
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Soldering เพศชาย วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนข้ีนไป มีอายุต้ังแต 21 ป ถึง 35 ป 

สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลร่ี 
การเช่ือมงาน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน 

3 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

การเช่ือมงาน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน 
โบนัสประจําป

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 28/2/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท ก.ทวีทรัพย อุตสาหกรรม จํากัด เจาหนาที่บัญชี - มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป - มีมนุษยสัมพันธดี - สามารถ
ทํางานภายใตภาวะความกดดันได - เงินเดือนตามประสบการณ - มีความรู
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะโปรแกรม Excel 

97  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ส. 08.00-17.00 น.หยุดทุกวันอาทิตย  

ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2561

1 25-35 ป.ตรี/บัญชีและการเงิน
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม หลอม หลอมอลูมิเนียม ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-597181,081-6732009

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม หลอม หลอมอลูมิเนียม

หนา้ 1/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่สโตรวัตถุดิบ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 21 ป - 35 ป 2. ม.6 หรือ เทียบเทา 3. 
สามารถทํางานลวงเวลาได 4. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 5. 
สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/2/18

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูลฝายผลิต 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 21 ป - 35 ป 2. ปวส. - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มีทักษะดานคอมพิวเตอรเปน
อยางดี Microsoft Office 4. สามารถทงานลวงเวลาได 5. สุขภาพแข็งแรง

2 21 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/

2 21 ปข้ึนไป /บริหารการจัดการ 
หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ อยางดี Microsoft Office 4. สามารถทงานลวงเวลาได 5. สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/2/18

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ (QC) 1. เพศชาย เพศหญิง อายุ 23 ป 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3. มีทักษะดานระบบบริหารคุณภาพ 
GMP,HACCP,BRC หรืออ่ืน  ๆ4. สามารถทํางานเปนกะได และ ทํางาน
ลวงเวลาได 5. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงาน
ไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/2/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

เก่ียวของ

2 23 ป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิต คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป ผานการเกณฑ
ทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานเปนกะ 
และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต -ปฏิบัติงานใน
สายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร คาจางและสวัสดิการตาง  ๆ-คาจางวันละ 
315 บาท ผานทดลองงาน (90 วัน) ปรับ 340 บาท -คานํ้ามันวันละ 40 บาท
 -คากะวันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -คาอาหารกะ 
วันละ 30 บาท -กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ /ชีวิต 
300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหารกลางวันฟรี -เงินชวยเหลือ
แตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 20,000 บาท) -เลนกีฬาในรม /ฟตเนส
 และสนามกีฬา ท่ีกลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา -อุปกรณปองกันความ
ปลอดภัย เพศชาย อายุ18-32 

10 18-32 ม.3 ข้ึนไป/

ปลอดภัย เพศชาย อายุ18-32 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร ไมกําหนด

สันกอกเจริญฟารม เจาหนาที่ฝายบุคคล

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

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

1 ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษย

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

โทร .0-5350-1043
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สันกอกเจริญฟารม จป.วิชาชีพ

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต จํากัด (สาขาบ๊ิกซี
ลําพูน)

พนักงานลางจาน -ทําหนาท่ีลางจาน -จําประราน MK สุก้ี บ๊ิกซี -ชวงเวลาทํางาน 12.00-22.00 
น / 18.00-22.00 น. -หยุด 1 วัน/สัปดาห 

1 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

1 20-40 ป.6/-

200   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 40-45 บาท/ช่ัวโมง  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ภัตตาคารสุก้ียาก้ี ปดรับสมัคร 25/02/2561

โทร .053-575580-1

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต จํากัด (สาขาบ๊ิกซี
ลําพูน)

พนักงานเสิรฟ (partime) -ทํางานเสิรฟอาหารและบริการลูกคา -จําประราน MK สุก้ี บ๊ิกซี -ชวงเวลา
ทํางาน 12.00-22.00 น / 18.00-22.00 น. -หยุด 1 วัน/สัปดาห 

200   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 40-45 บาท/ช่ัวโมง  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ภัตตาคารสุก้ียาก้ี ปดรับสมัคร 25/02/2561

5 19 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ภัตตาคารสุก้ียาก้ี ปดรับสมัคร 25/02/2561

โทร .053-575580-1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานงานรายวันคนพิการ -สวนสูง 150 ซม. ข้ึนไป -สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในวันหยุด และ
ทํางานลวงเวลาได -สามารถทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได -พิการทางการเค
ลือนไหว ชวยเหลือตัวเองได และมีบัตรคนพิการ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม แมบาน -มีสุขภาพแข็งแรง -ทํางานในวันหยุดได 

2 18-45 ป.6/-

1 18-45 ป.6/-บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม แมบาน -มีสุขภาพแข็งแรง -ทํางานในวันหยุดได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ชางเช่ือม -สวนสูง 150 ซม. ข้ึนไป มีสุขภาพแข็งแรง -สามารถทํางานเปนกะ/ทํางานใน
วันหยุด/ทํางานลวงเวลาได -สามรถทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 25/02/2561

1 18-45 ป.6/-

10 20 ปข้ึนไป ปวส./ชางเช่ือม

โทร .053-421389 ตอ 322
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.นอรด อิเล็กทริค เจาหนาที่ประสานงานฝายขาย 
(ดวน)

เงินเดือน, ประกันสังคม, คานํ้ามัน, ชุดยูนิฟรอม, สามารถขับรถยนต และมี
รถยนตเปนของตนเอง มีประสบการณในการขายสินคาประเภทเคร่ืองมือชาง 
อุปกรณไฟฟา และ อิเลคทรอนิค จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสามารถเขามา
สมัคร ดวยตัวเอง ท่ี หจก.นอรดอิเล็กทริค (ขางรานขาวตมราชา สาขา 3 หนา
ตลาดจตุจักร ลําพูน) หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 053-584568
 097-9234666 หรือสงใบสมัครมาท่ี Mail: nordelectric2017@gmail.com 

261/6-7  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

2 25 ปข้ึนไป ปวส./การตลาด และ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน 51000   คาจาง ตามตกลง   บาท สวนสูง ไมจํากัด   นํ้าหนักไมจํากัด   ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น  

ปดรับสมัคร 31/01/2561

โทร .081-8393646

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  พนักงานรับจายเพชรและคีย
ขอมูลฝายผลิต

หนาท่ีรับผิดชอบ 1.บันทึกขอมูลฝายผลิตรายบุคคล 2.จายเพชรและรับคืน
เพชรจากฝายผลิต 3.เช็คสตอคเพชรในฝายผลิตประจําวัน 4.สามารถใช
โปรแกรม MS Office ได สวัสดิการ 1.คาเบ้ียเล้ียง 50 บาท/วัน 2.เบ้ียขยัน 
700 บาท/เดือน 3.โบนัสประจําเดือน ตามผลงาน 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:rgadiamond@gmail.com

ประเภทกิจการ คาอะไหลเคร่ืองยนต เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโรงงาน 

1 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

หนา้ 6/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 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

คนสวน คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย ● อายุ 30 - 45 ป ● วุฒิการศึกษา ป.6 
ข้ึนไป ● มีความอดทน ● มีใจรักงานสวน / งานเล้ียงสัตว ● สุขภาพสมบูรณ
 แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

1 30 - 50 ป.4 - ป.6/-

สงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Resin วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ข้ีนไป มีอายุต้ังแต 21 ป ถึง 35 ป สามารถ
ทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลร่ี งานลงสี 
Resin จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ เบ้ียงขยัน โบนัสประจําป และ ชุดยูนิ
ฟอรม 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/1/2561

e-mail:hr@neptuneconcept.com

2 21-35 ม.6-ปวช/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 7/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Laser Marker วุฒิการศึกษา ปวส. ข้ีนไป มีอายุต้ังแต 20 ป ถึง 35 ป สามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลร่ี งาน Laser 
Marker ถายรูป แตงรูปถาย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ เบ้ียงขยัน โบนัส
ประจําป และ ชุดยูนิฟอรม 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/1/2561

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 20-35 ปวส.ข้ึนไป/

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานฝายผลิต/คลังสินคา -สูง 150 ซม. ข้ึนไป -มีสุขภาพแข็งแรง -สามารถทํางานเปนกะ/ทํางาน
ลวงเวลา/ทํางานในวันหยุดได -สามารถทํางานในหองท่ีมีอุณภูมิตํ่าได 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานขับรถหัวลาก**ดวน** -มีใบอนุญาตขับข่ีรถประเภท ท.3 หรือ ท.4 -รูจักเสนทางขนสงสินคา 
ลาดกระบัง ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง -มีความรูทักษะในการดูแลรักษา
รถยนตไดเบ้ืองตน -มีความอดทน มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบ ** สามารถ
เร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ** 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 24/02/2561

20 18 ปข้ึนไป ป.6/-

4 23-40 ม.6-ปวช/-

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 8/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม Production Staff -สามารถทํางานเปนกะได -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี มี
ภาวะความเปนผูนํา -สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันได -หากมี
ประสบการณดานงานโรงงานอุตสหกรรมผลิตอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่วิจัยและพัฒนา (IRD) มีความรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอาหารพรอมทาน -พัฒนาสูตร
อาหารตามสมัยนิยม ในตลาดไทยและตลาดตางประเทศ -หามีประสบการณ

2 23-35 ป.ตรี/วิศวกรรม
อาหารหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

5 25-35 ป.ตรี/คหกรรม,
วิศวกรรมอาหาร, อาหารตามสมัยนิยม ในตลาดไทยและตลาดตางประเทศ -หามีประสบการณ

ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขา
วิศวกรรมอาหาร หรือท่ีเก่ียวของ** 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานรับรถเขาซอม
ศูนยบริการ(อูสีและตัวถัง)

-หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน 2.ชุดฟอรม 
3.คาคอมมิชช่ัน 4.ปรับเงินเดือนประจําป 5.ประกันสังคม 6.และสวัสดิการ
อ่ืน  ๆ

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-9,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 24/02/2561ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน

วิศวกรรมอาหาร,
เทคโนโลยีอาหารหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 25-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต/
สาขาบริหารธุรกิจ

โทร .053-525869 ตอ 102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานรับรถเขาซอม
ศูนยบริการ

-หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน 2.ชุดฟอรม 
3.คาคอมมิชช่ัน 4.ปรับเงินเดือนประจําป 5.ประกันสังคม 6.และสวัสดิการ
อ่ืน  ๆ

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-9,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-525869 ตอ 102

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานแคชเชียรศูนยบริการ -วุฒิ ปวช.ข้ึนไป -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.เบ้ีย
ขยัน 2.ชุดฟอรม 3.คาคอมมิชช่ัน 4.ปรับเงินเดือนประจําป 5.ประกันสังคม 6.

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน

1 25-40 ปวช.-ปวส./ ชางยนต/
สาขาบริหารธุรกิจ

1 25-40 ปวช.-ปวส./บัญชีหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ ขยัน 2.ชุดฟอรม 3.คาคอมมิชช่ัน 4.ปรับเงินเดือนประจําป 5.ประกันสังคม 6.

และสวัสดิการอ่ืน  ๆ

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-9,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอ
นิสสัน

ปดรับสมัคร 15/02/2561

โทร .053-525869 ตอ 102

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด พนักงานบัญชี -มีประสบการณงานดานบัญชีมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.
คาอาหาร 2.โบนัส 3.ฟรีชุดฟอรม 

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:hr@svtmachinery.com

สาขาท่ีเก่ียวของ

2 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./บัญชีหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-537594-5

หนา้ 10/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด ชางกลึง CNC, Milling สวัสดิการ 1.คาอาหาร 2.โบนัส 3.ฟรีชุดฟอรม 

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด ชางไฟฟา -มีประสบการณดานงานไฟฟา จะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.คาอาหาร 
2.โบนัส 3.ฟรีชุดฟอรม 

5 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท พลอยภัค จํากัด แมบาน -สามารถทํางานท่ีเชียงใหมได -สามารถขับรถจักรยานยนตหรือรถยนตได 
และมีใบอนุญาตขับข่ี จะพิจารณาเปนพิเศษ 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการ
นํ้าดี,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890

หนา้ 11/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานกุสุมา พนักงานยก-แบกประจําราน -ทดลองงาน 1 เดือน -ไมด่ืมเหลา ไมสูบบุหรี -สุขภาพดี ไมมีปญหาเร่ือง
กระดูก -มีความซ่ือสัตย สุจริต มีนํ้าใจ ขยันอดทน -อัธยาศัยดี ไมีมีประวัติเสีย
 -มีประสบการณในการทํางาน จะพิจารณาอัตรเงินเดือนเปนพิเศษ 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .053-511720

หจก.ชโยโฮม ชางคุมงานกอสราง(โฟแมน) -สามารถใชโปรแกรม AUTOCAD, EXCEL, WORD , SETUP ได -สามารถ
ออกหนางานได -สามารถทําประมาณราคาได -ทํางานควบคุมงานกอสราง -มี
ประสบการณทํางาน 1-2 ป สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจําป 

1 20 ปข้ึนไป ม.3/-

1 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกอสราง

ประสบการณทํางาน 1-2 ป สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจําป 

215  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ออกแบบตกแตงภายใน ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:b_2517@hotmail.com

โทร .089-4312797

บริษัท พลอยภัค จํากัด ชางเทคนิค -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา -หากมีประสบการณมากอน คาจาง 350 บาท/วัน -
หากไมมีประสบการณ คาจาง 305 บาท/วัน สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน 2.
ประกันสังคม 3.โบนัสประจําป 4.คาเดินทาง 20 บาท/วัน 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

5 20-35 ปวช.-ปวส./-

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890
หนา้ 12/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลอยภัค จํากัด Supervisor -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เนนคนมีประสบการณตรงกับงาน -สามารถเขียนแบบ
 AUTOCAD ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน 500 บาท/
เดือน 2.คาเดินทาง 20 บาท/วัน 3.มีประกันสังคม 4.โบนัสประจําป 5.เท่ียว
ประจําป 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล -สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS OFFICE ไดเปนอยางดี -มีความขยัน 

ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี,นํ้าเสียและอากาศเสีย 

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไมจํากัด
สาขา

2 18 ปข้ึนไป ปวส./ไมจํากัดสาขาบริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล -สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS OFFICE ไดเปนอยางดี -มีความขยัน 
อดทน -สามารถเขากะได -สามารถทํางานลวงเวลาได 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูควบคุมเคร่ืองจักร *ช่ัวคราว* -มีประสบการณในการทํางานดานควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงาน -สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม MS OFFICE ได -มีความอดทน เสียสละ -สามารถ
ทํางานลวงเวลาได -สามารถทํางานเปนกะได ** สัญญาจาง 6 เดือน ต้ังแต
เดือน ก.พ.61 - ก.ค. 61) 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

2 18 ปข้ึนไป ปวส./ไมจํากัดสาขา

4 18 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา/
อิเล็คทรอนิกส/ชางกล
โรงงาน

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005
หนา้ 13/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูควบคุมเคร่ืองจักร *ช่ัวคราว* -มีประสบการณในการทํางานดานควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงาน -สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม MS OFFICE ได -มีความอดทน เสียสละ -สามารถ
ทํางานลวงเวลาได -สามารถทํางานเปนกะได ** สัญญาจาง 6 เดือน ต้ังแต
เดือน ก.พ.61 - ก.ค. 61) 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 24/02/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

4 18 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา/
อิเล็คทรอนิกส/ชางกล
โรงงาน

โทร .053-569005

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานทั่วไปแผนกโกดัง - 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้า
พลาสติก 

ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานฝายผลิต -สามารถเขากะได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้า
พลาสติก 

ปดรับสมัคร 24/02/2561

10 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

10 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

พลาสติก 

โทร .053-581412-3

หนา้ 14/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด ชางอุตสาหกรรม -มีความรับผิดชอบ,ต้ังใจทํางาน -มีความรูในการบํารุงรักษาและซอมได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานหองช่ังนํ้าหนัก สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2561

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

2 18 ปข้ึนไป ปวช./ชางอุตสาหกรรม
,ชางไฟฟา,ชางยนต

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัด/-

ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานบัญชี - 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 24/02/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ไมมีประวัติ
สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 3.ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม 4.มี
ใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงิน
เพ่ิมหลังผานทดลองงาน/เงินชาวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร   

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

1 24ป ข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

1 30-45 ม.3/-

บาท ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

หนา้ 15/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบ้ียขยัน คาเดินทาง คากะ โอที ฯลฯ หากมี
ประสบการณในชางซอมบํารุงในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร -

1 ไมเกิน35 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา
,อิเล็กฯมเคร่ืองกลและ
อ่ืน  ๆหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร -

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต -ชาย ผานการเกณฑทหารแลว -สามารถทํางานเปนกะได -สามารถทํางาน
ลวงเวลาได -มีความอดทน เสียสละ -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ** สัญญาจาง
ช่ัวคราว 6 เดือน ต้ังแต เดือน ก.พ.61 - ก.ค.61) 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 23/02/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

20 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/-

โทร .053-569005

หนา้ 16/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนาท่ีความรับผิดชอบ 1.จัดทําเอกสารการนําเขาและสงออกสงให shipping 
โดยไมตองเดินพิธีการ 2.งานฝายบุคคล ฝกอบรม สรรหาพนักงานและฝาย
เงินเดือน 3.งานบัญชี บันทึกคาใชจายเงินสดยอย บัญชีธนาคารและจัดเก็บ
เอกสารสงสํานักงานบัญชี 4.งานจัดซ้ือ ส่ังซ้ือสินคาจากรานคาและซ้ือของใช
รายสัปดาหและรายเดือน 5.ติดตอหนวยงานราการภายนอก 6.งานอ่ืน  ๆ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย - ประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป - ขับรถยนต
เกียรธรรมดาไดและมีใบอนุญาตขับข่ี - มีความรูภาษาอังกฤษ อาน เขียนและ
ส่ือสารไดระดับพอใช -เงินเดือนตามตกลง 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Dimension inspector 1 22-35 ปวช.-ปวส./ไมระบุ 1.มีประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบงานดวยเคร่ืองมือวัดมากอน หากมี
ประสบการณตรงเก่ียวกับงาน Plastic injection มากอนจะพิจารณาเปน
พิเศษ 2.สามารถใชเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐาน เชน Micrometer, Vernier caliper 
ได 3.หากมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดละเอียดประเภท Non-contact
 (Smart scope, Quick vision,OGP) หรือเคร่ืองมือวัดแบบ 3 แกน (CMM) 
มากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 4.สามารถใชProgram Computer พ้ืนฐาน เชน
 Excell, Word ได 5.สามารถทํางานเปนกะได 6.มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน
เปนทีม สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ีย
ขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิตประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง ไมตํ่ากวา 150  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางาน3 กะ  อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 150  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-584230 fax: 053-584231

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

หนา้ 17/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 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 - สามารถทําโอทีได - สามาถเขากะได - สุขภาพ
แข็งแรง สวัสดิการรวมคาอาหาร/คานํ้ามัน 340 บาท/วัน มีเบ้ียขยัน โอที ชุด
ยูนิฟอรม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

50 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ชางเทคนิค มีความรูในเร่ืองชอมระบบไฮดรอลิคท้ังในเคร่ืองจักรโรงงาน หรือ
เคร่ืองจักรกลหนัก รถขุด รถตัก รถยก ทุกชนิด บริษัทมีสวัสดิการใหครบ 
สนใจสอบถามไดท่ี 081-9390523 และถาจะศึกษาบริษัทดูไดท่ี 
www.flex-mart.co.th Facebook/flexmart inter co.,ltd สนใจรวมงาน
กับเรา สงคุณสมบัติตัวทาน และเงินเดือนท่ีตองการมาที e-mail /
jenjira009@gmail.com หรือสมัครไดดวยตนเองท่ี สํานักงาน บริษัทฯ 

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

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

ปดรับสมัคร -ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

4 ไมจํากัด ปวช.-ปวส./ชางยนต
หรือชางอุตสาหกรรม
ทุกชนิด

โทร .053-552356,053-582415

หนา้ 18/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด วิศวกร มีความสามารถออกแบบเคร่ืองจักร แกไขปญหาเคร่ืองจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรมได มีความต้ังใจท่ีจะทํางานและเรียนรูในส่ิงใหมๆอยูเสมอ บริษัท
ฯมีสวัสดิการตางๆใหครบ สนใจศึกษาบริษัทไดท่ี www.flex-mart.co.th 
หรือทาง Facebook/ flexmart inter co.,ltd และถาสนใจรวมงานกับเรา 
สงรายละเอียดคุณสมบัติของทาน พรอมเงินเดือนท่ีตองการมีท่ี e-mail/ 
jenjira009@gmail.com หรือโทรสอบถาม 081-9390523 

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

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

3 ไมจํากัด ปวส.-ป.ตรี/เคร่ืองกล
,อุตสาหการ

ปดรับสมัคร -

โทร .053-552356,053-582415

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Mechanical Engineering Support & Maintain production line running at maximum capacity,
 Improve Machine and maintenznce system to decrease break 
down, product quality control, set up PM plan สําหรับผูท่ีไดรับการ
คัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ 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  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 23/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

2 ป.ตรี/Mechanical 
Engineering

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 19/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง หนาท่ีความรับผิดชอบ : ซอมเคร่ืองจักรทางอิเล็กทรอนิกสและทางกล 
ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษา ทําความสะอาดเคร่ืองจักร จัดทําคูมือการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร รวมท้ังงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับผูท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / 
กะกลางคืน  

10 21-28 ปวส./อิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 22/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานสแกนเอกสาร (สัญญา
จางงาน 3 เดือน)

หนาท่ีความรับผิดชอบ สแกนเอกสารและจัดเก็บไฟลขอมูลในโครงการจัดเก็บ
ระบบเอกสารการผลิตในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟล สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือก
เปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ 
คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงิน
โบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 22/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ทุกสาขา

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 20/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพลินวิลเลจ จํากัด แมบาน/คนสวน - มีสวัสดิการประกันสังค - ทํางานครบปมีโบนัส 

96  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โครงการหมูบานจัดสรร ปดรับสมัคร 22/02/2561

โทร .053-581520-1

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 

2 ปวส./ไฟฟา , 
อิเลคทรอนิก

1 18-40 ป.4 - ป.6/-

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

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด Programmer คุณสมบัติ - สามารถใชงาน Java, PHP, MySQL, ABAP, LINUX, ERP ไดดี 
หนาท่ีความรับผิดชอบ - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในองคกร,
 ดูแลระบบฐานขอมูล เปนตน สวัสดิการ - สวัสดิการตามกรมแรงงาน - 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - โบนัสประจําป - เคร่ืองแบบพนักงาน - สวัสดิการเงิน
ชวยเหลือกรณีตาง  ๆเปนตน 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง ปดรับสมัคร 15 ก.พ.60

1 22-35 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือ
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอ

ปดรับสมัคร 15 ก.พ.60

โทร .053-537652-3

หนา้ 21/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก 
Q.C./Pack

คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คา
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.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

1 20-35 ม.3/-

ศิลปสงออก

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก 
ชุบสี Dip.

คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได 3.สามารถเขากะ
และทํางานหองชุบสีได (สําหรับแผนก ชุบสี Dip.) สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  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.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

1 20-35 ม.3/-

โทร .053-581044-5,053-552144

หนา้ 22/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 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.  

1 35 ปข้ึนไป /-

บริษัทฯ  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปข้ึนไป ● การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย หรือผานการอบรม จป.วิชาชีพ ● มี
ประสบการณการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ ● มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะความเปนผูนํา 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานN/A  

ปดรับสมัคร มณีรัตน แฮดพนัส

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ชาความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
 หรือผานการอบรม 
จป.วิชาชีพ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 23/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 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

เจาหนาที่สัตวศาสตร เพศชาย/หญิง อายุ 22 ป ข้ึนไป ● การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป สาขา
สัตวศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ● สามารถวางแผนควบคุมงานดานสัตว
ศาสตร / งานดูแลได ● มีความรูเร่ืองสัตวศาสตรเปนอยางดี ● มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร มณีรัตน แฮดพนัส

1 22 ป ข้ึนไป /สัตวศาสตร หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

สงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Expertise แผนก 
Maintenance

● เพศชาย อายุ 20 ปข้ึนไป ● การศึกษา ปวช - ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส / สาขาไฟฟากําลัง / เคร่ืองกล หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ ● มี
ความรูความสามารถบํารุงรักษา ระบบสารสาธารณูปโภคจะพิจารณาเปน
พิเศษ ● ตองมีทักษะการปฏิบัติงานทางชางเทคนิค 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร มณีรัตน แฮดพนัส

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 20 ปข้ึนไป /ปวช - ปวส. ข้ึนไป 
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส / สาขา
ไฟฟากําลัง / เคร่ืองกล
 หรือ อ่ืนๆ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 24/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่คลังสินคา วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาโลจิสติกส,การจัดการ,หรือสาขาท่ีเก่ียวของ -สามารถ
ทํางานเปนกะได -ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได -สามารถทํางานภายใต
ภาวะความกดดันได -มีประสบการณดานคลังสินคาต้ังแต 1 ป ข้ึนไป -
สามารถขับรถฟอรคลิฟทไดจะพิจารณาเปนพิเศษ ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม
 สาขา โลจิสติกส** 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

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

4 23-35 ป.ตรี/โลจิสติกส/การ
จัดการ/หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 19/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูชวยผูจัดการแผนกชางซอม
บํารุง

-วุฒิ ป.ตรี -ป.โท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ,ไฟฟา หรืออุตสาหการ -มี
ประสบการณในการทํางานระดับหัวหนางาน 2-3 ป ข้ึนไป -มีทักษะการเปน
ผูนํา มีมนุษยสัมพันธดี -มีความสามารถวางแผนการทํางานเครืองซอมบํารุง 
ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและสามารถคิดคนวิธีการลดคาใชจายในการซอม
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร -มีความซ่ือสัตย สามารถปฏิบัติงานไดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 19/02/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

1 35 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล ,
ไฟฟา หรืออุตสาหการ

โทร .053-421389 ตอ 322

หนา้ 25/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ผูชวยผูจัดการฝายบริหาร
(บัญชีและการเงิน)

-วุฒิ ป.ตรี, ป.โท สาขาบัญชีและการเงิน -มีประสบการณในการทํางานระดับ
ผูจัดการ 3-4 ป -มีทักษะการเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธดี -มีทักษะภาษาอังกฤษ
 อานและเขียน ระดับดี -หากมีประสบการณทํางานบัญชีผานระบบ SAP และ
บริหารจัดการเก่ียวกับ BOI จะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail:-

โทร .053-421389 ตอ 322

1 38 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชีและการเงิน
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-421389 ตอ 322

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานทั่วไป -ขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ผูชวยผูจัดการ -มีประสบการณเก่ียวกับเส้ือผามาอยางดี -มีความสามารถดานงานการเมนท -
มีรถยนตสวนตัวและมีใบอนุญาตขับข่ี 

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

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

2 18 ปข้ึนไป ป.6/-

1 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190
หนา้ 26/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด วิสก้ีเฮาส พนักงานชาย -ขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ึ -มีมนุษยสัมพันธดี 

240/2   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายปลีก-สง เหลา เบียร ปดรับสมัคร 19/02/2561

โทร .053-581701,081-9529534

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขับรถ -เงินเดือนตามประสบการณ -วันหยุด 4 วัน/เดือน (ตกลงกันในแผนกเอง) -
สวัสดิการ ประกันสังคม 

3 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 18-35 ป ปวส./ไมจํากัดสาขา

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 19/02/2561

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร -เงินเดือนตามประสบการณ -วันหยุด 4 วัน/เดือน (ตกลงกันในแผนก) 
สวัสดิการ ประกันสังคม 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 19/02/2561

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

1 18-35 ป ปวส./ไมจํากัดสาขา

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

หนา้ 27/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขาย -เงินเดือนตามประสบการณ -วันหยุด 4 วัน/เดือน (ตกลงกันเองในแผนก) 
สวัสดิการ ประกันสังคม 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 19/02/2561

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่สํานักงาน (ธุรการ) - มีประสบการณดานงานธุรการในโรงงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ -สามารถ
ใชคอมพิวเตอรไดดีและชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี -มีทักษะในการ
ประสานงาน การเจรจาตอรอง และภาษาอังกฤษระดับดี 

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

1 25 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/การจัดการ
 หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

1 18-35 ป ม.6/-

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 19/02/2561

โทร .053-584087 ตอ 5800,5802

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) วิศวกร -มีความรูในการใชงานโปรแกรม MS OFFICE, AUTO CAD,VISIO,ACCESS, -
มีความรูดานภาษาอังกฤษในระดับดี -มีความรูระบบมาตรฐานตาง เๆชน 
ISO9001, ISO14001 , 5ส.,KAIZEN, GMP, HACCP, TPM และการบริหาร
จัดการ -มีใบ ก.ว. วิชาชีพดานวิศวกรรม และมีประสบการณการทํางาน จะ
พิจารณาเปนพิเศษ -มีบุคลิกภาพดี มีภาวะการเปนผูนํา มีความซ่ือสัตยใน
หนาท่ีและมีมนุษยสัมพันธดี 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail: ฺBotsaporn.j@mama.co.th /Pakwaun.l@mama.co.th

1 22-35 ป ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมเคร่ืองกล,
วิศวกรรมอุตสาหการ
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail: ฺBotsaporn.j@mama.co.th /
Pakwaun.l@mama.co.thโทร .053-584087 ตอ 5800,5802

หนา้ 28/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.นพดล เฟอรนิเจอ (ลําพูน) ชางประกอบเฟอรนิเจอร ไมมีประสบการณสามารถฝกได มีคนสอน 

193  หมู 6  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร 
ของตกแตง

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

โทร .053-553587,081-8833059

หจก.นพดล เฟอรนิเจอ (ลําพูน) พนักงานขับรถ 6 ลอ สามารถสงของตางจังหวัดได ขยัน อดทน ซ่ือสัตย 

193  หมู 6  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

4 ม.3 ข้ึนไป/

1 ม.3 ข้ึนไป/

193  หมู 6  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร 
ของตกแตง

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

โทร .053-553587,081-8833059

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ(จป.ว)

- มีประสบการณการทํางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานอยางนอย 2 ป - สามารถขับรถยนตเกียรธรรมดาไดและมีใบอนุญาต
ขับข่ี - เงินเดือนตามตกลง 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail:rgadiamond@gmail.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

หนา้ 29/30



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  พนักงานเจียระไนเพชร สวัสดิการ 1.เบ้ียขยัน เดือนละ 700 บาท 2.เบ้ียเล้ียง 50 บาท/วัน 3.โพร
ดักช่ันโบนัส ตามผลงานท่ีทําได **ยินดีรับคนท่ีไมมีประสบการณ 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

10 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

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