
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กมุภาพนัธ์  2563
ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้

1 เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 18 - 24 ปวช/เทียบเท่า 1  - บจก.  วรีู โมลด (ไทยแลนด์)
เจ้าหน้าที่วดัเคร่ือง ช/ญ 18 - 24 ปวช/เทียบเท่า 1  - 17 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.35 ต.พมิพา อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา

ช่างประกอบแม่พมิพ์/ช่าง EDM ช/ญ 18 - 24 ปวช/เทียบเท่า 3  - เบอร์โทร. 038-088-439
เจ้าหน้าที่ออกแบบ DESIGN ช/ญ 18 - 24 ปวช/เทียบเท่า 2  - ประเภทกิจการ  แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เจ้าหน้าที่ขัดแม่พิมพ์ ช/ญ 18 - 24 ปวช/เทียบเท่า 2  - สวสัดิการ  ค่าข้าวรายวนั 45 บาท/วนั, ชุดฟอร์ม
เจ้าหน้าที่ธรุการ ช/ญ 18 - 24 ปวช/เทียบเท่า 1  - โบนัส, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน 500,1,000 บ/ด

วนัหยุดตามประเพณี  และอื่นๆ
2 ช่างเทคนิค ชาย 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 20  - บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

อิเล็ค / ไฟฟ้า 14 ม.2 ต.วงัตะเคียน  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 089-6628859
ประเภทกิจการ  อิเลิคทรนิกส์

3 ช่างเคาะ @ พน่สี ชาย 20 - 35 ปวช. ขึ้นไป 1 12,000 ขึน้ไป บจก.บิลเลียนแนร์ มอเตอร์
พนักงานท าความสะอาด ชาย 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1 330 บาท 248 ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
รถยนต์ เบอร์โทรศัพท ์ 081-6973347/038-575-589

ประเภทกิจการ  น าเข้า-ส่งออก
สวสัดิการ  ค่าอาหาร 2,000 บาท/เดือน

4 พนักงานปอ้งกันสูญเสีย ชาย 20 - 35 ปวส. 3 12,500 บจก.ศูนย์ประจายสินค้า บิ๊กชี
พนักงานออดิท ช/ญ 20 - 35 ปวส. 2 14,000 99/7 ม.1 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 090-8090107
ปรเภทกิจการ  คลังสินค้า
สวสัดิการ  รถรับ-ส่ง  บ้านโพธิ-์คลองเปรง

5 Engineer/PD ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 30 ม.3 9 9,900 8/5 ม.7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-578736/081-9496104
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
สวสัดิการ  ค่ากะ, ค่าข้าว, เบี้ยขยัน,ชุดฟอร์ม
รถรับ-ส่ง 5 สาย บางแสน แปดร้ิว เคหะบ้านโพธิ์
อมตะนคร 5 นาคู

6 พนักงานขับรถ LPG ชาย 25 - 40 ป.6 ขึ้นป 1  - บจก.อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ชาย 25 - 40 ม.3 ขึ้นไป 1  - 118/1 ม.14  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา
เจ้าหน้าที่ จป.วชิาชีพ ชาย 22 - 27 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 085-0705993

สวัสดิการ  กองทนุส ารองเล้ียงชีพ, ประกันกลุ่ม และอื่นๆ

7 Senior Area Ouner ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 2 15,000 + ค่าคอม บจก.ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์
Specia Force Leader ช/ญ 22 - 37 ม.6 ขึ้นไป 5 13,000 + ค่าคอม 1146  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Specia Force ช/ญ 18 - 37 ม.3 ขึ้นไป 15 10,000 + ค่าคอม เบอร์โทรศัพท ์ 090-9042280

ประเภทกิจการ  ส่ือสารและคมนาคม
สวสัดิการ  ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม, ค่าคอมฯ
ประกันสุขภาพ  และอื่นๆ
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8 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ช/ญ 22 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1 13,000 - 18,000 บจก.อินทัธ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
พนักงาน Loading ชาย 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 330 บาท/วัน 99 ม.3 ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงาน Packing ชาย 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 330 บาท/วัน เบอร์โทรศัพท ์ 083-0510936

ปะเภทกิจการ  ผลิตแป้งสาลี
สวัสดิการ  ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, เบีย้ขยนั และอื่นๆ

9 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 45 ป.6 ขึ้นไป 13 330 บาท/วัน บจก.สมาร์ทเพลส 304 ไอพี 3
พนักงานบริการน้ ามัน ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัด 7 330 บาท/วัน 903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

พนักงานขับรถพ่วง ชาย 23 - 45 ไม่จ ากัด 4 15,000 ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท ์ 033-054054
ช่างยนต์ ชาย 22 - 45 ปวช. - ปวส. 2 12,000 - 20,000 ประเภทกิจการ  ให้เช่าโกดัง/สถานที่
ผู้จัดการสถานีบริการน้ ามัน ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 15,000 - 25,000 สวสัดิการ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ค่าเช่าบ้าน
เจ้าหน้าทีค่วบคุมการผลิต ช/ญ 25 - 30 ป.ตรี 1 15,000 - 17,000 เงินช่วยเหลืออื่นๆ, ค่าเช่าบ้าน  และอื่นๆ

10 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขั้นไป 20 330 บจก.พอนเท็กซ์  
เจ้าหน้าที่ปรับเซ็ทเคร่ือง ชาย 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 4 330 71/13,21 ม.5 ต.ทา่ข้าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉีดพลาสติก เบอร์โทรศัพท ์ 038-573053 ต่อ 120
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ชาย 25 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 2 14,000 ประเภทกิจการ  ผลิตภณัฑ์พลาสติก
เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 20 ขึ้นไป ปตรี 1 14,000 สวสัดิการ   ค่าอาหาร, ค่าเข้ากะ, ชุดฟอร์ม
เจ้าหน้าที่การตลาด หญิง 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1 14,000 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และอื่นๆ

11 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 2 330 บจก.ไทยรุ่งกิจ  
เจ้าหน้าที่ QC หญิง 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 2 330 55/5 ม.14 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 

เบอร์โทรศัพท ์ 038-592735-8
ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

12 พนักงานขาย ชาย 23 ขึ้นไป ป.ตรี 3 ตามตกลง บจก.ซันพาราไดช์  
112/1 ม.5 ต.สิบเอด็ศอก  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรา  
เบอร์โทรศัพท ์ 038-088792-4
ประเภทกิจการ  ผลิตแผงและโครงอลูมิเนียม
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

13 เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 20 ขึ้นไป ป.ตรี 2 15000 ขึ้นไป บจก.สยาม พลาสวดู 
พนักงานคลังสินค้า หญิง 20 ขึ้นไป ปวส. 1 13000 ขึ้นไป 88 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วศิวกรฝ่ายผลิต ชาย 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 20,000 ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท ์  038-086330
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ม.3 ขึ้นไป 10 330 ประเภทกิจการ  ผลิตประตู PVC แผ่นพลาสวดู

สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
14 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 - 40 ปวส.ขึ้นไป 1 ตามตกลง บจก.นิโตโม

เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ ช/ญ 18 - 40 ปวส. ขึ้นไป 2 ตามตกลง 77/7 ม.3  ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท ์  038-588570-1
ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
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15 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ช/ญ 24 - 30 ป.ตรี 2 ตามตกลง บจก.ฟุตาบะ เจทีดับบลิว
78 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท ์ 038-522271-4
ประเภทกิจการ  แม่พิมพ์
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

16 เจ้าหน้าที่ จป.วชิาชีพ ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.เอส.พ.ีเอส.อินเตอร์เทค
HROD Specialist ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.โท 1 ตามตกลง 99 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Business Policy ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 081-374-0487/038-579660
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5  - ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้

สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
17 ผู้ช่วยผู้จัดการตลาด ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 2 25,000 บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์

การตลาด 155 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-571551-58
ประเภทกิจการ   ส่งของต่างประเทศ
สวสัดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ที่พัก
และอื่นๆ

18 ช่างเชื่อม ชาย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 ตามตกลง บจก.ทุน เอ็นจิเนียร่ิง
ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 ตามตกลง 63 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ชาย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 063-3235546
ช่างแมคคานิค ขาย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 ตามตกลง ประเภทกิจการ  แพนปูน

สวสัดิการ  ประกนัสังคม, โบนัส, ค่าเบีย้ขยนั ชุดฟอร์ม , และอืน่ๆ

19 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 40 ไม่ระบุ 10  - บจก.ศูนย์กระจายสินค้า บิ๊กซี
99/7 ม.1 ต.คลองเปรง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท ์ 090-8090107
ประเภทกิจการ  คลังสินค้า
สวสัดิการ  รถรับ-ส่ง (บ้านโพธิ์-คลองเปรง)

20 ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า ชาย 30 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1 13,000 ขึน้ไป บจก.เอเชียฟิชเชอร่ี อินดัสตร่ี
หัวหน้า QC ช/ญ 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 18,000 ขึน้ไป 182 ม.12 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.6 ขึ้นไป 10  - เบอร์โทรศัพท ์ 084-2729702
พนักงานขับรถโฟลิพ์ ชาย 20 - 45 ป.4 ขึ้นไป 1 350 บาท ประเภทกิจการ  ผลิตเชือก, แห, อวน

สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
21 วศิวกรซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 35 ป.ตรี 1 18,000 - 22,000 บจก.เอเค.ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย)  

336 ม.7  ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์  038-575139
ประเภทกิจการ  ผลิตฉนวนกันความร้อน
สวสัดิการ ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน
ค่าต าแหน่ง, โบนัส  และอื่นๆ
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22 วศิวกรฝ่ายผลิต ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 5 17,000 บาท บจก.อลูเม็ท
วศิวกรรม 111/1 ม.3 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชี ช/ญ 22 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 2 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-830456-7 ต่อ 123
บัญชี ประเภทกิจการ  ผลิตอลูมิเนียม

หัวหน้ากะ ชาย 22 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 4 ตามตกลง สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
23 ช่างต้ังแม่พิมพ์ ชาย 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 4  - บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท

เจ้าหน้าที่ธรุการ ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  - 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่บุคคล ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-577901
เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10  - สวสัดิการ  ค่าครองชีพ, โบนัส, ล่วงเวลา,
พนักงานฝ่าย New Model ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2  - โบนัส,ค่ากะ  และอื่นๆ
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 340 บาท

24 เจ้าหน้าประสานงาน ช/ญ 22 - 30 ป.ตรี 1  - บจก.นิซเซอิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์)
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 30 ม.3 ขึ้นไป 10 33/39 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์  038-522000
ประเภทกิจการ  อิเล็กทรอนิกส์
สวสัดิการ  เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ค่ากะ,โบนัส
ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม และอื่นๆ

25 พนักงานขาย ช/ญ 18 - 40 ม.3 ขึ้นไป 5 10,500 ขึน้ไป บจม.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
พนักงานแนะน าสินค้า ช/ญ 18 - 40 ม.3 ขึ้นไป 4 10,500 ขึน้ไป 672/8  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานประสานงานขาย ช/ญ 18 - 40 ม.6 ขึ้นไป 1 12,000 ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท ์ 089-4548481

ประเภทกิจการ  ห้างสรรสินค้าเฟอร์นิเจอร์
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

26 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 24 - 40 ป.ตรี 2  - บจก.สยาม.เอ็นเอช.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ช/ญ 24 - 40 ป.ตรี 1  - 24/12 ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีวอนามัย เบอร์โทรศัพท ์  033-022547
ประเภทกจิการ  ขายส่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อื่นๆ
สวัสดิการ  โบนัส, ประกนัสังคม,วันหยดุตามกฏหมาย

27 วศิกร ชาย 22 - 35 ป.ตรี 2  - บจก. ซาลเมค เพาเวอร์
เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ หญิง 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1  - 403/4  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
เจา้หน้าที่ธุรการโครงการ ช/ญ 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1 - เบอร์โทรศัพท ์ 097-9909651
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส านักงาน ช/ญ 30 - 42 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า
โฟร์แมน (ผู้ควบคุม) ชาย 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 2  - สวดัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

28 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2  - บจก.อินเตอร์เทค  สเปคเชียลต้ีกลาส
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 10 340 บาท 28/10 ม.1 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 092-2232041
ประเภทกิจการ  กระจกนิรภยั
สวดัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน
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29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ชาย 18 - 45 ป.6 ขึ้นไป 4  - บจก.บางปะกงเวชชกิจ
เจา้หน้าที่แม่บ้าน หญิง 18 - 45 ป.6 ขึ้นไป 4  - 185/1 ม.1 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-800-300 ต่อ 1340
เจ้าหน้าที่การเงิน หญิง 22 ขึ้นไป ปวส. 3 ตามตกลง ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล

สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
30 พนักงานเชลล์ ช/ญ 30 - 45 ปวส. 2 ตามตกลง บจก.เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์  

86/1  ม.3 ต.แสนภดูาษ  อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-577889
ประเภทกิจการ จ าหน่ายเหล็ก 
สวสัดิการ  ค่าข้าว,เบี้ยขยัน, เงินพิเศษ

31 พนักงานตัดเย็บ หญิง 20 - 40 ม.3 ขึ้นไป 2  - บจก.เกรทโฟมโปรดักส์
88 ม.1 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-578652
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายโพลียูรีเทนโฟมทุกชนิด
สวสัดิการ  ค่าอาหาร,เบี้ยขยัน, ค่าทักษะ
รถรับ-ส่ง (บางววั, แสนภดูาษ, ลาดขวาง,
บ้านโพธิ์, แปดร้ิว, บางคล้า  และอื่นๆ

32 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 332 บาท บจก.ไทยแพกซ์ แมนูแฟคทอร่ี
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2 345 บาท 5/2 ม.5 ต.คลองนา  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 098-7578687
ประเภทกิจการ  ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก
สวสัดิการ  ค่าข้าว, ค่ารถ, เบี้ยขยัน, โบนัส
และอื่นๆ

33 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2 ตามตกลง บจก.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตต้ิง
พนักงาน QC ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตามตกลง 24/1 ม.2 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-845897

ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายพลาสติก
สวสัดิการ  มีโอที, ค่ากะ, ประกันอุบัติเหตุ,
หอพัก  และอื่นๆ

34 พนักงานเสิร์ฟ หญิง 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 2 10,000 บาท บจก.สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ
คนสวน ชาย 25 - 45 ป.6 ขึ้นไป 10 350 บาท 150 ม.3 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
แคชเชียร์ หญิง 25 - 35 ม.6 - ปวช. 2 11,000 บาท เบอร์โทรศัพท ์ 038-573275-8

ประเภทกิจการ  บริการสนามกอล์ฟ
สวสัดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

35 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 - 40 ปวส. ขึ้นไป 1 ตามตกลง บจก.นิโตโม
เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ ช/ญ 18 - 40 ปวส. ขึ้นไป 2 ตามตกลง 77/7 ม.3 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-588570-1
ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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36 Sale Representative ช/ญ 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี 30 ตามตกลง บริษัท  ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์  โบรคเกอร์ จ ากัด
 ออกพบลูกค้า 112/2/1 ต.หน้าเมือง   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์02-119-8888
ประเภทกิจการ  กิจกรรมอื่นๆสนบัสนนุประกันภยั
สวัสดิการ  โบนสั,เบีย้ขยัน,ชุดเฟอร์ม,ประกันสังคม
กองทุนทดแทน  และอื่นๆ

37 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2  - บจก.อินเตอร์เทค  สเปคเชียลต้ีกลาส
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 10 340 บาท 28/10  ม.1 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 092-2232041
ประเภทกิจการ  แปรรูปกระจก
สวสัดิการ ตามกฏหมายแรงงาน

38 พนักงานขาย หญิง 22 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 3 10,000 บาท บริษัท  เคบูเอ็ม คอร์ปอร์เรชั่น  จ ากัด
106/12  ม.7   ต.บางพระ  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท ์ 098-8164494
ประเภทกิจการ  รับซ้ือ-ขาย รถบรรทุกมือสอง
สวสัดิการ  ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ,
ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจ าปี

39 Special Force ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15 10,000 บ+ค่าคอม บริษัท  ทรูดิสทริ บิวชั่นแอนด์เซลล์  จ ากัด
Special Force Leader ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10 13,000 บ+ค่าคอม 1146  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
Senior Area Owner ช/ญ 23 ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 2 15,000 บ+ค่าคอม โทรศัพท ์  090-9042280

ประเภทกิจการ  ส่ือสารและคมนาคม
สวสัดิการ ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ,
ชุดฟอร์ม, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ ามัน  และอื่นๆ

40 หัวหน้าฝ่ายผลิต ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี 10 ตามตกลง บจก.เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
หัวหน้าแผนกบุคคล ชาย 30 ขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง 299 ม.8 ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่สรรหา/ ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี 4 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 081-1504463
เงินเดือน/ฝึกอบรม ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหนา่ยคอนกรีตอัดแรง
เจ้าหน้าที่ จป.วชิาชีพ ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตามตกลง สวสัดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน
เจ้าหน้าที่ธรุการ หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี 5 ตามตกลง
ประจ าฝ่ายต่างๆ
เจ้าหน้าที่บัญชี AP+ หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี 6 ตามตกลง
AR+Costing
และการเงิน
ช่างไฟ/ช่างเชื่อม/ ชาย 21 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 10 ตามตกลง
ช่างกลึง/ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง
พนักงานผลิตคอนกรีต ชาย 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 ตามตกลง
พนักงานขับรถ
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41 เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 15,000 ขึน้ไป บจก.คอมมิวเวลเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)
หัวหน้าฉีดพลาสติก ชาย 30 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 20,000 ขึน้ไป 78/19 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่าง CNC ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 10,000 ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท์   038-573145
พนักงาน QC ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 5 330 บาท ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ IE ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. 2 10,000 ขึน้ไป สวัสดิการ  ค่ารถ,ประกนัสังคม, ค่าเคร่ือง และอื่นๆ
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 330 บาท

42 พนักงานขายรถ ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 10 9,750 ขึ้นไป บจก.โตโยต้า ฉะเชิงเทรา
98 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 092-5672088
ประเภทกิจการ  จ าหน่าย-รับซ่อมรถยนต์
สวสัดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

43 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2 ตามตกลง บจก.อินเตอร์เทค สเปคเชียลต้ีกลาส
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 10 ตามตกลง 28/10 ม.1 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 092-2232041
ประเภทกิจการ  กระจกนิรภยั
สวสัดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

44 ผู้จัดการทดลองงาน ช/ญ 28 ขึ้นไป ป.ตรี 3 20,000 บาท บจก.เมืองไทยประกันชีวติ
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 15,000 บาท 86/4-5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 087-6163342
ประเภทกิจการ  ประกันชีวติ
สวสัดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

45 พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 25 - 40 ไม่จ ากัดวฒิุ 2 ตามตกลง บจก.ศรีสยามกลการ
16-18 ม.13 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-090989
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์
สวสัดิการ  ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน
โบนัส  และอื่นๆ

46 ช่างตัด ชาย 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง บจก.เอส.ว.ีเอ. เอ็นจิเนียร่ิง
พนักงาน จป.วชิาชีพ ชาย 18 ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตามตกลง 54 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วศิวกร ชาย 18 ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 4 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 087-6002746

ประเภทกจิการ  ติดต้ังโครงสร้าง ออกแบบ รับเหมา
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

47 ที่ปรึกษาด้านการเงิน ช/ญ 18 - 40 ม.6 - ป.ตรี 30 10,000-15,000 บจก.วเีค 53 
111/12/1 ม.2 ต.โสธร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-535153
ประเภทกิจการ  ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
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ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กมุภาพนัธ์  2563
ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้

48 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 20 9,750 บาท บจก.อควาเฟธ
พนักงาน QC หญิง 18 ขึ้นไป ม.6 - ปวช. 3 9,750 บาท 169 ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
แม่บ้าน หญิง 30 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 1 9,750 บาท เบอร์โทรศัพท ์ 061-4088709

ประเภทกิจการ  อุปกรณ์ด าน้ า
สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

49 วศิวกร QC ชาย 23 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.เคแอลเค โปรดักส์
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 36 ป.6 ขึ้นไป 10 ตามตกลง 20/3/1 ม.3 ต.คลองเปรง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 25 ขึ้นไป ป.6 - ม.6 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 081-1701789
ช่างเทคนิค ชาย 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 4 ตามตกลง ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เจ้าหน้าที่สโตร์ ชาย 20 ขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

50 พนักงานขับรถบริหาร ชาย 20 - 40 ม.3 ขึ้นไป 1  - บจก.กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ขึ้นไป 5  - 1/2 ม.22 ตศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
ผู้จดัการซ่อมบ ารุง ชาย 35 - 45 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  
ผู้จัดการขาย/วางแผน ชาย 35 - 45 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  038-593028-33

สวสัดิการ รถรับ-ส่ง, โบนัส, ชุดฟอร์ม, กองทุนต่างๆ
51 QA,QC MGR ช/ญ 30-45 ปวส.-ป.โท 1  - บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม จ ากัด

PE Supervisor ชาย 30-45 ปวช.-ป.ตรี 1  - 2/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
PE Staff ชาย 20-35 ปวช.-ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท ์038-587428-9
QA Staff ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ - ผลิตอะไหล่รถทางการเกษตร
Store Staff ชาย 18-35 ป.4 ขึ้นไป 2  - สวสัดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18-35 ป.4 ขึ้นไป 10  -
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