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

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด วิศวกรไฟฟา มีความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนมา และสามารถนํามาประยุกตใชในหนางานไดจริง

 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง หากมีประสบการณทํางานในเหมืองหรือโรงโมมา
กอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

2 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา 
(มีใบ กว.)

กอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 24/12/2560

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด วิศวกรเคร่ืองกล มีความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนมา และสามารถนํามาประยุกตใชในหนางานไดจริง
 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง หากมีประสบการณทํางานในเหมืองหรือโรงโมมา
กอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 24/12/2560

โทร .053-007501 Fax.053-007500

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

โทร .053-007501 Fax.053-007500
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานรายวัน (คนพิการ) พิการชวยเหลือตัวเองได สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในวันหยุด และทํางาน
ลวงเวลาได ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได มีบัตรคนพิการ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 24/12/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ผูจัดการสวนไซโล 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

3 18-45 ป.6/ข้ึนไป

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา

 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 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานเสิรฟ - มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะดานการส่ือสารดี มีไหวพริบใน
การทํางาน - สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานไดพิจารณาเปนพิเศษ - มี
ประสบการณดานงานเสิรฟมากอนรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/12/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

1 20-35 /
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

หัวหนาแผนกแมบาน - มีภาวะความเปนผูนํา - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี มีสุขภาพดี 
แข็งแรง - มีประสบการณการทํางานมากอนรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/12/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก - มีใจรักในงานบริการ รักการทําอาหาร - มีความรูเก่ียวกับอาหาร/การ
ทําอาหารในรูปแบบตาง  ๆ

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

1 30-45 ปวส.ข้ึนไป/การ
โรงแรมหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 25-45 /

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/12/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต - เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลวเทาน้ัน - สามารถทําโอทีได - สามารถ
ยืนทํางานได *สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน** โทร.
053-525045 ตอ 101,103 / 061-2867582 

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 เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานเย็บ - สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได - สามารถทําโอทีได *สวัสดิการ คาอาหาร 
คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน** โทร.053-525045 ตอ 101,103 / 061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

150 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

50 ไมเกิน 40 /ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 หรือตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -
หนา้ 3/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท 558 อินเตอรฟรุต จํากัด พนักงานออฟฟต สามารถใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได มีชุดยูนิฟอรม มีอาหารและท่ีพักให 
(รายละเอียดงานและสวัสดิการตางๆสามารถติดตอได เพ่ิมเติม 095-695885) 

354  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ันตํ่า 9000 ตอเดือน  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การขายสงผักและผลไม ปดรับสมัคร -

e-mail:natthakitcm@hotmail.com

โทร .053096177

บริษัท 558 อินเตอรฟรุต จํากัด แมบาน สามารถทําอาหารได มีชุดยูนิฟอรม มีอาหารและท่ีพักให (รายละเอียดงาน
และสวัสดิการตางๆสามารถติดตอได เพ่ิมเติม 095-695885) 

1 18 ม.6-ปวช/

1 /
และสวัสดิการตางๆสามารถติดตอได เพ่ิมเติม 095-695885) 

354  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 300-400  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การขายสงผักและผลไม ปดรับสมัคร

e-mail:natthakitcm@hotmail.com

โทร .053096177

บริษัท 558 อินเตอรฟรุต จํากัด พนักงานหนาลาน มีชุดยูนิฟอรม มีอาหารและท่ีพักให ติดตอเพ่ิมเติม 095-695885 

354  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานชวงกลางคืน  

ประเภทกิจการ การขายสงผักและผลไม ปดรับสมัคร

e-mail:natthakitcm@hotmail.com

โทร .053096177

10 ไมเกิน 40 /
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด พนักงานจัดสงสินคา จัดสงสินคาในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต, 1 21-40 ม.3/ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
ทูลส

พนักงานจัดสงสินคา จัดสงสินคาในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต, 
รถจักรยานยนต 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

บริษัท ออคทากอน ไดมอนด จํากัด ชางฝกหัดเจียระไน ชายผานการเกณฑทหาร/ผานเรียน รด แลว ไมมีประสบการณก็รับ หากมี
ประสบการณมากอนสัมภาษณและเร่ิมงานไดทันที สามารถทํางานลวงเวลาได 

148/1  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร สงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .081-9602358 ,053-093406 Fax 
053-093403

1 21-40 ม.3/ข้ึนไป

20 18-35 ม.3/ข้ึนไป

053-093403

หนา้ 5/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ผูจัดการสวนสนับสนุนการผลิต 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 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ลีดีไซน จํากัด Personnel and 
Administrativel

สมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

1 29 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอุตสาหการ

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา
Administrativel

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด Accounting สมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด Product Development สมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/12/2560

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

โทร .053-096041
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานขัดช้ินงาน สมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานลางช้ินงาน สมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานเช่ือมช้ินงาน สมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานจัดเตรียมช้ินงาน สมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/12/2560

โทร .053-096041

5 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

หนา้ 7/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานจัดสงสินคา 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-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด ชางซอมบํารุง - สวัสดิการ คาอาหาร , นํ้ามันรถ, เบ้ียขยัน, ยูนิฟอรม, เงินชวยเหลือแตงงาน, 
เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต(พนักงาน+ญาตสายตรง) ,ประกันชีวิตกลุม, 

1 22 ปข้ึนไป ปวส./การจัดการ 
คอมพิวเตอร จัดสง
สินคา

2 21-35 ปวส./ไฟฟา , 
อิเลคทรอนิก , เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต(พนักงาน+ญาตสายตรง) ,ประกันชีวิตกลุม, 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดเพ่ิมวันเสารใหเดือนละ 1
 เสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร -

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                 299  หมู 10  ต. บานธิ

พนักงานบัญชี (สัญญาจาง 6 
เดือน)

คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศ หญิง อายุ 20 ป ข้ึนไป ● การศึกษา ปวช. / 
ปวส. / ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ● สามารถใชโปรแกรม MS Office 
ได ● มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนได
งาย หนาท่ีรับผิดชอบ ● รับผิดชอบรวบรวมเอกสารและลงขอมูลในโปรแกรม
 ● บันทึกขอมูลสินทรัพย ● ประสานงานระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

อ. บานธิ  จ. ลําพูน  เพศ หญิง
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก  คาจาง 14,000 -15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/การบัฐชี

อิเลคทรอนิก , 
เคร่ืองมือกล

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก  คาจาง 14,000 -15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560โทร .053-569999 e-mail:maneerat_h@sus.co.th 
หนา้ 8/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วิศวกรไฟฟา 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 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟา

โทร .053 581 444

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 29 ธันวาคม 2560 หรือจนกวาจะไดคนเต็มอัตรา

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ สวัสดิการคารักษาพยาบาล, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันสังคม, ประกัน
อุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, เงินชวยเหลือคาท่ีพักอาศัย, คาอาหาร, นํ้ามันรถ, เงิน
ชวยเหลือตาง  ๆเชน กรณีแตงงาน, กรณีคลอดบุตร, กรณีท่ีบิดา-มารดา/คู
สมรสหรือบุตรเสียชีวิต, คากะ, คาตําแหนง, โบนัส, เบ้ียขยัน ฯลฯ 

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.10 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร -

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

5 ไมจํากัดอายุ ป.ตรี/วิทยาศาสตรเคมี
,เคมีอุตสาหกรรม,วัสดุ
ศาสตร,ฟสิกส

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด วิศวกร สวัสดิการคารักษาพยาบาล, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันสังคม, ประกัน
อุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, เงินชวยเหลือคาท่ีพักอาศัย, คาอาหาร, นํ้ามันรถ, เงิน
ชวยเหลือตาง  ๆเชน กรณีแตงงาน, กรณีคลอดบุตร, กรณีท่ีบิดา-มารดา/คู
สมรสหรือบุตรเสียชีวิต, คากะ, คาตําแหนง, โบนัส, เบ้ียขยัน ฯลฯ 

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.10 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร -

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

10 ไมจํากัดอายุ ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา
,อิเล็คทรอนิกส,เมคคา
ทรอนิกส,เคมี,เคร่ืองกล
,คอมพิวเตอร,อุตสา
หการ

หนา้ 10/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่แปลภาษาและลาม
ภาษาญ่ีปุน

สวัสดิการคารักษาพยาบาล, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันสังคม, ประกัน
อุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, เงินชวยเหลือคาท่ีพักอาศัย, คาอาหาร, นํ้ามันรถ, เงิน
ชวยเหลือตาง  ๆเชน กรณีแตงงาน, กรณีคลอดบุตร, กรณีท่ีบิดา-มารดา/คู
สมรสหรือบุตรเสียชีวิต, คากะ, คาตําแหนง, โบนัส, เบ้ียขยัน ฯลฯ 

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.10 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต สวัสดิการคารักษาพยาบาล, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันสังคม, ประกัน
อุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, เงินชวยเหลือคาท่ีพักอาศัย, คาอาหาร, นํ้ามันรถ, เงิน
ชวยเหลือตาง  ๆเชน กรณีแตงงาน, กรณีคลอดบุตร, กรณีท่ีบิดา-มารดา/คู
สมรสหรือบุตรเสียชีวิต, คากะ, คาตําแหนง, โบนัส, เบ้ียขยัน ฯลฯ 

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.10 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร เปดรับสมัครทุกวันทําการบริษัท

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

บริษัท วาย.ที.เค.ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานสงของ ขับรถยนตได (ตองมีใบขับข่ีรถยนต) 

262  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,150.-/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ศูนยจัดจําหนายสินคา บ.ยูนิลิ
เวอร

ปดรับสมัคร 31/01/2561

200 ไมจํากัดอายุ ม.3 ข้ึนไป/

2 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/

โทร .053-584801

หนา้ 11/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท วาย.ที.เค.ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานขาย ขับรถยนต หรือ รถจักรยานยนต ได (ตองมีใบขับข่ี) มีเงินรางวัลจากการขาย 
ถามีประสบการณดานการขาย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

262  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,500.-/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ศูนยจัดจําหนายสินคา บ.ยูนิลิ
เวอร

ปดรับสมัคร 31/01/2561

โทร .053-584801

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงาน QA - วุฒิการศึกษา ปวช. ข้ึนไป - สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office 

3 25 ปข้ีนไป ม.6-ปวช/

5 23-35 /บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงาน QA - วุฒิการศึกษา ปวช. ข้ึนไป - สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office 
ไดดี มี ทักษะการใชภาษาอังกฤษพอใช - มีความละเอียดรอบคอบ มีความ
อดทน กระตือรือรน และมี ความรับผิดชอบในหนาท่ี - มีสุขภาพสมบูรณ 
แข็งแรง ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง - สามารถทํางานลวงเวลา และทํางาน
ภายใตภาวะความ กดดันได - หากมีประสบการณในตําแหนงงานจะไดรับการ
พิจารณา เปนพิเศษ สวัสดิการ : คาอาหาร,คานํ้ามัน,เบ้ียขยัน,ยูนิฟอรม
,ประกัน อุบัติเหตุกลุม,โบนัสประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. 08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 15/12/60

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

5 23-35 /

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

หนา้ 12/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงาน QC • มีมนุษยสัมพันธดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน • สามารถทํางาน
ลวงเวลาได (กรณีมีงานลวงเวลา) • สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดัน
ได • มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง • หากมี
ประสบการณในงาน QC. จิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณา เปนพิเศษ สวัสดิการ
 : คาอาหาร,คานํ้ามัน,เบ้ียขยัน,ยูนิฟอรม,ประกัน อุบัติเหตุกลุม,โบนัสประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. 08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 15/12/60

5 23 - 35 ม.3 ข้ึนไป/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 15/12/60

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท เอส แอนด เจ โปรดักท จํากัด พนักงานฝายผลิต ประกันสัมคม/ชุดพนักงาน/โอที มีวันหยุดชดเชยประจําป 

229  หมู 7  ต. นครเจดีย เพศ ไมจํากัด

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 21/12/2560

โทร .053-555248

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา
ลําพูน) 

พนักงานขาย ประกันสังคม 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต ปดรับสมัคร 21/12/2560

5 25 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป

15 20-50 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต 
รถยนต จักรยาน

ปดรับสมัคร 21/12/2560

โทร .053-559510-5

หนา้ 13/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานการตลาด มีประสบการณดานการขายมาอยางดี คลองตัว มีรถยนตสวนตัว มีฐาน
เงินเดือน และคอมมิชช่ันตามผลงาน มีประกันสังคม และชุดพนักงานให 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณดานงานบัญชีโดยตรง มีความรูเก่ียวกับภาษีตาง  ๆมี2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

ประกันสังคม มีเบ้ียขยัน และชุดพนักงานให 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานขนของ มีประกันสังคม ชุดพนักงาน 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-527598 095-6597190

หนา้ 14/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ชางเย็บผา มีประสบการณดานเย็บเส้ือผามาโดยตรง มีประกันสังคม เบ้ียขยัน ชุดพนักงาน
 พรอมท่ีพักใหฟรี 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

หจก.สินธุวา พนักงานประจําออฟฟต รับเฉพาะเพศ ชาย สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได สามารถขับรถยนต 
รถจักรยานยนตได และมีใบขับข่ี 

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

25 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-ปวส.

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 21/12/2560

โทร .053-531352

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานลางจาน หยุดอาทิตยละ 1 วัน มีประกันสังคม มีโอที 

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง   จ. ลําพูน   คาจาง 9,150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานแคชเชียร หยุดอาทิตยละ 1 วัน มีประกันสังคม มีโอที 

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:jfsavemart@gmail.com

1 20-40 ม.3/-

2 19-30 ม.6/-

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

หนา้ 15/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานจัดเรียง หยุดอาทิตยละ 1 วัน มีประกันสังคม มีโอที 

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 21/12/2560

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชาง CNC,ชางเช่ือม,ชางกัด 
Milling,ชางกลึง

ประกันสังคม,คานํ้ามัน,คาอาหาร,เบ้ียขยัน,โอ.ที,โบนัสประจําป สนใจติดตอ
สอบถาม 053-525034 หรือ 081-0020022 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

5 19-30 ม.3/-

5 24 ข้ึนไป /ไมจํากัดวุฒิ/สาขา

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ
และความสามารถ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 31 ธ.ค.2560

โทร .053-525034,081-0020022

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานขับรถสงของ - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาท่ีบริษัทกําหนด - หากเคยขับรถ ใหผูบริหาร 
หรือรับสงพนักงานในนิคม จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานนอก
เวลาไดหรือสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได - มีใบอนุญาตขับรถยนต - 
ชํานาญเสนทางในนิคมลําพูน ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม - ออก
ตางจังหวัดได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/12/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 30 ปข้ึนไป ม.6/

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 16/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ -มีความรูดานระบบบริหารคุณภาพ GMP,HACCP,BRC,ISO -มีความ
รับผิดชอบในการทํางานสูง -อดทน และสามารถทํางานภายใตแรงกดดันได -
สามารถทํางานลวงเวลา และ เขาทํางานเปนกะได -สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี
 ไมมีโรคประจําตัว -หากมีประสบการณในตําแหนงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/12/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด IT 1 21-30 ป ป.ตรี/สาขาสารสนเทศ, •ติดต้ังดูแลรักษา และ แกไขปญหาระบบ Computer ,Server และ อุปกรณ

2 20 ป ข้ึนไป ม.6/สายวิทย-คณิต

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด IT 1 21-30 ป ป.ตรี/สาขาสารสนเทศ,
 วิทยาการคอมพิวเตอร
, IT หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

•ติดต้ังดูแลรักษา และ แกไขปญหาระบบ Computer ,Server และ อุปกรณ
ตอพวง ภายในบริษัทฯ •ติดต้ังและประเมินสภาพการใชงานปจจุบันของระบบ
 Computer เพ่ือเสนอปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาระบบ •ดูแลระบบ 
Computer ท้ังหมดของบริษัทฯ •เสนอแนะหรือหาแนวทางในการนํา IT เขา
มาชวยประหยัดคาใชจายหรือตนทุนในการทํางาน •แนะนําและใหคําปรึกษา
แก user หรือ พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เก่ียวกับเร่ืองระบบงาน หรือ 
Computer •วางแผนและบริหารงานของฝาย IT เพ่ือใหสนับสนุนการทํางาน
ของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ •สามารถแกไขปญหาระบบ
คอมพิวเตอร Server Windows •ใหบริการขอมูลและแกไขปญหาการใชงาน
เก่ียวกับ Application ของบริษัท •ออกแบบระบบของฝายโรงงาน โดยใช
โปรแกรม Visual Basic และ MSQ •มีประสบการณทางดาน ERP จะไดรับ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช Photoshop , Microsoft Office •มีบุคลิก
และมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ •มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือรน รักการ
เรียนรู ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี •สามารถเร่ิมงานไดทันที • หากมี
ประสบการณในตําแหนงงาน 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
หนา้ 17/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด CNC Team Leader เคยมีประสบการณการทํางานกับเคร่ือง CNC มากอน และเคยอยูในตําแหนง 
Team Leader มากอนอยางนอย 2 ปข้ึนไป 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน3 กะ   

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ ปดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560

2 28-40 ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน / เทคนิคการ
ผลิต หรืออ่ืนๆ

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ - Purchasing
 Officer

มีประสบการณการทํางานดานจัดซ้ือ จัดจาง มากอนอยางนอย 3 ปข้ึนไป 
สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Excel ไดเปนอยางดี สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 
เสาร หยุดเสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

2 25 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 18/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector เจาหนาที่
ตรวจสอบคุณภาพ

เคยมีประสบการณการทํางานดานตรวจสอบคุณภาพช้ินงานมากอน สามารถ
อานเคร่ืองมือวัดละเอียดและ drawing ได มีความละเอียดรอบคอบ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 
เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

3 25 ป ข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน / 
เทคนิคการผลิต หรือ
อ่ืนๆ

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต (ชาย) -สามารถยืนทํางานได -สามารถทําโอทีได -สามารถเร่ิมงานไดทันที *สวัสดิการ
 คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

15 21-38 ม.3 ข้ึนไป/

หนา้ 19/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] 1 - ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Human 
Resources or any 
related field.

• Male or Female, no age limit. • Bachelor's degree in Human 
Resources or any related field. • 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. สามารถสงอีเมลแนบ Resume มาท่ี : 9001, 14001 and OSHAS 18001. สามารถสงอีเมลแนบ Resume มาท่ี : 
apl.microglass@agc.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Utility • ชาย / หญิง, ไมจํากัดอายุ • การศึกษาระดับ ปวส. ชางไฟฟา • มีความรูใน
การทํางานเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค (Utility or Facility System) • มี
ประสบการณในการทํางานดานชางเทคนิค Utility 1-2 ป • มีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Wiring Control, Welding, Auto CAD
 • หากมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายใน
อาคาร (จะพิจารณาเปนพิเศษ) • สามารถทํางานเขากะได
 ---------------------------สามารถสามารถไดท่ีหนาบริษัทฯ ไดทุกวัน 09.00 - 
16.00 น. หรือ สงอีเมลแนบ Resume มาท่ี : 
apl.microglass@agc.com------------------------------ 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

4 - ปวส./สาขาไฟฟา 
เคร่ืองกล 
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

หนา้ 20/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (คนพิการ) • ชาย / หญิง ไมจํากัดอายุ • การศึกษา ระดับ ม. 3 ข้ึนไป • มีบัตรประจําตัว
คนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ • สามารถชวยเหลือตัวเองได และส่ือสารได • 
บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแตละคนท่ีสามารถ Support 
Production ได ---สามารถมาสมัครงานท่ีหนาบริษัทไดทุกวัน 09.00 - 16.00
 น.---99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer • Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in Electrical, 

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

5 - ป.ตรี/Bachelor’s 

10 - ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด
สาขา

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer • Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in Electrical, 
Mechanical, Industrial Engineering any related field. • 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. -สามารถสง
อีเมลแนบ Resume มาท่ี : apl.microglass@agc.com-- 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

5 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Mechanical, 
Industrial 
Engineering any 
related field.

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114
หนา้ 21/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษาการขาย(ขายรถยนต) คาลวงเวลา -คาคอมมิชช่ันการขาย -ชุดฟอรม -ประกันสังคม 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Section Chief • Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in engineer 
any related field. • At least 5 years working experience in a 
manufacturing facility. • The successful candidate must have a 

2 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Mechanical, 

1 /

manufacturing facility. • 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/Japan language and computer proficiency. ---
สามารถสงอีเมลแนบ Resume มาท่ี : apl.microglass@agc.com ---

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

Mechanical, 
Industrial 
Engineering any 
related field.

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 22/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Occupational Health and 
Safety Manager

• Male or Female, no age limit. • Bachelor Degree or higher in 
Public Health (Occupational Health and Safety). • At least 5-10 
years of management experiences in occupational health & safety
 and environment, especially in manufacturing industry. • Thai 
Professional Safety Health and Environmental license is required.
 • Have knowledge in ISO 14001 and OHSAS 18001. • Strong 
Leadership skill, Interpersonal relation and good presentation 
skill. • Good command in English both written and spoken.
 ---------------------------สามารถสงอีเมลแนบ Resume มาท่ี : 
apl.microglass@agc.com------------------------------ 

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Occupational 
Health & Safety

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานตอนรับ(รปภ) ชุดฟอรม ประกันสังคม 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร -

โทร .0-5358-4430-2

1 /

หนา้ 23/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานอะไหล -ชุดฟอรม -ประกันสังคม 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร -

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกสโตร (STORE 
Supervisor)

มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 3 ปข้ึนไป - มีภาวะการณเปนผูนํา 
และ ภาวะการตัดสินใจไดเปนอยางดี - มีความรูดานระบบบริหารงานคุณภาพ
 GMP, HACCP, BRC, ISO - มีทักษะการส่ือสาร พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ

1 26 ปข้ึนไป ป.ตรี/สถิติ , 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี

1 25ข้ึนไป ปวช.-ปวส./

 GMP, HACCP, BRC, ISO - มีทักษะการส่ือสาร พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ
 ไดในเกณฑดี - ไมมีโรคประจําตัว - สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดัน
ไดเปนอยางดี - หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/12/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกสโตร (STORE 
Supervisor)

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 /

หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 24/26



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่สโตรวัตถุดิบ - ประสบการณการทํางานดานสโตร - มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง - มี
มนุษยสัมพันธดี - สามารถทํางานลวงเวลาได - อดทน และสามารถทํางาน
ภายใตแรงกดดันได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/12/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.1 35 ปข้ึนไป ม.3/-

1 24 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
สามารถทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถ
ทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับ
เงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 20/12/2560

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด                   
                                                        
                                                        
         75/1  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ.
 ลําพูน 

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ
สินคา (QC)

หนาท่ีงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว วิเคราะหภายใน
หองปฏิบัติการ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน วันทํางาน จันทร-เสาร เวลา
 8.00 - 17.00 น. ไมมีโอทีและไมมีเขางานกะ สวัสดิการ ชุดแบบฟอรม , 
อาหารกลางวัน , ประกันสังคม วันหยุด ,โบนัส ,เงินออม 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว เพศ ชาย สวนสูง 160  นํ้าหนัก 65 

1 35 ปข้ึนไป ม.3/-

1 20-30 ม.6-ปวช/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

เพศ ชาย สวนสูง 160  นํ้าหนัก 65 

โทร .053-581221,581378-9  คาจาง -  บาท  ชวงเวลาทํางาน8.00 - 17.00  ปดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2560
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่บุคคล มีหนาท่ีงานดานแรงงานสัมพันธ งานความปลอดภัยอาชีวอนามัย งานธุรการ
ท่ัวไป ขับรถยนตไดและมีใบขับข่ี วันทํางาน จันทร-เสาร เวลา 8.00-17.00น. 
ไมมีโอทีและเขางานกะ ประจําสํานักงานลําพูน 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 155  นํ้าหนัก48  ชวงเวลาทํางาน8.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2560

โทร .053-581221,581378-9

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 

1 23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

1 25-35 ปวส.ข้ึนไป/ทุกสาขา

ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail.com

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 29 ธันวาคม 2560 หรือจนกวาจะไดคนเต็มอัตรา

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

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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