
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด เจาหนาที่ฝกอบรม มีความรูทางดานการจัดฝกอบรมเปนอยางดี หากมีประสบการณดานงาน

ฝกอบรมจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 22-30 ป.ตรี/บริหารงาน
บุคคล หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-537652-3

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด ผูชวยผูจัดการแผนกบุคคล มีประสบการณดานงานบุคคลไมนอยกวา 5 ป 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-537652-3

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด คนสวน ตรงตอเวลา ขยันเอาใจใสงาน ดูแลสวนหยอมบริษัท ทําความสะอาดอาคาร
สถานท่ี 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/04/2561ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

เก่ียวของ

1 ไมเกิน 40 ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 40 ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 16/04/2561
โทร .053-537652-3
ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-537652-3

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานบริหารงานโครงการ ควบคุม ประสานงาน และตรวจสอบงานติดต้ังใหเปนไปตามมาตราฐาน 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

10 15 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-35 ป.ตรี/โยธา/กอสราง 
หรือท่ีเก่ียวของ

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานสแกนแพ็คก้ิงสินคา สแกนสินคาและตรวจเช็คสินคา กอนทําการสงมอบตามใบส่ังสินคา 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีบริษัท ใหมีความปลอดภัย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

2 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-107-588. 053-307802
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความสะอาด ทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในบริษัท และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานตามรถ10 ลอ ติดตามรถสิบลอ เพ่ือสงสินคาใหลูกคา 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขับรถ 6 ลอ 10 ลอ สงสินคาใหลูกคา มีประสบการณ พรอมมีใบอนุญาตขับข่ีรถแตละประเภท 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูจัดการประกอบติดตั้ง บริหารงาน และส่ังงานใหพนักงานในแผนกประกอบสินคาตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

8 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

โทร .053-107-588. 053-307802
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขับรถสกูตเตอร ขับรถสงสินคาใหแตละแผนก มีประสบการณ/ไมมีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูชวยแคชเชียร ชวยแคชเชียรคิดเงิน ทอนเงินใหลูกคา มีประสบการณ/ไมมีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

2 21 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) แคชเชียร คิดเงิน ทอนเงินใหลูกคา มีประสบการณ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย เชียรขายสินคา แนะนําสินคา ใหลูกคาท่ีเขามาในราน 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

1 21 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

34 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-107-588. 053-307802
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา ข้ึนสินคา ลงสินคา และงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียง จัดเรียงสินคา เติมสินคา เปล่ียนปายราคา และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

4 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

12 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานรับรถศูนยสีและตัวถัง เบ้ียขยัน ปรับเงินเดือนประจําป ชุดฟอรม ประกันสังคม 

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8,500-9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-525869 ตอ 102

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานบัรับรถศูนยบริการ เบ้ียขยัน ปรับเงินเดือนประจําป ชุดฟอรม ประกันสังคม 

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8,500-9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 16/04/2561

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/ชางยนต

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/ชางยนต

โทร .053-525869 ตอ 102

หนา้ 5/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานบัญชี เบ้ียขยัน ปรับเงินเดือนประจําป ชุดฟอรม ประกันสังคม 

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-525869 ตอ 102

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง ไมเนนประสบการณ 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

5 20-45 ม.3/ข้ึนไป

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963138

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ชางสี ไมเนนประสบการณ 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963138

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ชางกลึง CNC สามารถกลึง CNCได 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

5 20-45 ม.3/ข้ึนไป

5 20-45 ปวช./ข้ึนไป

โทร .053-963138

หนา้ 6/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ชางเช่ือม สามารถเช่ือมได 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 450/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963138

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด ชางออกแบบ สามารถเขียนแบบได 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 12,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

5 20-45 ม.3/ข้ึนไป

5 20-40 ปวส./ข้ึนไป

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 12,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963138

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด แมบาน มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน มีทักษะทางดานการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด จป วิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน มีทักษะทางดานการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 16/04/2561

1 22-45 ป.6/ข้ึนไป

1 22-45 ป.ตรี/อาชีวอนามัย

โทร .053-598118

หนา้ 7/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด Senior Account มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน มีทักษะทางดานการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ผูจัดการฝายบัญชี มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน มีทักษะทางดานการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

1 22-45 ป.ตรี/บัญชี

1 22-45 ป.ตรี/บัญชี

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ฝายผลิต สามารถเขากะได ผานการเกณฑทหาร มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด หัวหนาชางประจําโรงงาน สามารถเขากะได ผานการเกณฑทหาร มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-598118

4 22-45 ม.3/ข้ึนไป

2 22-45 ปวช.-ปวส./ข้ึนไป 
ไฟฟา ชางกลโรงงาน

โทร .053-598118
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

พนักงานขับรถโฟลคลิฟ มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ป สามารถทํางานเปนกะได 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963021-2

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

พนักงานขับรถ รับ-สงพนักงาน มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานเปนกะได 
มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต รถบรรทุก 

2 25-40 ม.3/ข้ึนไป

3 25-40 ม.3/ข้ึนไป
ปอเรช่ัน จํากัด มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต รถบรรทุก 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963021-2

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

เจาหนาที่จัดซ้ือใบยาดิบ มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานเปนกะได 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963021-2

5 25-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

โทร .053-963021-2

หนา้ 9/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

เจาหนาที่จัดหมวดหมูสินคา มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานเปนกะได 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963021-2

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

Receiving Supervisor มีประสบการณในการทํางานในโรงงานอยางนอย 2 ป ส่ือสารภาษาอังกฤษได
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

5 25-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

5 25-40 ป.ตรี/ทุกสาขา
ปอเรช่ัน จํากัด จะพิจารณาเปนพิเศษ 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963021-2

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

Blending Supervisor มีประสบการณในการทํางานในโรงงานอยางนอย 2 ป ส่ือสารภาษาอังกฤษได
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

e-mail:-

5 25-40 ป.ตรี/ทุกสาขา

โทร .053-963021-2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

เจาหนาที่จัดซ้ือ มีประสบการณทางดานจัดซ้ือ/คลังสินคา/เปรียบเทียบ Vender, เช็ค Stock 
จะรับพิจารณาเปนพิเศษ ส่ือสารภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963021-2

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต แผนก 
Sample room

**รายละเอียดงาน** ใสรายละเอียดงานแตละสไตล ดูและการเบิกจาย 
จัดเก็บช้ินงานแยกเปนหมวดหมู สามารถใชคอมพิวเตอรได **สวัสดิการ** 
คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม 

2 27-40 ป.ตรี/บัญชี ,การ
จัดการ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 20-30 ม.3-ม.6/

คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

หัวหนาชางไฟฟา มีประสบการณในการทํางานในโรงงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

3 25-35 ป.ตรี/ชางไฟฟา, 
อิเลคทรอนิคส หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-963021-2

หนา้ 11/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

Programmer มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป ในการพัฒนาโปรแกรม 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-963021-2

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร
ปอเรช่ัน จํากัด

เจาหนาที่บัญชี/การเงิน มีประสบการณในการทํางานดานบัญชีอยางนอย 2 ป ปดบัญชี/วางบิล/
ควบคุมเงินสดยอย 

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

3 25-35 ป.ตรี/คอมพิวเตอร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2 25-40 ป.ตรี/การบัญชี 
การเงิน หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-963021-2 ปดรับสมัคร 16/04/2561

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา พนักงานขับรถ ประกันสังคม 

179/9   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน(อนุบาล/
ประถม)

ปดรับสมัคร 16/04/2561

โทร .053-537997-9

กูดไอเดีย ผูชวยงานปก มีประสบการณการปกผาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร จะรับพิจารณาเปนพิเศษ มี
ความรับผิดชอบสูง 

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ปดรับสมัคร 16/04/2561

เก่ียวของ

4 30 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

1 20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

สําเร็จรูปโทร .086-6543740,053-561562

หนา้ 12/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด ชางติดตั้งกระจก สามารถออกตางจังหวัดได มีคาท่ีพักและคาอาหาร ตางหาก สวัสดิการ 
คาอาหาร 40 บาท คานํ้ามันรถ 40 บาท เบ้ียขยัน 500,1000,1500 สนใจ
สมัคร 0864311141 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก65  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 31/3/2561

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

โทร .053-982930-2

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ สวัสดิการคาจาง รายวัน วันละ 360 บาท / วัน คาอาหาร 40 บาท คานํ้ามัน 

2 20-45 ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

1 20-45 ปวช.-ปวส./ไมจํากัดบริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ สวัสดิการคาจาง รายวัน วันละ 360 บาท / วัน คาอาหาร 40 บาท คานํ้ามัน 
40 บาท เบ้ียขยัน 500,1000,1500 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 360/วัน  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 31-03-2561

โทร .053-982930-2

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการทําความ
สะอาด

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 325 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 20-45 ปวช.-ปวส./ไมจํากัด

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444

หนา้ 13/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการข้ึนอาหาร
สัตว

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 15000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   ปดรับสมัคร 
30/03/2561บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการข้ึนอาหาร

สัตว
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

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส 1.ชางซอมบํารุง 2.ชางเขียน
แบบ 3.ชางตัด Weterjet

3 24 ข้ึนไป ปวช.-ปวส./ท่ีเก่ียวของ คานํ้ามัน-คาอาหาร-เบ้ียขยัน-ประกันสังคม-โอที รายละเอียดงาน ชางซอม
บํารุง ( ประกอบเคร่ืองจักรตามแบบ ) สามารถซอมบํารุงเคร่ืองจักร ประกอบ
เคร่ืองจักรตามแบบได และแกปญหาหนางานได ชางเขียนแบบ ใชโปรแกรม
โซลิตเวรค ขอใหเขียนไดระดับดีพอสมควร เงินเดือนตามความสามารถ (เรียก
เงินเดือนไดแตตองจบงาน คือโยนงานใหและตองจบงาน ) 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 10/4/61

โทร .053-525034,081-0020022

 คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณและความสามารถ  บาท

โทร .053-525034,081-0020022

หนา้ 14/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขับรถ คาเท่ียว+เบ้ียขยัน+โบนัสพิเศษประจําป (ผูสมัครตองมีใบอนุญาตขับข่ี
ประเภทท่ี2 หรือหากยังไมมี ทางรานจะออกคาใชจายในการทําใบขับข่ี
ประเภทน้ีให แตทานตองไปดําเนินการสอบดวยตนเองใหไดกอน) 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานโกดัง(คุมคลังสินคา) เบ้ียขยันและโบนัสประจําป 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ชาย

2 18-50 ม.3 ข้ึนไป/

3 18-50 ม.3 ข้ึนไป/

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานจัดของ คาคอมฯ+โบนัสประจําป 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร
โทร .053-577145

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 เซลลแมน (ออกนอกพ้ืนที)่ คาคอมฯและโบนัสพิเศษประจําป 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

4 18-45 ม.3 ข้ึนไป/

305 20-45 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร
โทร .053-577145
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด วี อาร 999 พนักงานขาย/PC/พนักงาน
ตอนรับ

คาคอมฯและโบนัสประจําป 

116  หมู 5  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร

โทร .053-577145

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด จป.วิชาชีพ และงานสํานักงาน

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

2 18-45 ม.3 ข้ึนไป/

1 21 ป.ตรี/อาขีวอนามัย
และความปลอดภัย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร 30/4/2561

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล พนักงานตอนรับ (Full Time) โรงแรมนอนลําพูน ตําบลเหมืองงา อําเภิเมือง จ.ลําพูน รับพนักงานตอนรับ 
Front officer คุณสมบัคิผูสมัคร อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ รักงานบริการ 
รักความสะอาด ขยัน อดทน ใชคอมพิวเตอรได ใชภาษาอังกฤษได สมัครได
ดวยตนเอง หรือ โทร 0923328899, 0614134137 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

1 20-35 ปวช.-ปวส./

โทร .0923328899

หนา้ 16/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล พนักงานตอนรับ (Part time) โรงแรมนอนลําพูน รับสมัครพนักงานพารทไทม ทํางานชวงเย็น โรงแรมมีท่ีพัก
ให คุณสมบัติผูสมัคร มนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ ระเอียด รอบคอบ ขยันมี
ความรับผิดชอบ โทร 0923328899, 0614134137 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 4000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน17.00-22.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล เจาหนาที่ตอนรับประจําโรงแรม พนักงานตอนรับและสํารองหองพัก ทําหนาท่ีรับลูกคาของโรงแรม รับการจอง

1 20-35 ปวช.-ปวส./

1 20-35 ปวช.-ปวส./ทุกสาขาโรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล เจาหนาที่ตอนรับประจําโรงแรม
(Full time)

พนักงานตอนรับและสํารองหองพัก ทําหนาท่ีรับลูกคาของโรงแรม รับการจอง
 และดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย สรางความประทับใจใหลูกคา ตลอดจน
ดูแลเผยแพรขาวสารและอัพเดดเว็บไซต/facebook ของโรงแรม คุณสมบัติ 
มนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ สามารถใชคอมพิวเตอรได ติดตอ 
0923328899, 0614134137 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด เจาหนาที่ฝายบริหารดาน
เทคนิค-ตลาด

1 25 ปข้ันไป ป.ตรี/โยธา / 
การตลาด หรือสาขาอ่ืน

ติดตอกับบริษัทกอสราง เจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูควบคุมงานและอ่ืน  ๆ
เพ่ือใหขายสินคาของบริษัท ถามีประสบการณดานการตลาดวัสดุกอสรางจะ
พิจารณาเปนพิเศษ มีภาวะผูนํา ซ่ือสัตย มนุษยสัมพันธดี 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. จันทร-เสาร  

ปดรับสมัคร 31/3/2561ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป

 คาจาง คามโครงสราง+คาคอมฯ  บาท

1 20-35 ปวช.-ปวส./ทุกสาขา

โทร .053-584456 053-584941

หนา้ 17/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน นักวิชาการคลัง ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.cgd.go.th 

สํานักงานคลังจังหวัด  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 15/04/2561

โทร . 053-561568 , 053-512057

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ทําความสะอาด แผนก
คลังสินคา

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

1 ไมตํ่ากวา 
18 ป

ป.ตรี/บัญชี/
เศรษฐศาสตร/
นิติศาสตร/บริหาร
ธุรกืจ หรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน
ระดับเดียวกัน

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ทําความสะอาด 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 325 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444

หนา้ 18/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.ข้ึนลงอาหารสัตว 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 15000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561
e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด ชางฝง (Setting) ชุดยูนิฟอรม คาประสบการณ เบ้ียขยัน โบนัสประจําป คาอาหาร คานํ้ามันรถ
 สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

3 21-45 ม.3 ข้ึนไป/
 สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง
กดดัน มีความขยัน และอดทน มีประสบการณดานการฝงงานเคร่ืองประดับ
ไมนอยกวา 1 ป

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/3/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต ชุดยูนิฟอรม คาประสบการณ เบ้ียขยัน โบนัสประจําป คาอาหาร คานํ้ามันรถ
 สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง
กดดัน มีความขยัน และอดทน

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/3/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

5 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com
โทร .053-090192-3,081-4732155
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค - ตรวจสุขภาพ, เส้ือยูนิฟอรม,ประกันสังคม,สิทธิลาหยุด - เงินฝากสหกรณมี
ปนผลทุกส้ินป,เงินรางวัลคาสตอคสินคาฯ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางประจําเคร่ืองซีเอ็นซี คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

10 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

3 /บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางประจําเคร่ืองซีเอ็นซี คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานฝายแพ็คก้ิง คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

3 /

2 /

โทร .052 039 505

หนา้ 20/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเตรียมผิวโลหะ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางประจําเคร่ืองพับ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

3 ม.3 ข้ึนไป/

3 /

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ฝายผลิต/ประกอบ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

3 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .052 039 505

หนา้ 21/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวันฝายผลิต,
คลังสินคา,แมบาน

สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในวันหยุด และทํางานลวงเวลาได ทํางานใน
หองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได 

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

100 18-45 ป.6/ข้ึนไป

5 ม.3 ข้ึนไป/

คลังสินคา,แมบาน หองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขับรถหัวลาก**ดวน** มีใบอนุญาตขับรถ ท.3 หรือ ท.4 รูจักเสนทางในขนสงสินคาลาดกระบัง 
ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง มีทักษะในการดูแลรักษารถยนตไดเบ้ืองตน 
สามารถเร่ิมทํางานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

4 23-35 ม.6/ข้ึนไป

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 22/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่จัดซ้ือ**ดวน** ประสบการณงานดานจัดซ้ือวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณสํานักงาน ฯลฯ สามารถเร่ิม
ทํางานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Purchase Staff สามารถทํางานเปนกะ ประสบการณดานงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

2 23-35 ป.ตรี/การจัดการ 
วิทยาศาสตรอาหาร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2 23-35 ป.ตรี/วิศวกรรมอาหาร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ จะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดไดตามท่ีบริษัท กําหนด ยินดีรับนักศึกษา
จบใหม สาขาท่ีเก่ียวของ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

10 22-35 ป.ตรี/สงเสริม
การเกษตร พืชไร กีฏ
วิทยา หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 23/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่คลังสินคา มีประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต 1 ปข้ึนไป หากมีสามารถทํางานเปนกะได
 ยินดีรับนักศึกษษจบใหม สาขาดานโลจิสติกส สามารถขับรถฟอรคลิฟทไดจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน มีประสบการณในการทํางานระดับผูจัดการ 3-4 ปข้ึนไป หากมีประสบการณ2 38 ปข้ึนไป ป.ตรี//ป.โท สาขา

4 23-35 ป.ตรี//ป.โท สาขาโลจิ
สติกส,การจัดการ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

การทํางานบัญชีผานระบบ SAP และบริหารจัดการเก่ียวกับ BOI จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด เด็กรถ ทํางานรวมกับพนักงานขับรถ ขนสงพ้ืนสําเร็จรูป ร้ัวสําเร็จ จัดสงลูกคาตาม
ไซดงานกอสราง 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 31/3/2561

บัญชีและการเงิน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 18-35 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

โทร .053-584456 053-584941

หนา้ 24/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด พนักงานติดตั้ง(พ้ืนคอนกรีต) ลักษณะงาน (คาจางเหมาจายตามผลงาน)ใชแรงงานแบกพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูปติดต้ังบนคานไซดงานกอสราง 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000 ข้ึนไป/เดือน  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 31/3/2561

โทร .053-584456 053-584941

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานสโตร ผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย มีความ
รับผิดชอบ 

2 ไมเกิน40 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

1 23 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป
รับผิดชอบ 

369/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .
053-090599,053-554374,088-4162260บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด เจาหนาที่ปลอดภัยในการ

ทํางานระดับวิชาชีพ
มีใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.วิชาชีพ) หรือจบ
การศึกษาในสาขาท่ีรองรับการเปน จป.วิชาชีพ 

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

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

ปดรับสมัคร 13/04/2561ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

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

2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ความปลอดภัย
และชีวอนามัย

โทร .053-597121-2

หนา้ 25/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 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-  

ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Laser Marker ชุดยูนิฟอรม เบ้ียขยัน คาประสบการณ โบนัสประจําป คานํ้ามันรถ คาอาหาร
 และสวัสดิการอ่ืน  ๆสามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถ
ทํางานภายใตแรงกดดันได และมีความขยัน อดทน มีความรูและสามารถ

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

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

1 21-45 ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 22 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ตลาด 
บัญชี เลขา หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ

ทํางานภายใตแรงกดดันได และมีความขยัน อดทน มีความรูและสามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษเบ้ืองตนได มีประสบการณดานการใชโปรแกรม Photo 
shop หรือ Jimp ได และ มีความความรูพ้ืนฐานในการใชกลองถายรูป DSLR 
รับพิจารณาเปนพิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/3/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานดูแลสวน 10 20-45 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 13/04/2561

สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-096010 e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

หนา้ 26/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด เจาหนาที่บัญชี/การเงิน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 13/04/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

เภสัชกรรมยาแผนโบราณ เคร่ืองแบบ,ขาวกลางวัน,เบ้ียขยัน,โบนัส ฯลฯ 

1 20-30 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/แพทยแผนไทย
,แผนโบราณไทย)จํากัด

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยาสมุนไพร ปดรับสมัคร 12 เม.ย.2561

โทร .053-553250 ตอ 115

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานประกอบอาหาร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
http://www.lpnh.go.th/newlp/wp-
content/uploads/2017/10/026.pdf 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 22/03/2561

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

,แผนโบราณ

โทร .053-569100

หนา้ 27/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานชวยเหลือคนไข ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
http://www.lpnh.go.th/newlp/wp-
content/uploads/2017/10/12.pdf 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-569100

12 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-569100

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! - มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 23
 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิ
ฟอรม, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจาง
ประจําป สนใจโทรสอบถาม: 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 มกราคม 2561 หรือจนกวาจะเต็มอัตรา

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

หนา้ 28/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ิง ดวน..!!! - มีประสบการณในการใชเคร่ืองมิลล่ิง จะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 
23 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุด
ยูนิฟอรม, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจาง
ประจําป สนใจโทรสอบถาม: 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  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

2 /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

โทร .053-582789 , 081-7839506

คลินิกหมอแพนรักษาสัตว ผูชวยสัตวแพทย แบบพารทไทม หากมีความสามารถพิเศษเชน ตัดแตางขน เสริมสวยสุนัข มีเงินพิเศษให รับ
สมัครแบบพารทไทม ทํางานเสาร-อาทิตย แบบฟลูไทม ทํางาน 6 วัน (หยุด
ทุกวันศุกร) 

214-215  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ คลินิกรักษาสัตว ปดรับสมัคร 13/04/2561

โทร .053-537983

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

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-537983

หนา้ 29/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) - มีบัตรประจําตัวคนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ - สามารถชวยเหลือตัวเองได และ
ส่ือสารได ********บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแตละคนท่ี
สามารถ Support Production ได******* 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

7 - ม.3/-

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Utility - มีความรูในการทํางานเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค (Utility or Facility 
System) - มีประสบการณในการทํางานดานชางเทคนิค Utility 1-2 ป - มี
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Wiring Control, 
Welding, Auto CAD - หากมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขา
อาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร (จะพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถทํางานเขากะ
ได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

2 - ปวส./ชางไฟฟา

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 30/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Maintenance - มีทักษะและมีความเขาใจในการทํางานเก่ียวกับการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
(PM) หรืองานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ - หากมีประสบการณหรือมีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร จะพิจารณาเปนพิเศษ - หากมีความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Pneumatic, Auto CAD 
system จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานเขากะได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/05/2561

6 - ปวส./สาขาไฟฟา 
เคร่ืองกล 
อิเล็กทรอนิกส

ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Interpreter (Japanese) - At last 1-5 year experience as interpreter in Manufacturing 
Factory. - Good command in Japanese/English Language. - Passed 
Japanese language proficiency certificating level (JLPT N2 up). - 
Good interpersonal skill, service mind and able to work under 
pressure as well. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

1 - ป.ตรี/2. Bachelor’s 
degree in Japanese 
major is requited or 
related filed.

โทร .053-584300 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] At least 1-5 years in Human Resources – Recruitment function. - 
Good Interpersonal, teamwork and able to deal with multi-level 
colleagues. - Good command of the English language and 
computer proficiency and soft ware HRM/HRD program. - 
Excellent problem solving, analytical & interpersonal skills. - 
Proficient in tools and techniques in recruiting and hunting for 
qualified candidates. - Understanding and have knowledge of 
government employment regulations and Labor Protection Acts, 
Thai Labour Standard, ISO 9001, 14001 and OSHAS 18001. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 - ป.ตรี/• Bachelor's 
degree in Human 
Resources or any 
related field.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer - At least 1-2 years working experience in a manufacturing facility 
(New graduated student is welcome). - The successful candidate 
must have a high degree of managerial skills and first line 
supervisory experience in the manufacturing. Knowledge of 
standard cost systems and controls is required. - Management 
skill requirements: leadership, supervisory, decision making, 
coaching, problem-solving, planning, and communication. - Good 
command of the English language and computer proficiency. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

10 - ป.ตรี/Production 
Engineer

โทร .053-584300 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

คลินิกหมอแพนรักษาสัตว ผูชวยสัตวแพทย แบบฟลูไทม หากมีความสามารถพิเศษเชน ตัดแตางขน เสริมสวยสุนัข มีเงินพิเศษให รับ
สมัครแบบพารทไทม ทํางานเสาร-อาทิตย แบบฟลูไทม ทํางาน 6 วัน (หยุด
ทุกวันศุกร) 

214-215  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ คลินิกรักษาสัตว ปดรับสมัคร 12/04/2561

e-mail:-

โทร .053-537983

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียม 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

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 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

โทร .053 581 444

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 30/03/2561

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/03/2561
โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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 ชาย

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

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด วิศวกรการผลิต 1. ชุดยูนิฟอรม 2. เงินชวยเหลือคาเดินทาง 3. เงินชวยเหลือคาอาหาร 4. เบ้ีย
ขยัน / เบ้ียขยันพิเศษ 5. สหกรณออมทรัพย 6. ประกันชีวิต 7. คา

1 18 ปข้ึนไป /-

2 22-35 ป.ตรี/วิศวกรรม
อิเลคทรอนิกส, ไฟฟา, ขยัน / เบ้ียขยันพิเศษ 5. สหกรณออมทรัพย 6. ประกันชีวิต 7. คา

รักษาพยาบาล และอ่ืน  ๆอีกมากมาย 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th
โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

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

1 20-40 ม.3/- 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  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

 คาจาง รายวัน ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

อิเลคทรอนิกส, ไฟฟา,
 แมคคาทรอนิกส

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง 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 10000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 31/5/2018

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางไฟฟา ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี : ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป , 2 22 ปวส./ชางไฟฟา

3 20 ม.6-ปวช/ชางเทคนิค

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางไฟฟา 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 30/5/2018

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางเทคนิค 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.  

2 22 ปวส./ชางอุตสาหกรรม

2 22 ปวส./ชางไฟฟา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

โทร .053- 582-650 fax 053-581945 ปดรับสมัคร 30/5/2018
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด (เร่ิมงานได

ทันที)!!!!!

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติงานดานการผลิตและแปรรูป (เตาฮวยนมสด) • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย • อายุต้ังแต 18-45 ป • 
การศึกษา ม.3 ข้ึนไป • สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมี
โรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบB, 
โลหิตจาง, ความดัน, โรค รายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะ
ได (ไมมีกะดึก) • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงาน
ทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม ปดรับสมัคร 31/3/2561

15 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม 
(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 31/3/2561

โทร .053 533 008

สันกอกเจริญฟารม พนักงานขับรถ มีใบขับข่ีประเภท 2 สามารถขับรถ 6 ลอ, 10 ลอ,กะบะบรรทุก ติดตอ 086 
431 2147 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

สันกอกเจริญฟารม พนักงานบันทึกขอมูล ติดตอ 086 431 2147 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

2 /

1 ป.ตรี/

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

หนา้ 36/38



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด จป.วิชาชีพ • รับผิดชอบดานวางระบบและควบคุมการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองตามกฎหมายท่ี
กําหนด • ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน แนะนํา ฝกสอน 
อบรมผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะ
แนวทางการปองกัน • จัดทํารายงานดานความปลอดภัย(จป.3)และสงเอกสาร
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ • ดูแล 
ควบคุม ดําเนินการตามหลักเกณฑเก่ียวกับความปลอดภัยและกฏหมายท่ี
เก่ียวของกฎกระทรวง ***สวัสดิการ คาอาหาร คาเดินทาง เบ้ียขยัน*** 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

1 23 ปข้ึนไป /สาขา อนามัย
ส่ิงแวดลอมและความ
ปลอดภัย

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 มี.ค.2561

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ -ติดตอประสานงานกับผูขาย ตอรองราคา -จัดทําเอกสารส่ังซ้ือPO -ดูแล
รับผิดชอบการส่ังซ้ือส้ินคา เปรียบเทียบราคา -ดูแลติดตามการสงสินคาใหตรง
เปาหมาย -ดูแลตรวจสอบสตอค -ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย ***สวัสดิการ 
คาอาหาร คาเดินทาง เบ้ียขยัน*** 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 3 มี.ค.2561

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

1 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/สาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-552915-7
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด Account Officer -จัดทําเอกสารใบแจงหน้ี ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน -จัดทําเอกสารใบสําคัญ
จาย, หัก ณ ท่ีจาย -จัดทํารายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย -จัดทํารายงานภาษี ภงด.
3 , 53 , ภพ.30 และนําสงกรมสรรพากร -จัดทํารายรับ-จาย เงินสด -ปฏิบัติ
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย **สวัสดิการ คาอาหาร คาเดินทาง เบ้ียขยัน** 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 มี.ค.2561

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

1 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บัญชี

โทร .053-552915-7

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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