
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) สามารถทํางานลวงเวลาได - หนาท่ีคือขับรถ รับ สง ผูบริหารและพนักงาน - 

วางตัวดี อดทน มีความรอบคอบและความรับผิดชอบ - มีบัญขับข่ีประเภท 2 - 
หากเคยขับรถใหผูบริหารจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  สวัสดิการ โบนัส คา
เล้ียงดูพอแม คาลวงเวลา คาเดินทาง เบ้ียขยัน ชุดพนักงาน ฯลฯ 

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 11 ตุลาคม 2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

อู ต.เจริญยนต สโตรอะไหล ถามีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 06/11/2560

โทร .053-534072,053-534365

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ชายตองผานการเกณฑทหารแลว (มีสด.8 หรือ สด.43) เขางานกะดึก และทํางาน
ลวงเวลาได 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/11/2560

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

3 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./- ป.ตรี ไม
จํากัดสาขา

1 20-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต (สัญญาจาง
ประจํา)

ชายตองผานการเกณฑทหารแลว (มีสด.8 หรือ สด.43) สามารถยืนทํางาน เขา
งานกะดึก และทํางานลวงเวลาได 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง ญ ไมตํ่ากวา 150 ช ไมตํ่ากวา 160  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/11/2560

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต (สัญญาจาง
ช่ัวคราว)

ชายตองผานการเกณฑทหารแลว (มีสด.8 หรือ สด.43) สามารถยืนทํางาน เขา
งานกะดึก และทํางานลวงเวลาได 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง ญ ไมตํ่ากวา 150 ช ไมตํ่ากวา 160  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/11/2560

ไมเกิน 40 ป ม.3/ข้ึนไป

100 ไมเกิน 35 ป ม.3/ข้ึนไป

30

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/11/2560

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Technician ควบคุมเครื่องฉีด
พลาสติก

1. หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปน
พิเศษ 2. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3.
 สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส 
ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 18 ปข้ึนไป 
ไมเกิน 25

ปวส.ข้ึนไป/ชาง
อุตสาหกรรมทุกสาขา 
หากจบสาขาชาง
แมพิมพพลาสติกจะ
พิจารณาเปนพิเศษ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

หจก.ชโยโฮม ชางคุมงานกอสราง (โฟแมน) สามารถใชโปรแกรม Autocad,Excel,Word, Sketup ได ออกหนางานได 
ประมาณราคาได ควบคุมงานกอสราง มีประสบการณทํางาน 1-2 ป มี
ประกันสังคม มีโบนัสประจําป 

215  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ออกแบบตกแตงภายใน ปดรับสมัคร 06/11/2560

e-mail:b_2517@hotmail.com

โทร .089-4312797

หจก.ใจกวาง ซี.เค.ลีสซ่ิง 2008 เจาหนาที่สินเช่ือ ประจําท่ีสาขาพราว จังหวัดเชียงใหม และสาขาลําพูน มีประสบการณ เปนคนใน
พ้ืนท่ี มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

411/1 ถ.เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

2 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

1 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกอสราง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือขายใหเชาซ้ือรถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 06/11/2560

e-mail:jaikwang@hotmail.com

โทร .053-525979

โฟกัสฟลม ชางยนต-ประดับยนต มีประสบการณงานชางยนต มีคาคอมมิชช่ัน ประกันสังคม 

135/8  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ฟลมรถยนต, ประดับยนต ปดรับสมัคร 31/10/2560

โทร .088-2584801, 081-0324094

โฟกัสฟลม ชางฟลม ติดฟลมรถยนตได มีคาคอมมิชช่ัน ประกันสังคม 

135/8  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ฟลมรถยนต, ประดับยนต ปดรับสมัคร 31/10/2560

โทร .088-2584801, 081-0324094

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ชางยนต

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ชางยนต



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล คนสวน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คารักษาของญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 06/11/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) บัญชี (ตรวจสอบเช็คสตอค) มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 06/11/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

1 ไมเกิน 45 ป.6/ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป สาขาบัญชี
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูชวยงานฝายคาปลีก - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/11/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) คนสวน - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/11/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) รปภ. - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/11/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

ม.3-ม.6/ข้ึนไป

3 23 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ข้ึนไป

1 23 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ข้ึนไป

2 23 ปข้ึนไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย PC - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/11/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/11/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

25

8

4

23 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ข้ึนไป

23 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ข้ึนไป

23 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ข้ึนไป

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/11/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ธุรการสวัสดิการ - 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/11/2560

บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ผลิต 1. ปฏิบัติหนาท่ีบรรจุสินคา ของโรงงานแปงมัสตารด 2. ทํางานในโรงงานลานนา
โปรดักส 2 (คอนดิเมนต แฟคตอร่ี) นิคมอุตสาหกรรมฝงตะวันตก ติดท่ีจอดรถโฮ
ยา 3. ติดตอสมัครงาน ณ โรงงานลานนาโปรดักส นิคมอุตสาหกรรมฝงตะวันออก 
(ฝงตรงขามบ๊ิกซีลําพูน) 

68,68/5   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.40 น. หยุดเสารท่ี 2 และ 4 ของ
เดือน  

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก ปดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2560

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

3 20 ม.6/ไมจํากัด

1 23 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ข้ึนไป

โทร .053-581170-3 fax:053-581179



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Finance & Accounting 
Manager

Job Details: -Preparations and maintenance of all accounting books 
in accordance with the -government/ corporate/ company accepted 
accounting principles in terms of timing, templates, standards, etc. to 
record, reflect and analyze the fiscal transactions in the company, -
Tax filing and providing routine reports (e.g. fixed assets, income 
statement, P&L) under TAS and IAS for group the company to 
management. Alert the management on major changes/ variances 
detected. -Develop and implement fiscal policies/ procedures and 
practices that will result in sound fiscal management in order to 
meet legal requirements, ensure the workflow and coordination 
across functions, -Monitor all aspects of the company’s accounting 
and financial operations, ensuring quality control over financial 

1 35-45 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree or higher in 
Accounting, Finance 
or MBA qualified.

and financial operations, ensuring quality control over financial 
transactions and reporting. -Driving integration across the business to 
improve and enhance forecast accuracy. Tracking and measuring 
forecast accuracy across the business. -Conducting monthly 
conference calls with Group Finance to report on the company’s 
actual results, and identifying any concerns and risks. -Manage all BOI 
&Customs matters through privilege optimization and compliance. 

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ธุรการ 1. ธุรการเอกสารสวนวางแผนผลิต แผนกวิจัยและพัฒนา จัดทําสตอกสินคา 
รายงานผลิตภัณฑสงออก ประสานงานแผนสงมอบสินคา 2. สามารถใช
คอมพิวเตอรไดดี พิมพเอกสารและเขียนรายงานตาง  ๆได 3. มีมนุษยสัมพันธดี มี
ความอดทน 4. ตําแหนงงานน้ีไมมีโอที เหมาะสําหรับคนท่ีกําลังมองหางานประจํา
 งานสบายพอประมาณ และมีวัน/เวลาหยุดตามปกติ 

68,68/5   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9500  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.40 น. หยุดเสารท่ี 2 และ 4 ของ

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก ปดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2560

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป ผานการเกณฑ
ทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานเปนกะ 
และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต -ปฏิบัติงานใน

1 18-32 ม.3 ข้ึนไป/

1 20 ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ/
การตลาด/บัญชีการเงิน
 ฯลฯ

และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต -ปฏิบัติงานใน
สายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 31/10/2017

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

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Marketing Manager Qualifications: -At least 5 year(s) of working experience in a related 
field is required for this position. -Thai nationality, Male/Female , Age 
30 - 40years old -Bachelor’s Degree or higher in Marketing, 
Advertising, PR or related field -At least 5 - 7 years of experience in 
International Marketing field (at least 3 years in Management level) -
Proficient in English, additional languages a plus. -Good personality 
and interpersonal skill Job Responsibilities: -Plan marketing and 
branding objectives/Expand product solutions and offerings -Prepare 
marketing strategies alongside company executives and staff -Analyze 
market trends and recommend changes to marketing and business 
development strategies based on analysis and feedback -Prepare 
and adhere to budgets/Oversee creation and delivery of press 

24-35 ป.ตรี/Marketing, 
Advertising, PR or 
related field

1

and adhere to budgets/Oversee creation and delivery of press 
releases, advertisements, and other marketing materials -Deepen 
relationships with all media to ensure the most effective messaging 
and positioning of the organization -Lead all areas of content 
generation and production across all media platforms including 
Social Media. -Collaborate with sales and sourcing to develop 
strategic partnership activities and implement the execution 
framework and strategic plan on identified opportunities.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 31/10/2017

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

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Improvement 
Engineer

Qualification: -Thai Nationality, Age 24-35 years -Bachelor degree in 
field of Industrial, Mechanical, Electrical, Instrumentation or any 
related -At least 2 years’ experience in engineering field, preferably 
in a manufacturing industry -Possess scientific and technical 
knowledge, Systematic and Logical thinking -Computer literacy in 
AutoCAD, MS office program. -Good command of English -Good 
communication skill Responsibilities: -Responsible for improvement 
and development of machines and production process to increase 
performance. -Ensure prevention measure to prevent problem 
reoccurrence. -Work closely with manager, supervisor, technicians, 
staff and other supporting teams to development process. -
Coordinate with and support other engineers to improve the 

1 24-35 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumental 
Engineering

Coordinate with and support other engineers to improve the 
production machine. -Act and encourage safety, environment, quality 
and disciplinary awareness and compliance as well as any required 
by the company procedures or work regulation.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 31/10/2017

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

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Materials/Metallurgical 

Engineering)

Qualification: -Thai Nationality, Age 25-35 years -Bachelor degree in 
field of metallurgical, material engineering or materials Science -At 
least 3 years professional experience in materials engineering field, 
focusing on materials properties, preferably in a manufacturing 
industry -Possess scientific and technical knowledge, Systematic and 
Logical thinking -Good command of English -Knowledgeable in 
Systems ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 would be an advantage -
Good communication skill -Computer literacy in MS office program, 
power point and Microsoft project Responsibilities: -Investigate 
product failures and materials problems, testing for and identifying 
manufacturing issues. -Conduct materials testing and technical for 
manufacturing process -Provide material and chemical specification 

1 24-35 ป.ตรี/metallurgical, 
material engineering 
or materials Science

manufacturing process -Provide material and chemical specification 
information promptly with relevant recommendation for 
manufacturing in solving issue. -Create development and validation 
process for current and raw materials -Analyze failure and problem in 
relation to product .

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 31/10/2017

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

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer (Chemical 
Engineering)

Qualification: -Thai Nationality, Age 25-35 years -Bachelor’s degree in 
chemical engineering -At least 3 years of experience in 
manufacturing, if in power coating manufacturing environment is an 
advantage -Possess scientific and technical knowledge, Systematic 
and Logical Thinking -Good command of English -Knowledgeable in 
Systems ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 would be an advantage -
Good communication skill -Computer literacy in MS office program, 
power point and Microsoft project Responsibilities: -Analyze and 
improve current process and to meet quality level -Working with 
team and supplier to introduce new processes and technologies. -
Support the manufacturing productivity improvement process and 
ensure stability of process in production -Support team efforts to 

1 24-35 ป.ตรี/chemical 
engineering

ensure stability of process in production -Support team efforts to 
follow up and establish root causes of all non-conforming products 
and implement corrective actions -Investigate product failures and 
materials problems, testing for and identifying manufacturing issues. -
Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary 
awareness and compliance as well as any required by the company 
procedures or work regulation.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 31/10/2017

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

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุดยูนิ
ฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail.com
เพศชาย อายุ23 ปข้ึนไป สวนสูงไมจํากัด นํ้าหนักไมจํากัด คาจางตามโครงสราง
บริษัทฯ ระยะเวลาทํางาน08.00 - 17.00 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2560

e-mail: saleuid@gmail.com , 

โทร .053-582789 , 081-7839506

23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด1

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector หนาท่ี: ตรวจสอบการทํางานของจักรเย็บผาท่ีผลิตเสร็จเรียบรอยกอนสงมอบให
ลูกคา หากมีประสบการณการทํางานดาน การตรวจสอบคุณภาพมากอนจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ธุรการฝายจัดซื้อ - 
Procurement Pool Officer

มีความรูและประสบการณดานการจัดซ้ือจัดจางมากอน 1-3 ป สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

1 25 ป ข้ึนไป ปวส./เทคนิคการผลิต 
ชางกลโรงงาน หรืออ่ืนๆ

1 25 ป ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/
บริหารธุรกิจ หรือสาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด คนสวน ดูแลทําความสะอาดบริเวณรอบ  ๆโรงงาน ตัดแตงตนไม ตัดหญาตามสวนหยอม 
หากมีความรูทางชางท่ัวไปไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง มากกวา 305 บาท/วัน  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน ปดรับสมัคร 04/11/2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานลางรถ ประกันสังคม ชุดฟอรม โบนัส คาลวงเวลา 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ305บาท  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม ปดรับสมัคร 30/10/2560

ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ

1 30 ปข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร 30/10/2560

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ชาง ชุดฟอรมพนักงาน ประกันสังคม คาลวงเวลา 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 พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร 30/10/2560

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท มินทรจา จํากัด ชางเย็บ มีประสบการณงานตัดเย็บในโรงงานหรือรานตัดเย็บมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ
 -สามารถตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานผลิตได -ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี -มีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. เวลา 08.00-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกาย ปดรับสมัคร 04/11/2560

e-mail:hr@muscledazzle.com

โทร .093-2867556

2 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

3 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางยนต

โทร .093-2867556



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

สาวนอย คาราโอเกะ พนักงานเสิรฟ -คาจางตามรายวันข้ึนตํ่า -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ -มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี พูดจาไพเราะ -ขยันทํางาน -มีเบ้ียขยันให 

200  หมู 5  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน17.00-00.00  

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล

ปดรับสมัคร 04/11/2560

โทร .0955697193

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา
ลําพูน) 

พนักงานขาย สวัสดิการ 1.เงินเดือน+คาคอมมิชช่ัน 2.ประกันสังคม 3.สิทธิลาพักรอน 4.ชุด
ฟอรม 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

5 25-35 ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด
สาขา

2 18-30 ป.4 - ป.6/-

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

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต 
รถยนต จักรยาน

ปดรับสมัคร 04/11/2560

โทร .053-559510-5

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา
ลําพูน) 

ชางยนต สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ลาพักรอน 3.ชุดฟอรม 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9.000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต 
รถยนต จักรยาน

ปดรับสมัคร 04/11/2560

โทร .053-559510-5

1 25-35 ปวส./ชางยนต



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง **ดวน** คุณสมบัติ -ถนัดมือขวา -สวนสูง 157 ซม. ข้ึนไป -สามารถทํางานเปนกะและ
ทํางานลวงเวลาได -มีความกระตือรือรน มีความอดทนในการทํางานและสามารถ
ยกของหนักได -มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดดี -สายตา
ปกติ รางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว -มีทัศนคติในการทํางานท่ีดี สวัสดิการ 
เบ้ียขยัน/คาท่ีพัก/คาเดินทาง/อาหารกลางวันฟรี/คากะกลางคืน/คาอาหาร OT 
และกะกลางคืน/คาทํางานในวันเสาร/คาผลการทํางาน/โบนัสประจําป/ชุดฟอรม /
 ประกันสังคม/ประกันชีวิต/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 04/11/2560

5 18-28 ม.6-ปวช/-

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 04/11/2560

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานควบคุมคุณภาพ -สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 04/11/2560

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ -สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 04/11/2560

โทร .053-597121-2

2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาตรการ
อาหาร

2 20 ปข้ึนไป ม.6/-

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

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

โทร .053-597121-2



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัทโอกิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานคลังสินคา (ประจํา
รายวัน)** ดวน**

หนาท่ีรับผิดชอบ จัดเตรียม เบิก-จาย ช้ินสวน,บันทึกสตอกการดประจําวัน หากมี
ประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถยืนทํางานและทํางาน
ลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว สวัสดิการ คาจางตามรายวันข้ัน
ตํ่า/ประกันชีวิต /เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ/คาอาหาร / คาชวยเหลือการ
เดินทาง/เบ้ียขยัน/คายืน/ชุดฟอรม 2 ชุด/โบนัสประจําป 2 คร้ัง / ทํางานครบ 1 
ปปรับเปนพนักงานงานรายเดือน 

89/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณ ปดรับสมัคร 04/11/2560

e-mail:opnt-adm1@oki.com

โทร .053-554605 แฟกซ 053-554606

ราน SK ซาลอน ชางตัด แตงผม เสริมสวย มีใบประกาศวิชาชีพเสริมสวย สามารถออกแบบ และตัดแตงทรงผมได มี

18-25 ไมจํากัด/ไมจํากัดสาขา

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1

ราน SK ซาลอน ชางตัด แตงผม เสริมสวย มีใบประกาศวิชาชีพเสริมสวย สามารถออกแบบ และตัดแตงทรงผมได มี
ประสบการณในการทํางานมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

136  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เสริมสวย  ปดรับสมัคร 03/11/2560

โทร .092-9909960

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Operator(พนักงานฝายผลิต) 
ดวน!!!

ชาย อายุต้ังแต 20 ปข้ึนไป สามารถเขากะและทําโอทีได มีความอดทน ต้ังใจ  
สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ บุตรและบิดามารดา คา
เดินทาง คากะ โอที คาอาหาร ชุดพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เบ้ียขยัน ฯลฯ 
สามารถย่ืนใบสมัครไดท่ีปอมยามบริษัทไดทุกวัน-เวลา 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/10/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

2 20 ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ชางอัดสายไฮดรอลิค ไมจํากัดวุฒิการศึกษา - ขยัน ใฝรู ไมเก่ียงงาน รับผิดชอบตองาน - เรียนรูงานเร็ว 
มีไหวพริบแกปญหาเฉพาะหนาได - ทนตอแรงกดดันได มีมนุษยสัมพันธดี มี
ทัศนคติท่ีดี อยูรวมกับผูอ่ืนได - หากมีประสบการณทางดานการอัดสายไฮดรอลิค
 จะพิจารณาเปนพิเศษ - มีสวัสดิการ ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป 

155/2,155/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของบริษัท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. (จันทร-เสาร)  

ปดรับสมัคร

โทร .053-552356,053-582415

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ฝายผลิต (ชาย) เง่ือนไขการทํางาน (1) สามารถทํางานในเวลากลางคืน (เขากะ) ทํางานลวงเวลา 
และทํางานวันหยุดได (2) สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (ไมมีโรคประจําตัว) (3) 
สามารถยกของหนักไดตามกฎหมายกําหนด (4) มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตหรือ
รถจักรยานยนต  สวัสดิการ (1) คาอาหาร (2) คาเดินทางตามระยะทาง (3) เบ้ีย

1 21 ป ข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ

30 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

รถจักรยานยนต  สวัสดิการ (1) คาอาหาร (2) คาเดินทางตามระยะทาง (3) เบ้ีย
ขยัน (4) คากะ (5) คารอน(เฉพาะบางจุดการทํางาน) (6) โบนัส  

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 12/10/2560

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเครื่องจักร คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟา/อิเลคทรอนิคส/ไฟฟากําลัง/เทคนิค
การผลิตหรือเก่ียวของ มีความรูทางคอมพิวเตอร ตองพนภาระทางทหาร สามารถ
ทํางานกะกลางคืนได สวัสดิการ : ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน, คากะ, เบ้ียขยัน, คา
รักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว, เงินชวยเหลือแตงงาน, เงิน
ชวยเหลือฌาปนกิจศพ, เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกัน
ชีวิต และประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจําป และเงินโบนัสประจําป 

99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00,19.00-07.00  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

2 22-30 ปวส.ข้ึนไป/วุฒิ
การศึกษา ปวส. สาขา
ไฟฟา/อิเลคทรอนิคส/
ไฟฟากําลัง/เทคนิคการ
ผลิตหรือเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th โทร .053-581189-92 ตอ 116

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร .053-552244 ตอ 2431



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินคา
 (QC)

วันทํางานจันทร-เสาร กลางวัน สวัสดิการมี -ชุดแบบฟอรม -อาหารกลางวัน -
ประกันสังคม -ตรวจสุขภาพพนักงาน -เบ้ียขยัน -เงินเบิกลวงหนา -โบนัส 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานบัญชี ดวน! คุณสมบัติ -ซ่ือสัตย -รอบคอบ -มีความอดทน -สามารถทํางานภายใตสภาวะกดดัน
ได สวัสดิการ - เงินเดือน - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

1 24-30 ม.6-ปวช/ไมจํากัด

1 ไมจํากัด ปวส.ข้ึนไป/บัญชี

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 31/10/2017

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน 1.ทําความสะอาดไลนการผลิต 2.ทําความสะอาดหองนํ้า / โรงอาหาร และบริเวณ
ท่ีรับผิดชอบ สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน ประกันสังคม ชุดยูนิ
ฟอรม (สามารถเร่ิมงานไดทันที พิจารณาพิเศษ) 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

2 25-45 /ไมจํากัดวุฒิการศึกษา



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 ตุลาคม 2560

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายตรวจสอบคุณภาพ
 QA เริ่มงานไดทันที

• เพศหญิง/ชาย • อายุตัง/ แต 45 – 78 ป • มีทักษะในการส่ือสาร • จบ
การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรอาหาร, อาหารและโภชนา, หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ • รับแรงกดดันไดดี • มีประสบการณดาน QA • มีความรูงานตรวจสอบ
คุณภาพ สามารถทํางานเปนกะได • มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
คาตอบแทน / สวัสดิการ • ตามโครงสรางบริษัท หรือ ตามตกลง • ประกันสังคม •
 ชุดพนักงาน • ซือ/สินคาบริษัทฯ ในราคาพิเศษ 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบ
เกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 20/2/2017

โทร .053 533 008

1 20 ข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
อาหาร, อาหารและโภช
นา, หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053 533 008

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด

เพศหญิง/ชาย • อายุตังแต 20 – 45 ป • การศึกษา ม.3 ขึนไป • สุขภาพ, 
รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพ
ตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, โรค รายแรง 
และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที คาตอบแทน / สวัสดิการ • 305 
บาท/วัน /OT 57 บาท/ชม. • เบิกเงินลวงหนา (สําหรับพนักงานอายุงานต้ังแต 2 
เดือนขึน) ไป) • ประกันสังคม • ชุดพนักงาน • ซ้ือสินคาบริษัทฯ ในราคาพิเศษ • 
ตรวจสุขภาพประจําป 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบ
เกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 10/15/2017

โทร .053 533 008

10 ม.3 ข้ึนไป/

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.comเว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com




