
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบ

คุณภาพ
1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6.
 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียว
ประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

1 20 ปข้ึนไป ปวส./สัตวศาสตร พืชไร

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

พนักงานฝายผลิต ไมเกิน 35 ป เพศชาย อายุไมเกิน35 ป วุฒิการศึกษา ม.3 ข้ึนไป หากมีประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรม
จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานเปนกะได รางกายสมบูรณ แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31 กันยายน 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด พนักงานลางจาน มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี และมีสุขภาพแข็งแรง  (โรงแรมลําพูนวิล)

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

30 ม.3 ข้ึนไป/-

1 25-45 ไมจํากัดวุฒิ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 30/09/2560

โทร .053-534865-6,0813151388



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานบัญชี 1.สามารถใชคอมพิวเตอรและพิมพดีดได 2.สามารถขับรถยนต ,จักรยานยนตได และมี
ใบอนุญาตขับข่ี 3.สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 
ทํางานวันจันทร-เสาร (หยุดวันอาทิตยและนักขัดฤกษ) 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 308  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 14/10/2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด แผนก
ผลิต

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6.
 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียว
ประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

โทร .053-534373 053-534907 081-8839442
1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

วิทยาลัยเอกปญญาหริภุญชัย อาจารยคอมพิวเตอร สวัสดิการ มีบานพักให 

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา ปดรับสมัคร 14/10/2560

โทร .084-7104596

วิทยาลัยเอกปญญาหริภุญชัย อาจารยการขาย การตลาด สวัสดิการ มีบานพักให 

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา ปดรับสมัคร 14/10/2560

โทร .084-7104596

1 24ป ข้ึนไป ป.ตรี/คอมพิวเตอร (คบ.)

1 24ป ข้ึนไป ป.ตรี/การตลาด (คบ.)



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

วิทยาลัยเอกปญญาหริภุญชัย อาจารยเอกบัญชี สวัสดิการ มีบานพักให 

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา ปดรับสมัคร 14/10/2560

โทร .084-7104596

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส พนักงานฝายผลิต มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 13/10/2560

โทร .052-030296,052-030297

บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม พนักงานเรงรัดหนี้สินภาคสนาม ไมจําเปนตองมีประสบการณ ประจําในจังหวัดลําพูน สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกัน

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

1 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

22-35 ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

1 24ป ข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี (คบ.)

10บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม พนักงานเรงรัดหนี้สินภาคสนาม ไมจําเปนตองมีประสบการณ ประจําในจังหวัดลําพูน สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกัน
อุบัติเหตุ (ทุกกรณีท่ีเกิดจากการทํางาน) 3.มีเงินชวยเหลือคานํ้ามันรถ (ตามระยะทางการ
ทํางาน) 

78/3  หมู -  ต. พระสิงห เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ไฟแนนท ปดรับสมัคร 14/10/2560

e-mail:baff_cm@hotmail.com

โทร .053-814993

บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม พนกงานบริการสินเชื่อ ไมจําเปนตองมีประสบการณ ประจําในจังหวัดลําพูน สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกัน
อุบัติเหตุ (ทุกกรณีท่ีเกิดจากการทํางาน) 3.มีเงินชวยเหลือคานํ้ามันรถ (ตามระยะทางการ
ทํางาน) 

78/3  หมู -  ต. พระสิงห เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ไฟแนนท ปดรับสมัคร 14/10/2560

e-mail:baff_cm@hotmail.com

โทร .053-814993

22-35 ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

10 22-35 ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

10

โทร .053-814993



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

สหกรณโคนมลําพูน จํากัด ยามดูแลศูนย(ตอนกลางคืน) คุณสมบัติ 1.เพศชาย 2.อายุ 30-50 ป 3.ไมมีโรคประจําตัว 4.สามารถทํางานนอกเวลาได 5.
อัตราคาจางเปนรายวัน วันละ 310 บาท การรับสมัครสอบ ผูประสงคจะสมัคร ย่ืนใบสมัคร
ดวยตนเองท่ี สหกรณโคนมลําพูน จํากัด เบอรโทรศัพท 053-985387 ต้ังแตวันที 7 กันยายน 
2560 - 31 ตุลาคม 2560 ในเวลาทําการ 8.00-17.00 น. (วันจันทร - วันเสาร) 

322   หมู 8  ต. หวยยาบ เพศ ชาย

อ.บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 01/11/2560

โทร .0-5398-5387

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด ชางฝง ฝงเคร่ืองประดับ แหวน สรอย ตางหู ประสบการณ 1 ปข้ึนไป คานํ้ามันรถ คาอาหาร เบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดฟอรมพนักงาน และสวัสดิการอ่ืน  ๆ

1 20-35 ม.3 ข้ึนไป/-

1 30-50 ป.6/-

ประเภทกิจการ รับซ้ือ จําหนาย แปรรูปนมโค

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 14 ตุลาคม 2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชาง CNC HAAS,ชางซอมบํารุง ประกันสังคม,โอที,คาเบ้ียขยัน,คานํ้ามัน,คาอาหาร,โบนัสประจําป 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 25 ก.ย.60

e-mail:-

โทร .053-525034,081-0020022

2 24 ข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไมจํากัด
วุฒิ/สาขา

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) หัวหนากะการผลิต (ผลิตอาหาร
สัตว)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6.
 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียว
ประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด แผนก
ผลิต

18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

2 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา 
อุตสาหกรรม

1
ผลิต

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด พนักงานขาย มีทัศนคติดี, ชอบการขาย, การบริการ 

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตาทตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:00-17:00  

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 11/10/2560

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .080-999-2468

2 ไมจํากัดวุฒิ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Improvement 
Engineer

1 24-35 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumentation or 
any related

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

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 30/10/2017

บริษัท ก.ทวีทรัพย อุตสาหกรรม จํากัด พนักงานแพ็คสินคา (Packing) สามารถขับรถโฟลคลิฟทได ขยัน มีมนุษยสัมพันธดี เขากับเพ่ือนรวมงานได  มีความอดทนสูง 
 สามารถทํางานลวงเวลาได  มีชุดยูนิฟอรมใหฟรี อาหารกลางวันฟรี 

97  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็มอัตรา

โทร .053-597181,081-6732009

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม

1 23-40 ไมจํากัดวุฒิ

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Process Engineer 
(Automotive)

 3 years minimum experience as process design engineer.  Ability to make 
manual, semi and full automatic process concepts and layouts.  Production 
line layout experience according to lean manufacturing principles is a plus.  
Able to implement designs using international and local equipment suppliers. 

 Able to conceptualize detailed jig and fixture concepts for CAD designer to 
follow.  Implement and trouble shoot processes and tooling for manual 
assembly production lines.  Able to work independently to accomplish set 
goals.  Good command of English both written and spoken.  Automotive 
back ground, is a plus.  Able and committed to work overtime often as 
projects demand.  Able to read technical drawing. 

1 25-35 ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in 
Mechanical or 
Electrical Engineer.

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 13/10/2560

กูดไอเดีย ผูชวยพนักงานปกผา ขยัน อดทน มีใจรักในงานปกผา มีไหวพริบ และความชํานาญในการปกดวยคอมพิวเตอรจะ
รับพิจารณาเปนพิเศษ 

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 13/10/2560

โทร .086-6543740,053-561562

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูป

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) Cashier & Sales มีประสบการณขายสินคาไอที พิจารณาเปนพิเศษ รักงานขายและงานบริการ 

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายสินคาไอที ปดรับสมัคร 13/10/2560

e-mail:nattika.ma@spvi.co.th

โทร .095-3725525

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) Sales & Service มีประสบการณขายสินคาไอที พิจารณาเปนพิเศษ รักงานขายและงานบริการ 

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 ไมเกิน 35 ม.6/ข้ึนไป

2 ไมเกิน 35 ม.6/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายสินคาไอที ปดรับสมัคร 13/10/2560

e-mail:nattika.ma@spvi.co.th

โทร .095-3725525

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Technician ควบคุมเคร่ืองฉีด
พลาสติก

ประสบการณและความสามารถ 1. จบการศึกษาสายชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หากจบสาขา
ชางแมพิมพพลาสติก จะพิจารณาเปนพิเศษ 2. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมา
กอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3. หากมีประสบการณเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณา
เปนพิเศษ 4. สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 5. มีความ
รับผิดชอบในงาน สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คากะ คาเบ้ีย
ขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม ประกันชีวิต 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 18 ปข้ึนไป ปวส./ชางอุตสาหกรรม
ทุกสาขา



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท เซ็นนิทฟต้ี จํากัด พนักงานควบคุมการผลิต ประกันสังคม คาอาหาร คานํ้ามันรถ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได ขับรถยนตได ถามี
ประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ โทร.089-4338119 

19/36 หมูบานกรีนปารค   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.30 น.- 17.30 น.  

ปดรับสมัคร 30/09/2560

โทร .053-597171

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานคนพิการ - เปนผูพิการประเภท 3 สามารถชวยเหลือตัวเองและมาทํางานเองได สวัสดิการ - คาอาหาร 
คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 หรือตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

1 25-35

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณเคร่ืองจักร

ม.3 ข้ึนไป/

1 20 ปวช.-ปวส./

ฝมือแรงงาน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ  สามารถทํางานลวงเวลา และ 
วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน  การปรับเงินคาจางประจําป  ชุดยูนิฟอรม  คาอาหาร, คานํ้ามัน
รถ  ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 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 30 กันยายน 60

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

1 25 ปข้ึนไป /ไมจํากัด



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 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 -Computer literacy in MS office program, 
power point and Microsoft project Responsibilities: -Analyze and improve 
current process and to meet quality level -Working with team and supplier to 
introduce new processes and technologies. -Support the manufacturing 
productivity improvement process and ensure stability of process in production 
-Support team efforts to follow up and establish root causes of all non-
conforming products and implement corrective actions -Investigate product 

1 25-35 ป.ตรี/chemical 
engineering

conforming products and implement corrective actions -Investigate product 
failures and materials problems, testing for and identifying manufacturing 
issues. -Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary 
awareness and compliance as well as any required by the company 
procedures or work regulation. -Other tasks assigned by superior. -Perform / 
support all assigned cross functional works. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/10/2017

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Materials/Metallurgical 

Engineering)

-Investigate product failures and materials problems, testing for and identifying 
manufacturing issues. -Conduct materials testing and technical for 
manufacturing process -Provide material and chemical specification information 
promptly with relevant recommendation for manufacturing in solving issue. -
Create development and validation process for current and raw materials -
Analyze failure and problem in relation to product -Act and encourage safety, 
environment, quality and disciplinary awareness and compliance as well as any 
required by the company procedures or work regulation. -Other tasks assigned 
by superior. -Perform / support all assigned cross functional works. 
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 

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

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 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/10/2017

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

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต มีอาหารกลางวัน มีสวัสดิการ ชุดฟอรม มีโอทีทุกวัน วันละ 2 ช่ัวโมง มีคาหอง 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 12/10/2560

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณทางดานการบัญชี มีความรูเร่ืองภาษีเปนอยางดี และสามารถขับรถยนตได 

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

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 12/10/2560

2 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไมจํากัดวุฒิ

20 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 12/10/2560

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต หากมีความรูเก่ียวกับเส้ือผาจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 12/10/2560

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

หางหุนสวนจํากัด เปยมทรัพย 928 (ช่ือเดิม ศิลป
ชัย อิเล็กทริคส 2004)

พนักงานขาย และบริการ คาคอมมิชช่ันทุกเดือน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

139  หมู 8  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-598316

4 25-40 ม.3/ข้ึนไป

3 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอร่ี แอนด แมนูแฟคเจอร่ิง
 จํากัด

ชางฝมือประกอบสรอยคอทองคํา
รูปพรรณ

ออกคาท่ีพักใหฟรี ประมาณ 2,500-3,000 บาท/คน 

125 ช้ัน 3 ถ.เจริญกรุง  หมู -  ต. วังบูรพาภิรมย เพศ หญิง

อ. พระนคร  จ. กรุงเทพฯ   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 12/10/2560

e-mail:thanyathip@mtsgoldgroup.com

โทร .02-770-7777 ตอ 20

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Leader แผนก Productivity 
Control

- สามารถปฏิบัติงานตามแบบ Drawing ไดอยางถูกตอง - สามารถใชเคร่ืองจักร ซอม 
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร รวมถึงสามารถใหคําแนะนํา ตัดสินใจแกไขปญหาเก่ียวกับเคร่ืองจักรได
 �  - ตองมีทักษะความเปนผูนํา สามารถบริหารจัดการได - มีประสบการณทํางาน 

20 18-30 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

20 20 - 35 ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน, เทคนิคการผลิต
 หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  �  - ตองมีทักษะความเปนผูนํา สามารถบริหารจัดการได - มีประสบการณทํางาน 

Production บริหารและจัดการดาน 4M - มีประสบการณบริหารจัดการในสายการผลิต จะ
พิจารณาเปนพิเศษ - มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนได
งาย - รางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถทํางานเปนกะได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 15/10/2017

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) คนสวน ชายตองผานการเกณฑทหารแลว หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

20-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

 หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2

โทร .053-107-588. 053-307802



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลางคืน

ชายตองผานการเกณฑทหารแลว หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) เจาหนาท่ีธุรการขาย Back 
Office

มีประสบการณทํางานอยางนอย 1-3 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชงาน
คอมพิวเตอรโปรแกรม SAP, Power Point, Ms-Office ไดดี สามารถขับรถยนตได/มีใบขับข่ี 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

2 20-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูจัดการแผนก ตองมีประสบการณทํางานอยางนอย 2 ปข้ึนไป สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี สามารถใชงาน
คอมพิวเตอรโปรแกรม SAP, Power Point, Ms-Office ไดดี สามารถขับรถยนตได/มีใบขับข่ี 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขับรถสเตกเกอร มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป หากมีประสบการณขับรถสเตกเกอร จะรับพิจารณาเปน
กรณีพิเศษ มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบเซอร) 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

e-mail:-

10 25-35 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด /
สาขาท่ีเก่ียวของ

2 25-35 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:-

โทร .053-107-588. 053-307802



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

BOI Assistant Manager • Male / Female, not over 40 years. • Bachelor's / Master Degree in Business 
Administration, Logistics and supply chain management, Accounting or other 
related fields. • Minimum 3 years’ experience in handling custom and BOI 
regulations, import and export processes. • Fluent in reading, writing and 
speaking English. • Good communication, Interpersonal and time management 
skills. • Proactive, nice personality and can work under pressure. • Proficiency in 
Window and Microsoft office applications. (Word, Excel and Powerpoint) • 
Experienced in ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 not over 40 
years.

ป.ตรี/in Business 
Administration, 
Logistics and supply 
chain management, 
Accounting or other 
related fields.

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 15/10/2017

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) เจาหนาท่ีธุรการสวัสดิการ 
(สังกัดฝายบุคคล)

มีประสบการณดานการพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร จะรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ มี
ความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรไดดี Program SAP, Power Point, excel สามารถ
ขับรถยนตได/มีใบขับข่ี 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

e-mail:-

โทร .053-107-588. 053-307802

1 19-35 ปวส.-ป.ตรี/ทรัพยากร
มนุษย หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

สถาปนิก - สามารถใชโปรแกรม sketchup, AutoCAD - มีความชํานาญดานการใช AutoCAD เพ่ือการ
เขียนแบบไดดี - สามารถถอดแบบและเขียนแบบรายละเอียดงาน Details drawing ไดเปน
อยางดี - รักในการเขียนแบบและมีตัวอยางงานท่ีเคยทํา - สามารถ ฟง, พูด, อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง - ตําแหนงน้ีใหความสําคัญกับบุคลิกภาพ และOpen-minded 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 15/10/2017

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย Product Designer มีความชํานาญในการใชโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Photo Scape Setup, In อายุไมเกิน ป.ตรี/สาขาออกแบบ

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 อายุ 25 ปข้ึน
ไป

ป.ตรี/สาขา
สถาปตยกรรมภายใน
หรืออ่ืนท่ีเก่ียวของ

1บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Product Designer มีความชํานาญในการใชโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Photo Scape Setup, In 
Design ซ่ึงเปนประโยชนตอการทํางานได  หากมีประสบการณดานการออกแบบผลิตภัณฑ
โลหะ หรือ ผลิตภัณฑ automotive จะพิจารณาเปนพิเศษ   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค, มี
มนุษยสัมพันธ, มีความสามารถในการติดตอประสานงาน, มีไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะ
หนา   ตําแหนงน้ีใหความสําคัญกับบุคลิกภาพและ Open-minded 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 15/10/2017

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดสง-ติดรถ มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

อายุไมเกิน 
35 ป

ป.ตรี/สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ หรือสาขาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

2 25-35 ม.3/-ปวส.

1

โทร .053-107-588. 053-307802



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาท่ีควบคุมหมอไอน้ํา - ผานการอบรม และสอบผานหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอนํ้า หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน - ผานการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานดานระบบหมอไอนํ้าไฟฟา (ถามี) - มี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี มีทักษะในการส่ือสาร มีความต้ังใจ ขยัน อดทน กระตือรือรน -
 รางกายแข็งแรงสมบูรณ พรอมเร่ิมงานไดทันที 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 15/10/2017

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย, พนักงานพีซี หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ รักงานบริการ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

1 อายุ 20-40 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขาชางกล
โรงงาน หรือชางยนต 
หรือชางเทคนิค
อุตสาหกรรม หรือชาง
เทคนิคการผลิต หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

10 20-25 ม.6/- ป.ตรี สาขาท่ี
เก่ียวของ88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ รักงานบริการ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา มีประสบการณอยางนอย 1 ป หากมีประสบการณการขับรถโฟลคลิฟท จะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 12/10/2560

โทร .053-107-588. 053-307802

25-35 ม.6/- ป.ตรี สาขาท่ี
เก่ียวของ

10 20-25 ม.6/- ป.ตรี สาขาท่ี
เก่ียวของ

10

เก่ียวของ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานคนสวน - รดนํ้าพรวนดินในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ - ตัดแตงก่ิงไม & พรอมเก็บกวาดงานท่ีทํา - สามารถตัด
หญาโดยรถเคร่ืองตัดหญาแบบรถเข็น และแบบสายสะพายได - บํารุงรักษาเคร่ืองมือของตน
ใหพรอมใชงานไดเสมอ - และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย ฯลฯ *** - ประกันสังคม - ประกัน
อุบัติเหตุ - สวนลดคารักษาพยาบาล - อ่ืน  ๆ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Finance Assistant มีประสบการณการทํางานดานบัญชีมากอน 1-3 ป มีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานบัญชี 
สามารถใชภาษาอังกฤษไดบาง 

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

1 25 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ สามารถใชภาษาอังกฤษไดบาง 

เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 22 กันยายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท เซ็นนิทฟต้ี จํากัด พนักงานควบคุมการผลิต คาOT คาอาหาร คานํ้ามันรถ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได ขับรถยนตได ถามี
ประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

19/36 หมูบานกรีนปารค   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.30 น.- 17.30 น.   

ปดรับสมัคร 30/9/60

โทร .053-597171

1 20 ปวช.-ปวส./

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณเคร่ืองจักร

สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด ผูจัดการราน คุณสมบัติ -มีประสบการณระดับหัวหนางานไมตํ่ากวา 2ป -มีทัศนคติดี -มีความรับผิดชอบสูง 
สวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส,คอมมิตช่ัน และอ่ืน  ๆ

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:00-19:00  

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 11/10/2560

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .080-999-2468

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงานฝายผลิตแผนกควบคุม
คุณภาพ QC ดวนมาก

คุณสมบัติผูสมัคร •เพศชาย/หญิง อายุ 23 ป ข้ึนไป วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6 , ปวช. , ปวส. ข้ึน
ไป •มีมนุษยสัมพันธดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน •สามารถทํางานลวงเวลาได 
(กรณีมีงานลวงเวลา) •สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันได •มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง •หากมีประสบการณในตําแหนงงาน QC. จิวเวลร่ี จะไดรับการ

1 ไมตํ่ากวา 25 ปวส.-ป.ตรี/

5 23 ม.3 ข้ึนไป/ท่ัวไป

ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง •หากมีประสบการณในตําแหนงงาน QC. จิวเวลร่ี จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ วันทํางาน – จันทร ถึง ศุกร สวัสดิการ ยูนิฟอรม , คาอาหาร ,คานํ้ามันรถ
 ,เบ้ียขยัน ,ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุกลุม ,โบนัสประจําป • * ติดตอสอบถามฝายบุคคล
 053-581361-3 ตอ 0 , 106 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 25 ก.ย. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด 5 23 ม.3 ข้ึนไป/ท่ัวไป คุณสมบัติผูสมัคร •เพศชาย/หญิง อายุ 23 ป ข้ึนไป วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6 , ปวช. , ปวส. ข้ึน
ไป •มีมนุษยสัมพันธดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน •สามารถทํางานลวงเวลาได 
(กรณีมีงานลวงเวลา) •สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันได •มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง •หากมีประสบการณในตําแหนงงาน QC. จิวเวลร่ี จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ: ยูนิฟอรม, คาอาหาร, คานํ้ามันรถ, เบ้ียขยัน, ประกันสังคม, 
ประกันอุบัติเหตุกลุม, โบนัสประจําป •* ติดตอสอบถามฝายบุคคล 053-581361-3 ตอ 0 , 
106 

 คาจาง 305  บาท

106 

สวนสูง   นํ้าหนัก   



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท แอบบีเครสท (ประเทศไทย) จํากัด IT system engineer คุณสมบัติของผูสมัคร: -มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ท้ังฮารดแวรและซอฟทแวร 
ดูแลเซิรฟเวอรตาง  ๆ-มีประสบการณดาน IT 2-5ป -สามารถทํางานเปนทีมได -มีความ
รับผิดชอบ,ซ่ือสัตย,มีมนุษยสัมพันธท่ีดี -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานได สวัสดิการ:
 -มีคาอาหาร++คานํ้ามันรถ -มีเบ้ียขยัน -มีประกันสังคม -มีประกันอุบัติเหตุ สนใจสงประวัติ
การสมัครไดท่ีอีเมล thannalin.t@abbeycrestinternational.com หรือ กรอกใบสมัครไดท่ี
ปอมรปภ.หนาบริษัท ***ดวน*** 

99/29  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร เวลา 08.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจิวเวลร่ีเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2560

e-mail:atlrecruitment@abbeycrest.co.th

1 ไมจํากัด ป.ตรี/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร,วิทยาการ
คอมพิวเตอร

e-mail:atlrecruitment@abbeycrest.co.th

โทร .053-537950-3 ตอ 4

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด แผนก
ผลิต

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6.
 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียว
ประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ 325 บาทตอวัน   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการไซโล 
(ชั่วคราว)

มี OT มีคากะ มีคาขาว เบ้ียขยันเดือนละ 1000 บาท 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานว อาย/ุป วุฒิการศึกษา/ เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี  9 - 15 กันยายน 2560

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางโฟรแมนกอสราง 1.ชุดยูนิฟรอม 2.คานํ้ามัน 3.คาอาหารกลางวัน 4.ประกันสังคม 5.โบนัสส้ินป(ข้ึนอยูกับผล
ประกอบการ) 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 1-12-2560

e-mail:-

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางโฟรแมนกอสราง

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

1 30 ปวส./ชางกอสราง

1 30 ปวส./ชางกอสราง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร

e-mail:-

โทร .053-597351,081-9514090

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


