
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

พนักงานแมบาน มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี มีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถทํางานเปน
ชวงเวลา (เชาหรือบาย) และทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณดานงานแมบาน
มากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

1 25-45 ไมจํากัดวุฒิ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 30/09/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ  สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน  การปรับเงินคาจางประจําป  ชุดยูนิฟอรม  
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ  ประกันสังคม สนใจติดตอ : คุณจิดาภา โทร. 061-9951686
 E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 กันยายน 60

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท พลอยภัค จํากัด Subport Suppervisor เขียนแแบบ Autocad ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี
,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

ปดรับสมัคร 7/10/2560

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

1 18-35 ปวช.-ปวส./ชางทุกสาขา

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

1 25 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

หจก.โกโก ดีไลท ลําพูน พนักงานฝายขาย ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

3/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายดีไลท ปดรับสมัคร 07/10/2560

โทร .053-561493

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด           ที่ปรึกษาการขาย          
 (พนักงานขายรถยนต)

-ชุดฟอรมพนักงาน -คาคอมมิชช่ัน -คาทํางานลวงเวลา -ขับรถยนตได 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร 7/10/2560

โทร .0-5358-4430-2

2 ไมจํากัดวุฒิ

1 25 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .0-5358-4430-2

หจก.โกโก ดีไลท ลําพูน เสมียนฝายการเงิน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

3/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายดีไลท ปดรับสมัคร 07/10/2560

โทร .053-561493

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานลางรถ -ชุดฟอรมพนักงาน -ประกันสังคม -ขับรถยนตได 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร 7/10/2560

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด แมบาน ชุดฟอรมพนักงาน ประกันสังคม หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.30-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร 7/10/2560

โทร .0-5358-4430-2

1 25 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป

1 ไมจํากัดวุฒิ

1 ไมจํากัดวุฒิ

โทร .0-5358-4430-2



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ดวงดํารงค รีไซเคิล จํากัด ชางซอมเครื่องยนต สามารถซอมรถฟอรคลิฟท/รถบรรทุกได 

211  หมู 4  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รีไซเคิล/รับขน เก็บ ขยะมูลฝอย ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:duangdumrong@yahoo.co.th

โทร .053-528293,053-503237,081-5953473

บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด       เจาหนาที่สํานักงาน     
(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน)

1. ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน อาคารสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ช้ัน 1 2. รับสงเอกสารราชการ/หนวยงานอ่ืน  ๆทาง 
E-mail, ไปรษณีย, แฟกซ และโทรศัพท ธุรการอ่ืน  ๆติดตอประสานงานตาง  ๆ3. มี
มนุษยสัมพันธดี สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี ภาษาอังกฤษพอใช 4. บางคร้ังอาจตอง
ออกงานนอกสถานท่ีเพ่ืออบรม/จัดสัมมนา/ติดตอราชการตาง  ๆได หรือทําลวงเวลา
ในวันเสารหรืออาทิตยหากมีกิจกรรมพิเศษ (ไมบอยมากนัก) หากใชรถสวนตัวจะมี

1 20 ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ/สังคมหรือ
ศิลปศาสตรท่ีเกี่ยวของ

1 20-35 ปวส./ชางยนต/มี
ประสบการณ

ในวันเสารหรืออาทิตยหากมีกิจกรรมพิเศษ (ไมบอยมากนัก) หากใชรถสวนตัวจะมี
เบ้ียเล้ียงและคาเดินทางให สมัครไดท่ี ปอม รปภ. ลานนาโปรดักส/จัดหางาน/หรือสง
เมลมาท่ี ftilamphun@gmail.com 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน09.00 - 16.00 น. หยุดวันเสารและอาทิตย  

ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ธุรการ ประจําสวนงาน Planning แผนกวิจัยและพัฒนา 1. จัดทําเอกสารสตอกสินคา งาน
สงสินคา บันทึกรายงานการสงออกสินคา 2. สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี 
ภาษาอังกฤษพอใช 3. มีมนุษยสัมพันธดี ละเอียดรอบคอบ สนใจสมัครท่ีปอม รปภ./
จัดหางาน/สงเมลแนะนําตัวมาท่ี hr.lannaproducts@yahoo.com 

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 ของเดือน  

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

1 19 ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ/การตลาด/
บัญชีการเงิน ฯลฯ

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก ผลไม)

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก ผลไม)



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 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

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/9/2560

25-35 ป.ตรี/chemical 
engineering

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

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

1

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.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/9/2560

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

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

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

1 25-35 ป.ตรี/metallurgical, 
material engineering 
or materials Science



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Maintenance Engineer Qualification: -Thai Nationality -Male, Age not over 37 years old -
Bachelor’s degree in Industrial, Mechanical, Electrical, Instrumental 
Engineering or a related field -At Least 2 years of experience in 
Maintenance job functions such preventive/corrective maintenance. -
Good computer skills e.g. Microsoft Office, Auto CAD -Good command 
of spoken and written English Responsibilities: -Planning and 
undertaking scheduled maintenance to ensures that equipment is 
performing effectively and efficiently -Support engineering filed all off 
machine maintenance activity -Creating maintenance procedures and 
work instruction of machine maintenance -Responding to breakdowns 
,analysis and preventive action is require  

1 25-37 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumental 
Engineering or a 
related field

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/9/2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด หัวหนาซอมบํารุง Maintenance
 Leader

คุณสมบัติ: มีประสบการณในงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรในโรงงานอยางนอย 3 ป ข้ึน
ไป -สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี Microsoft Office (Excel, word) -มี
ภาวะผูนํา มีทักษะในดานการวางแผนงานและการแกไขปญหา -มีทักษะในการ
ติดตอส่ือสาร หนาท่ีงาน: -ควบคุมและดูเเลชางเทคนิคในการ ซอมบํารุง แกไข 
เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต -ควบคุมและดูเลชางเทคนิคในการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันประจําวัน/เดือน/ปหรือ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด -วางแผนการทํางาน
ประจําวัน ประจําสัปดาห ในงานการซอมบํารุงเชิงแกไขเฉพาะหนา การแกไขเชิง
ปองกัน การวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา -ทํากิจกรรมซอมบํารุงโดยพ้ืนฐาน
ท้ังทางดานไฟฟา อิเล็คทรอนิกส เชิงกล และระบบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ -สรุปเอกสาร
การตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรท่ีใชงาน ประจําเดือน รวมถึงการจัดเก็บประวัติ และ
บันทึกขอมูลตางๆ

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

1 25-35 ปวส.ข้ึนไป/เคร่ืองกล, 
ไฟฟา หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เกี่ยวของ

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

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

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  ปดรับสมัคร 30/09/2560



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ที.เอ็น.เจ การบัญชีและกฏหมาย จํากัด พนักงานบัญชี

232/4  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน บัญชี
และดานกฎหมาย

ปดรับสมัคร 

โทร .053-511034 , 086-4287488

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ฝายผลิต 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปข้ึนไป - 50 ป 2. สามารถทํางานลวงเวลา และ
 เขางานกะได 3. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดีไมมีโรคประจําตัว 4. มียานพาหนะเปน
ของตัวเอง 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/10/17

2 20 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บัญชี

50 18 ปข้ึนไป -
 50ป

ป.6/

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/10/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Internal Control Officer **********ลักษณะงาน 1.จัดทําเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเขารวมการประเมินระสิทธิภาพการควบคุมภายใน
 **********1.สามารถใชโปรแกรม MS Office พ้ืนฐานไดเปนอยางดี 2.สามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร 15/09/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Stock Purchasing Officer 
(สัญญาจางชั่วคราว)

***สัญญาจางช่ัวคราว 3 เดือน ******ลักษณะงาน 1.รับผิดชอบการตรวจรับสินคา 
2.การจัดเก็บสินคาเขาStock 3.ควบคุมการเบิก-จายสินคา 4.ตรวจสอบการตรวจ
นับสินคาคงเหลือระจําป ******คุณสมบัติ 1.สามารถใชโปรแกรม MS Office 
พ้ืนฐานไดเปนอยางดี 2.สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ี 3.สามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได (ฟง พูด อาน เขียน) 

1 22-35 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี

ส่ือสารภาษาอังกฤษได (ฟง พูด อาน เขียน) 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของบริษัท  บาท เพศ ชาย เวลาทํางาน 08.25-17.35 น. ปดรับสมัคร 15/09/2560



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุดยูนิฟอรม - 
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจติดตอ : คุณจิดาภา (หจก.ยูไนเต็ด อิน
โนเวทีฟ ดีเวลลอปเปอร) โทร. 061-9951686 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 กันยายน 60

โทร .053-582789 , 081-7839506

กรมทางหลวง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เปนผูสอบผานความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. 
รายละเอียดเพ่ิมเติมทางเว็บไซต www.doh.go.th 

อาคาร 12 ช้ัน 1  หมู -  ต. ถนนศรีอยุธยา  เพศ ไมจํากัด

100 ไมตํ่ากวา 18 ปวส./โยธา สํารวจ 
กอสราง

1 25 /ไมจํากัด

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

อาคาร 12 ช้ัน 1  หมู -  ต. ถนนศรีอยุธยา  เพศ ไมจํากัด

อ. เขตราชเทวี  จ. กรุงเทพฯ   คาจาง 11500-12650  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 15/10/2560

e-mail:www.doh.go.th

โทร .023546668-75 ตอ 25100, 25107

กรมทางหลวง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูสอบผานความรูความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท รายละเอียดเพ่ิมเติมทางเว็บไซต 
www.doh.go.th 

อาคาร 12 ช้ัน 1  หมู -  ต. ถนนศรีอยุธยา  เพศ ไมจํากัด

อ. เขตราชเทวี  จ. กรุงเทพฯ   คาจาง 17500-19250  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 15/09/2560

e-mail:www.doh.go.th

โทร .023546668-75 ตอ 25100, 25107

10 ไมตํ่ากวา 18 ป.โท/วิศวกรรมศาสตร 
โยธา ส่ิงแวดลอม 
สุขาภิบาล ชลประทาน 
วิศวกรรมโครงสราง



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด          Planning Staff          
เจาหนาที่วางแผน

At least 1 year work experience in field of ProductionPlanning, Material 
Control in Manufacturing. • Strong analytical, problem solving, planning 
and negotiating skill. • Good English in speaking, reading and writing • 
Computer knowledge (Word, Excel, Power Point, Outlook) • Able to 
work under pressure and in busy routines • Team work / collaborative 
style • Well organized, flexible, initiative and self motivated. • ERP/ 
MRP Knowledge (BOM, Routing, Cost structure) • Knowledge of ISO 
9001 / IATF 16949 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ ปดรับสมัคร 30/09/2017
e-mail:recruit@erni.co.th

1 22 and up ปวส./Engineering, 
Business Admin., 
Management, or 
related field.

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750
บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด Facility Supervisor / หัวหนา

แผนกงานสาธารณูปโภค
5 years experience in Facility Service (especially in Industrial field).  5 
years experience in preventive maintenance -Experience in 
maintenance of water pump, chiller, air compressor, air condition, 
electrical equipment etc. -Mechanical knowledge -Hydraulic / 
Pneumatic and electrical knowledge -Understand for the engineering 
drawing -Methodic of total preventive maintenance -2D/3D CAD design 
knowledge -Good English skill in speaking and writing 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 08.00-17.00 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ ปดรับสมัคร 30/09/2017
e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

1 25-35 ปวช.-ปวส./Electrical,
 Mechanical or 
related field



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด แผนก
ผลิต

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลา
พักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ 325 บาทตอวัน   สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) หัวหนากะการผลิต (ผลิตอาหาร
สัตว)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลา
พักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

2 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา 
อุตสาหกรรม

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานเขากะ กะเชา กะบาย กะดึก   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงานทําความสะอาด คุณสมบัติ - ทําความสะอาดท้ังในสวนของสํานักงานและโรงงาน - มีความต้ังใจใน
การทํางาน ขยัน ซ่ือสัตย และรับผิดชอบในงานไดดี - สามารถทํางานภายใตสภาวะ
ความกดดันไดดี - มีประสบการณดานทําความสะอาดในโรงงานมากอน จะไดรับการ
 พิจารณาเปนพิเศษ เงินเดือน/สวัสดิการ: - เงินเดือนตามตกลงทํางานจันทร-ศุกร 
เวลา08.00-17.30 น. - คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน ยูนิฟอรม โบนัประจําป 
ประกันอุบัติเหตุกลุม สนใจติดตอคุณ พิมพชนก บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวอรร่ี 
จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลําพูน) เบอรโทร. 053-581361-3 ตอ 106 อีเมล
 : hr@frjewel.com 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 ก.ย. 2560

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

1 25-47 ป.6/ท่ัวไป

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด    พนักงานฝายผลิตชาย     
(จํานวนมาก)

1. สามารถเขากะได (เปนบางแผนก) 2. ขยันอดทน ไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสาย 
สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน วันละ 30 บาท 3. 
ประกันสังคม 4. เงินชวยอ่ืน  ๆ5. งานเล้ียง สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ ** 
ทดลองงานวันละ 305 บาท/วัน ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานรายเดือน 9,150 
บาท ข้ึนไป 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00,08.00-17.00 น. (บางแผนกตอง
เขากะ)  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 05/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

35 18- 35 /ไมจํากัด

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานคลังสินคา 1. สามารถเขากะได (เปนบางแผนก) 2. ขยันอดทน ไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสาย 
สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน วันละ 30 บาท 3. 
ประกันสังคม 4. เงินชวยอ่ืน  ๆ5. งานเล้ียง สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ ** 
ทดลองงานวันละ 305 บาท/วัน ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานรายเดือน 9,150 
บาท ข้ึนไป 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 05/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

3 18 - 35 ม.3-ม.6/ไมจํากัด



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย (จํานวน
มาก)

1. สามารถเขากะได (เปนบางแผนก) 2. ขยันอดทน ไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสาย 
สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน วันละ 30 บาท 3. 
ประกันสังคม 4. เงินชวยอ่ืน  ๆ5. งานเล้ียง สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00,08.00-17.00 น. (บางแผนกตอง
เขากะ)  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 05/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด         พนักงานการตลาด         1. มีมนุษยสัมพันธ มีความขยัน อดทน รับผิดชอบสูง 2. มีประสบการณจะพิจารณา3 22 - 40 ป ป.ตรี/การตลาดหรือ

35 18- 35 /ไมจํากัด

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด         พนักงานการตลาด         
(ออกนอกพื้นที)่

1. มีมนุษยสัมพันธ มีความขยัน อดทน รับผิดชอบสูง 2. มีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ 3. สามารถออกนอกพ้ืนท่ีได สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. 
ประกันสังคม 3. รถประจําตําแหนง, โทรศัพท 4. เงินชวยอ่ืน  ๆ5. งานเล้ียง สง
ทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 05/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเชื่อมโรงงาน สามารถทํางานลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 05/10/2560

โทร .052-030296,052-030297

3 22 - 40 ป ป.ตรี/การตลาดหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวของ

1 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

โทร .052-030296,052-030297



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชาง CNC MILLING สามารถทํางานลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 05/10/2560

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางกลึงโรงงาน สามารถทํางานลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 05/10/2560

โทร .052-030296,052-030297

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางไฟฟา สามารถทํางานลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 05/10/2560

โทร .052-030296,052-030297

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด      พนักงานการตลาด    ประจํา
สํานักงาน

1. มีมนุษยสัมพันธ มีความขยัน อดทน รับผิดชอบสูง 2. มีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. ประกันสังคม 3. ชุดฟอรม 4. เงินชวย
อ่ืน  ๆ5. งานเล้ียง สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

6 22 - 35 ป ป.ตรี/ไมจํากัด



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟ มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 05/10/2560

e-mail:sales@tpfthailand.com

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/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 05/10/2560

1 20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

สงออก

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

โทร .053-597121-2

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ทูลส จัดสงสินคา จัดสงสินคาในเขตนิคมฯลําพูน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต,จักรยานยนต 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร 05/10/2560

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด ชางเทคนิค[Surface Grinding] - สามารถใช เคร่ืองเจียระไนราบ ได - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความกระตือรือรนใน
การทํางาน - สามารถทนตอสภาพการทํางานท่ีมีความกดดันได - มีความขยันอดทน
 สุขภาพสมบูรณแข็งแรง - สามารถทํางานกะกลางคืนได, ยืนทํางานได และ ยกของ
หนักได 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

e-mail:hr@tsp-t.com

1 21-40 ม.3/ข้ึนไป

2 21-35 ปวส./ชางกลโรงงาน,
เทคนิคการผลิต หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)       หัวหนากะการผลิต      
(ผลิตอาหารสัตว)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลา
พักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานเขากะ กะเชา กะบาย กะดึก   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางเทคนิค 1. เพศชาย อายุ 23 ป ข้ึนไป 2. ปวส. ชางกลโรงงาน , ชางยนต 3. มีประสบการณ
ในตําแหนงงานในการซอมบํารุงเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตจะพิจารณาเปนพิเศษ
 4. สามารถทํางานลวงเวลา และ สามารถทํางานเปนกะได 5. สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

2 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา 
อุตสาหกรรม

3 23 ป ปวส./ชางกลโรงงาน, 
ชางยนต

สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่บัญชี 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 23 ป 2. ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน 3. มี
ประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 3 ปข้ึนไป 4. มีทักษะการใชคอมพิวเตอร 
Microsoft Excel , Express Program ไดเปนอยางดี 5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี 
ไมมีโรคประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 25 ป ป.ตรี/การบัญชีและ
การเงิน



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด ผูจัดการฝายคลังสินคา 
(Warehouse Manager)

สวัสดิการ: -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -ประกัน
อุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจําป -โบนัสประจําป เง่ือนไข: - จบการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี ข้ึนไป ดานวิศวกรรมโลจิสติกส หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ - มีประสบการณใน
โรงงานดานงานจิวเวอรร่ี ต้ังแต 5 ปข้ึนไป จะพิจารณาเปนพิเศษ - มีประสบการณ
ดานการบริหารจัดการคลังสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน - มีทักษะในการ
ส่ือสารดานภาษาอังกฤษดี - สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ได - มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนผูนําและกลาตัดสินใจ - มีความรับผิดชอบสูง อดทน 
และซ่ือสัตย - สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560

1 30 ป.ตรี/วิศกรรมโลจิสติกส
 Supply Chain หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวของ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงานบัญชีตนทุน (ดวนๆๆๆ) สวัสดิการ: -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -ประกัน
อุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจําป -โบนัสประจําป เง่ือนไข: - สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร MS Office ไดดี - มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี - มีความละเอียด
รอบคอบ ซ่ือสัตย และรับผิดชอบในงานไดดี - สามารถทํางานภายใตสภาวะความ
กดดันไดดี - สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง - มีประสบการณ
ดานบัญชีโรงงาน หรือบัญชีตนทุน จะไดรับการ พิจารณาเปนพิเศษ 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 ก.ย. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

1 25 ป.ตรี/บัญชี



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด            QA Manager           
(ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ)

สวัสดิการ: -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -ประกัน
อุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจําป -โบนัสประจําป เง่ือนไข: -มีประสบการณใน
โรงงานดานงานจิวเวอรร่ี ต้ังแต 5 ปข้ึนไป จะพิจารณาเปนพิเศษ -มีประสบการณ
ดานการควบคุมคุณภาพ -มีทักษะในการส่ือสารดานภาษาอังกฤษดี -สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ได -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนผูนําและกลา
ตัดสินใจ -มีความรับผิดชอบสูง อดทน และซ่ือสัตย 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด           QA Manager            -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -ประกันอุบัติเหตุ -ตรวจ1 25 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร 

1 28 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร 
หรือสาขาท่ีเเกี่ยวของ

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด           QA Manager            
(ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ)

-คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -ประกันอุบัติเหตุ -ตรวจ
สุขภาพประจําป -โบนัสประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer 5 25 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 

Mechanical, 
Industrial Engineering 

any related field.

- Male or Female, no age limit. - Bachelor’s degree in Electrical, 
Mechanical, Industrial Engineering any related field. - At least 0-10 
years working experience in a manufacturing facility (New graduated 
student is welcome). - The successful candidate must have a high 
degree of managerial skills and first line supervisory experience in 
manufacturing. - Knowledge of standard cost systems and controls is 
required. - Management skill requirements: leadership, supervisory, 
decision making, coaching, problem-solving, planning, and 
communication. - Good command of the English language and 
computer proficiency. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
https://th.jobsdb.com/th/jobs/companies/agc-micro-glass-thailand-co-

1 25 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร 
หรือสาขาท่ีเเกี่ยวของ

https://th.jobsdb.com/th/jobs/companies/agc-micro-glass-thailand-co-
ltd?JSSRC=SRLSC --------------------------------------- 



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Maintenance Engineer - Male or Female, no age limit. - Bachelor’s degree in Electrical, 
Electronics any related field. - At least 0-10 years working experience 
maintenance machine. - Good command of the English language and 
computer proficiency. - Good Knowledge program PLC, Servo Motor, 
Electrical, Pneumatic, Auto CAD system. - Experience PM and 
maintenance machine. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
https://th.jobsdb.com/th/jobs/companies/agc-micro-glass-thailand-co-

1 25 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Electronics any 
related field

https://th.jobsdb.com/th/jobs/companies/agc-micro-glass-thailand-co-
ltd?JSSRC=SRLSC --------------------------------------------- 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานเปนกะได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 04/10/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

20 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

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

Male or Female, no age limit.  Bachelor Degree or higher in Public 
Health (Occupational Health and Safety).  At least 5-10 years of 
management experiences in occupational health & safety and 
environment, especially in manufacturing industry.  Thai Professional 
Safety Health and Environmental license is required.  Good knowledge 
in ISO 9001 / 14001 / OHSAS 18001.  Strong Leadership skill, 
Interpersonal relation and good presentation skill.  Good command in 
English both written and spoken. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://www.jobthai.com/job/0,925502.html

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

1 25 ป.ตรี/Bachelor 
Degree or higher in 
Public Health 
(Occupational Health 
and Safety).

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Safety Officer  Male or Female, no age limit.  Bachelor Degree or higher in Public 
Health (Occupational Health and Safety). At least 1-2 years working 
experience in SHE for manufacturing facility.  Good command of the 
English language and computer proficiency.  Work under pressure.  
Good attitude and positive thinking. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://www.jobthai.com/job/0,700091.htm 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

1 25 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Occupational Health 
& Safety



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท พี.ดี.เอสเชียงใหม วิศวกรรม จํากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ชุพนักงาน 

123  หมู 1  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารถี  จ. เชียงใหม   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ทําเคร่ืองจักรสงออก ปดรับสมัคร 04/10/2560

โทร .053-963138

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) แมบาน มีความต้ังใจในการทํางาน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตง
กายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 04/10/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

1 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

5 25-45 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) ชางคอมพิวเตอร ระบบ 
Network/Sytem

มีความรูเกี่ยวกับระบบ Hardware, Sofeware เปนอยางดี สามารถเช่ือตอระบบ 
Network แบบคูขนานและระบบ Lan, Whan, Wifi ได ใชงาน DDNS.Sever, 
Ms.SQL Server 2008 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ี
โฟร

ปดรับสมัคร 04/10/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท ต้ังหงวงเซง ไทย โฮมมารท จํากัด แมบาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

277  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 04/10/2560

โทร .053-551041

1 30-45 ม.6/-

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป คอมพิวเตอร
,อุตสาหกรรมคอม หรือท่ี
เกี่ยวของ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ต้ังหงวงเซง ไทย โฮมมารท จํากัด พนักงานขับรถ 6 ลอ มีใบขับข่ีประเภท 2 

277  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 04/10/2560

โทร .053-551041

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานพัฒนาธุรกิจ เงินเดือน+OT ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ สวนลดคารักษาพยาบาล อ่ืน  ๆ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายละเอียดสอบถามตอน
สัมภาษณงาน  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตหนางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/09/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

2 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การตลาด , 
การบริหารธุรกิจ , 
คอมพิวเตอรธุรกิจ ,การ
จัดการ และสาขาอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ

1 20-45 ม.6/-

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานคลังสินคา สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. ประกันสังคม 3. ชุดฟอรม 4. งานเล้ียง สง
ทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ** ทดลองงานวันละ 305 บาท 
ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานรายเดือน เงินเดือนข้ึนตํ่า 9,150 บาท หรือ
มากกวาน้ันข้ึนอยูกับความสามารถ** 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานขับรถสงของ 1. มีใบขับข่ีประเภท 2 2. รูเสนทางในลําพูนเชียงใหม สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 
2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. งานเล้ียง เท่ียวในประเทศ ตางประเทศ 5. มีเงิน
ชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

2 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

1 20-40 /-

ลูกฟูก

โทร .053-983204-7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปข้ึนไป - 45 ป 2. สามารถทํางานลวงเวลาและ
ทํางานเปนกะได 3. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณไมมีโรคประจําตัว 4. มียานพาหนะเปน
ของตัวเอง 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานจัดสงสินคา สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. งานเล้ียง เท่ียวใน
ประเทศ ตางประเทศ 5. มีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

50 ม.3/

3 18 ปข้ึนไป /-

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด          พนักงานการตลาด         
(ออกนอกพื้นที)่

สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. งานเล้ียง เท่ียวใน
ประเทศ ตางประเทศ 5. มีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00 น. -17.00 น.  ปดรับ 1/10/2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด ชางซอมบํารุง สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. งานเล้ียง เท่ียวใน
ประเทศ ตางประเทศ 5. มีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

2 18 ปข้ึนไป

3 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาดหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวของ

ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา, 
อิเลคทรอนิค, เคร่ืองกล
 หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ

โทร .053-983204-7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบัญชี สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. งานเล้ียง เท่ียวใน
ประเทศ ตางประเทศ 5. มีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานวางแผนการผลิต สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. งานเล้ียง เท่ียวใน
ประเทศ ตางประเทศ 5. มีเงินชวยอ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

1 22 - 35 ป ป.ตรี/การบัญชี

1 22 - 35 ป ป.ตรี/การจัดการท่ัวไป, 
บริหารธุรกิจ, หรือสาขา
ท่ีเกี่ยวของ

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม
 5. งานเล้ียง เท่ียวในประเทศ ตางประเทศ 6. มีเงินชวยอ่ืน  ๆ** ผานทดลองงานปรับ
เปนรายเดือนทันที 9,150 บาท** มีโอทีตลอด 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 (เขากะเปนบางแผนก)  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร 1/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

35 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด ชางเทคนิค ฝายประกอบ เคยมีประสบการณการทํางานดานการผลิตมากอน มีทักษะดานชางเทคนิค สามารถ
แกไขปญหาในไลนผลิตได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4 ต. บานกลาง เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน  คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร  

e-mail:passuree_g@berninathailand.com ปดรับสมัคร 1/10/2560

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด คนสวน เคยมีประสบการณการทํางานดานคนสวนมากอน 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4 ต. บานกลาง 
อ. เมือง  จ. ลําพูน 

เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน
เพ่ือการสงออก

 คาจาง 305 ข้ึนไป  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัดไ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

1 ไมจํากัด ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

1 25 ป ข้ึนไป ปวส./ชางเทคนิคการ
ผลิต ชางอุตสาหกรรม
การผลิต หรือใกลเคียง

e-mail:passuree_g@berninathailand.com ปดรับสมัคร 1/10/2560

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Admin & HR Officer เคยมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการรับคนเขาทํางาน การเช็คเวลาทํางาน โอที
 กะของพนักงาน (ใชโปรแกรมเงินเดือน Business Plus) การบริหารสวัสดิการตางๆ
 และรับโทรศัพท ใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรโปรแกรม Excel ไดดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4 ต. บานกลาง 
อ. เมือง  จ. ลําพูน 

เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวน
เพ่ือการสงออก

 คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร 
หยุดเสารเวนเสาร  
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โทร .053-581343,053-581351

1 25 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวของ

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


