
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท พิภัทร เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จํากัด ชางประจําเคร่ือง CNC ผานการเกณฑทหารแลว ทํางานลวงเวลา หรือเขากะได 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

2 20-35 ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิตอุตสาหกรรม/

21/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและประกอบ Jix & 
Fixture 

ปดรับสมัคร 12/02/2561

โทร .053-532446,084-6142745

รานโชคอนันต พนักงานจัดสตอคและเรียงสินคา หยุดทุกวันพุธ 

85  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 12/02/2561

e-mail:anon_ee@hotmail.com

ประเภทกิจการ จําหนายผาตัดเย็บ และเส่ือนํ้ามัน

การผลิตอุตสาหกรรม/
สาขาท่ีเก่ียวของ

2 18-30 ป.6/ข้ึนไป

โทร .086-8454429

หนา้ 1/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด เจาหนาที่บัญชี 1. ชุดยูนิฟอรม 2. เงินชวยเหลือคาเดินทาง 3. เงินชวยเหลือคาอาหาร 4. เบ้ีย
ขยัน, เบ้ียขยันพิเศษ 5. สหกรณออมทรัพย 6. ปรกันชีวิต 7. คารักษาพยาบาล
 และอ่ืน  ๆ

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 155  นํ้าหนัก47  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร ภายในเดือนมกราคม

e-mail:recruit@shindengen.co.th

1 25-30 ป.ตรี/บัญชี

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรร่ิง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

ชาง (ดวน) • มีความรูพ้ืนฐาน เก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Wiring Control, 
Welding, Auto CAD • หากมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขา
อาชีพชางไฟฟาภายใน อาคาร (จะพิจารณาเปนพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธดี 
สามารถใช Ms Office ไดเปนอยางดี หากมีประสบการณจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ * คาอาหาร * คานํ้ามันรถ * เบ้ียขยัน * 
ประกันอุบัติเหตุกลุม *ประกันสุขภาพ * กองทุนสํารองเล้ียงชีพ*โบนัส ปละ 2
 คร้ัง 

68/2-3   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร -

โทร .053-569300 ext.9247

1 25-40 ปวส./ไฟฟา/ ชางกล
โรงงาน/ เมคาทรอนิกซ

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัวบนเคร่ืองบิน

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

โทร .053-569300 ext.9247

หนา้ 2/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เลขานุการผูบริหาร 1. เพศหญิง อายุ 23 - 45 ป 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ 
หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มีทักษะดานภาษาอังกฤษ 4. มีประสบการณ
ในตําแหนงงานอยางนอย 1-2 ป 5. สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ี 6.
 สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 7. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/1/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 23 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บริหารการ
จัดการ หรือ สาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

สันกอกเจริญฟารม สัตวบาล มีใจรักในงานท่ีทํา มุงม่ัน อุตสาหะ 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

สันกอกเจริญฟารม ผูชวยงานบุคคล มีประสบการณ รับพิจารณาเปนพิเศษ 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

25 ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษย

4 ป.ตรี/สัตวศาสตร

1

โทร .0-5350-1043

หนา้ 3/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สันกอกเจริญฟารม พนักงานบันทึกขอมูล ตรวจเอกสาร บันทึกขอมูล 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

สันกอกเจริญฟารม พนักงานสต็อค ตรวจนับสินคา บันทึกขอมูล จัดทําเอกสาร 

2 ป.ตรี/ไมจํากัด

1 21 ป.ตรี/สัตวบาล

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07:00-16:00น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

เภสัชกรรมยาแผนโบราณ เคร่ืองแบบ, ขาวกลางวัน,เบ้ียขยัน,โบนัส ฯลฯ 

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยา
สมุนไพร

ปดรับสมัคร 15 กพ.2561

2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/แพทยแผนไทย
,แผนโบราณ

โทร .053-553250 ตอ 115

หนา้ 4/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

หัวหนาแผนก Maintenance - มีประสบการณทํางานเก่ียวกับการซอมบํารุงเคร่ืองจักร - สามารถทํางานท่ี
เก่ียวกับไฟฟา - สามารถอานแบบไฟฟาได - สามารถทํางานภายใตแรงกดดัน -
 มีความขยัน อดทน สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยันประจําเดือน 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

1 35 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็คทรอนิคส

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

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย แผนก
บรรจุหีบหอ

คุณสมบัติ 1.เพศชาย สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สามารถยกของได 2.
วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน 3.ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใต
สภาวะความกดดันสูงได 4.สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับรถ 
สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คา
รักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
(053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 31/01/2561

1 20-35 ม.3-ม.6/-

โทร .053-581044-5,053-552144

หนา้ 5/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานเย็บ -สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได -ทําโอทีได สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน 
เบ้ียขัย โอที โทร.053-525045 ตอ 101 , 061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 หรือตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน  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 ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาฝายสงเสริม - 

20 18-40 /ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 18 ปข้ึนไป ปวส./- ป.ตรีบริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาฝายสงเสริม - 

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

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

ปดรับสมัคร 10/02/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานควบคุมคุณภาพ - 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 10/02/2561

โทร .053-597121-2

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

ปวส./- ป.ตรี

2 18 ปข้ึนไป ปวส./- ป.ตรี

2 18 ปข้ึนไป

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

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

โทร .053-597121-2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาฝายผลิต - 

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

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

ปดรับสมัคร 10/02/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยพนักงานควบคุมคุณภาพ - 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

3 18 ปข้ึนไป ม.6/- ปวส.

3 18 ปข้ึนไป ม.6/- ปวส.

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 10/02/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางซอมบํารุง - ประสบการณการทํางาน 0-1 ป ข้ึนไป - มีทักษะอาชีพดานชางเทคนิคการ
ผลิต - สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได - มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานสูง - มีมนุษยสัมพันธดี - สามารถทํางานลวงเวลาได - อดทน และ
สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

2 ปวส./ชางกลโรงงาน, 
ชางไฟฟา และเทคนิค
อุตสาหกรรม

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

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 7/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ปรับปรุงกระบวนการ - มีประสบการณ 2 ป ข้ึนไป - สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี - สามารถทํางาน
ภายใตสภาวะแรงกดดันไดเปนอยางดี 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คา
เดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงิน

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
การอาหารและ
เทคโนโลยีการอาหาร

2 20-35 ม.3/-

เดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงิน
ชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (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.  

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1.เพศชาย สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.มี
ความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย 3.ไมมีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุก
ชนิด 4.ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม 5.สามารถทํางานภายใตสภาวะความ
กดดันสูงได 6.มีใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/เงิน
ชาวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

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

ปดรับสมัคร 31/01/2561

1 30-45 ม.3/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก ปดรับสมัคร 31/01/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

หนา้ 8/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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.  

ปดรับสมัคร 31/01/2561

1 35 ปข้ึนไป ม.3/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

โทร .053-581044-5,053-552144

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานบังคับคดี สามารถใชคอมพิวเตอร และพิมพดีดได สามารถขับรถยนต,จักรยานยนต มี
ใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ เสมียนทนายความ สามารถใชคอมพิวเตอร และพิมพดีดได สามารถขับรถยนต,จักรยานยนต มี

ใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-534373 053-534907 

2 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

2 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

หนา้ 9/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท นอรไลน จํากัด พนักงานบัญชี - 

296  หมู 2  ต. หนองผ้ึง เพศ หญิง

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .081-5949111

บริษัท นอรไลน จํากัด พนักงานธุรการ - 

296  หมู 2  ต. หนองผ้ึง เพศ หญิง

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

2 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

2 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บริหาร

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .081-5949111

บริษัท นอรไลน จํากัด พนักงานฝายขาย - 

296  หมู 2  ต. หนองผ้ึง เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม 50140   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ-นาย รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .081-5949111

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขาย สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 09/02/2561

2 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/การตลาด

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

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

หนา้ 10/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 09/02/2561

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสตอก สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

2 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

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

ปดรับสมัคร 09/02/2561

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) แคชเชียร โอที ชุดพนักงาน ประกันสังคม เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00 น. , 10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานคลังเล็ก โอที ชุดพนักงาน ประกันสังคม เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00 น. , 10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 09/02/2561

1 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

1 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี 
การเงิน

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ โอที ชุดพนักงาน ประกันสังคม เบ้ียขยัน สามารถติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศได
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00 น. , 10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

พนักงานรายวัน มีคากะ คาอาหาร ประกันสังคม โบนัส 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

3 22 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา

1 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

แมบาน มีคากะ คาอาหาร ประกันสังคม โบนัส 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

พนักงานขับรถสงของ มีคากะ คาอาหาร ประกันสังคม โบนัส 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 09/02/2561

1 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-560716
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.เอ พลัส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ดีเวลลอป
เมนท

CNC Programmer มีประสบการณ Program CNC และเขียนแบบ CAD/CAM จะพิจารณาเปน
พิเศษ มีความรับผิดชอบสูง พนภาระทางทหาร ทํางานลวงเวลาได 

9/15  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-560108

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด ชางIT IT Support สนับสนุนงานสารสนเทศโรงงานและออฟฟศ เคร่ืองปร๊ินท
เอกสาร,กลองวงจรปด,เช็คช๊ีต,เคร่ืองคอมพพิวเตอร อีเมล 

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ชางกล
โรงงานหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 ไมเกิน 40 ป ปวช.-ปวส./
อิเลคทรอนิคส/
คอมพิวเตอร

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเคร่ืองใชในงานอุตสาหกรรม

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000- 12,000/เดือน 
 บาท

สวนสูง 165 ข้ึน  นํ้าหนัก50-70  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 28 ก.พ.2561

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานบันทึกขอมูล คานํ้ามัน 25,คาอาหาร 25,คาโอที,ประกันสังคม ปรับเงินรายป,โบนัสปละคร้ัง

,พักรอน 7 วัน มีประสบการณและชํานาญการใชโปรแกรมพ้ืนฐานดี,ละเอียด
รอบคอบ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000- 12,000/เดือน 
 บาท

สวนสูง 160  นํ้าหนัก45  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 28 ก.พ.2561

คอมพิวเตอร

1 ไมเกิน 40 ป ปวช.-ปวส./ไมจํากัด

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

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Production Control 
Supervisor

• มีประสบการณ ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ป • หากมีประสบการณ ในสายงานแปร
รูปโลหะ หรือข้ึนรูปอลูมิเนียม จะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชเคร่ืองมือวัด
ในงานวิศวกรรมได สามารถอานแบบทางวิศวกรรม (Drawing) ไดเปนอยางดี •
 สามารถใชโปรแกรม Auto Cad, Solid Work, Microsoft Office ไดเปน
อยางดี • มีความรูเก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. • มี
มนุษยสัมพันธ มีทักษะในการประสานงานท่ีดี มีทักษะการวิเคราะหขอมูลทาง
วิศวกรรม • มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับ
ผูอ่ืนไดงาย • มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา มี
ความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตหญิง - เพศหญิง อายุ 18 - 35 ป - วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช ข้ึนไป หรือเทียบเทา - 
มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน - รางกายสมบูรณแข็งแรง สายตาปกติ
 - ขยัน ,อดทน และสามารถทํางานเปนกะได - สามารถทํางานลวงเวลาท้ังวัน
ธรรมดาและวันหยุดได - หากสามารถใชงานคอมพิวเตอรได บริษัทฯจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คา
รักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัสประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 
ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครไดท่ี บริษัท ยามานาชิ
อิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 
51000โทรศัพท (053) 581686-9 ตอ 2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐาน
ประกอบ การสมัครงาน และประวัติสวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษ 
หรือ ทาง E-mail address --> Jakapong@yet.ricoh.com และ 

30 20-35 ม.6-ปวช/

หรือ ทาง E-mail address --> Jakapong@yet.ricoh.com และ 
pornthip@yet.ricoh.com

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 / วัน  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนักไมเกิน 80  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 20/01/2561

โทร .0 5358 1686-9

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

โทร .0 5358 1686-9
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

BOI Assistant Manager • Minimum 3 years’ experience in handling custom and BOI 
regulations, import and export processes. • Fluent in reading, 
writing and speaking English. • Good communication, Interpersonal 
and time management skills. • Proactive, nice personality and can 
work under pressure. • Proficiency in Window and Microsoft office 
applications. (Word, Excel and Powerpoint) • Experienced in ISO 
9001, ISO 14001, QCC, Kaizen.

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 ไมเกิน 40 ป ป.ตรี/Bachelor's / 
Master Degree in 
Business 
Administration, 
Logistics and 
supply chain 
management, 
Accounting or 
other related fields.

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Accounting Supervisor 
(Costing) หัวหนาแผนกบัญชี

ตนทุน

•มีประสบการณทางดานบัญชีตนทุน อยางนอย 3 ป •สามารถใชคอมพิวเตอร
,โปรแกรม MS Office, มีประสบการณใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี, มี
ความเขาใจระบบ IOT •มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกไขปญหา
เฉพาะหนา •มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีมได •มีทักษะในการติดตอ
สัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย •มีความละเอียด
รอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 ไมเกิน 40 ป ป.ตรี/การบัญชี

โทร .053-569999

หนา้ 16/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด พนักงานเย็บ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม โบนัส 

77/1  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปสงออก ปดรับสมัคร 09/02/2561

e-mail:tsg_persornel@pg.co.th

โทร .053-581446,581504

บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด เจาหนาที่บุคคล-ธุรการ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม โบนัส 1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/การจัดการ หรือ
ท่ีเก่ียวของ

20 21 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

77/1  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปสงออก ปดรับสมัคร 09/02/2561

e-mail:tsg_persornel@pg.co.th

โทร .053-581446,581504

บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด เจาหนาที่ซอมบํารุง กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม โบนัส 

77/1  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปสงออก ปดรับสมัคร 09/02/2561

e-mail:tsg_persornel@pg.co.th

ท่ีเก่ียวของ

1 21 ปข้ึนไป ปวส./ชาง

โทร .053-581446,581504

หนา้ 17/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานธุรการ ผานการเกณฑทหารแลว สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี ขยัน
 ซ่ือสัตย อดทน มีความรับผิดชอบ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต จะพิจารณาเปน
พิเศษ 

369/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 09/02/2561

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานสงของ ผานการเกณฑทหารแลว ขยัน ซ่ือสัตย อดทน มีความรับผิดชอบ 

2

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260

20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

3 23 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

369/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 09/02/2561

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานขับรถสงของ ผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย อดทน มี
ความรับผิดชอบ 

369/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 09/02/2561

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260

3 23 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260

หนา้ 18/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานขับรถยนต มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย อดทน 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับ
โทรศัพทมือ

ปดรับสมัคร 09/02/2561

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

โทร .053-510540

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานธุรการ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย อดทน 

1 ไมเกิน 35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-35 ปวช./ข้ึนไปบริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานธุรการ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย อดทน 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับ
โทรศัพทมือ

ปดรับสมัคร 09/02/2561

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

โทร .053-510540

หจก. ดี.เอส.เค เจเนอรัลอินดัสตรี ชางเช่ือมเหล็ก,สแตนเลส (ดวน) สวัสดิการ 1. คาอาหาร 20/วัน ชวง OT 30/วัน 2. คาเดินทาง 30/วัน 3. เบ้ีย
ขยัน 300-1,000 4. ประกันสังคม 5. โอที 

159/231  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน (ชวงทดลอง
งาน)  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 น. - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

1

2 20-35 ม.3 ข้ึนไป/มประสบ
การณ

25-35 ปวช./ข้ึนไป

โทร .053-526341

หนา้ 19/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 2. สามารถอานแบบงานได 3. 
สามารถใชเคร่ืองมือวัดละเอียดได 4. มีระเบียบวินัยในการทํางาน ติดตอ
เพ่ิมเติมไดท่ีเบอร 053-525021-4 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 19/1/2561

2 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 19/1/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางกลึง 1. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 2. สามารถอานแบบงานได 3. 
สามารถใชเคร่ืองมือวัดละเอียดได 4. มีระเบียบวินัยในการทํางาน ติดตอ
เพ่ิมเติมไดท่ีเบอร 053-525021-4 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 19/1/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

2 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

โทร .053-525021-4

หนา้ 20/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานขับรถสงสินคา คุณสมบัติ : มีใบผานการเกณฑทหาร หรือ รด. / มีใบอนุญาตขับรถยนต มี
ความขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีความรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี รูเสนทาง
ลําพูน (นิคมอุตสาหกรรม) และเชียงใหมเปนอยางดี สวัสดิการ : คาอาหาร คา
เบ้ียขยัน คาโอที โบนัส 2 คร้ัง/ป ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม วัน เวลาทํางาน :
 วันจันทร - วันเสาร 08:00 - 17:00 น. วันหยุด : วันอาทิตยและวันนักขัต
ฤกษ สนใจสมัครไดท่ี : หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน (ฝายบุคคล). 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00 (วันจันทร-วันเสาร)   

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 31/01/2561

2 25 ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ /
 ตามตกลง  บาทประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 31/01/2561

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน ชาง CNC / ชางมิลล่ิง / ชาง
กลึง (ตําแหนงละ 2 อัตรา)

คุณสมบัติ : มีใบผานการเกณฑทหารหรือ รด./ มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย มี
ความละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม - หาก
มีประสบการณ พิจารณาพิเศษ สวัสดิการ : คาอาหาร คาเบ้ียขยัน คาโอที คา
กะกลางคืน โบนัส 2 คร้ัง/ป ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม วันทํางาน : วันจันทร
 - เสาร เวลา 08:00 - 17:00 น. วันหยุด : วันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ 
สนใจสมัครไดท่ี : หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน (ฝายบุคคล)  

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00 (วันจันทร-วันเสาร)   

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 31/01/2561

e-mail:unique_precision@hotmail.com

6 21 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ชางกลโรงงาน

 ตามตกลง  บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ /
 ตามตกลง  บาท

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

หนา้ 21/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Staff (QC 
Engineering)

สามารถทํางานเปนกะได สามารถทํางานวันเสาร อาทิตยได มีความรูทางดาน
สถิติเพ่ือควบคุมคุณภาพ ทักษะความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการ ติดตอส่ือสาร
ทักษะเร่ืองการประสานงานระหวางแผนก/บริษัท/ตางประเทศ สําหรับผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 
วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเขากะ กะกลางวันกะหลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/2/2018

ป.ตรี/ 
วิศวกรรมศาสตร สาขา
 อุตสาหการ

3 22-28

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Staff (Process 
Engineer)

Knowledge of Auto CAD, Solidwork, MS.Office programs, Juse, 
Minitab. Able to communicate well in English both written and 
spoken. As the successful applicant, will be offered welfares and 
benefits such as commutation allowance, Company 
Transportation (For Chiang mai – Lamphun rout), Meal allowance, 
Accident insurance, Medical pay, Provident fund, Social insurance, 
Bonus and Other rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

22-27 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in

1

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 22/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Staff (2nd 
Production)

Computer skill such as Microsoft office and Able to communicate 
well in English both written and spoken As the successful 
applicant, will be offered welfares and benefits such as 
commutation allowance, Company Transportation (For Chiang 
mai – Lamphun rout), Meal allowance, Accident insurance, 
Medical pay, Provident fund, Social insurance, Bonus and Other 
rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/2/2018

1 22-30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff Knowledge of MS. Office programs, Network administrator, web 
design & programming. Able to communicate well in English both 
written and spoken. Experience in Network system setup, Mail 
Server control is advantage. As the successful applicant, will be 
offered welfares and benefits such as commutation allowance, 
Company Transportation (For Chiang mai – Lamphun rout), Meal 
allowance, Accident insurance, Medical pay, Provident fund, 
Social insurance, Bonus and Other rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 21-35 ป.ตรี/ Bachelor’s 
degree in 
Computer 
Science,Computer

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 23/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Staff 
(Maintenance)

Have Knowledge about CAD Software Computer skill such as 
Microsoft office and Able to communicate well in English both 
written and spoken As the successful applicant, will be offered 
welfares and benefits such as commutation allowance, Company 
Transportation (For Chiang mai – Lamphun rout), Meal allowance, 
Accident insurance, Medical pay, Provident fund, Social insurance, 
Bonus and Other rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/2/2018

1 22-30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด  105/3 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน

Production 
Leader(Dipping process)

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ สาขาท่ี
เกียวของ

มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 3 ปข้ึนไป จะรับพิจารณาเปนพิเศษ - มี
ภาวะการเปนผูนํา และ สามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดเปนอยางดี - มีความรู
ความสามารถทางดานเคร่ืองมือในการวิเคราหขอมูล (QC 7 Tools , Why 
Why Analysis) - สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี - มีความขยัน
 อดทน มีความกระตือรือรนในการทํางาน - สามารถทํางานภายใตสภาวะ
ความกดดันไดเปนอยางดี - สามารถเขากะได , ทําลวงเวลาได สวัสดิการ คา
นํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัส
ประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสง
จดหมายสมัครไดท่ี บริษัท พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และ
ประวัติสวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส  คาจาง   บาท เพศชาย จบ รด.ป 3 หรือ ผานการเกณฑทหาร

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9 ปดรับสมัคร

หนา้ 24/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Japanese Interpreter Job Details 1.Interpreter in the meeting in the section and factory. 
2.Translate the document from Thai-Japanese and Japanese-Thai 
also English. 3.Handle job assigned by MG and GM. 4.Other task 
which assign by department. **Qualification 1.Good command of 
Japanese language. 2.Abel to communicate in Japanese Level 3 
up.

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

1 23-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Purchasing officer (new 
plan order)

Job Details 1.Quotation request for new parts. 2.Check and 
compare prices from suppliers and negotiate the price. 
3.Documentation (approve supplier list) for new and old supplier. 
4.Documentation of part price list. 5.Planning for new parts 
according to the plan of the company. **Qualification 1.Good 
command of English or Japanese language. 2.Good analytical skill. 
3.Proficient ability in using Microsoft Office applications. 4.Strong 
interpersonal and communication skills.  

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 15/01/2561

1 22-35 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116 หนา้ 25/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Internal Control Officer Job Details 1.Document preparation to fully assess the 
effectiveness of internal controls. 2.Internal Auditor. Qualification 
1.Good command of English or Japanese language. 2.Knowledge 
of accounting and TAX. 3.Good analytical skill. 4.Proficient ability 
in using Microsoft Office applications. 5.Strong interpersonal and 
communication skills.

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 15/01/2561ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด HR Officer (Payroll) Job Details 1.Handling and responsible for overall payroll process 
including attendance, overtime and payment process. 2.Time 
attendance, OT, Leave. 3.Ensure payroll payout. 4.Review, analyze 
payroll and other payroll related data. 5.Make sure the monthly 
work attendance, tax, social insurance, provident fund correct and 
in time. Qualification 1.Minimum 1 year's experience in payroll. 
2.Good command of English. 3.Can use payroll program.

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 15/01/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 24-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 26/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Quality Control (Customer 
claim)

Job Details 1.To summarize customer quality claims. 2.Quality 
coordinate with the internal and external customers. 3.Check out 
the products that the customer claims. Qualification 1.Good 
command of English or Japanese language. 2.Good analytical skill. 
3.Proficient ability in using Microsoft Office applications. 4.Strong 
interpersonal and communication skills. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 15/01/2561

ปวส./ทุกสาขาวิชา

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 22-35

ปดรับสมัคร 15/01/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Staff (Test 
Engineering)

Altium designer, MS-office, C-Programing VB script or macro will 
be advantage Computer skill such as Microsoft office and Able to 
communicate well in English both written and spoken. As the 
successful applicant, will be offered welfares and benefits such as 
commutation allowance, Company Transportation (For Chiang 
mai – Lamphun rout), Meal allowance, Accident insurance, 
Medical pay, Provident fund, Social insurance, Bonus and Other 
rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 2/8/2018
e-mail:pnl@thainjr.co.th

2

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

22-30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 27/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Purchasing Staff Have the ability to Excellent Calculate,Good for computer and 
English language. If They have Experience for calculate production 
plan, It’s the best choice. As the successful applicant, will be 
offered welfares and benefits such as commutation allowance, 
Company Transportation (For Chiang mai – Lamphun rout), Meal 
allowance, Accident insurance, Medical pay, Provident fund, 
Social insurance, Bonus and Other rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 22-30 ป.ตรี/ Bachelor’s 
degree in 
Economics, 
Accouting,

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 2/8/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ 
คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเขากะ กลางวันกลางคืน   

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 2/8/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

11 22-28 ปวส./อิเล็กทรอนิกส 
สาขาเคร่ืองกล

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 28/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต - สามารถยืนทํางานได - สามารถเขากะได - สามารถทําโอทีได สวัสดิการ 
คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน คากะ คายืน 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

20 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Pattern & Maker Satff รายละเอียดของงาน 1.จัดทําแพทเทิรนตามรูปแบบสเปกท่ีลูกคาตองการ เพ่ือ
เปนตนแบบสําหรับการส่ังซ้ือ ท้ังงานไลคราและชุดประดานํ้า 2.แกไขปรับปรุง
แพทเทิรนตามท่ีลูกคาตองการ 3.วางตําแหนงโลโกสกรีนไดถูกตองตามท่ีลูกคา
กําหนด 4.ขยายไซรแพทเทิรนตามคําส่ังซ้ือของลูกคา 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  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

2 23 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 29/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Process Engineer • Bachelor or higher Degree in the field of Mechanical Engineering 
• Good process know-how for plastic injection process • Know-
how in mold design for plastic injection • Experiences from 
working in a production plant with plastic injection process • 
Ability to manage supplier quality performance and to provide 
technical guidance to suppliers to assure product/process 
compliance • Ability to drive project involving defect root cause 
analysis and problem solving • Leading and working in cross-
functional team • Ability to communicate well, verbal and written 
in English and Thai • Able to understand Engineering 
drawing/specifications, metrology (GTD) • Experience as project 

ไมจํากัด ป.ตรี/Mechanical 
Engineering 
Mechanical 
Engineering

1

drawing/specifications, metrology (GTD) • Experience as project 
leader • Knowledge in process analysis, statistical process control 
and quality assurance • Reliable and independent method of 
operation • Able to travel • Good computer skills e.g. MS Word, 
Excel 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 20/01/2018

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 30/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางซอมบํารุง สามารถใชคอมพิวเตอรได/เขียนแบบงานได มีความรูเร่ืองเคร่ืองจักรกล และ
ระบบไฟฟาเบ้ืองตน มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สนใจ
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 053-525021-4 ตอฝายบุคคล หรือสงประวัติเขา 
E-mail : admin@siamtool.co.th หรือกรอกใบสมัครท่ี ปอม รภป. 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

1 22-30 ป ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา 
หรืออ่ืนๆ

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 25-01-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค - สามารถเขากะได ทําลวงเวลา และโยกยายสาขาได มียานพาหนะสวนตัว - 
มีความซ่ือสัตยและรับผิดชอบ - มีประกันสังคม,เปายอดขายพรอมเงิน
คืนสตอคฯ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ทดลองงานผาน
ปรับเปนเงินเดือน 9,150  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

30 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .053-581999,053-581984

หนา้ 31/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด พนักงานปฏิบัติงานชาย(ข้ึนรูป
พลาสติก)

-เพศชาย อายุ 23 – 35 ป -มีประสบการณดาน ข้ึนรูปพลาสติก อยางนอย 1 
ป -จบการศึกษา ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6, ปวช. หรือ ปวส. -มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี มีความกระตือรือรนในการทํางาน -สามารถทนตอสภาพการ
ทํางานท่ีมีความกดดันได -มีความขยันอดทน สุขภาพสมบูรณแข็งแรง -มี
ความรูภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน -สามารถเขากะ และทําลวงเวลาได *ทํางาน 
จันทร – วันเสาร (ตามปฏิทินการทํางาน) เวลา 08.00 – 17.00 น. *คากะ, 
คานํ้ามัน, คาอาหาร, คายืน, เบ้ียขยัน, โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 * ประกันอุบัติเหตุกลุม ท้ังใน-นอก เวลาการทํางาน * สวัสดิการเงิน
ชวยเหลือตาง  ๆ( เชน แตงงาน, คลอดบุตร เปนตน) * ผานทดลองงาน ปรับ
เปนรายเดือน 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

1 23 – 35 ม.6-ปวช/

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด ชางเทคนิค [Profile Grinding] -เพศชาย อายุ 22 - 35 ป (ตองผานการเกณฑทหารแลวเทาน้ัน) -จบ
การศึกษา ระดับช้ัน ปวส. -มีประสบการณดานเคร่ือง Profile Grinding จะ
พิจารณาเปนพิเศษ -สามารถใชเคร่ืองเจียรแนวราบได จะพิจารณาเปนพิเศษ
 -สามารถใชโปรแกรม AutoCAD และอานแบบได -มีความขยันอดทน 
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง -สามารถทํางานกะกลางคืนได -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มี
ความกระตือรือรนในการทํางาน -สามารถทนตอสภาพการทํางานท่ีมีความ
กดดันได 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:hr@tsp-t.com

3 ปวช.-ปวส./

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80
หนา้ 32/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด QA Technician 1 24-35 ปวส.ข้ึนไป/ • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-35 ป (เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลวเทาน้ัน)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. • ใชโปรแกรม Excel, PowerPoint ไดคลอง • มี
ประสบการณ 1 ป ดานการตรวจวัดช้ินงานจะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใช
เคร่ืองมือวัดได เชน CMM, Measuring Microscope, Micro, Vernier • 
สามารถทํางานลวงเวลาได (มี OT ประจํา) สามารถทํางานเขากะได • มี
ประสบการณเก่ียวกับงานปมข้ึนรูปโลหะ (Stamping) จะพิจารณาเปนพิเศษ •
 อาน Drawing ได • มีความรูระบบคุณภาพ ISO TS16949 • มีความละเอียด
รอบคอบ รับผิดชอบในหนาท่ีงาน และซ่ือสัตยในการทํางาน 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด ชางเทคนิค (Maintenance 
Technician)

*สามารถใชโปรแกรม Auto CAD, Microsoft Office ไดเปนอยางดี *สามารถ
ใชเคร่ืองเจียรแนวราบได จะพิจารณาเปนพิเศษ *มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน *สามารถทนตอสภาพการทํางานท่ีมีความกดดันได
 *มีความขยันอดทน สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ยืนทํางานได *พนักงานรายเดือน
 *ปรับเงิน/เพ่ิมคาตําแหนง หลังจากผานทดลองงาน [พิจารณาจากการทํางาน]
 *ทํางาน จันทร – วันเสาร (ตามปฏิทินการทํางาน) เวลา 08.00 – 17.00 น.
 *คากะ, คานํ้ามัน, คาอาหาร, เบ้ียขยัน, โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
ฯ *ประกันอุบัติเหตุกลุม ท้ังใน-นอก เวลาการทํางาน 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

2 21 - 35 ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน,เทคนิคการ
ผลิต หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-552377-80

หนา้ 33/36



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด

คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย • อายุตัง) แต +, – ./ ป • การศึกษา ม.3 ขึน) ไป •
 สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผล
ตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, 
โรค รายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มี
ความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม ปดรับสมัคร 31/1/2561

15 20-45 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม 
(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 31/1/2561

โทร .053 533 008

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด ชางซอมบํารุง (ดวน) - สวัสดิการ คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,คาลวงเวลา,ชุดพนักงาน,เงิน
ชวยเหลือแตงงาน,ของขวัญวันเกิด,เงินชวยเหลือญาติสายตรงเสียชีวิต,ประกัน
กลุมพนักงาน,กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - งานดาน Facility งานดาน Shop - 
งานดานซอมบํารุงเคร่ืองจักร - งานอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร

โทร .053-552560-1,053-554586-9

2 21-35 ปวส./ไฟฟา , 
อิเลคทรอนิก , 
เคร่ืองมือกล

โทร .053-552560-1,053-554586-9
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานยกสินคา คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 20-40 ป - สามารถยกสินคาได - สามารถทํางาน
เปนกะได สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - เบ้ียขยัน - คากะ (เขางาน 05.00 - 
14.00) - ประกันสังคม สนใจติดตอ ฝายบุคคล 053-525104 ,105,107 
093-1315549 

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 น. - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร

โทร .053-553854-6

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป - มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ท.2 
สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - คาตําแหนงงาน สนใจ

3 20-40 ม.3 ข้ึนไป/

1 25-40 ม.3 ข้ึนไป/
สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - คาตําแหนงงาน สนใจ
ติดตอ ฝายบุคคล 053-525104 ,105,107 093-1315549 

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00 น. - 19.00 น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร

โทร .053-553854-6

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานยกสินคา คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 20-40 ป - สามารถยกสินคาได - สามารถทํางาน
เปนกะได สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - เบ้ียขยัน - คากะ (เขางาน 05.00 - 
14.00) - ประกันสังคม 

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 น. - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร

3 20 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-553854-6
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป - มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ท.2 
สวัสดิการ - เส้ือยูนิฟอรม - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - คาตําแหนงงาน 

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00 น. - 19.00 น.  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร

โทร .053-553854-6

1 25-40 ม.3 ข้ึนไป/-

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

หนา้ 36/36


