
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด IT./Programmer คาตอบแทน คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,โบนัส,คาลวงเวลา,ชุดยูนิฟอรม

,เงินชวยเหลือแตงงาน,ของขวัญวันเกิด,กองทุนสํารองเลียงชีพ, ฯลฯ เง่ือนไข 
มีความเขาใจในระบบฐานขอมูล , มีความเขาใจระบบ Net Work,มีพ้ืนฐาน

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

มีความเขาใจในระบบฐานขอมูล , มีความเขาใจระบบ Net Work,มีพ้ืนฐาน
การเขียนโปรแกรม Visual Studio.net 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

โทร .053-552560-1,053-554586-9

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด IT Engineer • At least 1 - 3 year. • Able Development Web app / Win app. • 
Proficiency with software development using any of these 
languages VB, C+, PHP, Java Scrip. • Understanding concern 
Database system SQL, MySQL. • Good command of written and 
spoken English. • Service mind with positive attitude. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

สาขาท่ีเก่ียวของ

1 - ป.ตรี/Computer 
Science / 
Programmer.

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ

ถาไมจบสายตรง ตองผานการอบรม จป วิชาชีพ ตามท่ีกฏหมายกําหนด 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย เจาหนาที่ควบคุมตนทุน (Cost • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปข้ึนไป  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรร

1 25 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรรมบริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่ควบคุมตนทุน (Cost
 Control)

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปข้ึนไป  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรร
รมศาสตร ทุกสาขา, สถิติ, คณิตศาสตร, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ � • สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี  •
 มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา มีความละเอียด
รอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี • มีความรูเก่ียวกับระบบ ISO 
9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. • ไมจําเปนตองมีประสบการณ ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม Email : maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 21 พฤษภาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรรม
ศาสตร ทุกสาขา, สถิติ,
 คณิตศาสตร, 
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Engineer Analysist แผนก 
Quality Control

คุณสมบัติผูสมัคร ● เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป (ชายผานการเกณฑทหารหรือ
ศึกษาวิชาทหาร) ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ● สามารถใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรม Auto Cad , Ms Office ,Solid Work ไดเปน
อยางดี ● มีประสบการณ อยางนอย 1 - 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 ●ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคิดตนทุนการผลิต/ ความรูดาน Drawing ●มี
ความสามารถในการวิเคราะห NG/Defect พรอมการจัดเก็บขอมูล ไดเปน
อยางดี Email : maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ปริญญาตรี ทุก
สาขา

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technician แผนก Mold คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย อายุ 21 ปข้ึนไป (ชายผานการเกณฑทหาร
หรือศึกษาวิชาทหาร) ● การศึกษาระดับ ปวช - ปวส ทุกสาขา ● สามารถใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรม Auto Cad , Ms Office ไดเปนอยางดี ● มี
ประสบการณ อยางนอย 1 - 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ●มีความรู
ดานเทคนิคการผลิต / ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแมพิมพ / ออกแบบ Jig Fixture
 / Drawing Email : maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 21 ข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขาชาง 
ทุกสาขา

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานธุรการ พนักงานโครงการสัญญาจาง ตําแหนงพนักงานธุรการ เพศหญิง อายุ 25 - 40
 ป วุฒิ ปวช. (การบัญชี ,คอมธุรกิจ,สาขาท่ีเก่ียวของ) มีประสบการณงานดาน 
งานธุรการ , งานเอกสาร ฯลฯ ผูสมัครสนใจติดตอสมัครดวยตัวเองท่ีบริษัท
เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด โทร 053-525171-2 ติดตอฝายบุคคล 
086-4319510 

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร จนกวาจะไดรับ

e-mail: 

1 25-40 ปวส./การบัญชี ,
คอมพิวเตอรธุรกิจ

e-mail: 
pradthana.worldchemical@gmail.com 

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Supervisor แผนก Planning ชาย - หญิง อายุ 25 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกลหรืออุตสาหการหรือสาขาท่ีเก่ียวของ�  ประสบการณการ
วางแผนการผลิตอยางนอย 2-3 ป สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms
 Office ไดเปนอยางดี  มีความสามารถในการวางแผนการผลิต โดย
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถผลิตสินคาไดตรงและทัน
ความตองการของลูกคา Email: maeerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล
หรืออุตสาหการหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ�

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  พนักงานฝายผิตเจียระไน สวัสดิการ วันละ 50 บาทเฉพาะะวันท่ีมาทํางาน เบ้ียขยัน เดือนละ 700 บาท
 ตามเงือนไข ไมขาด ไมาลา ไมมาสาย ยกเวินลาหยุดพักผอนประจําป ทํางาน
ลวงเวลา ถึง 18.30 / 19.00 เส่ือเคร่ืองแบบ 3 ตัว 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร -

e-mail:rgadiamond@gmail.com

50 20 ม.3-ม.6/-

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) หัวหนากะการผลิต (ผลิต
อาหารสัตว)

ลักษณะงาน : ควบคุมดูแล วางแผน กระบวนการผลิตอาหารสัตวใหไดตาม
เปาหมายการผลิตและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด สามารถเขากะได 1. การ
ปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอุตสาหการ

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่บุคคล ลักษณะงาน การเบิก-จายสวัสดิการ งานทรัพยากรมนุษยท่ีไดรับมอบหมาย 
งานธุรการตามท่ีไดรับมอบหมาย ดูแลการจัดทํา 5 ส ของแผนก ดูแลความ
สะอาดเรียบรอยของอาคารสถานท่ีในโรงงาน งานยานยนต ย่ืนตอ พรบ.ภาษี 
ประกันภัยรถยนต จัดกิจกรรมสงเสริมแรงงานสัมพันธ จัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 
4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/การจัดการ การ
ส่ือสาร รัฐประศาสน
ศาสตร

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/04/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ *ดวนที่สุด* -ขับรถสงผูปวย ,เจาหนาท่ี ,แพทย ,ผูบริหารโรงพยาบาล และสงเอกสาร -
ตรวจเช็คสภาพความพรอมและทําความสะอาดยานพาหนะกอนเดินทางเสมอ 
(ตองมีใบขับข่ีรถยนตประเภท1 เปนตนไปหากมีใบขับข่ีประเภท2จะพิจารณา
เปนพิเศษ) *สวัสดิการ* -เงินเดือน / OT -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -
ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 10/05/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

2 อายุไมเกิน 
35 ป

ม.6-ปวช/-

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 6/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Inspector (ตรวจสอบคุณภาพ) โบนัส ประกันสังคม เบ้ียขยัน คาโอที คาอาหาร คากะ คาเดินทาง วันหยุด
พิเศษ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามคาแรงข้ันตํ่าจ.
ลําพูน  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 23/4/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานยกสินคา สุขภาพแข็งแรง สามารถยกสินคาหนักได หนาท่ี : ยกสินคากลุมเคมีภัณฑ /

1 22 ป ข้ึนไป ม.6/-

1 25-40 ป.6/บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานยกสินคา สุขภาพแข็งแรง สามารถยกสินคาหนักได หนาท่ี : ยกสินคากลุมเคมีภัณฑ /
อุปกรณวิทยาศาตร สวัสดิการ : ประกันสังคม / เบ้ียขยัน /ทองเท่ียวประจําป 

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 340/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ศ เวลา 08.00-17.30 และ ส เวลา 
08.00-17.00  

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร จนกวาจะไดรับ

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด Sale Engineer

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com 

1 25-40 ป.6/

1 /

นํ้าประปา แอร และกอสราง

โทร .053-597351,081-9514090

หนา้ 7/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด จัดซ้ือ มีประสบการณสนการจัดซ้ือวัสดุหรืออุปกรณชาง (ไฟฟา ประปา กอสราง 
อิเลคทรอนิคส และ อ่ืน )ๆ อยางนอย 2 ป มนุษยสัมพันธดี มีความซ่ือสัตย 
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี / เงินเดือนประจํา โบนัสประจําป คาอาหาร
กลางวัน คาโทรศัพท ประกันสังคม ชุด Uniform 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 
08.00-17.00  

1 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได 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 20/05/2561

3 18-35 ม.3/-

ศิลปสงออก

โทร .053-581044-5,053-552144

หนา้ 8/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด หัวหนาชาง 2 มีประสบการณในการทํางานกอสราง ไฟฟา ประปา แอร และ ลม อยางนอย 
3-5 ปข้ึนไป มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน ซ่ือสัตย มีใบขับข่ีรถยนต สามารถทํางาน
ตางจังหวัดได / เงินเดือนประจํา คาลวงเวลา คาอาหารกลางวัน คาโทรศัพท 
โบนัสประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง 160 ข้ึนไป  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 
08.00-17.00  

2 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท  บาท 08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางทั่วไป มีประสบการณในการทํางาน กอสราง ไฟฟา ประปา ลม อยางนอย 2ปข้ึนไป 
มีใบขับข่ีรถยนต มีความขยันและอดทน สามารถทํางานตางจังหวัดได มนุษย
สัมพันธดี / เงินเดือนประจํา โบนัสประจําป คาอาหารกลางวัน คาลวงเวลา 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง 155  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00-17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

4 ไมเกิน 30 ม.3-ปวช./ไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

นํ้าประปา แอร และกอสราง

โทร .053-597351,081-9514090

หนา้ 9/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด หัวหนางานทั่วไป มีประสบการณการทํางานกอสรางอยางนอย 2 ป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง 165  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร เวลา 08.00 น.- 
17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 10/05/2561

โทร .053-597351,081-9514090

1 ไมเกิน 35 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-597351,081-9514090

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง จะ
พิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คา
นํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป 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 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

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

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

sent999@hotmail.com

โทร .053-582789 , 081-7839506

หนา้ 10/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด พนักงานฝายผลิต 1. การปรับเงินประจําป 2. เงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. อาหารกลางวัน 5.
ประกันสังคม 6. ประกันอุบัติเหตุ 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน(ชวงทดลอง
งาน รายวัน)  บาท

สวนสูง 160  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานประชาสัมพันธ *ดวน* หนาท่ีเปนส่ือกลางในการสงขอมูลขาวสารแกผูท่ีเขามาใชบริการโรงพยาบาล
 *สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คา

5 20-35 ม.6-ปวช/

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/นิเทศฯ 
หรือ สาขาอ่ืนๆท่ี  *สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คา

รักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/4/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต มีอายุต้ังแต 18 ป ถึง 45 ป สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได 
สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมีความขยัน อดทน คาประสบการณ 
คาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน โบนัสประจําป ติตอ นายภูเบศร ต๊ิบปะ / 
ฝายบุคคล

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 368  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:hr@neptuneconcept.com

หรือ สาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

10 18-45 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 11/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานคนพิการ - พิการทางการเคล่ือนไหว - สามารถเดินทางมาทํางานเองได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท สตารเทคสตีล ลําพูน จํากัด พนักงานฝายผลิต ประกันสังคม+โบนัส+โอที หยุดวันอาทิตย และนัตฤกษ 

346  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

2 18-38 /

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

346  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รีดแผนหลังคา/และจําหนาย ปดรับสมัคร 18/05/2561

โทร .098-1050499

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ผูจัดการฝายผลิต 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 35 ปข้ึนไป 2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ หรือ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มี
ประสบการณในตําแหนงงาน ในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทโรงงานอาหาร 
จะพิจารณาเปนพิเศษ 4. มีทักษะในการบริหารจัดการงานการผลิตไดอยางดี
เย่ียม 5. มีทักษะภาวะผูนํา ทักษะการตัดสินใจ และการทํางานเปนทีมไดเปน
อยางดี 6. มีทักษะดานการส่ือสาร พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี 7. 
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 8. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/5/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 35 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมอุตสา
หการ หรือ สาขาอ่ืน ๆ
 ทีเก่ียวของ

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 12/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ฝกอบรม 1. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 21 ป - 35 ป 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. หากมีประสบการณในงานฝกอบรม จะพิจารณา
เปนพิเศษ 4. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 5. สามารถเร่ิมงาน
ไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/5/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

โรงพยาบาลลําพูน พยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lpnh.go.th 

1 21 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

3 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/พยาบาลศาสตรโรงพยาบาลลําพูน พยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,960  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 01/05/2561

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางเทคนิค 1. เพศชาย อายุ 21 ป - 35 ป 2. ปวส. ชางไฟฟา , ชางกลโรงงาน , ชาง
อิเล็คทรอนิคส หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. สามารถทงานเปนกะ และ ทํางาน
ลวงเวลาได 4. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 5. สามารถเร่ิมงาน
ไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/5/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

3 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/พยาบาลศาสตร

5 21 ปข้ึนไป ปวส./ชางไฟฟา หรือ 
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 13/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ลามภาษาญ่ีปุน (Japanese 
Interpreter)

คุณสมบัติ : -สอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน ผานระดับ N2 ข้ึนไป - มีความรูความ
เขาใจในลักษณะท่ัวไปและวัฒนธรรมของญ่ีปุน - สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารไดดี - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี - บุคลิกภาพ
ดี มีความมุงม่ันในการทํางาน - หากมีประสบการณในการทํางานดาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ : - มี
รถรับ-สง -คาเดินทาง - คาอาหาร - Uniform - เบ้ียขยัน - กองทุนเล้ียงชีพ - 
คารักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

2 22ป ไมเกิน
35

ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน

บาท ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ปดรับสมัคร 30/06/2018

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด COATING EXPERIENCE 
ENGINEER

Qualification: - Minimum 3 years coating technique experience is 
required - Experience in camera lens, Display manufacturing or 
any related will be advantage - Ability to analyze and lead team 
for productivity and process improvement - Ability to use 
software such as MS Office, Auto CAD, Solid work, PLC, Drawing, 
Other - Strong leadership and interpersonal communication skills 
Welfare: • Compensation • Uniform • Group insurance • Annual 
health check • Bonus • Provident fund • Birthday gift 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30 น  

ปดรับสมัคร 30/06/2018

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

2 28-35 /Engineer (IE, ME, 
EE, CHEM) or 
related field

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 14/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด วิศวกรโรงงาน (Engineer) คุณสมบัติ : • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ป • การศึกษาปริญญาตรี สาขา 
วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร(IE, ME, EE, CHEM)หรือท่ีเก่ียวของ • มี
ประสบการณทํางานโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคหรือการผลิตเลนส จะ
พิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office, หรือ Auto 
CAD, Solid work ,PLC ,Drawing หรือท่ีเก่ียวของได • สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการส่ือสารได จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ ลักษณะงาน • สนับสนุนการทํางานของฝายผลิตโดยใช
ความรูความสามารถในดานวิศวกรรม • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตางๆ
โดยใชความรูความสามารถในดานวิศวกรรม สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง -คา
เดินทาง - คาอาหาร - Uniform -เบ้ียขยัน -กองทุนเล้ียงชีพ - คา
รักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

10 22-30 ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตร (IE, ME, 
EE, CHEM) หรือท่ี
เก่ียวของ

รักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30 น  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 30/06/2018

e-mail:hopt-recruit@hoya.come-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 15/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ผูชวยผูจัดการแผนกสวัสดิการ
และบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ : - เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 - 42 ป - มีความมุงม่ันในการทํางาน 
มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักงานบริการ - มีประสบการณดานการบริหารงาน หรือ
เปนหัวหนางานอยางนอย 3 ป ข้ึนไป - มีประสบการณการทํางานในโรงงาน
ดานบริหารงานท่ัวไปอยางนอย 3 ป - สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน
 Ms Office และส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี - มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมี
ความรับผิดชอบในตัวเองสูง และมีความเปนผูนํา - มีความละเอียดรอบคอบ 
และมีความรูเก่ียวกับการทํางานดานบริหารงานท่ัวไป รายละเอียดเก่ียวกับ
งาน: - ประสานงานและติดตามผลการทํางานของแผนกบริหารงานท่ัวไป - 
ควบคุมดูแล Sub-contract สวนงานบริหารท่ัวไปภายในโรงงาน (แมบาน, 
คนสวน, ผูประกอบการ) - ควบคุมดูแลการส่ังซ้ือและงบประมาณในสวนของ
สวนงานบริหารงานท่ัวไป - ใหคําแนะนํากับทีมงาน และโรงงานเก่ียวกับการ

2 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
การจัดการ หรือสาขา
อ่ืน  ๆท่ีเกียวของ

สวนงานบริหารงานท่ัวไป - ใหคําแนะนํากับทีมงาน และโรงงานเก่ียวกับการ
ดําเนินการทางดานบริหารงานท่ัวไป - ติดตามและควบคุมการดําเนินการดาน
สวัสดิการ และสภาพแวดลอมตาง  ๆใหกับพนักงาน สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง
 -คาเดินทาง - คาอาหาร - Uniform - เบ้ียขยัน - กองทุนเล้ียงชีพ - คา
รักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30 น  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 30/06/2018

e-mail:hopt-recruit@hoya.come-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 16/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Safety Officer คุณสมบัติ: - สามารถปฎิบัติงานภายใตแรงกดดันไดดี - มีความรูทางการความ
ปลอดภัย, ISO9001, ISO14001, OHSAS เปนอยางดี - มีความมุงม่ันและ
ต้ังใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบและมีความเปนผูนํา - สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการทํางานและส่ือสารไดเปนอยางดี -สามารถใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร เชน MS OFFICE - มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : - รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม
 - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - คาอาหาร -ของขวัญวันเกิด - 
คาทํางานลวงเวลา (OT), คาทํางานในวันหยุด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

2 22-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 30/06/2018

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานบริการยกสินคา -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุด
เทศกาล, และ ทํางานลวงเวลาในเวลาเย็นได (เม่ือมีความจําเปน) -ขยัน อดทน
 และมีใจรักงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

2 21-40 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 17/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานตรวจรับสินคา 
(Operation GR)

-สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุด
เทศกาล, และ ทํางานลวงเวลาในเวลาเย็นได (เม่ือมีความจําเปน) -คากะวันละ
 50-100 บาทตอวัน -เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ-หากมีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 21-35 ม.6/มีประสบการณ
ดานคลังสินคา,สตอค,
การตรวจสอบสินคา

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานชางซอมบํารุง -สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุด
เทศกาล, และ ทํางานลวงเวลาในเวลาเย็นได (เม่ือมีความจําเปน) -คากะวันละ
 50-100 บาท -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ปวช.-ปวส./การไฟฟา
 หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียว
ขาง มีประสบการณ
อยางนอย 1 ป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 18/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาลูกคา 
Canvass (การตลาด)

-สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -คาเบ้ียเล้ียง วันละ 150 บาท -ประกันสังคม -ยูนิ
ฟอรม -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000 บาท ตอเดือน 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

2 21-35 ป.ตรี/การตลาด หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหาร
สด/อาหารแหง

-สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุด
เทศกาล, และ ทํางานลวงเวลาในเวลาเย็นได (เม่ือมีความจําเปน) -คากะ 
50-100 บาท ตอวัน -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

10 20-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 19/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร -สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุด
เทศกาล, และ ทํางานลวงเวลาในเวลาเย็นได (เม่ือมีความจําเปน) -คาน่ังเคร่ือง
 800 บาทตอเดือน -หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

3 20 ป ข้ึนไป ม.6-ปวช/

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกเบเกอร่ี -สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุด
เทศกาล, และ ทํางานลวงเวลาในเวลาเย็นได (เม่ือมีความจําเปน) -หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

1 25-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม 
มีประสบการอยาง
นอย2-5 ป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 20/21



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกปลา/อาหารทะเล -สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุด
เทศกาล, และ ทํางานลวงเวลาในเวลาเย็นได (เม่ือมีความจําเปน) -หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 25-40 ป.ตรี/สาขาดาน
การเกษตร,การจัดการ
,การบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ มี
ประสบการดาน
อาหารสด 3-5 ป

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี -สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

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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