
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานเทพรีมิกซ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.

 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/08/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด (คน
สวน)

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/08/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 1/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด HR.Mgr 1.Thai-Nationality, Male/Female, Age: 35-45 2.Degree or Master in 
related field 3.At least 5year-experience in HRM and HRD 
4.Experienced working as HR Manger 5.Good command of English 
6.Strong people management skill -Job Description- Overall HRM 
& HRD responsibilities; Liaise with top Management in order to 
plan for Manpower strategy Coordinate with external and internal 
parties about human resource and related issues Manpower 
planning Recruitment & selection process Payroll & related 
documents Welfare & benefits Employee relation Training and 
Development Performance evaluation 

1 35-45 ป.ตรี/

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/09/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด ชางซอมบํารุง มีความกระตือรือรน,มีสุขภาพรางกายแข็งแรง,หากมีประสบการณจะไดรับ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันกลุม 3.ตรวจสุขภาพ 
2 คร้ังตอป 4.ลากิจปละ 6 วัน 5.และอ่ืน  ๆสนใจสมัครไดดวยตนเอง โทร 
053-007501-2,084-8081672 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก54  ชวงเวลาทํางาน06.00-15.00 น.,08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

2 20 ปวช.-ปวส./ไมระบุ

อุตสาหกรรม

โทร .053-007501 Fax.053-007500

หนา้ 2/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท มินทรจา จํากัด ชางประดับคริสตัล # รายได 368 บาท/วัน หากผานทดลองงาน ปรับเปนพนักงานรายเดือน # 
อายุ 18-35 ป ไมจํากัดเพศ หรือการศึกษา # มีประสบการณการทํางานแฮนด
เมด จิวเวอร่ี หรืองานฝมือมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ # รักงานศิลปะ ใจ
เย็น และทํางานรวมกับผูอ่ืนได ** รายละเอียดการทํางานโดยท่ัวไป ** # 
จันทร - ศุกร 08:00-17:00 น. OT ทุกวันเวลา 17.00 - 18.00 น. พักเท่ียง 1
 ชม. # หยุดทุกวันเสาร - วันอาทิตย ** สวัสดิการ ** # เบ้ียขยันสูงสุด 500 
บาท/เดือน # เงินชวยเหลือคาอาหาร วันละ 30 บาท # เงินชวยเหลือคา
เดินทาง วันละ 30 บาท # โบนัสประจําป ตามผลประกอบการ # งานเล้ียง
ประจําป # ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม # มีวันหยุดพักผอนประจําป 
วันหยุดนักขัตฤกษตามประกาศของบริษัทฯ และวันหยุดสวัสดิการตาง  ๆ** 
ขอมูลติดตอ ** # สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 052-030442 ตอ 101, 103 #

12 18-38 ม.3 ข้ึนไป/-

ขอมูลติดตอ ** # สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 052-030442 ตอ 101, 103 #
 สมัครดวยตนเอง หรือเขาไปกรอกใบสมัครไดท่ี 
http://www.minjaco.net/jobs/#section-jobs 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด
อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง 310-368  บาท ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันศุกร 08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

โทร .093-2867556

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด คนพิการ(เพศชาย) รับสมัคร
ดวน

1.มีบัตรประจําตัวคนพิการท่ียังไมหมดอายุ 2.สามารถชวยเหลือตัวเองได
ส่ือสารได สวัดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันภัยกลุม 3.ตรวจสุขภาพ 2 คร้ัง
ตอป 4.ลากิจไดปละ 6 วัน 5.และอ่ืน  ๆสนใจสมัครไดดวยตนเอง โทร 
053-007501-2,084-8081672 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก54  ชวงเวลาทํางาน06.00-15.00 น.,08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ 

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

5 20 ป.4 - ป.6/ไมระบุ

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

โทร .053-007501 Fax.053-007500

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

หนา้ 3/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด หัวหนาหนวยจัดสง 1.มีตงามรูในการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน โปรแกรมOffice สงขอมูล รายงาน
ทาง Email ได 2.มีความรอบคอบ,อดทนและซ่ือสัตย 3.มีความคลองตัว ขับ
รถยนตได มีใบขับข่ี 4.มีความรูชางยนตเบ้ืองตน 5.สนใจสมัครไดดวยตนเอง 
โทร 053-007501-2,084-8081672 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก54  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

โทร .053-007501 Fax.053-007500

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

3 28 ปวส./ไมระบุ

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด export and import officer Bachelor degree in Accounting, Business Administration or related 
field. Training course in Logistic distribution, BOI, Import-export 
will be an advantage. 1-2 years experience in Import&Export 
functions is preferable. Good command in English สวัสดิการ คา
เดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ กรอกใบสมัครออนไลนท่ีล้ิงค 
https://goo.gl/forms/EeCTNVOPSvR7sckY2 หรือสงเอกสารเรซูเมทาง
อีเมลหรือเขียนใบสมัครหนาปอม รปภ..หนาบริษัท 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/bachelor's 
degree in any field

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 4/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด CHEMIST 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 สามารถกรอกใบสมัครออนไลนตามลิงคดานลางหรือสงเรซูเมทางอีเมล
หรือเขียนใบสมัครไดท่ีหนาปอม รปภ.คะ https://goo.gl/qGuoTg 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000-15000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

1 20 ข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Science, 
chemistry or 
equivalent in 
related field.

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Good command in English. 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 คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารดา ฯ สามารถกรอกแบบฟอรมออนไลนไดตามล้ิงคดานลางหรือ
สงเรซูเมมาทางอีเมลและเขียนใบสมัครงานหนาปอม รปภ.คะ 
https://goo.gl/qGuoTg 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 5/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานฝายผลิต - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/09/2561

โทร .053-554586-9

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล แมบานโรงแรม โรงแรมนอนลําพูน ขนาด 15 หองพัก ใกลแยกศรีสองเมือง ต.เหมืองงา อ.
เมืองลําพูน รับสมัครแมบานทํางานโรงแรม มีสวัสดิการ ประกันสังคม วันหยุด
สัปดาหละ 1 วัน มีท่ีพักให นํ้าไฟ ฟรี สนใจติดตอ คุณเอก 0614134137 หรือ
ไปสมัครดวยตนเองท่ีโรงแรม 

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

60 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 20-55 /

ไปสมัครดวยตนเองท่ีโรงแรม 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 27/08/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

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 ฯล 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด CHEMIST Bachelor’s degree in Science, chemistry or equivalent in related 
field. Training course in Logistic distribution, BOI, Import&Export 
will be an advantage. 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 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000-15000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 20 ข้ึนไป 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

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด ชางซอมบํารุงโรงโม มีความกระตือรือรน ปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด มีสุขภาพแข็งแรง หากมี
ประสบการณจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ ประกันสังคม ประกันภัยกลุมตรวจ
สุขภาพปละ2คร้ัง ลากิจ6วัน เปนตน 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย สวนสูง 160  นํ้าหนัก54

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน06.00-15.00 น.,08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด พนักงานขับสิบลอ ขับรถบรรทุกสงหินใหลูกคา ดูแลรถบรรทุกท่ีตนรับผิดชอบและทําความ
สะอาดรถอยางสมํ่าเสมอ รับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน 
ประกันสังคม ประกันกลุม เงินชวยเหลือฯลฯ 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย สวนสูง 165  นํ้าหนัก55

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน06.00-15.00 น.,08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

2 20 ปวช.-ปวส./ไมระบุ

5 25 ป.6/ไมระบุ

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

โทร .053-007501 Fax.053-007500

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางพนสี คาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา คากะ ประกัยสุขภาพเพ่ิมเติม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00   

ปดรับสมัคร 30/09/2018

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Packing Operator คาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา คากะ ประกัยสุขภาพเพ่ิมเติม 

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

3 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00   

ปดรับสมัคร 31/09/2018

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานเตรียมผิวโลหะ คาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา คากะ ประกัยสุขภาพเพ่ิมเติม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00   

ปดรับสมัคร 31/09/2018

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

2 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .052 039 505
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางเช่ือม ดวน..!!!! คุณสมบัติ - มีทักษะสามารถเช่ือมอารกอนไดเปนอยางดี - มีทักษะสามารถ
เช่ือมไฟฟาได - มีประสบการณงานเช่ือม และสามารถอานแบบงานเบ้ืองตนได
 (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถตรวจสอบ และแกไขปญหาเบ้ืองตนได -
 สามารถทํางานไดถูกตองตามแบบ ตรงตามเวลา และมีคุณภาพ - มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน - มีความอดทน มีความคลองตัวในการทํางาน
 - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานเปนทีมได - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - เพศชาย อายุ 25-40 ป, ผานการเกณฑ
ทหาร - วุฒิ ไมจํากัด - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

1 23 - 40 ปวช./ไมจํากัด

Mail:saleuid@gmail.com 
195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 
อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  
ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 61

โทร .053-582789 , 081-7839506
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
ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน  เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.   คาจาง ตามความสามารถ และ

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

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

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

โทร .053-582789 , 081-7839506 ปดรับสมัคร 30 กันยายน 61

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางซอมบํารุง คุณสมบัติ - สามารถซอม-สราง เคร่ืองจักร ติดต้ังเคร่ืองจักรในโรงงานได, - 
สามารถซอมบํารุงเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได, ซอมบํารุงงานท่ัวไป - 
สามารถซอมบํารุงระบบ Facility ได - สามารถประกอบ Seting เคร่ืองจักรใน
โรงงานได - มีทักษะเช่ือมอารกอน เช่ือมไฟฟาได - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางาน
เปนทีมได - เพศชาย อายุ 25-40 ป, ผานการเกณฑทหาร - วุฒิ ปวช. ข้ึนไป 
สาขาชางกลโรงงาน, ชางไฟฟา, สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - 
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,080-3936282, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

1 25 - 40 ป ปวช./ชางกลโรงงาน
,ชางไฟฟา และ สาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 61

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม คาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา คากะ ประกัยสุขภาพเพ่ิมเติม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00   

ปดรับสมัคร 31/09/2018

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

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

3 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .052 039 505
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางกลึง 1. มีประสบการณอยางนอย 2 ป 2. สามารถอานแบบและใชเคร่ืองมือวัด
ละเอียดได 3. สัมภาษณพรอมทราบผลภายในวันเดียว 4. มีความขยัน อดทน
 พรอมทํางาน พรอมทําลวงเวลา 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 10/9/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป 2. สามารถอานแบบและใช

 คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน

พิเศษ  บาท

2 23 ปข้ึนไป /

2 23 ปข้ึนไป /บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป 2. สามารถอานแบบและใช
เคร่ืองมือวัด ไดเปนอยางดี 3. มีความขยัน พรอมทํางาน พรอมทําลวงเวลา 4.
 สัมภาษณ พรอมทราบผล ภายในวันเดียวกัน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 10/9/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสตอกสินคา - 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 23/09/2561

 คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน

พิเศษ  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

2 23 ปข้ึนไป /

1 18 ปข้ึนไป ปวส./-ป.ตรี

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

หนา้ 11/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร - 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 23/09/2561

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน QC (ช่ัวคราว) สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง
กดดันได และมีความขยัน อดทน คาอาหาร คานํ้ามันรถ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 368  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ ปดรับสมัคร 31/8/2561

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

1 18 ปข้ึนไป ม.6/- ปวส.

10 18-45 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/8/2561

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

เจาหนาที่บัตรสมาชิกและ
การตลาดสาขา

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

พนักงานจัดสงสินคา หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

หนา้ 12/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

IT SUPPORT หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ชางซอมรถจักรยานยนต หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

เจาหนาที่การเงินแคชเชียร หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ชางบริการติดตั้งและจัดสง หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

5 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

หนา้ 13/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ชางบริการติดตั้งและจัดสง 
(สารภี,แมวาง,ปาซาง,สัน

กําแพง)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

พนักงานคลังสินคา (สารภี,แม
วาง,ปาซาง)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

8 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ธุรการบัญชี-แคชเชียร(สารภี
,แมวาง)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

รปภ.กลางคืน (ดอยสะเก็ด,
สารภี,แมวาง)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

หนา้ 14/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ผูจัดการสาขา (สารภี,แมวาง) หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

พนักงานขายมือถือและไอที 
(สารภี,แมวาง,แมริม)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

พนักงานขายและซอม
รถจักรยานยนต (สารภี,แมวาง

,ดอยสะเก็ด)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

พนักงานขายเคร่ืองใชไฟฟา 
(สารภี,แมวาง,สันกําแพง)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานซุปเปอรชีปเชียง
ใหม)

ธุรการสินเช่ือ-บัญชี-ขาย (สารภี
,แมวาง)

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

303  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/09/2561

โทร .053-244288 ตอ 19

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ผูชวยนักรังสีเทคนิค *ดวน* -ใหบริการดานรังสีแกผูใชบริการและชวยในการจัดทาผูปวยในการเอกซเรย
ภายใตการควบคุมดูแลของนักรังสีเทคนิค -ชวยงานนักรังสีเทคนิค หรือการ
เช็คผลฟลมx-ray ตามท่ีไดรับมอบหมาย และอ่ืน  ๆ***สวัสดิการ*** -
เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกัน

ประเภทกิจการ คารถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 ไมเกิน 35 ป ม.6/ผูชวยทาง
การแพทย/พยาบาล , 
ผูชวยนักรังสีเทคนิค 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกัน

อุบัติเหตุกลุมพนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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 30/9/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน (ดวน) ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน โอที 
เบ้ียขยัน (คาแรงรวมสวัสดิการ 345 บาท/วัน) โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

3 18-47 ป.4 - ป.6/

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ณัฐกิจวิทยวรการ จํากัด วิศวกร(กอสราง) มีประกันสังคม คาลวงเวลา คารายเดือนโทรศัพท คาตําแหนง 1000 มี
ประสบการณการทํางานดานกอสราง 1 ป สามารถอานแบบแปลนได 
นอกเหนือจากเงือนไข ตกลงกับนายจางกอนเร่ิมทํางาน 

305  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000 - 15000   บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก45  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.000 น.  

ประเภทกิจการ กอสราง ปดรับสมัคร 25/09/2561

e-mail:ekkavit_ing@yahoo.co.th

โทร .094-6353532

บริษัท ณัฐกิจวิทยวรการ จํากัด โพรแมน(กอสราง) มีประกันสังคม คาลวงเวลา คารายเดือนโทรศัพท คาตําแหนง 1000 มี
ประสบการณการทํางานดานกอสราง 1 ป สามารถอานแบบแปลนได 

1 20 - 35 ป.ตรี/ปริญญาตรี
สาขาท่ีเก่ียวของกับ
กอสราง

1 20 - 35 ปวส./เทคนิคกอสราง
หรือท่ีเก่ียวของ ประสบการณการทํางานดานกอสราง 1 ป สามารถอานแบบแปลนได 

นอกเหนือจากเงือนไข ตกลงกับนายจางกอนเร่ิมทํางาน 

305  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000 - 15000   บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก45  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.000 น.  

ประเภทกิจการ กอสราง ปดรับสมัคร 25/09/2561

e-mail:ekkavit_ing@yahoo.co.th

โทร .094-6353532

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด พนักงานฝกหัดชางเจียระไน
เพชร

สวัสดิการ: 1.คาอาหาร 2.คาพาหนะ 3.เบ้ียขยัน 4.คาทํางานเกินเปาหมาย 
วิธีการสมัคร -ย่ืนใบสมัครดวยตนเองและพรอมสัมภาษณงาน ติดตอ คุณปรีช
ยา ยศปน (ผูจัดการฝายบริหาร) Tel. 
053-582902,086-4295331,086-4295330 Fax. 053-582903 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ศ เวลา 08.00น.-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

หรือท่ีเก่ียวของ

15 20ข้ึนไป /

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ธุรการฝายขาย หากมีความรูภาษาอังกฤษจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ปดรับสมัคร 21/09/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟ มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

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

1 20-45 ปวส./ข้ึนไป ตลาด 
บัญชี เลขา หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ

1 20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 21/09/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตชาย - คาอาหาร, - คานํ้ามัน, - เบ้ียขยันประจําเดือน 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จันทร-เสาร  

ปดรับสมัคร 30/09/2561

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

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

10 - ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-559500-1ตอ 101

หนา้ 18/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว สามารถยก
ของได 2.ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได 3.
สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับรถ สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/
ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร 8.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 31/08/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

 คาจาง รายวันตามโครงสราง
ของบริษัท  บาท

1 20-40 ม.3/-

โทร .053-581044-5,053-552144

หางหุนสวนจํากัด รวยลาภ ฟลูอิด อินเตอรเทรด ช.เช่ือม มี OT , วันหยุดนักขัตฤกษ ได 2 แรง , วันอาทิตยได 1.1/2 แรง 

61/7   หมู 2  ต. สันกลาง เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม   คาจาง 400.-  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 30/9/61

โทร .053-584780

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง (สัญญา
จาง 3 เดือน)

คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวันตามโครงสราง
ของบริษัท  บาท

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

ปดรับสมัคร 31/08/2561

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหล เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

1 30 ป.6/

2 20-40 ม.3/-

ปดรับสมัคร 31/08/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

หนา้ 19/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ตันติออโตเมช่ัน พนักงานฝายการตลาด สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาติขับข่ี หากมีประสบการณในการขายจะ
พิจารณาเปนพิเศษ ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอรม,คานํ้ามัน 

117/1 ถ.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฟฟา ปดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

โทร .053-561393

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนที่สุด*

-ตรวจเช็คสิทธ์ิผูท่ีมาใชบริการของโรงพยาบาล -ประสานงานท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอก -รับขอรองเรียนผูท่ีเขามาใชบริการทุกชองทาง -อ่ืนๆท่ี
ไดรับมอบหมายฯ **สวัสดิการ** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -คา

2 ไมเกิน 35 ปวส.ข้ึนไป/การจัดการ
 หรือท่ีเก่ียวของ

2 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
บริหารฯ,หรือสาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

รักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกันอุบัติเหตุกลุม 

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 15/9/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หจก.เอ พลัส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท ผูชวยชาง มีประสบการณดานงานข้ึนรูปโลหะ จะพิจารณาเปนพิเศษ ทํางานลวงเวลาได 
มีความรับผิดชอบสูง ขยันอดทน 

9/15  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 21/09/2561ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเคร่ืองใชในงานอุตสาหกรรม

2 ไมเกิน 35 ปวช./ข้ึนไป ชางกล
โรงงาน หรือชาง
อุตสาหกรรม

โทร .053-560108

หนา้ 20/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด CHEMIST Bachelor’s degree in Science, chemistry or equivalent in related 
field. Training course in Logistic distribution, BOI, Import&Export 
will be an advantage. 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 คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

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

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

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 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟา,อิเล็กฯ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 21/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาไฟฟา,อิเล็กฯหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีความรูและ
ประสบการณดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเก่ียวกับโปรแกรม MS
 OFFICE. หากเคยมีประสบการณ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คา
เล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 30 ปวส./ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) คนติดรถ ติดตามรถสิบลอ เพ่ือจัดสงสินคาใหลูกคา 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) รถรวม 4 ลอ 6 ลอ 10 ลอ จัดสงสินคาใหลูกคาตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ชางซอมบํารุงงานระบบ IT ติดต้ังระบบท่ีเก่ียวของกับไอทีและตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

10 22 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 25 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 22/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา จัดเรียงสินคา และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาทีมขายกระเบื้อง
ตางประเทศ

ดูแลพนักงานในสังกัด และวางแผนในเร่ืองการขายสินคา เพ่ือใหไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความสะอาด ทําความสะอาดพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาพนักงานรักษาความ
สะอาด

คอยดูแลพนักงานท่ีอยูในแผนกท้ังหมด ทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในบริษัท 
และทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 23/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย เชียรขายสินคา แนะนําสินคา ใหลูกคาท่ีเขามาในราน 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA. Dimension Inspector 
ดวน!!!

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)

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 22-35 ม.6-ปวช/ไมระบุ

 (Smart scope, Quick vision, OGP) หรือเคร่ืองมือวัดแบบ 3 แกน (CMM)
 มากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 4.สามารถใชProgram Computer พ้ืนฐาน 
เชน Excell, Word ได 5.สามารถทํางานเปนกะได 6.มีทัศนคติท่ีดีในการ
ทํางานเปนทีม สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง 
คากะ คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต
ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมตํ่ากวา 150  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 กันยายน 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา ข้ึนสินคา ลงสินคา และงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

 คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 24/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด หัวหนางานคลังสินคาอาหาร
สัตว

สามารถขับรถโฟลคลิฟได ใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส   

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด พนักงานขนสง สุขภาพแข็งแรง มีลวงเวลา 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส   

1 30 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./

1 30 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด พนักงานฝายผลิต ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง มีลวงเวลา 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส   

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-581221,581378-9

หางหุนสวนจํากัด บอสตันแมนเนจเมนท แมบานทําความสะอาด ประจําการไฟฟาลําพูน 

51/1  หมู 7  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.00-16.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาด ปดรับสมัคร 30/08/2561

e-mail:youngwanna@hotmail.com

2 21 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 30-55 ป.6/-

e-mail:youngwanna@hotmail.com

โทร .0850398665

หนา้ 25/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

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

ปดรับสมัคร 20/09/2561

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
การอาหาร

ปดรับสมัคร 20/09/2561

โทร .053-597121-2

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
ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 61

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

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

หนา้ 26/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางเช่ือม ดวน..!!!! คุณสมบัติ - มีทักษะสามารถเช่ือมอารกอนไดเปนอยางดี - มีทักษะสามารถ
เช่ือมไฟฟาได - มีประสบการณงานเช่ือม และสามารถอานแบบงานเบ้ืองตนได
 (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถตรวจสอบ และแกไขปญหาเบ้ืองตนได -
 สามารถทํางานไดถูกตองตามแบบ ตรงตามเวลา และมีคุณภาพ - มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน - มีความอดทน มีความคลองตัวในการทํางาน
 - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานเปนทีมได - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - เพศชาย อายุ 25-40 ป, ผานการเกณฑ
ทหาร - วุฒิ ไมจํากัด - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

1 25 - 40 ป /ไมจํากัด

Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 61

โทร .053-582789 , 081-7839506

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 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

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

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 27/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางซอมบํารุง ดวน...!!! คุณสมบัติ - สามารถซอม-สราง เคร่ืองจักร ติดต้ังเคร่ืองจักรในโรงงานได, - 
สามารถซอมบํารุงเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได, ซอมบํารุงงานท่ัวไป - 
สามารถซอมบํารุงระบบ Facility ได - สามารถประกอบ Seting เคร่ืองจักรใน
โรงงานได - มีทักษะเช่ือมอารกอน เช่ือมไฟฟาได - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางาน
เปนทีมได - เพศชาย อายุ 25-40 ป, ผานการเกณฑทหาร - วุฒิ ปวช. ข้ึนไป 
สาขาชางกลโรงงาน, ชางไฟฟา, สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - 
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,080-3936282, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com

1 25 - 40 ป ปวช./ชางกลโรงงาน
,ชางไฟฟา และ สาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 61

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาไฟฟา,อิเล็กฯหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีความรูและ
ประสบการณดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเก่ียวกับโปรแกรม MS
 OFFICE. หากเคยมีประสบการณ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คา
เล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท เพศ ชาย

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 31/8/2018

โทร .053-552591-2 ตอ 108

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

1 ไมเกิน 30 ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
หนา้ 28/28


