กรกฎาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด นักเคมี Knowledge in titration and laboratory equipment as UV and AA 
will be an advantage. Knowledge in ISO quality and 
environmental management system will be an advantage. 
สวัสดิการ คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา
 ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 1/6/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Science, 
chemistry or 
equivalent in 
related field.

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 17/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) มีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม หรือจังหวัดลําพูน สามารถตรวจเช็คและ
ดูแลรักษารถยนตและรถบรรทุกได หากมีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุกหรือมี
ประสบการณในการขับรถรับ-สงผูบริหาร 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา,คาเดินทาง เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 1/6/2018

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 1/6/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Knowledge in ISO quality and environmental management 
system will be preferable. Knowledge in CAD skill and 
ISO/TS16949 will be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา 
โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 1/6/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
Electronic 
engineeringor 
equivalent in 
related field.

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108
หนา้ 18/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Inspector (ตรวจสอบคุณภาพ) สามารถทํางานเขากะกลางคืนไดและมีความรับผิดชอบสูง หากเคยมี
ประสบการณดาน QC และเคยใช Microscope จะพิจารณาเปนพิเศษ 
สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบ เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดู
บุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามคาแรงข้ันตํ่าจ.
ลําพูน  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 28/5/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 22 ป ข้ึนไป ม.6/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด พนักงานขับรถสงนม (รถ6ลอ) ขับรถยนต(เกียรธรรมดา)ได มีใบขับข่ีรถยนต ประเภท 2 เดินทางไป
ตางจังหวัดได 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 23/06/2561

e-mail:cmd_co@hotmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด เจาหนาท่ีตรวจคุณภาพนม 
(QC)

ขับรถยนต(เกียรธรรมดา)ได มีใบขับข่ี ทํางานเปนกะได 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 23/06/2561

e-mail:cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตรี/

2 ไมจํากัดอายุ ม.3/ทุกสาขา

e-mail:cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856
หนา้ 19/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด เจาหนาท่ีการเงิน ขับรถยนต(เกียรธรรมดา)ได มีใบขับข่ี ทํางานลวงเวลาได 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ หญิง

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 23/06/2561

e-mail:cmd_co@hotmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด พนักงานสตอก มีใจรักงานบริการ ทํางานลวงเวลาได 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 23/06/2561

โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856

2 ไมจํากัดอายุ ม.3/ทุกสาขา

1 ไมจํากัดอายุ ปวส./การเงิน/การ
บัญชี/หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 23/06/2561

e-mail:cmd_co@hotmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด พนักงานสโตร ขับรถยนต(เกียรธรรมดา)ได มีใบขับข่ี ทํางานลวงเวลาได 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 23/06/2561

e-mail:cmd_co@hotmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด พนักงานตลาด ขับรถยนต(เกียรธรรมดา)ได มีใบขับข่ี สามารถออกตางจังหวัดได ทํางาน
ลวงเวลาได 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 23/06/2561

e-mail:cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856

โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856
2 ไมจํากัดอายุ ปวส./การตลาด/การ

จัดการ/หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 ไมจํากัดอายุ ปวช./ทุกสาขา

e-mail:cmd_co@hotmail.com

โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856
หนา้ 20/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

เจาหนาท่ีบัญชีตนทุน ประสบการณดานบัญชีตนทุนโรงงาน 3-5 ป 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 23/06/2561

โทร .053-552683-6

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด พนักงานลงสินคา - 

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

4 25-35 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตรี/บัญชี หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 23/06/2561

โทร .053-982650

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด พนักงานบัญชี - 

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 23/06/2561

โทร .053-982650

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานชางซอมบํารุงท่ัวไป มีใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและ
เพชรตัด

ปดรับสมัคร 23/06/2561

1 25-35 ม.3/ข้ึนไป

1 25-35 ปวส./

เพชรตัด

โทร .053-526130 053-526444
หนา้ 21/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

key Account Manager At least 2-3 years experiences with managerial role. Fluent in 
spoken and written English. Good Skill on Negotiation. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 23/06/2561

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท ก.ทวีทรัพย อุตสาหกรรม จํากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย - สามารถเวียนกะทํางานได - ทํางานลวงเวลาได ทํางานในวันหยุดได - มี
ความซ่ือสัตย อดทน สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได - ทํางานรวมกับผูอ่ืน

1 25-45 ม.3-ปวช./

2 27-45 ป.ตรี/Bachelor's 
degree or higher in 
Marketing or 
related fields.

ความซ่ือสัตย อดทน สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได - ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดเปนอยางดี - คาจางคาแรงข้ันตํ่า+สวัสดิการอ่ืน  ๆระยะเวลาทํางานตาม
เวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด 

97  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

โทร .053-597181,081-6732009

บริษัท กสิสุรีย จํากัด พนักงานหองแลป(ควบคุม
คุณภาพ)

ลักษณะงาน ตรวจวัดความช้ืนของรําสกัด มีเบ้ียขยัน โบนัสประจําป ยูนิฟอรม
 ประกันสังคม ประกันชีวิต สามารถเขากะได 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานเขากะ 8.00-16.00น. 16.00-00.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร -

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม หลอม หลอมอลูมิเ

1 21-45 ม.6-ปวช/ไมจํากัด

พืชและสัตว

โทร .053-584302-5
หนา้ 22/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Key Account Manager รายละเอียดของงาน Receive order from customer, communicate 
with customer about production capacity , delivery date 
confirmation , shipment plan and shipping instruction. Sourcing 
new materials and contact supplier for the new project. 
Responsible for all communication with customer. Follow up all 
jobs of sales division and can give advise to other division if and 
problem. Back up and jump in for the issues which cannot be 
solve or raise up to Merchandising manager. คุณสมบัติผูสมัคร At 
least 2-3 years experiences with managerial role. Fluent in 
spoken and written English. Good Skill on Negotiation. Strong 
interpersonal and communication skills, strong leadership skill 

2 27-45 ป.ตรี/ข้ึนไป

interpersonal and communication skills, strong leadership skill 
and teamwork. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 22/6/2561

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

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

หนา้ 23/23


