
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด Mechanical Engineer 1 ไมเกิน 30 /เคร่ืองกล มีประสบการณในการการออกแบบและคํานวนระบบ Air duct , duct 
scrubber , exhaust duct , มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ปข้ึน
ไป มีใบ กว. มีใบขับข่ีรถยนต มีความซ่ือสัตย มีความขยันและอดทน สามารถ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ไป มีใบ กว. มีใบขับข่ีรถยนต มีความซ่ือสัตย มีความขยันและอดทน สามารถ
ทํางานตางจังหวัดได/เงินเดือนประจํา คาโทรศัพท คานํ้ามันรถ คาอาหาร
กลางวัน คาประกันสังคม ชุดUniform โบนัสประจําป สนใจติดตอ 
081-9514090 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย สวนสูง ไมกําหนด  นํ้าหนักไมกําหนด 

อ. เมือง  จ. ลําพูน   ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00-17.00  

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1. มีใบขับข่ีประเภท 2 2. หากรูเสนทางลําพูน เชียงใหม จะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

 คาจาง ตามโครงสรางของบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

3 20-40 ป.6/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7
หนา้ 1/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟ มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 23/08/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ฮองดา จํากัด เสมียน ช่ัวคราว 2 เดือน (ส.ค - ก.ย 61) มีอาหารใหทุกม้ือ มีโอที 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00 น., 16.00-00.00 น.  

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

1 20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

15 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00 น., 16.00-00.00 น.  

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 23/08/2561

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เจาหนาท่ีธุรการ 1 21-40 ปวช./ข้ึนไป ชายผานเกณฑทหารแลว หรือเรียน รด. หากมีประสบการณจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

-  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานศึกษา ปดรับสมัคร 24/07/2561
โทร .053-511073 , 561029 ตอ 145

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เจาหนาท่ีงานส่ือการเรียนการ
สอน

1 21-40 ปวช./ข้ึนไป ชาง
อิเล็กทรอนิกส ชาง

ไฟฟา

ชายผานเกณฑทหารแลว หรือเรียน รด. หากมีประสบการณจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

-  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานศึกษา ปดรับสมัคร 24/07/2561

 คาจาง 7,620+คาครองชีพ  บาท

 คาจาง 7,620+คาครองชีพ  บาท

ประเภทกิจการ สถานศึกษา ปดรับสมัคร 24/07/2561

โทร .053-511073 , 561029 ตอ 145
หนา้ 2/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด ผูจัดการสหกรณ ผูท่ีมีประสบการณดานการบริหารและการจัดการ หรือการจัดการดานโรงงาน
 และสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 25,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปนม ปดรับสมัคร 31/07/2561

e-mail:cmd_co@hotmail.com

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด เจาหนาท่ีบัญชี 1 25-35 ป.ตรี/บัญชีและการเงิน
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

- มีประสบการณทํางานดานบัญชีการเงิน 1 ปข้ึนไป - สามารถใชโปรแกรม 
Imoneys เบ้ืองตนได - สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได - มีความ

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

1 30-45 ป.ตรี/ข้ึนไป 
บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรสหกรณ 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ Imoneys เบ้ืองตนได - สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได - มีความ
รายละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย - สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 
เบ้ืองตนได - มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส มีความอดทน - มีชุดยูนิฟอรม
ให อาหารกลางวันฟรี 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. หยุดทุก  ๆวันอาทิตย  

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษ
วัสดุอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2561

โทร .053-090121,083-1521382

บานสวนกนกกานต พนักงานท่ัวไป สามารถเขากะดึกได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

309  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350-400  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หอพัก ปดรับสมัคร 20/08/2561

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

2 ไมเกิน 50 ปวช.-ปวส./การโรงแรม

ประเภทกิจการ หอพัก ปดรับสมัคร 20/08/2561

โทร .053559350-2
หนา้ 3/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Purchasing Admin 
Temporary 3 months

เคยมีประสบการณการทํางานดานงานธุรการฝายจัดซ้ือมากอนจะพิจารณา
เปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Word and Excel 
ไดดี สวัสดิการ มีคาอาหาร คานํ้ามันรถ คาเบ้ียขยัน โบนัส 2 คร้ังตอป ยูนิ
ฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม คารักษาพยาบาล และ
อ่ืน  ๆ

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 31 กรกฏาคม 2561

1 25 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ หรือการ
จัดการท่ัวไป

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector เคยมีประสบการณการทํางานดานการตรวจสอบคุณภาพช้ินงานมากอน อาน
แบบเคร่ืองมือกล และอานเคร่ืองมือวัดละเอียดไดเปนอยางดี สวัสดิการ มีคา
กะ คาอาหาร คานํ้ามันรถ คาเบ้ียขยัน โบนัส 2 คร้ังตอป ยูนิฟอรม กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม คารักษาพยาบาล และอ่ืน  ๆ

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 4/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด CNC Technician เคยมีประสบการณการทํางานกับเคร่ือง CNC มากอน สามารถ set up ได 
แกไขปญหาเก่ียวกับเคร่ืองได อานแบบเคร่ืองมือกล และอานเคร่ืองมือวัด
ละเอียดไดเปนอยางดี สวัสดิการ มีคากะ คาอาหาร คานํ้ามันรถ คาเบ้ียขยัน 
โบนัส 2 คร้ังตอป ยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม คา
รักษาพยาบาล และอ่ืน  ๆ

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ ปดรับสมัคร ดวนมาก

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีคลังสินคา 
(Warehouse&Delivery)

ลักษณะงาน 1) รับผลิตภัณฑเขาพ้ืนท่ีจัดเก็บ 2) ตรวจสอบและจัดเตรียม
ผลิตภัณฑกอนสงมอบใหกับลูกคา 3) การตรวจนับสินคาคงเหลือ คุณสมบัติ 
1) ขับรถโฟลคลิฟท/แฮนดลิฟทได

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 25/07/0561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 25-35 ปวส.ข้ึนไป/ทุกสาขา

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 5/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด พนักงาน QC & Packing - 

40/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลเคร่ืองจักร
โรงงานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 20/08/2561

e-mail:os_solution@ossolution.co.th

โทร .053-217688,089-4314422 ,
086-6586655

บริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะได 

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิบริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะได 

40/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลเคร่ืองจักร
โรงงานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 20/08/2561

e-mail:os_solution@ossolution.co.th

โทร .053-217688,089-4314422 ,
086-6586655

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

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ 
ปายโฆษณา

ปดรับสมัคร 20/08/2561

e-mail:idd999@hotmail.com 

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

e-mail:idd999@hotmail.com 

โทร .053-534454,081-7831770,053-562442
หนา้ 6/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาท่ี PRODUCTION 
ENGINEER

มีความชํานาญในการเขียนแบบโดยใชโปรแกรม Auto cad ได มี
ความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบได สามารถ อาน ฟง พูด อังกฤษ
 หรือญ่ีปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ ผานเกณฑทหาร/เรียน รด. ปท่ี3 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 06/08/2561

โทร .053-581224-7

บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด ชางฝงอัญมณี ชายตองผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณการทํางานดานฝงอัญมณีมา
อยางนอย 1-2 ปข้ึนไป จะตองใชฝมือการทํางานดวยมือและตองมีสายตาดี 

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

93  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การทําเคร่ืองประดับจากเพชร
พลอย โลหะมีคาและไขมุก

ปดรับสมัคร 20/08/2561

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com

โทร .053-093833-6

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Expertise แผนก Mold 
Management

1. สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms Office ไดเปนอยางดี 2. หากมี
ประสบการณ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 3. มีความรูดานเทคนิคการผลิต
 / ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแมพิมพ / ออกแบบ Jig Fixture / Drawing 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางกล , 
แมพิมพ หรือ สาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 7/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

Warehouse Supervisor/
หัวหนาคลังสินคา

- 3 – 5 years work experience in Warehouse Management, LEAN 
Logistics, Supply Chain - Background from Electronics 
manufacturing with ISO/ IATF certified is a plus - Knowledge of 
Inventory Control Process (JIT, FIFO, Incoming/ Outgoing, packing, 
stock analysis) - Leadership skill; can lead and manage a 
warehouse team of 10 employees - Computer knowledge (Word, 
Excel, Power Point, Outlook, Visio) 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 30 up ปวส.-ป.ตรี/N/A

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานMon.-Sat. 08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/08/2018

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานลงวัตถุดิบ 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 13000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 8/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปปฏิบัติการทําสวน 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 30/07/2561
e-mail:julaluxk@betagro.com
โทร .053 581 444

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Purehasing Officer 
(เจาหนาท่ีจัดซ้ือ)

คุณสมบัติผูสมัคร : -จบการศึกษาข้ันตํ่า ปริญญาตรี ข้ึนไป ทุกสาขา -มี
ประสบการณในงานจัดซ้ือ งานธรุการ งานควบคุมคุณภาพ งานควบคุม

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 22-35 ป.ตรี/
(เจาหนาท่ีจัดซ้ือ) ประสบการณในงานจัดซ้ือ งานธรุการ งานควบคุมคุณภาพ งานควบคุม

เอกสาร หรือมีประสบการณในงานธุรการ โรงงานอุตสาหกรรม อยางนอย 2 
ป -หากมีประสบการณการใชโปรแกรมERPจะพิจารณาเปนพิเศษ -สามารถ
ใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี Microsoft Office (Excel, word) -มีความ
ละเอียดรอบคอบ -มีทักษะในการติดตอส่ือสาร รายละเอียดตําแหนงงาน : -
ตรวสอบคําส่ังซ้ือและจัดเตรียมการส่ังซ้ือติดตอกับผูขาย -คัดเลือกผูใหบริการ
และผูขาย เพ่ือใหไดผูขายท่ีมีคุณภาพ ตนทุนตํ่า ตลอดจนสามารถสงของได
ตรงตามเวลา -ประเมินผูขายและจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ -
บันทึก จัดเก็บขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานจัดซ้ือ -ปดงานขายและสง
มอบงานไปยังหนวยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ -จัดทําและดําเนนการงานจัดซ้ือให
สอดคลองกับกับระบบ ISO -ควบคุมดูแลงานขาย scrap -ควบคุมดูแล
งบประมาณ การส่ังซ้ือ อุปกรณเคร่ืองเขียน ของบริษัทฯ -งานอ่ืน  ๆตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน 

168   หมู 3  ต. สารภี อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร -โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หนา้ 9/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบํารุง ระบบอํานวย
ความสะดวก

คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ -จบการศึกษาข้ันตํ่า ปวส. ดานไฟฟากําลัง หรือ เคร่ืองกลหรืออ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ -มีประสบการณในงาน อยางนอย 1 ป (ในงานการซอม
บํารุงรักษาโรงงาน/เคร่ืองปรับอากาศ/ปมนํ้า) รายละเอียดตําแหนงงาน : -
ตรวจเช็คระบบอํานวยความสะดวกตามแบบฟอรมของเคร่ืองจักรและเปนไป
ตามแผนหลัก -ทําการซอมบํารุง ระบบอํานวยความสะดวกตามแผนหลัก
ประจําป -ควบคุมเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพดี -ทํางานตามใบรอง
ขอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด -รายงานขอมูล และปญหาการปฏิบัติงานตอ
หัวหนางานเม่ือพบปญหา 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 21-35 ปวส.ข้ึนไป/ ไฟฟา 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานดูแลโรงงานท่ัวไป คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย (ตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -ไม
จํากัดวุฒิการศึกษา -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ รายละเอียดตําแหนงง
งาน -ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ัวไปนอกตัวอาคารของบริษัทฯ -เก็บขยะตามจุด
ตางๆของบริษัทฯ ไปยังจุดรวมขยะ -บันทึกปริมาณขยะตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดให -ดูแล ตัดแตง บํารุงรักษา รดนํ้าสวนของบริษัทฯ และดูแลความ
เรียบรอยของสนามกีฬา -จัดเตรียมและเคล่ือนยาย ถังนํ้าด่ืมไปยังจุดตาง  ๆ
ของบริษัทฯ -ตรวจสอบดูแลรักษา และทําการซอมแซมทรัพยสินบริษทฯ -
ใหบริการงานอํานวยความสะดวก แกหนวยงานตาง  ๆท่ีรองขอ -ปฏิบัติตาม
แผนการซอมบํารุงและดูแลรักษาพ้ืนท่ีและทรัพยสินของบริษัทฯ -ตรวจสอบ
และจัดการถังดักไขมันในบริษัทฯ 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

1 ไมจํากัด /

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

หนา้ 10/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย อายุ 25 ป ข้ึนไป -มีใบขับข่ีรถยนตประเภทท่ี 2
 และรูพ้ืนท่ีเสนทางเชียงใหมเปนอยางดี -มีประสบการณในงานบริการและ
งานขับรถรับสงผูบริหาร รายละเอียดตําแหนงงงาน : -ขับรถและใหบริการ
อํานวยความสะดวกในการรับสงผูบริหารฯ และบุคลากรภายใน/บุคลากร
ภายนอก ท่ีมาติดตอส่ือสารกับองคกร -ใหบริการในการรับ-สงเอกสาร/
ส่ิงของหรืออ่ืน  ๆกับหนวยงานภายนอกองคกร 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

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

2 25-35 ป.6/

บริษัท กสิสุรีย จํากัด เจาหนาท่ีสโตร สามารถขับรถยนตได เบิก-จาย สตอคสินคา รับของ ขยัน อดทน ตรงตอเวลา
 หยุดทุกวันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ เบ้ียขยัน ประกันสังคม ประกันกลุม 
โบนัส 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น  

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร 31/07/61

โทร .053-584302-5

บริษัท กสิสุรีย จํากัด พนักงานQC (ควบคุมคุณภาพ)
 ดวน!!!

สามารถเขากะได มีฮอลิเดย หยุดทุกวันพฤหัสบดี โบนัส เบ้ียขยัน 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ขยัน อดทน ตรงตอเวลา 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 31/07/2561ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว

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

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

1 25-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต

1 21-40 ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 31/07/2561

โทร .053-584302-5

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว

หนา้ 11/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) SUPERVISOR PRODUCTION เง่ือนไข 1 ฺ.Bachelor's Degree in Industricl Engineer or relate field. 
2.At least 2 year experience in Supervisor Engineer. 3.Working 
experieuce in manufacturing. 4.Flexibility and changs 
management in work. 5.Good command analytical skill Proble 
solving ,Leader ship. 6.Good command in English and skill 
computer. 7.Positive thinking and good relationship. 8.Able to 
work under high pressure and time contant. 9.Able to working 
night shift. สวัสดิการท่ีจะไดรับ 1.คาอาหารกลางวัน วันละ 25 บาท 2.คา
นํ้ามัน วันละ 35 บาท 3.คาเบ้ียขยัน 300, 400,500 บาท 4.คาเบ้ีย
ความสามารถ ตามแตละตําแหนงงาน 5.คาอาหารวางชวงทําโอที 6 บาท 6.
คาเขากะ 35 บาท 7.ประกันภัยกลุม 8.เงินอวยพรแตงงาน 9.เงินชวยเหลือ

3 0 ป.ตรี/Bachelor's 
Degree in Industricl 
Engineer or relate 
field.

คาเขากะ 35 บาท 7.ประกันภัยกลุม 8.เงินอวยพรแตงงาน 9.เงินชวยเหลือ
งานศพ รวมถึงญาติสายตรง 10.ชุดยูนิฟอรม 11.ของขวัญวันเกิด 12.โบนัส
ประจําป สมัครไดท่ี บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม. จํากัด โรงงานฝงตะวันออกเขต
 EPZ เลขท่ี 203 หมู4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 โทรศัพท 
053-554586-9 ตอ 24 หรือ 0 โทรสาร. 053-554579 หรือสงประวัติมาไดท่ี
 E-MAIL: lpadm2@utaxfm.com

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง 0  นํ้าหนัก0  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุด
ช้ันใน

ปดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2561

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

โทร .053-554586-9

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

หนา้ 12/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) MAINTENANCE ENGINEER 1 0 ป.ตรี/Bachelor's 
Degree in Electrical 

Engineer , 
Mechanical 

Engineer or relate 
field.

คุณสมบัติดังน้ี 1.Bachelor's Degree in Electrical Engineer , 
Mechanical Engineer or relate field. 2.Minimum 2 year experience
 in maintenamce functions. 3.Knowledge in spare part 
control,PM, Set Up, etc. 4.Strong analylical skills and ability to 
work under presscre. 5.Teme leading skill to achievetarget. 
6.Good command at spoken and written in English 7.Good 
command at computer literacy. สวัสดิการท่ีจะไดรับ 1.คาอาหาร
กลางวัน วันละ 25 บาท 2.คานํ้ามัน วันละ 35 บาท 3.คาเบ้ียขยัน 300, 
400,500 บาท 4.คาเบ้ียความสามารถ ตามแตละตําแหนงงาน 5.คาอาหาร
วางชวงทําโอที 6 บาท 6.คาเขากะ 30 บาท 7.ประกันภัยกลุม 8.เงินอวยพร
แตงงาน 9.เงินชวยเหลืองานศพ รวมถึงญาติสายตรง 10.ชุดยูนิฟอรม 11.แตงงาน 9.เงินชวยเหลืองานศพ รวมถึงญาติสายตรง 10.ชุดยูนิฟอรม 11.
ของขวัญวันเกิด 12.โบนัสประจําป สมัครไดท่ี บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม. จํากัด
 โรงงานฝงตะวันออกเขต EPZ เลขท่ี 203 หมู4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน
 51000 โทรศัพท 053-554586-9 ตอ 24 หรือ 0 โทรสาร. 053-554579 
หรือสงประวัติมาไดท่ี E-MAIL: lpadm2@utaxfm.com

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง 0  นํ้าหนัก0  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น.  

ปดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2561

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

โทร .053-554586-9

หนา้ 13/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) MAINTENANCE 3 0 ปวส./วุฒิ ปวส. สาขา
ชางอิเล็คทรอนิกส 
หรือ ชางกลโรงงาน

คุณสมบัติ 1.วุฒิ ปวส. สาขาชางอิเล็คทรอนิกส หรือ ชางกลโรงงาน 2.
สามารถทํางานโอทีได, สามารถเขากะได 3.มีความรูความเขาใจเร่ืองแผงวงจร
อิเล็คทรอนิกสเปนอยางดี 4.มีประสบการณเร่ืองเคร่ืองจักรก่ึงออโต จะ
พิจารณาเปนพิเศษ 5.มีประสบการณควบคุมการผลิต 2-5 ป สวัสดิการ 1.
คาอาหารกลางวัน วันละ 25 บาท 2.คานํ้ามัน วันละ 35 บาท 3.คาเบ้ียขยัน 
300, 400,500 บาท 4.คาเบ้ียความสามารถ ตามแตละตําแหนงงาน 5.
คาอาหารวางชวงทําโอที 6 บาท 6.คาเขากะ 35 บาท 7.ประกันภัยกลุม 8.
เงินอวยพรแตงงาน 9.เงินชวยเหลืองานศพ รวมถึงญาติสายตรง 10.ชุดยูนิ
ฟอรม 11.ของขวัญวันเกิด 12.โบนัสประจําป สมัครไดท่ี บริษัท ยูแทกซ เอฟ.
เอ็ม. จํากัด โรงงานฝงตะวันออกเขต EPZ เลขท่ี 203 หมู4 ต.บานกลาง อ.
เมือง จ.ลําพูน 51000 โทรศัพท 053-554586-9 ตอ 0 โทรสาร. เมือง จ.ลําพูน 51000 โทรศัพท 053-554586-9 ตอ 0 โทรสาร. 
053-554579 หรือสงประวัติมาไดท่ี E-MAIL: lpadm2@utaxfm.com

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง 0  นํ้าหนัก0  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น.  

ปดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2561

โทร .053-554586-9

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย 1. เพศชาย อายุ 18 ปข้ึนไป 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปท่ี 3 3. สุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 4. สามารถเขางานกะได 5. มี
ยานพาหนะเปนของตัวเอง 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/8/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

20 ม.3/

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
หนา้ 14/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  จนท บริหารงาน

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 15 สค 2561

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต (ดวน) คาอาหาร คานํ้ามันรถ คาประสบการณ เบ้ียขยัน โบนัสประจําป สามารถ
ทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได 
และมีความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณา

1 30 ป.ตรี/-

10 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

และมีความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ ติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝายบุคคล

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31/8/2561

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Assistant Purchase 
Manager

1. At least 5 years of purchasing or supply chain experience. 2. 
Experience of supervising a team. 3. Good communication in 
English. 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร วันน้ี - 30 กันยายน 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 15/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

วิศวกรรมไฟฟา - เพศ ชาย อายุ 25-35 ป ผานการเกณฑทหาร - วุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร
 และอิเล็กทรอนิกส - สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปนอยางดี - สามารถ
เขียนโปรแกรม Solid works ข้ันพ้ืนฐาน - สามารถออกแบบ ติดต้ัง แกไข
เคร่ืองจักร ควบคุม PLC - สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม ปรับ
สมดุลของกระบวนการผลิตได - สามารถวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาใน
กระบวนการผลิตได - สามารถวางแผนการประยุกตใชเทคนิคทางดาน
วิศวกรรมสําหรับการผลิตไดเปนอยางดี - มีความรูทางดานไฟฟาฝนโรงงาน
ข้ันพ้ืนฐาน - มีความรูทางดาน Automation Machine ไดเปนอยางดี - มี
ความรูทางดานนิวแมติกสข้ันพ่ืนฐาน - มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน

1 25-35 ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส วิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส

ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป - หากมี
ความรู หรือ ประสบการณเก่ียวกับงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัส
ประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ติดตอ คุณจักรพงศ หาญกลา (053) 
581686-9 ตอ 2409 E-mail : Jakapong@yet.ricoh.com 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 31/08/2561

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

หนา้ 16/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานบัญชี -ชุดฟอรมพนักงาน -หากใชโปรแกรม Express ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ -
โบนัส 

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 ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ท่ีปรึกษาการขาย(ขายรถยนต) -หากขับรถไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ -มีคาลวงเวลา -ชุดฟอรมพนักงาน -คา
คอมมิชช่ันในการขายรถ 

1 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

4 /
คอมมิชช่ันในการขายรถ 

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 ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) -มีประสบการณดานงานฉีดพลาสติด จะพิจารณาเปนพิเศษ -เขากะกลางคืน
ได -ใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได -มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต,รถจักรยานยนต -
คาจางตามตกลง -สวัสดิการ คาครองชีพ, คากะ, คาลวงเวลา, กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ, โบนัส, ประกันสังคม, ยูนิฟอรม และอ่ืน  ๆ

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก65  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 , 20.00 -05.00  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร ไมระบุ

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

1 25 ข้ึน ปวส./ไฟฟา, เคร่ืองกล
 หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663
หนา้ 17/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) 7 - ม.3-ม.6/- • ชาย / หญิง, ไมจํากัดอายุ • การศึกษา ระดับ ม. 3 ข้ึนไป • มีบัตรประจําตัว
คนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ • สามารถชวยเหลือตัวเองได และส่ือสารได • 
บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแตละคนท่ีสามารถ Support 
Production ได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

โทร .053-584300 ตอ 1114 ปดรับสมัคร 30/09/2561

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Machine Shop 1 - • มีความรูความสามารถในการทํางานกับเคร่ืองจักรและมีความรูทางดานชาง
เทคนิค • มีประสบการณในการทํางาน 1-2 ป ดาน CNC Late, Machining 
Center, เคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด จะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชโปรแกรม

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

ปวส./• จบการศึกษา
ระดับ ปวส สาขา
เคร่ืองกลโรงงาน, Center, เคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด จะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร, โปรแกรมเคร่ืองจักร ไดเปนอยางดี • สามารถทํางานเปนกะได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

โทร .053-584300 ตอ 1114 ปดรับสมัคร 31/08/2561

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด PC Officer 1 • At least 1 - 5 year experience in planning material, supply chain, 
material management, production operation management • 
Strong interpersonal skill, communication, presentation, well 
planning result-oriented. • Be able to work under pressure and in 
time frame • Excellent interpersonal and analytical • Excellent 
negotiating skills, time management, written and verbal 
communications skills. • Flexible, self-motivated and team player 
• Good command of the English language and computer 
proficiency .

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

เคร่ืองกลโรงงาน, 
เทคนิคการผลิต, หรือ 

สาขาอ่ืนๆ

- ป.ตรี/• Bachelor’s 
degree in Business 
Administration or 
related field

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

โทร .053-584300 ตอ 1114 ปดรับสมัคร 30/09/2561

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com
หนา้ 18/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] 1 - ป.ตรี/• 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. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer 13 • At least 1-2 years working experience in a manufacturing facility 
(New graduated student is welcome). • The successful candidate 
must have a high degree of managerial skills and first line 
supervisory experience in the manufacturing. Knowledge of 
standard cost systems and controls is required. • Management 
skill requirements: leadership, supervisory, decision making, 
coaching, problem-solving, planning, and communication. • Good 
command of the English language and computer proficiency. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 30/09/2561

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

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

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-584300 ตอ 1114

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com
หนา้ 19/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด แมบาน คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน 

212/2  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:job@bluechips.co.th

โทร .053-091328

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

พนักงานขับรถขนสง มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2 เทาน้ัน หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ ขับรถกลางคืนได 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

1 /

4 25-40 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 17/08/2561

โทร .0817247553

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

พนักงานบัญชี ประสบการณทํางานงานบัญชีการเงิน 1 ปข้ึนไป สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีไดดี 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 17/08/2561

โทร .0817247553

บริษัท นอรทเทิรนเทคโนโลย่ี จํากัด ชางเขียนแบบ มีประสบการณดานเขียนแบบ Solid Work หรือโปรแกรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
(จะพิจารณาเปนพิเศษ) สามรถขับข่ีรถจักรยานยนต รถยนตไดได และมี
ใบขับข่ี 

99/11   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:komkhuwn.j@sanko-thai.com ปดรับสมัคร 17/08/2561

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส/เคร่ืองจักรกล

5 25-35 ป.ตรี/-

23-28 ปวส.-ป.ตรี/เทคนิค
การผลิต เคร่ืองกล
โรงงาน หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

2

e-mail:komkhuwn.j@sanko-thai.com ปดรับสมัคร 17/08/2561

โทร .053-537675-8
หนา้ 20/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) Maintenance Operator เง่ือนไข 1.สามารถทํางานเวียนกะได 2.สามารถไปทํางานฝงเครือสหพัฒนได 

1 22-40 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม

5 21 ปวส.ข้ึนไป/บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) Maintenance Operator 
(ผูชวยชาง)

เง่ือนไข 1.สามารถทํางานเวียนกะได 2.สามารถไปทํางานฝงเครือสหพัฒนได 
สวัสดิการ 1.คาจางรายวันข้ันตํ่า 2.คากะกลางคืน 3.คาอาหาร 4.คาเดินทาง 
5.เบ้ียขยันประจํางวด 6.โบนัสประจําป 7.OT auto 8.เงินสํารองเล้ียงชีพ 

101/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 16.00 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31/7/2561

e-mail:kingkaewp@lpn.hanabk.th.com

โทร .053-581565-72

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1.มีประสบการณทํางานเคร่ืองมิลล่ิง อยางนอย 1 ป 2.มีความขยัน อดทน 
ตรงตอเวลา สัมภาษณพรอมทราบผล ภายในวันเดียว สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
 053-525021-4 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 20/7/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

 คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน

พิเศษ  บาท

5 21 ปวส.ข้ึนไป/
อิเล็คทรอนิคส,ไฟฟา

5 23 ปข้ึนไป /

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4
หนา้ 21/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนท่ีสุด*

-ตรวจเช็คสิทธิผูใชบริการโรงพยาบาลอยางถูกตอง -รับขอรองเรียน/แกไข -
ตรวจสอบและประสานงานท้ังในองคกรภายในและภายนอก **สวัสดิการ** -
เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันกลุมอุบัติเหตุกลุมพนักงาน -คา
รักษาพยาบาลญาติสายตรง 

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 30/7/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

2 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
บริหารธุรกิจ,หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พป.คนสวน 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 30/07/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

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

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

หนา้ 22/22


