ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน กันยำยน 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ
1 หัวหน้าทีมขาย
ช/ญ 20 - 35
และลูกค้าประจาพื้นที่
พนักงานขาย
ช/ญ 18 - 35

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส. ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

และดูแลลูกค้าประจาพื้นที่

พนักงานขาย
และดูแลลูกค้า
2 Engineer
Production Control
General Affairs Staff
Technician
Account
พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 - 35

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
5 15,000-30,000 บจก.ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์
147/7 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
5 10,000-25,000 เบอร์โทรศัพท์ 090-9042280
ประเภทกิจการ การสื่อสารและคมนาคาม
5 ชม.ละ 55 บาท สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน
วันละ 500 บาท

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18 ขึ้นไป

ช/ญ
ชาย
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ หญิง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ชาย
เจ้าหน้าที่หน่วยผลิต หญิง
นักวิทยาศาสตร์
ช/ญ
เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา หญิง
พนักงานขับรถบัส
ชาย
ช่างไฟฟ้า
ชาย
หัวหน้าหน่วย/
หญิง
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
4 พนักงานขายเครื่อง ช/ญ
จักรกลหนัก
ช่างซ่อมเครื่องจักร
ช/ญ
หัวหน้าช่างซ่อม
ช/ญ
เครื่องกลหนัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ ช/ญ
เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ ช/ญ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ช/ญ
Sales Engineer
ช/ญ
Service Mechnic
ช/ญ
Parts Counter Sales ช/ญ
ตัวแทนขายอะไหล่
ช/ญ

20 ขึ้นไป

3 เภสัชกร
เจ้าหน้าที่ชั่งวัตถุดิบ

ม.3 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

ป.ตรี
ปวส.
ปวส. - ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ม.3 - ปวช.

6
3
2
7
2
20

20 ขึ้นไป

ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ป.ตรี
ม.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวส.
ป.ตรี

5
6
5
5
2
3
5
1
1
2 สิ่งแวดล้อม

25 ขึ้นไป

ปวช. - ป.ตรี

6

25 ขึ้นไป

ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

25 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี

-

บจก.เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์)
239-239/1 ม.7 ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-579630 ต่อ 1224
ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ ค่าเช่าที่พักอาศัย และสาธารณูปโภค
เงินช่วยเหลือค่าอาหาร, ค่ากะ, เบี้ยขยัน,
เครื่องแบบพนักงาน, รถรับ-ส่ง และอื่นๆ
เภสัชศาสตร์ บจก.ยูนิซัน
- 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 080-4409364
- ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์และจาหน่ายยา
วิทยาศาสตร์ สวัสดิการ รถรับ-ส่ง, ข้าวเปล่าฟรี, ค่าอาหาร
- 25 บาท/วัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ชุดฟอร์ม และอื่นๆ
ไฟฟ้า

บจก.ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรรี่
1/2 ม.2 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
25 15,000-20,000 เบอร์โทรศัพท์ 038-086731-9
5 25,000-35,000 ประเภทกิจการ ขายให้เช่าซื้อซ่อมแซ่ม
สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน
15 12,000-18,000
1 15,000-20,000
1 18,000-25,000
1 18,000-30,000
2 50,000-80,000
2 25,000 ขึ้นไป
1 25,000 ขึ้นไป
10 25,000 ขึ้นไป
50,000-80,000

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 1
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน กันยำยน 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
5 ผู้จัดการแผนกปลา
หัวหน้าแผนกเบเกอรี่
พนักงานฝ่ายอาหารสด
พนักงานจัดเรียงสินค้า

6 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ประสานงานตลาด

พนักงานขับรถส่งของ
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ Sheet
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ Web
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานติดรถส่งของ
7 วิศวกร

8

วิศวกรวางแผนการผลิต
ช่างเทคนิค
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงาน QC
พนักงานสโตร์
แม่บ้าน
พนักงานขาย
หัวหน้าทีมขาย
พนักงานแคชเชียร์
พนักงานดิสเพลย์

9 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานคลังสินค้า

เพศ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

ช/ญ

25 ขึ้นไป

ป.ตรี

หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ช/ญ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ช/ญ

22 ขึ้นไป

ป.ตรี
ม.6 - ปวส.
ม.6 - ปวส.
ม.3 - ปวส.
ม.3 - ปวส.
ม.3 - ปวส.
ม.3 - ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ป.6 - ม.6
ป.6 - ม.6
ป.6 - ม.6
ป.6 - ม.6
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ป.ตรี

25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
24 ขึ้นไป
24 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป

20 - 36
20 - 36
20 - 36
25 ขึ้นไป

21 - 35
21 - 35
21 - 35
21 - 35

ช/ญ 18 - 38
ชาย 18 - 40

ช/ญ
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ช/ญ

10 ผู้จัดการทดลองงาน

อำยุ

28 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป
ม.3

ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
1
5
5

1

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
25,000 ขึ้นไป บจก.สยามแม็คโคร
18,000 ขึ้นไป 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิ งเทรา
11,000 ขึ้นไป เบอร์โทรศัพท์ 081-6418262
10,000 ขึ้นไป ประเภทกิจการ การค้าส่ง
สวัสดิการ ค่าพาหนะในการเดินทาง, โบนัส,
ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต และอื่นๆ
- บจก.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
14/8 ม.12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 082-0057954
- ประเภทกิจการ การผลิตสิ่งพิมพ์
- สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน
16,000 ขึ้นไป บจก.เคแอลเค โปรดักส์
16,000 ขึ้นไป 20/3/1 ม.3 ต.คลองอุ ดมชลจร อ.เมือง
12,000 ขึ้นไป จ.ฉะเชิ งเทรา
325 บาท เบอร์โทรศัพท์ 081-1701789
325 บาท ประเภทกิจการ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
325 บาท สวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน

1
2
2
3
7
10
6
1
1
1
10
7
5
2 325 บาท
10
- บจก.เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
10
- 3/33 ม.1 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
10
- เบอร์โทรศัพท์ 086-3410392
10
- ประเภทกิจการ ศูนย์จัดจาหน่ายสินค้า
สวัสดิการ ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ประกันชีวิต
และอื่นๆ
10 325 บาท บจก.ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่
2 325 บาท 51 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 086-3960327
ประเภทกิจการ ทาขนม
สวัสดิการ ค่ากะ, เบี้ยขยัน, ประกันชีวิต,
รถรับ-ส่ง (แปดริ้ว บางวัว บางบ่อ กิ่งแก้ว สาโรง)
3 20,000 บาท บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
3 15,000 บาท 86/4-5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 087-6163342
ประเภทกิจการ ประกันชีวิต

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 2
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน กันยำยน 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
11 ช่างซ่อมบารุงเครื่องจักร
ช่างซ่อมบารุงไฟฟ้า
ช่างแม่พิมพ์ Mold
ช่างประจาเครื่องจักร
หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง
วิศวกรซ่อมบารุง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ

12 ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เลขานุการ

พนักงานฝ่ายผลิต
แม่บ้าน
13 วิศวกรไฟฟ้า
ช่างเทคนิค
ช่างไฟฟ้า
วิศวกรผลิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ช/ญ
ช/ญ
หญิง
ช/ญ
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

14 Production Operator ชาย
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ หญิง
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า หญิง
หญิง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
หญิง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ IT Support ชาย
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต หญิง
ช/ญ
15 หัวหน้างาน QC
ช/ญ
พนักงาน QC
เจ้าหน้าที่สรรหา/ฝึกอบรม ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ขาย
ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่เซอร์วิสลูกค้า ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ ISO
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ R&D
ช/ญ
ช่างไฟฟ้า

อำยุ
21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
35 ขึ้นไป
29 ขึ้นไป

29 - 35
29 - 35
22 - 45
22 - 35
22 - 35
22 - 35
22 - 45
25 - 40
18 - 35
18 - 35
22 - 40
18 - 30
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.

จำนวน ค่ำจ้ำง

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค
88 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 098-2477251
ประเภทกิจการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหาร
สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน

2
3
1
2
1
1
1
1
1 20,000 ขึ้นไป บจก.304 ไอพี 3
1 15,000 ขึ้นไป 903 ม.6 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
1
- จ.ฉะเชิงเทรา
5 325 บาท เบอร์โทรศัพท์ 095-4541713
1 325 บาท ประเภทกิจการ ให้เช่าโกดัง, อาคารสถานที่
สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน
1
- บจก.สหวิริยาเพลทมิล
3
- 160 ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
3
- จ.ฉะเชิงเทรา
3
- เบอร์โทรศัพท์ 081-9262352
1
- ประเภทกิจการ การผลิตเหล็กแผ่น
สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน
3 10,000 ขึ้นไป บจก.คอมบีแพ็ค
2 10,000 ขึ้นไป 116 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
1 18,000 ขึ้นไป จ.ฉะเชิงเทรา
1 18,000 ขึ้นไป เบอร์โทรศัพท์ 038-571350-5
1 18,000 ขึ้นไป ประเภทกิจการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหาร
1 18,000 ขึ้นไป สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน
1 18,000 ขึ้นไป
1
- บจก.อินเตอร์อิงค์
1
- 71/17 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
1
- จ.ฉะเชิงเทรา
5
- เบอร์โทรศัพท์ 038-571350-5
10
- ประเภทกิจการ ผลิตหมึกพิมพ์
5
- สวัสดิการ ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส,
1
- เครื่องแบบ, อาหารกลางวันฟรี+อาหาร และอื่นๆ
1
1
5
-

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 3
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน กันยำยน 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ
16 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ชาย 21 - 35
พนักงานตรวจเซ็คคลังสินค้า ชาย 21 - 35
ช/ญ 21 ขึ้นไป
พนักงานขาย/PC
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 21 ขึ้นไป
พนักงานรักษาความปลอดภัย ช/ญ 18 - 35
รถร่วมบริการ 6 ล้อ 10 ล้อ ชาย 25 - 35
ชาย 18 - 35
พนักงานคลังสินค้า
ชาย 18 - 35
17 พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35
ชาย 18 - 35
เจ้าหน้าที่ QA
ชาย 18 - 35
ช่างประจาเครื่อง
ชาย 18 - 35
ช่างซ่อมบารุง
วิศวกรไฟฟ้า/เครือ่ งกล ชาย 18 - 35
ชาย 18 - 35
เจ้หน้าที่ R&D
ชาย 18 - 35
ช่างกลึง
18 พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 25 - 40
ชาย 21 - 35
พนักงานสโตร์

19 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ช/ญ 24 - 30

ชาย
Front Office Supervisor ช/ญ
Guest Service Manager ช/ญ
Sale E-commerce ช/ญ

25 ขึ้นไป

ชาย
ชาย
ช/ญ
ช/ญ

30 ขึ้นไป

20 เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง

21 หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง
ช่างซ่อมบารุง
เจ้าหน้าที่คลัง
ผู้ช่วยแผนกตกแต่ง

30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป

24 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ปวส.
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช. ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

2
2
50
4
4
6
2
10
1
5
5
5
2
2
5
4
5

ป.ตรี

2

ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

1
1
1
1

ปวส. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป

1
1
1
1

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

บจก.ดูโฮม
14,000 บาท 88/8 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉช
- เบอร์โทรศัพท์ 038-579588
10,000 บาท ประเภทกิจการ ค้าส่งและปลีกวัสดุก่อสร้าง
10,000 บาท สวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน
10,400 บาท

10,000 บาท

-

บจก.นาวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์
55/5 ม.3 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-4801448
ประเภทกิจการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
สวัสดิการ ค่ากะ 50, เบี้ยขยัน, หอพัก, โบนัส
ชุดฟอร์ม, รถรับ-ส่ง และอื่นๆ

บจก.ศรีสยามกลการ
16-18 ม.13 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090989
ประเภทกิจการ จาหน่ายอะไหล่รถยนต์
สวัสดิการ ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, เบี้ยขยัน
โบนัส, ข้าวสวยมื้อกลางวัน และอื่นๆ
14,000-20,000 บจก.ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย)
78 ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-522270-4
ประเภทกิจการ แม่พิมพ์
สวัสดิการ ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, เบี้ยขยัน
โบนัส, ค่าเช่าบ้าน, ค่าอาหาร และอื่นๆ
- บจก.โลตัส วัลเล่ย์
18,000 ขึ้นไป 103/1-5 ม.8 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้าเปรี้ยว
23,000-35,000 จ.ฉะเชิ งเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-835555
ประเภทกิจการ สนามกอล์ฟ
สวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน
- บจก.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์โฮลดิ้ง
- 24/1 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉช
- เบอร์โทรศัพท์ 081-8654294
- ประเภทกิจการ เครื่องใช้ในครัวเรือน

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 4
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน กันยำยน 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
22 พนักงานฝ่ายผลิต
Draftman Officer
Officer

เพศ
ชาย
ชาย
ช/ญ

อำยุ
18 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

23 เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ช/ญ
โปรแกรม (ระดับอาวุโส) ช/ญ
เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่การขาย

22 ขึ้นไป

ช/ญ
ช/ญ

24 ขึ้นไป

ชาย
พนักงานทาความสะอาด หญิง

18 ขึ้นไป

10
1
5
2
2
1
1

ป.ตรี
ป.ตรี

1
1

ไม่จากัด
ไม่จากัด

50
50

ช/ญ 18 - 35
ช/ญ 18 - 35

ม.3 - ม.6
ปวส. ขึ้นไป

4
3

ช/ญ 18 - 35
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ชาย 30 - 40
ช/ญ 18 - 35
พนักงานฝ่ายผลิต

ปวช. - ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป

20
2
30

ไม่จากัดวุฒิ

1

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

26 พนักงาน QC
หัวหน้าฝ่ายผลิต

27

จำนวน ค่ำจ้ำง

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

24 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

25

วุฒิกำรศึกษำ
ป.6 ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป

30 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป

24 ขึ้นไป

18 ขึ้นไป

ช่างเทคนิคประจาเครื่องจักร

28 พ่อบ้าน/คนสวน

ชาย

ไม่เกิน 50

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
- บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)
- 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-088792-4
ประเภทกิจการ บานหน้าต่างอลูมิเนียม
15,000 ขึ้นไป บจก.ชาร์พ แอนพลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
25,000 ขึ้นไป 64 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉช
15,000 ขึ้นไป เบอร์โทรศัพท์ 038-842148
25,000 ขึ้นไป ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องไฟฟ้า
สวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน
- บจก.ไทยตาบูซิ อีเล็คทริค
- 88 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-538982
ประเภทกิจการ ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
สวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน
- บจก.รักษาความปลอดภัย พีซีเอส
- 33/23 ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์ 096-9202737
ประเภทกิจการ รับเหมาทาความสะอาด
สวัสดิการ มีบ้านพักฟรี 2 เดือน , รถรับ-ส่ง
- บจก.ไอ เอ็ม จี (ไทยแลนด์)
- 81/3 ม.3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์ 086-4324279
ประเภทกิจการ จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน
- บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค
12,500 - 14,000 99 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
325 บาท จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-579660 ต่อ 106
ประเภทกิจการ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ประสาน
สวัสดิการ ค่ากะ 30, ข้าวฟรี, เบี้ยขยัน, โบนัส
ชุดฟอร์ม, และอื่นๆ
345 บาท บจก.สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น
5/1 ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-516670-2 / 081-9493098

ประเภทกิจการ ปั๊มโลหะ
สวัสดิการ โอที, โบนัส, หอพัก, งานเลี้ยง,
ประกันสังคม และอื่นๆ
สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 5
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน กันยำยน 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
29 พนักงานสโตร์สินค้า
พนักงาน QC
ช่างซ่อมบารุง

เพศ
ช/ญ
ช/ญ
ชาย

อำยุ
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
2
2

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม
2/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์ 038-587428/038-587429
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถทางการเกษตร

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ผู้จัดการฝ่าย Technical ช/ญ
& Support
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล ช/ญ
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ช/ญ
ผู้จัดการฝ่าย Supporting ช/ญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ ช/ญ
การเงิน
31 พนักงานขับรถหัวลาก ชาย
Inventory Officer/ ช/ญ
Warehouse
Account Executive ช/ญ
30 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบารุง
ผู้จัดการฝ่าย IT
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่าย Logistic

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

1
1
1
1
1
1
1

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

1
1
1

-

25 ขึ้นไป

ไม่จากัด
ป.ตรี

5
1

-

20 ขึ้นไป

ป.ตรี

1

-

ป.ตรี
ม.6 ขึ้นไป

1
1

-

25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

32 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ช/ญ 25 - 35
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 30 - 35

สวัสดิการ ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ
ค่าเบี้ยเลี้ยง, และอื่นๆ
บจก.เบทส์-แพค คอนกรีต (2)
299 ม.2 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์ 044-664-333 ต่อ 110
สวัสดิการ ชุดฟอร์ม,กองทุนเลี้ยงชีพ,
ประกันสารองชีวิต และอื่นๆ

บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์
155 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-571551-58
สวัสดิการ โบนัส, รถรับ-ส่งพนักงาน, ค่าล่วงเวลา
ชุดฟอร์ม, ชุดเซฟตี้ และอื่นๆ
บจก.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์
ซอย อบต.หอมศีล ฝั่งตรงข้ามนิคมเวลโกรว์
ถนน บางนา-ตราด กม.36
เบอร์โทรศัพท์ 02-3260886-7 /087-0990808

33 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน ช/ญ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ช/ญ
เจ้าหน้าที่ออบแบบ หญิง

23 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

1
1
1

-

ประเภทกิจการ จาหน่ายที่นอนยางพารา
สวัสดิการ ชุดฟอร์ม,ค่าครองชีพ วันละ 50,
ค่าเดินทางวันละ 40 บาท, เบี้ยขยัน 400-700 บ.
โบนัส, ประกันสังคม, และอื่นๆ
บจก.นิวพลัสนิตติ้ง
34 ม.20 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-593129
ประเภทกิจการ สิ่งทอ, เสื้อผ้าสตรี

สวัสดิการ รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, ค่ารถ, เบี้ยขยัน และอื่นๆ
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ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน กันยำยน 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ
34 ช่างปรับเซ็ทเครื่องฉีด ชาย 20 - 35
ช/ญ 25 - 40
หัวหน้าแผนกผลิต

35 ล่ามไทย-จีน

ช/ญ

36 เจ้าหน้าที่ QA
พนักงานคลังสินค้า

ช/ญ 25 - 37
ช/ญ 25 - 37

37 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ช/ญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี ช/ญ
เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ทคอมพิวเตอร์ ชาย
ชาย
ช่างต้นกาลัง 1
ช่างเทคนิคแผนกผลิต ชาย
ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต

18 ขึ้นไป

35 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ปวช. - ปวส.
ปวส. - ป.ตรี

จำนวน ค่ำจ้ำง

3
1

ป.ตรี

1

ป.ตรี
ปวช. - ปวส.

2
1

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ม.3

1
1
1
2
1
10

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
12,000 บจก.พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)
15,000 - 20,000 71/13,21 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 081-6867315
ประเภทกิจการ ฉีดพลาสติกแม่พิมพ์
สวัสดิการ ชุดฟอร์ม, เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- บจก.ดีเอสจี แอนวานซ์ แมททีเรียล
1/41 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 033-590290
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์กระจก
สวัสดิการ ค่าเดินทาง 1,000 บาท/เดือน,
ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส และอื่นๆ
13,000 - 15,000 บจก.นิโตโม
325 บาท 77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-588570-1
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สวัสดิการ ค่าอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์ม,
ประกันสังคม, โบนัส, ค่าเข้ากะ และอื่นๆ
- บจก.เอฟ.ซี.พี
- 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 02-1054349
- ประเภทกิจการ เสริมอาหารเครื่องสาอาง
- สวัสดิการ ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม,
- รถรับ-ส่ง, ข้าวเปล่าฟรี และอื่นๆ
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