1 โรงพยาบาลเอกชล 2
ถ.บางแสนอางศิลา ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.091-473-9959,097-325-9554
E-mail.2 บริษัท เจริญอิฑฒออโตเซอรวิส จํากัด
39/1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.081-122-7110
E-mail.3 บริษัท โกลบอล อารคิเทคเชอรัล จํากัด
158/35-37 ม.5 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.033-047-133,089-939-6600
E-mail. C.pangdee@permasteelisagroup.com
4 บริษัท ใจแอนทเครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
551/68 ม.3 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.099-294-5222
E-mail. Jirapong.sale@giantcrane-engineering.com
5 บริษัท เพ็ชรประสิทธิ์ แอลพีจี จํากัด
69 ม.7 ต.หนองขางคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร.092-426-5383
E-mail. Kiss.umiss02@gmail.com

ประเภทกิจการ

โรงพยาบาล

ตําแหนงงาน

1.ผูชวยแมครัว

เพศ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

449 128 23 298
1
1
20-45

ไมจํากัดวุฒิ

300-400/วัน

ทํางานวัน จ.-ส.เวลา 06.00-15.30 น.
ระยะทดลองงาน 3 เดือน

20-30

ไมจํากัดวุฒิ

400-วัน

ปวช. ขึ้นไป
ปวช./ปวส.ชางกลโรงงาน
ชางอุตสาหกรรม

10,000+
10,000+

ทํางานวัน จ.-ส. เวลา08.00-17.30 น.
มีใบอนุญาติขับขี่รภยนตสวนบุคคล
ประสบการณทํางาน 3 ป
ระยะทดลองงาน 7 วัน/ปรับเงินเดือน
ประกันสังคม
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ทํางานวันจ.-ศ.ระยะทดลองงาน 195วัน
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป
/ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
คาอาหาร กองทุน ประกันชีวิต อื่นๆ
ทํางานวัน จ.-ส.เวลา 08.00-17.00น.
ระยะทดลองงาน เดือน
/ปรับเงินเดือน คาที่พัก คาลวงเวลา
โบนัส เครื่องแบบพนักงาน ปรับเงินเดือน

ชาย หญิง

ไมระบุ

ชื่อสถานประกอบการ

จํานวน

ลําดับที่

ตําแหนงงานวางประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

บริการซอมรถยนต 1.พนักงานขับรถซื้ออะไหล

1

1

ผลิตประกอบแผง 1.QC machining
โครงสรางอลูมิเนียม 2.ชางCNC Operator

1
3

3

20-40
20-45

บริการซซอมบํารุง 1.ชางเทคนิค/ชางซอมบํารุง
เครนอุตสาหกรรม

6

6

18+

ไมจํากัดวุฒิ

10,000

ปมแกส,ปมน้ํามัน 1.พนักงานบัญชีและการเงิน

1

22-38

ป.ตรี สาขาบัญชี

12,000-15,000

1
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1

ถามีรถยนตสวนตัวจะพิจารณาเปนพิเศษ
ทํางานวันจ.-ส.เวลา 08.00-17.00น.
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
/ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

6 ศูนยคุมองชลบุรี (พานทอง)
88/1 ม.2 ต.หนองกะขะ
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.099-110-9585
E-mail.7 บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ จํากัด
988/114-6 ม.9 ต.หนองนาง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร.038-494-510,081-592-4591
E-mail. gale@laemchabangimex.com
8 บริษัท ฮัวเหมย (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
158/10 ม.1 ต.มาบไผ
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-151-696-9
E-mail. personnel@huamei.co.th
9 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
29 ถ.วชิรปราการ ต.บานสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-275-663
E-mail.10 บริษัท ไพศาลกิจซิสเต็ม จํากัด
สถานที่ทํางาน รพ.มะเร็งชลบุรี 300 ม.2
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.022-772-462-4
E-mail.-

ตําแหนงงาน

สถานบันสอนพิเศษ 1.ครูผูชวยประจําศูนยคุมอง สาขาพานทอง

2

ผลิตพาเลทไมและ 1.IT Support
แปรรูปไม

1

ผลิตแมพิมพโลหะ 1.เจาหนาที่การตลาด
และปมงานขึ้นรูป 2.เจาหนาที่ซอมบํารุง
3.ผูจัดการ วางแผนการผลิต

2
3
1

หนวยงานรัฐ

1.อาจารยสอนภาษาอังกฤษ
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560

1

รับเหมากอสราง 1.สามัญวิศวกรโยธา
2.วิศวกรโครงสราง
3.ชาง SERVEY
4.ผูชวยวิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟา
5.ชางเขียนแบบ AUTOCAD

2
4
4
4
1

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

2

1

2

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

18-35

ปวส.-ป.ตรี

8,000-13,000

วันและเวลาทํางาน:
วันอ. พฤ. และ ศ.(08.30-20.00น.)
วันพ. และ ส. (08.30-17.00น.)
หยุดวัน อา. และ จ.

23-28

ป.ตรี วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร
เกรดเฉลี่ย 2.5+

15,000-20,000

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ทํางานวันจ.-ศ. และวัน ส ครึ้งวัน
ประสบการณทํางาน 3 ป
ทดลองงาน 3 เดือน/ปรับเงินเดือน
โบนัส ประกันสังคม
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
คาอาหาร คาน้ํามัน เบี้ยขยัน

1

25-40 ปวส.-ป.ตรีสาขาการจัดการ
25-45
ปวช.-ปวส. สาขาชาง
28-45 ปวส.-ป.ตรีสาขาการจัดการ

1

30-55

ป.ตรี

25,000

ประสบการณสอนภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวา 2 ป

ป.ตรี วิศวกรรม
ป.ตรี วิศวกรรม
ไมจํากัดวุฒิ
ป.ตรี วิศวกรรม
ไมจํากัดวุฒิ

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

วิศวกรรมมีใบ กว.

4
4
4
1

18+
18+
18+
18+
18+

3

2
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อายุ(ป)

15,000-18,000
15,000-16,000
20,000-25,000

11 รานโกดังยาง
จําหนายยางลอ
115/1 ถ.ขาวหลาม ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.094-256-4415,092-925-4543
E-mail.12 นายรัชสรณ จันทรวิเศษ
รับเหมากอสราง
10/10 ม.4 ถ.เลียบอางเก็บน้ําบางประชัน
ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.087-707-7156
E-mail.13 บริษัท ไฟโรจน (ทั้งซังฮะ) จํากัด
ผลิตและจําหนาย
565ญ ซ.ทาเรือพลี ต.บางปลาสรอย
เครื่องปรุงรส
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-278-512-3
E-mail.14 บริษัท เฮียบเส็ง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก. รับเหมากอสราง
27/58 ม.8 ต.บึง
ปโตรเคมี
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-320-999
E-mail. hrs@hiapseng-thailand.co.th
15 บริษัท ตงหมิง จํากัด
บริการขายเชาซอม
710/2 ชั้น 1 ต.หนองขาม
รถโฟลคลิฟ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.089-204-1378,081-916-5903
E-mail. Hr4_account@thailian.com

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

2

21+

ไมจํากัดวุฒิ

300/วัน

เบี้ยเลี้ยงวันละ 40 บาท

ไมจํากัดวุฒิ

10,000

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
/ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม

1.พนักงานประจําราน

2

ชางกอสราง

6

6

25-50

1.เจาหนาที่ขาย
2.ชางไฟฟา

1
2

1
2

1.วิศวกรโครงสราง

1

1

20-40 ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด 12,000-15,000+ ทํางานวันจ.-ส. เวลา 07.30-16.30 น.
20-30 ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟา
15,000
สามารถเดินทางทํางานตางจังหวัดไดมี
เบี้ยเลี้ยงและคาทาพัก/ปรับเงินเดือน
โบนัส ประกันสังคม คาครองชีพ
ระยะทดลองงาน 4 เดือน
18+
ป.ตรี วิศวกรรม
15,000+
ทํางานวัน จ.-ส.เวลา 08.00-17.00น.

1.เจาหนาที่คลังสินคา
2.พนักงานบัญชี
3.เจาหนาที่ธุรการ

1
2
2

1
2
2

20-45
20-45
20-45
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ปวช.+
ปวช.+
ปวช.+

9,500
9,500
9,500

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ทํางานวัน จ.-ส.เวน ส.เวลา
08.00-17.30 ทดลองงาน 3 เดือน
/ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
คาอาหาร โบนัส คาลวงเวลา กองทุน อื่นๆ

16 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด
จําหนายอาหาร
123 ม.2 ต.บานสวน
และเครื่องดื่ม
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-287-268-9
E-mail. Patarida.s@sales.thaibev.com
17 บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
จําหนายเครื่องดื่ม
888/88 ถ.บานสวน-สุขุมวิท 13 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.091-979-4555
E-mail.18 บริษัท จรูญสิงห เซอรวิส จํากัด
บริการ
85/34 ม.6 ซ.เทสบาล 7/10 ถ.สุขุมวิท
ทําความสะอาด
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-357-222
E-mail. JSC1994@hotmail.com
19 รานเครื่องดื่มนายสมชัย ธัญวงศสกุล
จําหนายเครื่องดื่ม
1/126 ม.2 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-654-7284,063-441-9693
E-mail.20 บานพักสวนบุคคล คุณเชาวณีย รังสิกวานิช บานพักสวนบุคคล
45 ม.6 ต.หนองรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.089-059--8427
E-mail.-

ตําแหนงงาน

เพศ
ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

1.เจาหนาที่ตรวจสอบ
2.เจาหนาที่ขายออนเทรด

2
3

2
3

22-30
22-35

ป.ตรี สาขาบัญชี
ป.ตรี

308/วัน
308/วัน

1.พนักงานประจําราน
ประจําสาขา:รพ.สมิติเวช ชลบุรี

5

5

18-30

ป.6+

10,000+

1.เจาหนาที่ธุรการ
2.ชางยนต
3.เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ

1
4
1

1

20-45
22-50
22-50

ปวส.สาขาบัญชี,คอมฯ
ปวช.-ปวส.
ป.ตรี

10,000+
10,000+
15,000+

ทํางานวัน จ.-ศ. เวลา 8.00-17.00 น.
ประสบการณทํางาน 2 ปขึ้นไป
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
/ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

1.พนักงานขาย
(จําหนายเครื่องดื่มใน รร.ชลกันยานุกูล)

2

2

20-25

ไมจํากัดวุฒิ

400/วัน

ที่พัก

1.แมบาน(ดูแลคนปวย)

2

2

20-55

ไมจํากัดวุฒิ

8,000-9,000

ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม อาหารฟรี 3 มื้อ

ชาย หญิง

4
1
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วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00 น.
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
/ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
คาลวงเวลา

22

23

24

25

ตําแหนงงาน

ผลิตเครื่องจักร 1.วิศวกรติดตั้ง
2.ชางติดตั้ง
3.ชางไฟฟา
4.หัวหนาแผนกผลิต
5.จป.เทคนิคชั้นสูง/วิชาชีพ
6.เจาหนาที่ฝายผลิต
7.ชางกลึง
8.ชางประกอบ
9.ผูชวยชางประกอบ
บริษัท เกลา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด รับเหมากอสราง 1.ชางซอมบํารุงไฟฟา
6/1 ถ.บานบึง-แกลง ต.บานบึง
ซอมบํารุง
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.081-572-6742
E-mail. klaoengineer@hotmail.com
บริษัท แบล็คแคนยอน จํากัด
จําหนายอาหาร 1.บาริสตา-แคชเชียร
2991/8 ม.3 ซ.101/3 ถ.ลาดพราว
และเครื่องดื่ม 2.ครัวทั่วไป
ต.คลองจั่น อ.บางกะป กทม. 10240
3.พนักงานบริการ
โทร.092-581-6551
ประจําสาขา ปตท.บางประกง 3,ปตท.บายพาส4
E-mail. Bct.recruitment2015@gmail.com
บริษัท วายเอสซี เอเชีย จํากัด
จําหนายเครื่องจักร 1.เจาหนาที่ธุรการทั่วไป
111/76 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.033-641-162
E-mail.บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด พารท จํากัด บริการทางดาน 1.ชางเทคนิค
61/12 ม.4 ต.ดอนหัวฬอ
การบํารุงรักษา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-440-113
E-mail. Por_rf@hotmail.com

1
1
1
1
1
1
2
4
5
2

เพศ
ชาย หญิง

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

1
1
1
1
1
1
2
4
5

18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
25-50

ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ป.6+

25,000+
15,000+
15,000+
20,000+
18,000+
15,000+
12,000+
12,000+
308/วัน
480-700/วัน

ชุดยูนิฟอรม คาอาหาร คาพาหนะ
เบี้ยขยัน โบนัส ประกันสังคม

18-45
18-45
18-45

ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี

10,000
9,500
9,500

20-35

ปวส.สาขาบัญชี การตลาด
คอมพิวเตอร

15,000

ทํางานวัน จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น.
ประกันสังคม โบนัส

18+

ม.3+

9,240+
(ตามประสบการณ)

สามารถทํางานประจําสาขาอมตะ
และออกไซดงานได

2

5
5
5

5
5
5

1

2

ไมระบุ

21 บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จํากัด
59/1 ม.6 ต.ทาขาม
อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.038-573-559-60,081-174-8114
E-mail.-

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

2

Page 5

ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00 น.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ประสบการณทํางาน 3 ปขึ้นไป
ระยะทดลองงาน 1 เดือน/ที่พัก
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
สามารถทํางานเปนกะได/โบนัส
คาตําแหนง เงินรางวัล คาลวงเวลา
เบี้ยขยัน ประกันสังคม อื่นๆ

26 บริษัท ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
7/152 ม.4 นิคมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.038-650-839
E-mail. recruit@rmt.ricoh.com

ผลิตเครื่องจักร 1.วิศวกรสวนชิ้นสวนผลิต
และเครื่องใชใน 2.วิศวกรสวนผลิตชิ้นสวน
สํานักงาน
3.ผูจดั การสวนประกันคุณภาพ
4.หัวหนางานสวนคลังสินคา
5.ชางซอมบํารุงเครื่อง
6.ลามญี่ปุน
7.เจาหนาที่จัดซื้อ

5
5
5
5
5
5
5

27

บริการ
1.พนักงานขับรถเทรลเลอร
ดานโลจิสติกส

10 10

บริษัท วอลเลเนียส วิลเฮลมเซน โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด

38/30 ม.10 ต.ทุงสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-401-848-50,081-940-5835
E-mail.28 บานพักสวนบุคคล นางมณี โชติสุภา
111/882 ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.089-408-9823
E-mail.29 บริษัท โอ-แคสท ไทย จํากัด
150/72 ม.9 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-347-096-97
E-mail. Air.ac@hotmail.com
30 สถานตรวจสภาพรถยนตฉลามชล
132 ม.6 ต.วัดสุวรรณ
อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270
โทร.081-663-5056
E-mail. pitun2517@gmail.com

ประเภทกิจการ

บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน

1

บริการตอเรือและ 1.CNC Milling
สิ่งกอสรางลอยน้ํา 2.เจาหนาที่ธุรการบัญชี

2
1

ตรวจสภาพรถยนต 1.ชางตรวจสภาพรถยนต

2

ไมระบุ

จํานวน

ลําดับที่

เพศ

ตําแหนงงาน

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

5
5
5
5
5
5
5

22-40
22-40
22-40
22-40
22-40
22-40
22-40

ป.ตรี วิศวกรรม
ป.ตรี วิศวกรรม
ป.ตรี
ปวส.+
ปวส+
ป.ตรี ภาษา
ป.ตรี

12,000-15,000+
12,000-15,000+
12,000-15,000+
12,000-15,000+
12,000-15,000+
12,000-15,000+
12,000-15,000+

คาอาหาร คาตําแหนง คาเชาบาน
คาชวยเหลือสมรส คากะ คาทําฟน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัส
เครื่องแบบพนักงาน คารักษาพยาบาล
งานปใหม อื่นๆ

ไมเกิน 45

ป.6+

9,240

1

18+

ไมจํากัดวุฒิ

6,000

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท ท.3/ท.4
/ประกันสังคม กองทุน โบนัส
ประกันสุขภาพ ประกันกลุม คาเที่ยว
ชุดยูนิฟอรม เงินชวยเหลือชวงฝกงาน
ดูแลผูสูงอายุ อายุ 87 ปเพศหญิง
สามารถพักกับนายจางได
ฟรีอาหาร 3 มื้อ

1

25-40
25-35

ม.6+
ปวส.+

10,000
11,000

35-60

ปวส.สาขาชางยนต

500/วัน

ชาย หญิง

2
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2

เพศชายผานการเกณทหารแลว
ทํางานวัน จ.-ส. เวน ส
เวลาทํางาน 07.30-16.30 น.
ประสบการณทํางาน 2 ปขึ้นไป/คาอาหาร
ปรับเงินเดือน โบนัส เบี้ยขยัน อื่นๆ
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
ปรับเงินเดือน โบนัส

31 บานพักสวนบุคคล คุณจิรศักดิ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน
99 หมูบานจิรพันธ ม.4 ถ.พนัสนิคม
ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร.081-372-5000,038-472-283
E-mail.32 หางหุนสวนจํากัด เนโกะ อินเตอรเทค
14/379 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.062-282-6198
E-mail.33 บริษัท โตโยตา นครชลบุรี จํากัด
44/9 ม.10 ถ.บายพาส ต.บานสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.033-037-777
E-mail. Tnc-hr@hotmail.com
34 สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดชลบุรี
ถ.ตําหนักน้ํา ต.บางปลาสรอย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-271-970
E-mail.35 น้ําดื่มธานินทร
33/1 ม.14 ต.หนองรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.094-282-6614
E-mail. yeas1304@gmail.com

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

20-40

ม.3+

10,000

ดูแลผูสูงอายุเพศหญิงอายุ 90 ป
ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส

บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน

1

ออกแบบ ประกอบ 1.ชางเชื่อม
และจําหนาย
อุปกรณโรงงาน

3

3

21-40

ป.6+

300/วัน

ปรับเงินเดือน ประกันสังคม คาอาหาร
คาที่พัก เบี้ยขยัน
เพสชายผานการเกณฑทหารแลว
ประสบการณทํางาน 1-2 ป

ศูนยจําหนายและ 1.ชางเทคนิค
บริการรถยนต

5

5

21-35

ปวช.+

9,000

ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00 น.
ระยะทดลองงาน 199 วัน
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

ไมเกิน 60

ไมจํากัดวุฒิ

7,000

ตามกฎหมาย

25-45

ไมจํากักวุฒิ

400/วัน

ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00 น.
ระยะทดลองงาน 3 เดือน
/ปรับเงินเดือน ประกันสังคม

หนวยงานรัฐ

1.แมบาน
หมดเขต 27 พฤศจิกายน 2560

ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขับรถ
น้ําดื่ม

1

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

2

1

2
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อายุ(ป)

8

8

20-30

ป.6+

9,300

ทํางานวัน จ.-ส.ระยะทดลองงาน3 เดือน
/ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
อาหาร 2 มื้อ

ผลิตชิ้นสวนเรือ 1.พนักงานขับรถผูบริหาร
เดินสมุทร

1

1

30-40

ม.6+

12,000

จําหนาย
1.พนักงานขาย
น้ํามันหลอลื่น

1

25-30

ปวช+

20,000+

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ประสบการณทํางาน 3 ปขึ้นไป
ระยะทดลองงาน 4 เดือน/โบนัส
ปรับเงินเดือน ประกันสังคม คาอาหาร
คาเดินทาง เบี้ยขยัน
ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.30-17.00 น.
ประสบการณทํางาน 1-2 ปขึ้นไป
ระยะทดลองงาน 3 เดือน/โบนัส
ปรับเงินเดือน ประกันสังคม

อสังหาริมทรัพย 1.แมบาน

10

10

18-60

ม.6+

9,500

ระยะทดลองงาน 3 เดือน/โบนัส
ปรับเงินเดือน ประกันสังคม คาลวงเวลา

ศูนย
1.พนักงานบัญชี
บริการยางรถยนต 2.แมบา น
3.ชาง

5
2
4

5
2
4

23-40
23-40
23-40

ปวช.+
ไมจํากัดวุฒิ
ปวช.+

310/วัน
310/วัน
310/วัน

ระยะทดลองงาน 3 เดือน
หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
เลือกหยุดสัปดาหละ 1 วัน

รานอาหาร

ตําแหนงงาน

เพศ
ไมระบุ

36 บริษัท เหยินหมิน ฉือ ถาง จํากัด
10/7 ม.12 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.095-173-9151
E-mail.37 บริษัท โอ-แคสท ไทย จํากัด
150/72 ม.9 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-347-096-97
E-mail.38 บริษัท ลูบริแดนทสออโตเซ็นเตอร จํากัด
112/65-66 ม.1 ถ.พรพยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-270-919
E-mail.39 บริษัท ทีวีพี แมเนจเมนท จํากัด
284-158 ม.12 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.091-092-8866
E-mail. ngerntab@hotmail.com
40 86 ออโต ไทร เซอรวิส
11/47 ม.2 ถ.บายพาส ต.บานสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-715-1809,089-204-5390
E-mail.-

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1.พนักงานเสิรผอาหาร
Full Time/Past Time

ชาย หญิง

1
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วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

อายุ(ป)

ผลิตและประกอบ 1.เจาหนาที่ Export
แบตเตอรี่

8

8

24-35

ปวส.-ป.ตรี

15,000

จําหนายอุปกรณ 1.Planning
ไฟฟา

1

1

22-30

ป.ตรี

15,000+

25-50

ม.3+

10,000

25-45

ไมจํากัดวุฒิ

10,000

คาเชาบาน เบี้ยขยัน

18-35

ม.3+

9,750

คาอาหาร คากะ คาอาหารวันหยุด
เบี้ยขยัน โบนัส ประกันอุบัติเหตุ

หนวยงานรัฐ

โรงแรม

ตําแหนงงาน

เพศ
ไมระบุ

41 บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จํากัด
88/1-3 ม.8 ต.บอวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-111-288
E-mail.42 บริษัท บูเกน จํากัด
800/3 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทร.038-358-628,086-330-0815
E-mail. Sale_cobugenthailand.com
43 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
222 ม.3 ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-398-268
E-mail.44 โรงแรม Sea Sand Trees
108/21 หาดวอนนภา ถ.บางแสนลาง
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.038-141-618,095-639-2894
E-mail.45 บริษัท เอ็นพีเอส 257 กรุป จํากัด
700/538 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 30160
โทร.086-337-5878,086-337-5879
E-mail.-

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1.พนักงานขับรถ
หมดเขต 21 พฤศจิกายน 2560

1

1.แมบาน

1

ชาย หญิง

1

บริการซอมแซม 1.พนักงานฝายผลิต
20
สถานที่ปฎิบัติงาน บจก. ไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส ไทยแลนด
เครื่องจักร
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1

20

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ
ทํางานวัน จ.-ส.เสารเวนเสาร
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ประสบการณทํางาน1-2 ป/ปรับเงินเดือน
โบนัส ประกันกันสังคม คาเดินทาง
คาประเมิน เบี้ยขยัน คาเชาบาน
เบี้ยขยัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
โบนัส

46 บจก. เออรลิคอน บัลเซอร โคทติ้ง (ประเทศไทย)
700/538 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.092-250-4263,062-196-4419
E-mail. Nichapa.wongsricha@oerliken.com
47 ราน พรอานันท ออโต ไทร

5/4-5 ม.1 ต.บานบึง
อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.085-288-9292
E-mail.48 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

700/369 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-782-2715
E-mail.49 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จํากัด

445 ม.5 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.023-315-632-3,082-005-4962
E-mail.50 บริษัท ธนทรัพยคาไม จํากัด
52/9 ม.4 ถ.บายพาสออมเมือง ต.หนองไมแดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-215-811-3
E-mail.-

ตําแหนงงาน

เพศ
ชาย หญิง

บริการตกแตงและ 1.ชาง CNC
เคลือบโลหะ 2.Metal Forming Supervisor

2
1

2

บริการเปลี่ยนยาง 1.หัวหนาชาง
รถยนต
2.ชาง

1
1

1
1

ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย(ดีแมน)
เครื่องดื่ม

20 20

บริการรักษาความ 1.เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัย
2.เจาหนาที่ปฎิบัติการดานอิเลคทรอนิคส

50
50

จําหนายไม

1.พนักงานขับรถ/คนสงของ

2

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

50
50

2
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อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

18+
18+

ปวส.+
ป.ตรี

12,000+
15,000+

คาอาหาร คาน้ํามันรถ คากะ เบี้ยขยัน
โบนัส ประกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

25+
25+

ม.3+
ม.3+

500/วัน
300/วัน

ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
หยุดทุกวันจันทร ทํางานเวลา
09.00-18.00 น.

21-45

ม.3-ปวส.

9,250

18-45
18-45

ม.3+
ม.3+

16,000
16,000

เพศชายชายผานการเกณฑทหาร
มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท ท.2 หรือ ท.3
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป/โบนัส
ปรับเงินเดือน ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ไมมีประวัติอาชญากรรม/เครื่องแบบฟรี
ที่พัก โบนัส ประกันสังคม เงินสะสม

30-45

ไมจํากัดวุฒิ

350/วัน

ทํางานวัน จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00น.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว/ที่พัก
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
กองทุนสํารองลี้ยงชีพ

ตําแหนงงาน

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

2

30-45

ไมจํากัดวุฒิ

15,000

ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย(ดีแมน)
เครื่องดื่ม

20 20

21-45

ม.3-ปวส.

9,250

ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานบรรจุ(ผูพิการ)
เครื่องปรุงรส 2.คนสวน
3.พนักงานทําน้ําปลา
4.พนักงานขนสงหนวยรถเซลล
5.จป.วิชาชีพ
6.เจาหนาที่ IT Support
ผลิตซอสปรุงรส 1.พนักงานฝายผลิต
2.แมบาน

1
1
2
2
1
1
6
1

18+
18+
18+
18+
18+
18+
23+
23+

ม.3+
ม.3+
ม.3+
ม.3+
ม.3+
ม.3+
ไมจํากัดวุฒิ
ไมจํากัดวุฒิ

308+/วัน
308+/วัน
308+/วัน
308+/วัน
308+/วัน
308+/วัน
308/วัน
308/วัน

ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00น.
เพศชายชายผานการเกณฑทหาร
มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท ท.2 หรือ ท.3
ประสบการณทํางาน 2 ปขึ้นไป/โบนัส
ประกันสังคม ปรับเงินเดือนประจําป
เพศชายชายผานการเกณฑทหาร
มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท ท.2 หรือ ท.3
ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป/โบนัส
ปรับเงินเดือน ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ทํางานวัน จ.-ส.เวลา 08.00-17.00น.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ระยะทดลองงาน 119 วัน/โบนัส
ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
เบี้ยขยัน สินคาราคาพนักงาน

จําหนายเหล็กและ 1.ชางไฟฟา/ชางยนต/เครื่องกล/ชางกลึง
โลหะ
2.เจาหนาที่โปรแกรมเมอร
3.วิศวกร

5
3
5

ไมเกิน 35
ไมเกิน 35
ไมเกิน 35

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี วิศวกรรม

12,000+
15,000+
15,000+

อุตสาหกรรมเหมือง 1.พนักงานขับรถบรรทุก
51 บริษัท โรงโมหินทวีสิน จํากัด
43/17 ม.7 ซ.คีรีนคร ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป
หินแร
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-111-347,081-591-0125
E-mail.52 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

700/369 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-782-2715
E-mail.53 บริษัท น้ําปลาพิไชย จํากัด

129 ถ.บางแสนสายลาง ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.038-391-531-4
E-mail. chatkanya@pfs.co.th
54 บริษัท อุตสาหกรรมไทยปรีดา จํากัด
691 ซ.เสริมสันติ ถ.วชิรปราการ
ต.มะขามหยง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-274-314,086-323-3287
E-mail. pjifc11@yahoo.co.th
55 บริษัท เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
9/10 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-745-143,081-753-6521

เพศ

2

ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1
1
2
2
1
1
6
1

5
3
5

E-mail. nantiya.chewitayakron@umc.co.th
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ทํางานวัน จ.-ส.เวลา 08.00-17.00น.
ระยะทดลองงาน 119 วัน/ปรับเงินเดือน
โบนัส เบี้ยขยัน คาตําแหนง คาอาหาร

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
สุขภาพรางกายแข็งแรง/สายตาปกติ
เบี้ยขยัน คากะ คาอาหาร ประกันสังคม
โบนัส ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

ตําแหนงงาน

56 บจก. โชวา รีเจียนนอล เซ็นเตอร (ประเทศไทย)
ผลิต
1.วิศวกรจัดซื้อ
700/713 ม.1 ต.พานทอง
ชิ้นสวนยานยนต
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.038-447-491-4

เพศ
ชาย หญิง

1

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

1

25-35

ป.ตรี วิศวกรรม

15,000

20-35

ไมจํากัดวุฒิ

308/วัน

ทํางานวัน จ.-ศ.เวลา 08.00-17.00น.
ประสบการณทํางาน 3-5 ป
ระยะทดลองงาน 119 วัน/โบนัส
ปรับเงินเดือน ประกันสังคม คาเชาบาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รถรับ-สง อื่นๆ
ที่พัก ปรับเงินเดือน

E-mail. jarwneen@showa-rejional.co.th

57 รานขายขนมอมรรัตน ศิริชัย
22/27 ม.1 ต.หนองรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-110-3344,087-749-1188

จําหนายขนม

1.พนักงานทั่วไป

2

2

รานอาหาร

1.งานครัว,พนักงานรานอาหาร

5

5

20-40

ไมจํากัดวุฒิ

300/วัน

ปรับเงินเดือน

รานอาหาร

1.พนักงานเสิรฟ,พนักงานลางจาน

5

5

18+

ไมจํากัดวุฒิ

35/ชม.

ปรับเงินเดือน โบนัส อาหารกลางวัน
ระยะทดลองงาน 1 เดือน

ไมเกิน 35

ม.3+

10,200

คาครองชีพ คาตอบแทนการขาย
เบี้ยรายวัน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คารักษาพยาบาล ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอรม

E-mail.-

58 รานอาหารคุณณิชมน ผองภิญโญ
22/27 ม.12 ต.นาปา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.088-991-5592
E-mail.-

59 รานชาบูหนาหมอ ชลบุรี
เทศบาลเมืองบานสวน 126/34-35 ม.3
ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร.081-654-7255
E-mail.-

60 บจก. อายิโนะโมะโตะเซลส (ประเทศไทย)
7/58 ม.9 ต.นาปา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.089-646-4529

ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขับรถหนวยขาย
ผลิตภัณฑดาน
อาหาร

5

5

E-mail.-
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E-mail.65 หางหุนสวนจํากัด นันทนาพร

หนวยงานรัฐ

ตําแหนงงาน
1.เจาพนักงานสรรพสามิต
2.เจาพนักงานสรรพสามิต
หมดเขต 1 ธันวาคม 2560

สถานีบริการน้ํามัน 1.แมบาน

เพศ
ชาย หญิง

1
1

ไมระบุ

61 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
5/5 ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-323-552

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

1
1

18+
18+

ป.ตรี
ปวช.

18,000
9,400

ตามกฎหมาย

2

2

25-50

ไมจํากัดวุฒิ

400/วัน

ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป
/ประกันสังคม

2

25-40

ไมจํากัดวุฒิ

400/วัน

ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป

13/3 ม.1 ต.โปง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.081-576-9229
E-mail.63 รานซันชายน
73/6 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.092-845-5518,098-878-8155
E-mail.64 พื้นที่ทําสวน คุณสุมาลี แซเตียว
125 ม.7 ต.วัดสุวรรณ
อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270
โทร.086-878-7508
E-mail.65 บริษัท คาร คัลเลอร จํากัด
38/7 ม.5 ถ.332 ต.พลูตาหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร.089-236-7169
E-mail.-

บริการสปา

1.พนักงานทําเล็บ

2

สวนผลไม

1.คนสวน

2

2

20-40

ไมจํากัดวุฒิ

300/วัน

ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส

5

5

20-40

ไมจํากัดวุฒิ

300-500/วัน

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ระยะทดลองงาน 3 เดือน/ประกันสังคม
ปรับเงินเดือน เบี้ยขยัน

บริการซอมรถยนต 1.ชางเครื่อง,ชางเคาะ

Page 13

69 บริษัท ทีแอนดเค ฮารดแวร จํากัด
52/8 ม.7 ต.หนองตําลึง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.083-121-4391,088-095-1841
E-mail.70 บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน)
289/9 ม.10 ถ.นารถรางสายเกา ต.สําโรง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.027-435-010-25
E-mail.-

ตําแหนงงาน

เพศ
ไมระบุ

66 บริษัท อีซั่นเพนท จํากัด (มหาชน)
7/1-2 ม.1 ถ.บานเกา-พานทอง ต.พานทอง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.038-451-833
E-mail.67 รานแมคโคนัลด สาขาบางแสน
311-323 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.085-485-6058
E-mail.68 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด
112/90 ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-371-8307
E-mail. srsasitorn@chg.co.th

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

4

4

18-35

ม.3+

10,000

ระยะทดลองงาน 4 เดือน
/ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
คาที่พัก คาเดินทาง เบี้ยขยัน เบี้ยขยัน
รถรับ-สง

10

10

18+

ม.3+

9,400-12,000+

มีรถมอเตอรไซดเปนของตัวเอง
คาสงอาหารตอเที่ยว คารักษาพยาบาล
บัตรประกันสุขภาพ
มีใบอนุญาติขับขี่

1.หัวหนาแผนกขาย
2.พนักงานขาย
3.แคชเชียรและบริการลูกคา
4.พนักงานคลังสินคา
5.เจาหนาที่ปองกันการสูยเสีย
6.พนักงานตรวจรับสินคา
7.เจาหนาที่ซอมบํารุง
รับเหมาแรงงาน 1.วิศวกรฝายขาย

5
10
5
5
5
5
2
1

5
10
5
5
5
5
2
1

20-45
20-45
20-45
20-45
20-45
20-45
20-45
22-35

ปวส.+
ม.3+
ม.6+
ม.3+
ปวส.+
ม.3+
ม.6+
ปวส.-ป.ตรี

15,000+
10,000+
10,000+
9,500-12,000+
11,000-13,0000
9,500-12,000
11,000
12,000-15,000+

บริการงานดาน 1.ชางเทคนิค
ประจําจังหวัดชลบุรี โซนพัทยา
วิศวกรรม

1

21-25

ปวส.

12,000+

ผลิตสีอุตสาหกรรม 1.ชางเทคนิค,พนักงานฝายผลิต

รานอาหาร

1.พนักงานสงอาหารนอกสถานที่

จําหนาย
วัสดุกอสราง

ชาย หญิง

1
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วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม คาอาหาร
เบี้ยขยัน โบนัส ทองเที่ยวประจําป อื่นๆ

ผานการเกณฑทหารแลว/เบี้ยเลี้ยง
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
คาโทรศัพท

71 สํานักงาน อมรรัตน การบัญชี
98/15 ม.1 ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.033-041-1754,081-467-8755
E-mail.72 รานทําหนังหมู คุณอรรถพร วุฒิพิพัฒนพงศ
21/1 ม.3 ต.โคกเพลาะ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร.081-943-4038
E-mail.73 รานผลิตพลาสติก คุณกุลวดี ลองวิวัฒน
92 ม.4 ซ.หวยกะป ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.089-168-4634
E-mail.74 บริษัท เดอะ เกรทเทอ วิว จํากัด
369/39 ม.5 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.084-563-1366
E-mail.75 บริษัท แอล.เจ.อาร.อินดัสตรี จํากัด
35/1 ม.4 ต.หวยกะป
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.038-384-031-2,081-863-0288
E-mail.-

ตําแหนงงาน

สํานักงานบัญชี 1.พนักงานคียขอมูล

2

แปรรูปหมูสด

4

1.คนงานทําหนังหมู

ประกอบพลาสติก 1.พนักงานประกอบสินคา(ประกอบพลาสติก)

โรงแรม

1.ลามภาษาจีน

ผลิตชิ้นสวนโลหะ 1.พนักงานบัญชีและธุรการ

เพศ
ชาย หญิง

ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

2

4

อายุ(ป)

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

20-55

ม.6+

ตามตกลง

ปรับเงินเดือน ประกันสังคม

20-50

ป.6+

คิดคาแรงตามน้ําหนัก
กิโลกรัมละ 6 บาท

ที่พัก

2

2

20-40

ไมจํากัดวุฒิ

320/วัน

ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

1

1

20-40

ป.ตรี ภาษา

20,000

ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

20-35

ปวส.-ป.ตรี

12,000

ทํางานวัน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00 น.
เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
ระยะทดลองงาน 1 เดือน ประสบการณ
ทํางาน 3 ป/ปรับเงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม

1
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1

76 รานปาเล็กหมูโบราณ
368 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.089-094-0993
E-mail.-

รานอาหาร

ตําแหนงงาน
1.พนักงานลางจาน

เพศ
ชาย หญิง

1
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ไมระบุ

ประเภทกิจการ

จํานวน

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

อายุ(ป)

1 ไมเกิน 40

วุฒิการศึกษา

อัตราคาจาง (บาท)

เงื่อนไขการจาง/สวัสดิการ

ไมจํากัดวุฒิ

300/วัน

ทํางานเวลา 16.00-02.00 น.
ที่พัก ปรับเงินเดือน เงินพิเศษ

