
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

สหกรณโคนมหริภุญชัย จํากัด เจาหนาที่รับน้ํานมดิบ ผานเกณฑทหาร หรือเรยีน รด ป 3 ขับรถยนตได มีใบขับข่ี มีความอดทน1 ไมเกิน 40 ป ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2563

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

สหกรณโคนมหริภุญชัย จํากัด เจาหนาที่รับน้ํานมดิบ ผานเกณฑทหาร หรือเรยีน รด ป 3 ขับรถยนตได มีใบขับข่ี มีความอดทน

สูง ทํางานท่ี อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม มีที่พักให

125  หมู 11  ต. เหมืองจี้ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สหกรณการเกษตร (โคนม) ปดรบัสมัคร 15/09/2563

โทร .053-003276,053-003276

บริษัท นครพิงค ออโตเมชั่น ซีเคียวริตี้ ไอ.ที 

จํากัด ศูนยบริการลําพูน

แอดมินฝายขาย ประกันสังคม

192/60  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000 ขึ้นไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ จําหนายและติดตั้งอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 28/09/2563

e-mail:info@iconvergence.net

โทร .081-9809051

1 ไมเกิน 40 ป ม.3/ข้ึนไป

1 21 ปขึ้นไป ปวส./-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2563

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ มีโบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป มีลาพักรอน วันหยุดตามประเพณี ใช

โปรแกรมพื้นฐาน MS Office สามารถขับรถยนต มีใบขับข่ี

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000 ข้ึนไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 28/09/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานฝายผลิต ทํางานกะกลางวัน สามารถทํางานลวงเวลาได

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 28/09/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท เอส.ว.ีที แมชชีนเนอรี่ จํากัด ชางกลึง-ชางมิลลิ่ง-ชางเจียรไนราบ เนนมีประสบการณ สามารถทํางานในสายงานที่ทํา

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000 ขึ้นไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป ปดรับสมัคร 28/09/2563

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

30 20 ปขึ้นไป

2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2563

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

บริษัท เอส.ว.ีที แมชชีนเนอรี่ จํากัด ชาง CNC MILLING มีประสบการณในการทํางาน มีความรูในสายงานที่ทํา

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000 ขึ้นไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป ปดรับสมัคร 28/09/2563

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท เอส.ว.ีที แมชชีนเนอรี่ จํากัด CNC PROGRAMMER มีประสบการณทํางาน เขียนโปรแกรม เครื่อง CNC MILLING ได ใช

2 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ีปวส.-

ป.ตรี ชางกลโรงงาน

 หรือสาขาที่เก่ียวของ

2 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ีปวส.-บริษัท เอส.ว.ีที แมชชีนเนอรี่ จํากัด CNC PROGRAMMER มีประสบการณทํางาน เขียนโปรแกรม เครื่อง CNC MILLING ได ใช

โปรแกรม Auto cad, cad, cam, master cam ได

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 18,000-25,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป ปดรับสมัคร 28/09/2563

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตติ้ง แอนดเอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด

ชางซอมบํารุง มีความรูเรื่องไฟฟากําลัง ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ

เขากะได คาเบี้ยขยัน เดือนละ 400 บาท คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาที่

พัก (กรณีตางถ่ิน) ประกันสังคม โบนัสประจําป

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 27/09/2563

โทร .053-0932555

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ

2 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ีปวส.-

ป.ตรี ชางกลโรงงาน,

เทคนิคการผลิต,

เทคนิคอุตสาหกรรม

1 20-35 ปวส./ขึ้นไป 

เครื่องจักรกล หรือ

สาขาที่เก่ียวของ

หนา้ 3/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2563

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

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด พนักงานปฏิบัติการ ชายตองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน สามารถขับ

รถจักรยานยนต รถยนตไดและมีใบขับข่ี มีประสบการณดานระบบบําบัด

น้ําเสีย หรือระบบน้ําประปา หรือระบบเสนทอ อยางนอย 1 ป หากมี

ประสบการณดานการตรวจเช็ค ซอมบํารุงเครื่องจักร งานระบบบําบัดน้ํา

เสีย ระบบน้ําประปาจะพิจารณาเปนพิเศษ

60  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคใน ปดรับสมัคร 27/09/2563

2 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ปวช./

ปวส. ชาง

อุตสาหกรรม 

สิ่งแวดลอม 

สาธารณสุขศาสตร 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตร

สาธารณสุข
ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคใน

นิคมอุตสาหรรม

ปดรับสมัคร 27/09/2563

e-mail:guscolpn@gusco.co.th

โทร .053-581063 , 053-552696

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด พนักงานซอมบํารุง ประสบการณ 1 ปข้ึนไป ดานงานบํารุงรกัษา หากมีประสบการณดานการ

ตรวจเช็ค ซอมบํารุงเครื่องจักรงานระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบน้ําประปา 

จะพิจารณาเปนพิเศษ ผานการทดสอบฝมือแรงงานชางไฟฟา ผานการ

เกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน สามารถขับขี่รถจักรยานยนต รถยนตได

 และมีใบอนุญาตขับข่ี

60  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคใน

นิคมอุตสาหรรม

ปดรับสมัคร 27/09/2563

e-mail:guscolpn@gusco.co.th

โทร .053-581063 , 053-552696

2 23 ปขึ้นไป ปวส./ไฟฟา หรือ

สาขาที่เก่ียวของ

สาธารณสุข
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2563

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

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด ผูชวยผูจัดการ ประสบการณ 1 ปข้ึนไป ดานงานที่เก่ียวของ มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเปนพิเศษ หากมี

ประสบการณดานงานระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบน้ําประปา หรือระบบ

สาธารณูปโภค จะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และ

จักรยานยนต สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี สามารถใชงานโปรแกรม Auto

 Cad ได

60  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

1 25 ปขึ้นไป ป.ตร/ีวิทยาศาสตร 

สาขาไฟฟา

60  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคใน

นิคมอุตสาหรรม

ปดรับสมัคร 27/09/2563

e-mail:guscolpn@gusco.co.th

โทร .053-581063 , 053-552696

บานรองสาว ผูชวยชาง ออกนอกสถานที่ได (ตางจังหวัด) ไมเนนประสบการณ มีคาลวงเวลา

42/3  หมู 7  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ติดตั้งกระจก ปดรับสมัคร 27/09/2563

โทร .089-9503888

1 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2563

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

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานตัดผา มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 9,500  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผา

ฝายสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 21/09/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ สามารถใชโปรแกรม MS Office ได มีใบขับข่ีรถยนต มีประกันสังคม มี

2 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ สามารถใชโปรแกรม MS Office ได มีใบขับข่ีรถยนต มีประกันสังคม มี

โบนัสประจําป พักรอน ปรับเงินเดือนทุกป

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000 ข้ึนไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปอง

เพื่อการสงออก

ปดรับสมัคร 21/09/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

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

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

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป 

บัญชี การจัดการ 

ตลาด เลขา หรือ

สาขาที่เก่ียวของ
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