ประเภทกิจการ

1 รานคุณพลา เดชาปริยวิภา
จําหนาย
71 ม.6 ซ.บางทราย 28 ถ.สุขุมวิท
อาหารทะเล
ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.089-945-9951
E-mail.2 บริษัท โปรไลเดอร เทค จํากัด
จําหนายแมคโคร
121/34 ม.5 ต.บานสวน
เครน ซอมบริการ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
นําเขาสงออก
โทร.099-451-6323
E-mail. Ketsri-ning@hotmail.com
3 รานสมตํา โรงพยาบาลเอกชล 2
รานอาหาร
31/2 โรงพยาบาลเอกชล 2 ถ.อางศิลา
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.091-473-9959,097-325-9554
E-mail.4 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หนวยงานรัฐ
จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถ.มนตเสวี ต.คลองตําหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-277-877
E-mail.-

ตําแหนงงาน

1.พนักงานขับรถ(สงอาหารทะเลตางจังหวัด)
2.พนักงานยกสินคา(อาหารทะเล)

เพศ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

626 124 30 472
1 1
20-45
3 3
15-45

ไมจํากัดวุฒิ
ไมจํากัดวุฒิ

400/วัน
400/วัน

25-45

ไมจํากัดวุฒิ

9,500

ทํางาน จ.-อ.(เลือกหยุด 1 วัน/สัปดาห)
ทํางานเวลา 08.00-18.00 น.
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนตสวนบุคคลสําหรับ
พนักงานขับรถ/ปรับเงินเดือน
ระยะทดลองงาน 1 เดือน
ทํางาน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00 น.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
สามารถทํางานตางจังหวัดไดมีเบี้ยเลี้ยง
และที่พักให/โบนัส

20-50

ไมจํากัดวุฒิ

300-400/วัน

ทํางาน จ.-ส.(เวลา 06.00-15.30 น.)
ระยะทดลองงาน 3 เดือน /ปรับเงินเดือน

20+

ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร

18,000

ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

1.กรรมกรทั่วไป
(ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร)

3

1.แมครัวและผูชวย

2

1.นักสังคมสงเคราะห
หมดเขต 12 ตุลาคม 2560

1

ชาย หญิง

ไมระบุ

ชื่อสถานประกอบการ

จํานวน

ลําดับที่

ตําแหนงงานวางประจําเดือน ตุลาคม 2560
โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

3

Page 1

2

1

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

5 บริษัท ลิลลี่ โทเบกา จํากัด
ผลิตขนมขบเคี้ยว 1.พนักงานซอมบํารุง
700/170 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
สงออก
เฟส 2 ต.บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.038-468-872-3,064-182-1162
E-mail. hrlilytobaka@litytobaka.com

15 15

6 บริษัท เวิลด เจมส คอลเลคชั่น จํากัด
จําหนายอัญมณี 1.พนักงานขายและประสานงาน
98 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-412-333
E-mail. Worldgems.recruit2015@gmail.com

30

7 กิจการรวมคา พัทยาเมืองสะอาด
17/12 ม.8 ถ.สุขุมวิท 3 ต.หนองปลาไหล
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-223-802,087-547-1301
E-mail. Hr.pml2017@gmail.com

10 10

บริการเก็บและ 1.พนักงานขับรถขยะ
คัดแยกขยะ
(ขับรถเก็บขยะทั่วเมืองพัทยา)

8 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)
จําหนายสินคา
55/3 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
ทั่วไป
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-279-201-10,033-031-520-35
E-mail. hrm05@siammakro.co.th

1.พนักงานอาหารสด
2.พนักงานจัดเรียงสินคา
3.พนักงานบริการลูกคา
4.พนักงานแคชเชียร
5.พนักงานการตลาด

5
15
2
5
2
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ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

30

5
15
2
5
2

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

23+

ปวช./ปวส./ป.ตรี
สาขาชางเทคนิค,ชางกล
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางไฟฟา

9,240+
(ตามประสบการณ)

20-45

ไมจํากัดวุฒิ

9,240

35-50

ไมจํากัดวุฒิ

400/วัน

ไมเกิน 45
ไมเกิน 45
ไมเกิน 45
ไมเกิน 45
ไมเกิน 45

ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี

9,500+
9,500+
9,500+
9,500+
9,500+

มีประสบการณเกี่ยวกับเครื่องจักรจะ
พิจารณาเปนพิเศษ
ทํางานภายใตแรงกดดันได
ทํางาน จ.-ส. หยุดทุกวันอาทิตย
เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.
บังคับโอทีถึง 2 ทุม มีอาหารฟรีให
ระยะทดลองงาน 4 เดือน หรือ 119 วัน
/โบนัส อาหารกลางวันฟรี รถรับ-สง
ทํางาน จ.-ส. หยุดทุกวันอาทิตย
เวลา 08.30-17.00 น.
ดูแลลูกคาชาวตางชาติที่เขามารับบริการ
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน
เวียดนามไดดีรักงานบริการมีความอดทน
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอรม งานเลี้ยง อื่นๆ
ทํางาน จ.-ส. หยุดวันอาทิตย
เวลา 20.00-24.00 น.
ระยะทดลองงาน 90 วัน
ประสบการณทํางาน 1 ป
มีใบอนุญาติขับขี่ ท.2
/ปรับเงินเดือน ประกันสังคม
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
/คากะ คาลวงเวลา
มีประสบการณตรงในธุรกิจคาสง คาปลีก
และธุรกิจอาหาร จะพิจารณาเปนพิเศษ
เปดทําการทุกวัน 06.00-22.00 น.

9 สํานักงานทนายกฤษณ กฤษณานุกูล
บานพักสวนบุคคล
111/111 ม.3 ต.โปง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.081-861-3828
E-mail.10 บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด มารีน จํากัด
ผลิตน้ําประปา
69 ซ.ออนนุช 64 ถ.ศรีนครินทร
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร.023-220-222,087-673-3639
E-mail.11 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
หนวยงานรัฐ
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-278-700-1

ตําแหนงงาน
1.แมบาน

1

1.ชางเทคนิค,ชางซอมบํารุง
ปฎิบัติงานที่โรงผลิตน้ําประปาแหงที่ 3
อมตะนครเฟส 8 จ.ชลบุรี

1

1.นักวิชาการสรรพสามิต
หมดเขต 20 ต.ค. 2560

1

เพศ
ชาย หญิง
1

1

1

บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน

จําหนาย
1.พนักงานขาย(โทรศัพทมือถือ)
โทรศัพทมือถือ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

30-50

ไมจํากัดวุฒิ

10,000

ทํางาน จ.-อ. ไมมีวันหยุด
สามารถพักกับนายจางได มีที่พักให
รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในบาน
และเลี้ยงสุนัข

20+

ปวส. สาขาไฟฟาและ
เครื่องกล

12,000

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ใชเอกสารประกอบวิชาชีพ ความ
ปลอดภัย หรือการฝกอบรม
/คาลวงเวลา ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม
โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

1

1

ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี
นิติศาสตร,รัฐศาสตร,
บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร
สถิติคณิตศาสตร อื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
20-55
ไมจํากัดวุฒิ

2

2

20-30

http://www.excise.go.th/chonburi

12 คุณวิรัตน ฝาชัด
81/5 ม.9 ซ.หนองกระบอก 5 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.086-062-8023
E-mail.13 ราน Mobizz
หางสรรพสินคาเซนทรัลชลบุรี ชั้น 2
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.083-394-7988
E-mail.-

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ
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18+

ปวช.+

15,000

9,000
ผานทดลองงาน 3 เดือน
ปรับเปน 10,000

สามารถพักกับนายจางไดมีที่พักให
เลือกหยุดอาทิตยละ 1 วัน
ไมมีเวลาทํางานถาทํางานบานเสร็จ
สามารถพักไดเลย

9,000+

เลือกหยุดสัปดาห 1 วันไมตรงกับ
กับวัน ส. อา. และวันนักขัตฤกษ
เวลาทํางาน 10.00-22.00 น.
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
/คาคอมมิชชั่น

อายุ(ป)

1.Coaching Manager
ลักษณะงาน บริหารงานบุคคล
สถานที่ทํางาน: บจก.วิสดอม จีพี

5

5

20-35

ม.6+

15,000

1.พนักงานฝายซอมบํารุง
2.เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
3.พนักงานฝายผลิต
4.พนักงานฝายสโตร

10
2
10
2

10
2
10
2

18+
18+
18+
18+

ม.3,ปวช. สาขาชาง
ม.3,ปวส.ทุกสาขา
ม.3,ปวส.ทุกสาขา
ม.3,ปวส.ทุกสาขา

1.ผูจัดการรานฝกหัด
5
2.พนักงานประจําสาขา
5
3.พนักงานรานกาแฟ
5
4.พนักงานลูกคาสัมพันธ
5
5.พนักงานสงอาหารนอกสถานที่
5
1.พนักงานฝายผลิต
50
2.เจาหนาที่ธุรการ
5
3.วิศวกรวิจัยและพัฒนา ประจําโรงงาน ชลบุรี 4
4.ชางบํารุงรักษา/ชางไฟฟา ประจําโรงงาน
6
5.วิศวกร ประจําโรงงาน
7
6.หัวหนางานแผนกบัญชี
1
7.Production Control Supervisor
2
8.ผูจัดการ QMR ประจําโรงงาน
1
9.QC Control Supervisor
1
อุตสาหกรรมยาสูบ 1.พนักงานขาย
2

5
5
5
5
5
50

18+
15+
15+
15+
15+
18+
18+
20+
20-35
20+
35+
35+
36+
30+
25-40

ป.ตรี
ม.3+
ม.3+
ม.3+
ม.3+
ม.3-ม.6
ปวช.+
ปวส./ป.ตรี สาขายาง
ปวช.+
ปวช.-ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.+
ป.ตรี
ปวส.+
ปวส.+

9,240+
9,240+
9,240+
9,240+
(ตามประสบการณ)
15,000
9,600
9,600
9,600
9,600
308/วัน
9,000-11,000+
16,000+
9,500-11,000+
16,000+
22,000+
22,000-40,000+
22,000-40,000+
22,000-40,000+
25,000-70,000

14 บริษัท วิสดอม จีพี จํากัด
บริการจัดหางาน
158 ถ.ศรีราชานคร ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.091-414-0044
E-mail. Kae_1152@hotmail.com
15 บริษัท ไทยเทคนิคคอล นันวูเวน จํากัด
ผลิตใยสังเคราะห
199/7 ม.3 ถ.พานทอง-บานบึง
ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.035-445-004-005,038-443-936
E-mail.16 ราน แมคโดนัลด สาขาเซนทรัลชลบุรี
รานอาหาร
ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.085-488-0513
E-mail.17 บริษัท แปซิฟค รับเบอรเวิรคส จํากัด
ผลิตชิ้นสวนยาง
156 ม.2 ต.บอกวางทอง
สําเร็จรูปและ
อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270
พลาสติก
โทร.033-002-461-4,090-678-8361
E-mail. chadaporn@pacific-rubber.com

18 บจก. เจที อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด)
417/58 ม.9 ถ.อรุณโณทัย ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร.094-489-0483
E-mail. motniyom@jti.com

ตําแหนงงาน

เพศ
ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ชาย หญิง

5
4
6
7
1
2
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1
1
2

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ
ทํางาน จ.-ศ. หยุด ส. และ อา.
เวลาทํางาน 09.00-17.00 น.
สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได
/ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันชีวิต
ทองเที่ยวประจําป
ทํางาน จ.-ส. หยุดวันอาทิตย
สามารถเขากะได บังคับทําโอที
/ประกันสังคม โบนัสตามผลงาน
หอพักพนักงาน เบี้ยขยัน คากะ
คาลวงเวลา อื่นๆ
โบนัส เงินตอบแทนตามผลงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต
คาเดินทาง อาหารฟรี รางวัลอายุงาน
คารักษาพยาบาล กิจกรรมการแสดง
ชุดฟอรมพนักงาน ประกันสังคม คากะ
เบี้ยขยัน โบนัส เงินชวยเหลือ
วันหยุดพักผอนประจําป หอพักฟรี
อาหารฟรีสําหรับพนักงานยื่นเครื่อง
เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน

คาโทรศัพท เบี้ยขยัน
เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน
เวลาทํางาน 8.00-17.00 น.

19 บริษัท ลอกซเลย จํากัด (มหาชน)
102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10600
โทร.02-348-8171,084-700-5999
E-mail.20 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ
872 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสรอย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.089-249-4129,062-875-4895
E-mail.21 มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร.038-102-126,038-102-222

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

บริการ
โทรคมนาคม

1.เจาหนาที่ฝายเทคนิค
สถานที่ทํางาน ต.หวยใหญ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

1

ธนาคาร

1.พนักงานขนสงทรัพยสิน ประจําศูนยชลบุรี

15 15

มหาวิทยาลัย

1.นักประชาสัมพันธ
หมดเขต 16 พฤศจิกายน 2560

1

22 บริษัท ชินเฮือง จํากัด
ผลิตชิ้นสวน
78/1 ม.5 ต.หนองซ้ําซาก
อิเลคทรอนิกส
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-444-030-4
E-mail.23 รานสปารถยนต ครบวงจร
บริการลางรถ
ปม ป.ต.ท.ขาวหลาม กม.1 ขาเขาหาดบางแสน
ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.091-710-4272
E-mail.-

1.ชางซอมแมพิมพโลหะ
2.ชางซอมแมพิมพพลาสติก Supervisor
3.พนักงานคุมเครื่อง Wire cut

1
1
3

1.ผูจัดการราน
2.พนักงานประจําราน

1
4

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

1

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

18+

ปวช.-ปวส.

9,000+

ไมเกิน 40

ม.3+

9,000+
(ตามตกลง)

18-60

ป.ตรี

ตามกฎหมาย

ผานการเกณฑทหารแลว
ทํางาน 5 วัน หยุด 2 วัน
ประกันสังคม วันหยุดพักผอนประจําป
โบนัส คาลวงเวลา
ประกันภัยในการทํางาน
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนตไมนอยกวา 1ป
ไมเคยมีประวัติอาชญากรรม
ตองมีบุคคลค้ําประกัน
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ทํางาน จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น.
ตามกฎหมาย

21+
28+
21+

ม.3/ปวช./ปวส.+
ปวช./ปวส.+
ปวส.ชางกล

9,240+
10,000+
10,000+

สามารถทํางานลวงเวลาได/คาครองชีพ
เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาอาหาร คากะ
คาอาหารชวงOT โบนัสปละ 2 ครั้ง
หยุดสัปดาหละ 1 วัน

20+
20+

ปวส.+
ไมจํากัดวุฒิ

10,000+
9,000+

คาเชาบาน คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม

www.buu.ac.th

1
1
3
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1
4

24 ศรีรุงเรืองแมชชีนแอนดทูลส จํากัด
จําหนายเครื่องมือ
888 ม.4 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี ต.หนองไมแดง
อุตสาหกรรม
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-743-414-21,062-684-6549
E-mail.25 บริษัท กา จิน เทค จํากัด
ผลิตชิ้นสวน
18/22 ม.2 ต.หนองชาก
อิเลคทรอนิกสและ
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
ไฟฟา
โทร.038-196-253-4
E-mail. Uraiwan_gajin@hotmail.co.th
26 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด
บริการเครติต
49/1 ม.1 ต.หวยกะป
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-192-193-5
E-mail.27 บริษัท บานสิริศา จํากัด
อสังหาริมทรัพย
39/38 ม.2 ต.เขาไมแกว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.087-363-6491,038-119-118
E-mail.-

28 บานกลับหัวพัทยา
31/48 ม.2 ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร.096-790-9646,098-361-1466
E-mail.-

ตําแหนงงาน

เพศ
ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

1.เจาหนาที่ธุรการประสานงานขาย
2.Supervisor Engineer

2
1

2
1

23-35
23-35

1.ชางแมพิมพปมโลหะขึ้นรูป
2.Leader

4
2

4
2

25-38
25-38

ม.3+
ม.3+

18+

ม.3+

1.พนักงานการตลาดบัตรเครติด
สาขา บิ๊กซีช ลบุรี (แยกคีร)ี
สาขา โรบินสัน ศรีราชา
สาขา โลตัสพัทยาเหนือ
สาขา โลตัส บานบึงชลบุรี
1.วิศวกรโยธา/เจาหนาที่ประเมินราคา
2.โฟรแมน
3.ฝายวางแผนการตลาด
4.เจาหนาที่ขาย
5.ฝายบัญชีและการเงิน
6.คนสวน
7.แมบาน
สถานที่ทองเที่ยว 1.เจาหนาที่การตลาด

ชาย หญิง

วุฒิการศึกษา
ปวส.-ป.ตรี
ป.ตรี วิศวกรรม

15

15

3
4
1
10
5
2
2
1

3 20-30 ปวส.ป.ตรี กอสราง/โยธา
4
24+
ปวส.ป.ตรี กอสราง/โยธา
1
30+
ป.ตรี การตลาด
10 20-25+ ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ
5
20+ ปวส.-ป.ตรี บัญชี/การเงิน
2
20+
ไมจํากัดวุฒิ
2
20+
ไมจํากัดวุฒิ
1
18+
ไมจํากัดวุฒิ
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อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

12,000-15,000+ คาครองชีพ โบนัส เที่ยวสัมมนาประจําป
ชุดยูนิฟอรม ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
15,000+
คาตําแหนง คาเสื่อมรถยนต คาโทรศัพท
คาน้ํามัน อื่นๆ ทํางาน จ.-ศ.
เวลา 08.30-17.30 น.
10,000+
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
10,000+
ระยะทดลองงาน 4 เดือน ทํางาน จ.-ส.
เวลา 08.00-17.00 น./คาอาหาร
คาน้ํามัน เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอรม โบนัส
ตรวจสุขภาพประจําป งานเลี้ยง อื่นๆ
9,000+
คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม
รักงานบริการและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน
12,000-15,000+
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
12,000-15,000+ คาน้ํามัน คาที่พัก โบนัส ประกันสังคม
15,000+
ทองเที่ยวประจําป อื่นๆ
15,000+
เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน
15,000+
เวลาทํางาน 09.00-18.00 น.
9,240+
9,240+
8,000+
ประกันสังคม

29 หมูบานจัดสรรมณีรินทร กรีนพารค
อสังหาริมทรัพย
69/26 ม.5 ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.062-596-4624
E-mail. Manoorin.greenpark@gmail.com
30 บริษัท ปอบปูลา โปรดักส จํากัด
ผลิต
168 ม.1 ต.มาบไผ
โฟมกันกระแทก
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-158-107
E-mail. Popula.branbueng.co.th
31 บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด
ผลิต
44/2 ม.8 ต.โปง
ชิ้นสวนยานยนต
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-227-301-2
E-mail.32 บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
จําหนายรอกและ
77/45-46 ม.10 ต.นาปา
เครนไฟฟา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.029-791-404,038-786-970-2
E-mail. kci@cranekci.com
33 บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี กรุป จํากัด
ผลิตชิ้นสวน
83/49 ม.10 ต.หนองขาม
อิเลคทรอนิกส
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.033-005-130
E-mail.-

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

1.ชางสาธารณูปโภค

1

1

27-45

ปวช.-ปวส. ไฟฟา

12,000

ประกันสังคม
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

1.ชางไฟฟากําลัง

3

3

21+

ปวส.ไฟฟากําลัง

10,000

ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
ประสบการณทํางาน 1 ป
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

1.พนักงานทั่วไป

50

18-35

ป.6+

9,240

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม รถรับ-สง เบี้ยขยัน
คาเชาบาน ประกันอุบัติเหตุกลุม

1.พนักงานขับรถ+ผูชวยชาง

1

20-40

ป.6-ม.3

10,000

ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม คาลวงเวลา
โบนัส เบี้ยขยัน ที่พัก อื่นๆ

1.ชางไฟ (งานเดินสายไฟ)
2.Electrical Supervisor
3.ชางไฟฟาทั่วไป

1
1
2

25-35
30-40
25-35

ปวส.ไฟฟา
ป.ตรี
ปวส.ไฟฟา

18,000+
35,000-45,000
15,000

ระยะทดลองงาน 4 เดือน
ประสบการณทํางาน 3 ปขึ้นไป
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
คาโทรศัพท คาอาหาร คาลวงเวลา
ทํางาน จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น.

50

1

1
1
2
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34 บริษัท ดีดีรถสวย จํากัด
31/1 ม.4 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.086-353-9995
E-mail.35 บริษัท เอ็น อาร จี สตีล จํากัด
249/89 หมูบานชมบึง ม.3 ต.หนองชาก
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-161-843,061-745-4241
E-mail.36 กิจการรวมคา พัทยาเมืองสะอาด
17/12 ม.8 ซ.สุขุมวิท 3 ต.หนองปลาไหล
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-223-802
E-mail. Hr.pml2017@gmail.com
37 บริษัท ศรีรุงเรืองแมชชีน แอนดทูลัส จํากัด
888 ม.4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-215-728
E-mail. Hr_cdc@jsr.co.th
38 บริษัท แอมเวิลด (ประเทศไทย) จํากัด
99/199 ม.2 ซ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.081-682-1991
E-mail. Naramit_ycc@group.co.th

ตําแหนงงาน

จําหนายรถยนต 1.พนักงานบัญชี
มือสอง
2.เจาหนาที่ธุรการ

1
1

รับเหมากอสราง 1.ชางเชื่อม/ชางประกอบ

5

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1
1

5

บริการคัดแยกขยะ 1.พนักงานขับรถ

10 10

จําหนายอุปกรณ 1.เจาหนาที่ธุรการประสานงาน
และเครื่องมือ
อุตสาหกรรม 2.Supervisor Application Engineer
ประสบการณทํางาน 5 ปขึ้นไป มีคาตําแหนง
คาน้ํามัน ตาตําแหนง คาชํานาญการ
บริการอพารทเมนท 1.ชางซอมบํารุงอาคาร
หอพัก
2.ธุรการอพารทเมนท

2

2

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

18+
18+

ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
ปวส.ป.ตรี สาขาคอมฯ

20,000
15,000

ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.30-17.30 น.
หยุดทุกวันอาทิตย/ปรับเงินเดือน
ประกันสังคม ประสบการณทํางาน 1 ป+
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

18+

ไมจํากัดวุฒิ

350/วัน

35-50

ไมจํากัดวุฒิ

400/วัน

เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน
ทํางานเวลา 08.00-17.00
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป
/ที่พัก ปรับเงินเดือน ประกันสังคม
คาลวงเวลา
ทํางาน จ.-ส. เวลา 20.00-04.00 น.
ระยะทดลองงาน 90 วัน
ที่พัก โบนัส ประกันสังคม

25-35

ปวส.-ป.ตรี

15,000

1

1

30-40

ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรม

33,000

2
2

2

23-45
23-45

ม.3-ปวส.
ปวส.-ป.ตรี

15,000+
10,000+
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2

ทํางาน จ.-ศ. หยุด เสารเวนเสาร
เวลา 08.00-17.30 น.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ระยะทดลองงาน 4 เดือน/ปรับเงินเดือน
โบนัส ประกันสังคม เบี้ยขยัน คาครองชีพ
เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน
ทํางานเวลา 08.30-17.30 น.
คาโทรศัพท คาลวงเวลา คาน้ํามัน
ประกันสังคม

39 บริษัท มินิเกรท แพ็คกิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
ฉีดเม็ดพลาสติก
100 ม.6 ต.หนองบอนแดง
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-192-623-6
E-mail. kritsanabunnak9@gmail.com
40 รานอาหาร แบมบูชีส
รานอาหาร
447 ม.5 ซ.วัดโพธิ์ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.089-988-3096,094-120-0537
E-mail.41 กลุมบริษัท ดัชมิลล
จําหนายผลิตภัณฑ
ศูนยกระจายสินคาชลบุรี 7/53 ม.9 ต.นาปา
นม
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.089-925-7663,084-751-6610
E-mail.42 สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี
หนวยงานรัฐ
200/10 ม.2 ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-467254 ตอ 12
E-mail. Cpd_chonburi@cpd.go.th
43 บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จํากัด
จําหนายสินคา
121/5-6 ม.1 ต.เสม็ด
อุปโภคบริโภค
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.088-022-9661
E-mail.-

ตําแหนงงาน
1.พนักงานฝายผลิต

30

1.พนักงานเสิรฟอาหาร
2.แมครัว/พอครัว

2
2

1.พนักงานขายหนวยรถเงินสด
2.พนักงานขับรถสงสินคา

10
10

1.พนักงานขับรถ
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2560

1

1.แมบาน

1

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

30

18+

ป.6+

308/วัน

ระยะทดลองงาน 4 เดือน
ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
เบี้ยขยัน รถรับ-สงพนักงาน

2

20-35
35-40

ไมจํากัดวุฒิ
ไมจํากัดวุฒิ

300/วัน
300/วัน

ระยะทดลองงาน 3 เดือนไมมีวันหยุด
ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส

ม.6-ป.ตรี
ป.6+

23,000-29,000
17,000-18,000

18+

ป.6+

10,800

ประกันชีวิต กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คารักษาพยาบาล ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอรม ทุนการศึกษาบุตร
โบนัส อื่นๆ
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนตสวนบุคคล

25-40

ไมจํากัดวุฒิ

7,000

2

10 ไมเกิน 40
10 ไมเกิน 40

1
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1

หยุดทุกวันศุกร ทํางานเวลา
9.30-18.00 น.
ประกันสุขภาพ Bupa ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

44 บริษัท เดบโบราห เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ทาสีอุตสาหกรรม
อาคารทะเวทองทาวเวอรชั้น 1201 ชั้น 12
53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-491-844,085-096-1278
E-mail.45 หางสรรพสินคาโรบินสันชลบุรี เซนทรัลชลบุรี หางสรรพสินคา
55/88-89,55/91 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.064-456-6365

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

20+
20+
20+
20+
20+
20+
20-35

ป.ตรี วิศวกรรม
ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา
ไมจํากัดวุฒิ
ไมจํากัดวุฒิ
ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา
ไมจํากัดวุฒิ
ม.3+

15,000+
600/วัน
350/วัน
350/วัน
600/วัน
350/วัน
รายไดรวม
10,000-15,000

บานพัก รถรับสง ประกันสังคม
โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป
งานเลี้ยง อื่นๆ

1.วิศวกรไฟฟา
2.ชางไฟฟา
3.ชางพนสี/ชางพนทราย
4.ชางยนต
5.ชางไฟฟา
6.พนักงานขับรถ
1.เจาหนาที่แคชเชียร/รับชําระเงิน

1 1
2 2
10 10
1 1
2 2
1 1
5

5

1.พนักงานฝายผลิต
สถานที่ทํางาน สระบุรี

20

20 ไมเกิน 30

ม.6+

320/วัน

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
เบี้ยขยัน คารักษาพยาบาล ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุกลุม รถรับ-สง

3
1
1
1
1
1
1
20

ป.6+
ป.6+
ป.6+
ป.6+
ป.6+
ป.6+
ป.6+
ม.3+

9,240+
9,240+
9,240+
9,240+
9,240+
9,240+
9,240+
308/วัน

ประกันสังคม ประกันชีวิต
ชุดยูนิฟอรม โบนัส ปรับเงินเดือน ที่พัก

คาลวงเวลา โบนัส ประกันสังคม
คารักษาพยาบาล

E-mail. cdgrecruitmenteastern@central.co.th

46 บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (โรงงานหนองแค) ผลิตและจําหนาย
75 ม.2 ต.ไผต่ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี 10140 ยางรถยนต
โทร.036-325-101-6
E-mail.47 สนามกอลฟเขาเขียวคันทรี่คลับ
สนามกอลฟ
220/15 ม.12 ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-318-000 ตอ 194
E-mail.-

48 บริษัท สหวัฒนา โปรบิวด จํากัด
351/66 ม.12 ต.ทุงสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.033-002-205
E-mail.-

1.พนักงานกอสราง
3
2.พนักงานลางจาน
1
3.พนักงานแมครัวอาหารหวาน
1
4.พนักงานแมครัวอาหารญี่ปุน
1
5.พนักงานเสริฟอาหาร
1
6.พนักงานขายของประจําซุมน้ํา
1
7.พนักงานซอมบํารุงรถกอลฟ
1
บริการจัดหางาน 1.พนักงานฝายผลิต
20
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมปนทอง
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18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18+

คากะ คาครองชีพ เบี้ยขยัน รถรับ-สง
คาอาหาร คาลวงเวลา

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

49 บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด
333/143 ม.3 ต.บอวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.033-045-999
E-mail. hrmh04@magahome.co.th
50 บริษัท ถุงเงินซัพคอนเทค จํากัด
159/25 ม.6 ต.หนองไมแดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.086-355-4163

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

10
5

18-35
30-45

ม.3+
ม.3-ป.โท

9,300
16,000

18+

ไมจํากัดวุฒิ

12,000

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป
เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน
ระยะทดลองงาน 4 เดือน
ปรับเงินเดือน โบนัส คาครองชีพ อื่นๆ
ทํางาน จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น.

จําหนายสินคา 1.พนักงานขาย
อุปโภคบริโภค 2.ผูจัดการแผนก

10
5

บริการจัดหางาน 1.คนสวน
สถานที่ทํางาน อมตะนครชลบุรี

1

บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน

1

1

40-50

ป.6+

9,000

เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน
ที่พักหากตองการ

ผลิตอุตสาหกรรม 1.พนักงานฝายผลิต
ควบคุมและจายไฟ

10

10

20+

ม.6+

308/วัน
รายเดือน 9,240

ระยะทดลองงาน 119 วัน
เบยขยัน คาอาหาร คาครองชีพ
คากะ คาเดินทาง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คารักษาพยาบาล

บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน

1

1

20-40

ไมจํากัดวุฒิ

6,000

ทํางานทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
ลาไดหากมีความจําเปน
สามารถพักกับนายจางไดมีที่พักให
/ปรับเงินเดือน โบนัส

1

E-mail.-

51 คุณประกายทรัพย เจนนาวี
38/33 ม.19 ต.บางประกง
อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร.081-762-3989
E-mail.-

52 บริษัท เวฟเครสท (ประเทศไทย) จํากัด
700/83 ม.1 ต.บานเกา
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร.038-468-957 ตอ 101
E-mail.-

53 คุณอรฤดี ถิ่นปรีดา
22/109 ม.2 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.084-979-7976
E-mail.-
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อายุ(ป)

1.ผูชวยผูจัดการสาขาฝกหัด
2.หัวหนาพนักงาน/พนักงานประจําสาขา
รานเปดใหม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี

5
10

5
10

23+
18-40

ป.ตรี
ม.3+

15,000+
11,000+

คาคอมมิชชั่น คาอาหาร โบนัส
ทิป เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจําป ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

1.เจาหนาที่การตลาดสินเชื่อเคหะ

5

5

18+

ปวช.-ป.ตรี

12,000+

ทํางาน จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น.
สามารถเดินทางไปพบลูกคาในจังหวัด
ชลบุรีได มีรถยนตสวนบุคคลและใบขับขี่
/คารักษาพยาบาล คาคอมมิชชั่น

ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานทั่วไป,พนักงานขาย
พลาสติกสําเร็จรูป

10

10

22-30

ม.6-ป.ตรี

9,240

ทํางานวัน จ.-ศ. และวันเสารเวนเสาร
ระยะทดลองงาน 119 วัน
/ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

ผลิตหมอนและที่ 1.ชางไฟฟาอุตสาหกรรม
นอนยางพารา

2

20-40

ปวส.+ สาขาชางไฟฟา
(มีใบ กว. ไฟฟา)

400/วัน

ทํางานวัน จ.-ส.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป
ระยะทดลองงาน 90 วัน/ปรับเงินเดือน
โบนัส ประกันสังคม คาเดินทาง คาน้ํามัน

อสังหาริมทรัพย 1.เจาหนาที่ธุรการ
(Part Time และ Full Time)

2

25-45

ปวส.-ป.ตรี

40/ชม.
12,000/เดือน

รานอาหาร

ธนาคาร

ตําแหนงงาน

เพศ
ไมระบุ

54 รานขาวขาหมูยูนนาน (ส.ขอนแกน)
ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.062-605-0357,062-605-0350
E-mail.55 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
726/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสรอย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-377-7988,097-946-5885
E-mail.56 บริษัท จีแอล ซัพพลาย จํากัด
104/31 ม.4 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-116-420-1
E-mail. jakkawal@gl-supply.com
57 บริษัท เวย ฮาว โมลล จํากัด
16/1 ม.6 ต.หนองขางคอก
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.086-823-9421
E-mail. woeihaomold@163.com
58 หองพัก ซีแซนดทรี
108/21 ถ.หาดวอนนภา ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.086-883-1484,095-639-2894
E-mail.-

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ชาย หญิง

2
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2

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

59 บริษัท สยามริคเกนอินดัสเตรี้ยล จํากัด
700/361 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-465-184-93 ตอ 100
E-mail. hr02@siamriken.com

ผลิตแหวนลูกสูบ 1.หัวหนาสวนฝายขายทั่วไป
2.หัวหนาสวนฝายขาย OEM
3.พนักงานบัญชี (Stock)
4.พนักงานบัญชี (Invoice)
5.พนักงานฝกอบรม
6.วิศวกร New Model
7.พนักงานขับรถนายญี่ปุน
รับเหมากอสราง 1.Civil Supervisor (QA,QC)

1
1
1
1
1
1
1
2

1.ผูชวยแมครัว/พนักงานเสิรฟ

ประเภทกิจการ

60 บริษัท สวอต คอนสตรัคชั่น จํากัด
209 ม.2 ต.ทุงสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-352-593
E-mail. sc@swotcom.com
61 รานอาหารชาบู ชาบู นางใน
รานอาหาร
209/25-26 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.082-454-6751
E-mail.62 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ผลิตเครื่องสําอาง
789/159 ม.1 ถ.สายหนองคอ-แหลมฉบัง
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-348-512,038-348-461
E-mail. Naphat_m@snjinter.com
63 บริษัท น้ําปลาพิไชย จํากัด
ผลิตเครื่องปรุงรส
129 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.038-391-531-4
E-mail. chatkanya@pfs.co.th

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ตําแหนงงาน

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

1
1
1
1
1
1
1

21-40 ป.ตรี การจัดการ/การตลาด
21-40 ป.ตรีเครื่องกลอุตสาหกรรม
21-40
ป.ตรี สาขาบัญชี
21-40
ป.ตรี บริหาร-บัญชี
21-40
ป.ตรี บริหารทั่วไป
21-40 ป.ตรีเครือ่ งกลอุตสาหกรรม
21-40
ม.3+
25-50 ปวส.กอสราง,ชางสํารวจ

35,000
35,000
14,000
14,000
14,000
18,000
ตามตกลง
15,000

ทํางานวัน จ.-ศ. เวลา 7.30-16.30 น.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
รถรับสง คารักษาพยาบาล ประกันชีวิต
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล
คาลวงเวลา โบนัส อาหารกลางวัน
เครื่องแบบพนักงาน อื่นๆ
ทํางาน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00 น.
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
/ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
คาลวงเวลา

3

3

18-30

ไมจํากัดวุฒิ

300/วัน

เวลาทํางาน 09.30-21.00 น.
ระยะทดลอง 1 เดือน
/ที่พัก ปรับเงินเดือน

1.พนักงานคลังสินคา
2.พนักงานฝายผลิต
3.พนักงานผสมครีม

2
5
5

2
5
5

18+
18+
18+

ม.3-ม.6
ม.3-ม.6
ม.3-ม.6

9,240+
9,240+
9,240+

1.พนักงานบรรจุ
2.ชางไฟฟา
3.พนักงานทําน้ําปลา
4.จป.วิชาชีพ
5.พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)

5
1
2
1
1

5
1
2
1
1

18+
18+
18+
18+
18+

ม.3+
ปวช.-ปวส. ไฟฟา
ม.3+
ป.ตรี อาชีวะอนามัย
ม.3+

9,240+
10,000+
9,240+
15,000+
9,240+

คารถ โบนัสประจําป กองทุนสํารอง
ปรับเงินเดือนประจําป
สหกรณออมทรัพย ชุดฟอรมพนักงาน
สวัสดิการเยี่ยมไข
ทํางาน จ.-ศ. หยุด ส. อา.
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
เบี้ยขยัน สินคาราคาพนักงาน
ระยะทดลองงาน 119 วัน

2
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ตําแหนงงาน

64 บริษัท เอ็ม-ฟอรซ จํากัด
1.ผูชวยชาง
152/117 ม.7 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.094-482-7199,088-174-1139
E-mail.65 บริษัท บิ๊ก คาเมลา คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) จําหนายกลอง/ 1.พนักงานขายมือถือ
55/88-89 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
มือถือ
ประจําสาขาเซนทรัลชลบุรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.063-202-6986,063-202-6987
E-mail.-

5

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

5

3
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3

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

20+

ม.3+

9,240+

โบนัส ประกันสังคม วันหยุดประจําป
ชุดฟอรมพนักงาน

18-35

ม.6+

9,300+

คาคอมมิชชั่น คาลวงเวลา
การันตรีรายได 12,000 บาท/เดือน

