
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

719 181 15 523

1 บริษัท  ซัมวอนโมลด (ไทยแลนด) จํากัด ฉีดพลาสติก 1.ชางปรับฉีด 3 3 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

29/1 ม.4 ต.หนองขางคอก 2.วิศวกรควบคุมคุณภาพ 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานจัดสง 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

โทร.038-799-580-1 4.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

E-mail.- 5.พนักงานฝายผลิต 20 20 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

2 บริษัท เอ็นวีเล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด โครงสรางโลหะและ 1.ชางไฟฟา 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

700/459 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 งานอุตสาหกรรม 2.พนักงานควบคุมคุณภาพ 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม อื่นๆ

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.ผูชวยวางแผนและควบคุมการผลิต 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือน กุมภาพันธ 2560

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.ผูชวยวางแผนและควบคุมการผลิต 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

โทร.038-454-888

E-mail.-

3 บริษัท เบสทโลจิสติกส แอนด เซอรวิสเซส จํากัด ตัวแทน 1.พนักงานบัญชี 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

125/25 ม.10 ต.ทุงสุขลา นําเขาสงออก 2.ตัวแทนออกของ 2 2 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,000 ประกันสังคม อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.038-401-362

E-mail.-

4 หางหุนสวนจํากัด จุฬารัตน เทรนนิ่ง อบรม 1.เจาหนาที่ธุรการ 2 2 20-35 ป ปวช. ขึ้นไป 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

127/22 ม.4 ต.บางละมุง /พัฒนาบุคลากร ประกันสังคม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.097-021-2213

E-mail.-

5 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ผลิตเหล็กแผน 1.พนักงานบัญชี 1 1 20 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 15,000 โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

358 ม.6 ถ.ทางหลวงสาย 331 ต.บอวิน 2.พนักงานฝายผลิต 20 20 20-30 ป ปวส. ชางทุกสาขา 12,000-15,000 เบี้ยขยัน ประกันสังคม คาลวงเวลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 กองทุนเงินทดแทน ชุดยูนิฟอรม 

โทร.038-345-950 ตอ 1333 คาอาหาร อื่นๆ

E-mail.-
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อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
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ลํา
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ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

6 บริษัท กิตินันท รีเทล จํากัด บริการสถาน- 1.พนักงานขาย/ครูฝกสอนสวนบุคคล 2 2 22 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น คาลวงเวลา 

303 ม.3 ต.บอวิน ออกกําลังกาย ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ที่พัก อื่นๆ

โทร.038-215-789

E-mail.-

7 บริษัท เอชอารเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด บริการ 1.พนักงานบัญชี 5 5 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000 คาอาหาร คารถ ประกันสังคม โบนัส

55/20 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย โปรแกรมสําเร็จรูป 2.เจาหนาที่ธุรการ 5 5 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-288-893

E-mail.-

8 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ผลิต 1.วิศวกร 3 3 23 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิศวฯ 15,000 รถรับสง เบี้ยขยัน อาหารฟรี

700/20 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ชิ้นสวนยานยนต 2.พนักงานเขียนแบบ 1 1 23 ปขึ้นไป ปวส. 12,000 โบนัส อื่นๆ700/20 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ชิ้นสวนยานยนต 2.พนักงานเขียนแบบ 1 1 23 ปขึ้นไป ปวส. 12,000 โบนัส อื่นๆ

ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-213-355

E-mail.-

9 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด จําหนายเคร่ืองดื่ม 1.เจาหนาที่ขาย 15 15 20-35 ป ปวช. ขึ้นไป 9,000 คาคอมมิชชั่น

123 ม.2 ต.บานสวน 2.เจาหนาที่การเงิน 3 3 20-35 ป ป.ตรี สาขาการเงิน 14,200

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.087-142-8098

E-mail.-

10 บริษัท เมทัล แมชชีน เทรดดิ้ง จํากัด จําหนายวัสดุ 1.พนักงานขาย 1 1 25-45 ป ปวช.ขึ้นไป 300-500/วัน คาคอมมิชชั่น

19/9 ม.1 ต.หนองรี ในโรงงาน 2.พนักงานสงของ 1 1 25-45 ป ปวช.ขึ้นไป 300-500/วัน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.061-926-9998

E-mail. Aaa_inter@yahoo.com
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11 ตาเฉลิมฟารม เกษตรกรรม 1.คนสวน 1 1 20-55 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ปรับเงินเดือนประจําป

ต.หนองซํ้าซาก อ.บานบึง 

จ.ชลบุรี 20170

โทร.092-343-8311

E-mail. bumbim5@hotmail.com

12 บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร จํากัด จําหนายอุปกรณ 1.เจาหนาที่ธุรการ 2 2 20 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000-20,000 ประกันสังคม

244/14 ม.3 ต.แสนสุข ไอที

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.084-987-2727

E-mail.-

13 บริษัท เซ่ิงไท บราซแวร (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.เจาหนาที่สื่งแวดลอม 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาสิ่งแวดลอม 13,000-15,000 ประกันชีวิต คาลวงเวลา โบนัส

64 ม.4 ถ.ชลประทาน ต.ทาบุญมี ประเภทสุขภัณฑ ประกันสังคม เงินกูยืมพนักงาน 64 ม.4 ถ.ชลประทาน ต.ทาบุญมี ประเภทสุขภัณฑ ประกันสังคม เงินกูยืมพนักงาน 

อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 20240 คาพาหนะ คาครองชีพ อื่นๆ

โทร.038-208-807-9 ตอ 104

E-mail.-

14 บริษัท โอเอส รีคูดเมนท (ไทยแลนด) จํากัด บริการจัดหางาน 1.Sales and Marketing (Janpanese N3) 2 2 25-35 ป ป.ตรี 35,000-50,000 คาลวงเวลา คาเดินทาง โบนัส

179 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ ประกันสุขภาพและประกันชีวิต 

เขตสาทร กทม. 10120

โทร.094-553-8645

E-mail.-

15 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่การพาณิชย 8 8 18 ปขึ้นไป ปวช. 11,280 ตามกฎหมาย

563 สนามบินน้ํา ต.บางกระสอ 2.เจาหนาที่ธุรการ 7 7 18 ปขึ้นไป ปวช. 11,280

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 3.นักวิชาการพาณิชย 4 4 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 18,000

โทร.025-078-000 4.นักทรัพยากรบุคคล 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 18,000

E-mail.- ประจําชลบุรี
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16 บริษัท ฟนิกส เอสเจ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตอะไหลรถยนต 1.ชางแมพิมพโลหะ 3 3 23-42 ป ปวช. ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

1/1 ม.4 ต.หนองบอนแดง 2.QA 3 3 29-40 ป ป.ตรี 24,000 เบี้ยขยัน คาเดินทาง อื่นๆ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

โทร.083-010-0729 ประสบการณทํางาน 3 ปขึ้นไป

E-mail. Kriengephoenixtech.co.kr

17 D.I.Y Market Center จําหนาย 1.กรรมกรคนงานขนของ 3 3 20-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-450/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส

130 ม.3 ต.บานเกา เฟอรนิเจอร ประกันสังคม คาลวงเวลา

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 คาเหมาชิ้นงาน อื่นๆ

โทร.098-514-4390

E-mail.-

18 บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายสินคา 1.ผูจัดการเขตชลบุรี 2 2 24-40 ป ปวส. ขึ้นไป 17,900 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

447 อ.เบทเตอรเวย ต.สะพานสูง อุปโภคบริโภค ประกันสังคม คาน้ํามัน คาโทรศัพท447 อ.เบทเตอรเวย ต.สะพานสูง อุปโภคบริโภค ประกันสังคม คาน้ํามัน คาโทรศัพท

เขตสะพานสูง กทม 10240 รถยนตประจําตําแหนง อื่นๆ

โทร.029-170-000

E-mail.-

19 นายสิทธิพล ทองบัณฑิต สํานักงานบัญชี 1.พนักงานบัญชี 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000 ประกันสังคม

17/208 ซ.นพรัตน ต.บางปลาสรอย

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.094-542-6114

E-mail. ittiphow52@hotmail.com

20 หมูบานมณีรินทรกรีนพารค อางศิลา หมูบานจัดสรรฯ 1.แมบาน 1 1 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน สามารถเร่ิมปฎิบัติงานไดในเดือนมีนาคม

69/41 ม.5 ซ.13 ถ.อางศิลา ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.088-192-0845

E-mail.-
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21 บริษัท บาซินี่ จํากัด ที่ปรึกษา 1.Auto cad operator 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 18,000 ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

202/250-251 ม.9 ต.หนองปรือ ดานวิศวกร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-416-144

E-mail.-

22 สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถยนต 1 1 20-40 ป ป.6 ขึ้นไป 10,800 ตามกฎหมาย

200/10 ม.2 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-467-254

E-mail.-

23 บริษัท ชาลออง (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายน้ําหอม- 1.พนักงานแผนกแพคสินคา 1 1 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 308/วัน โบนัส ประกันสังคม เบี้ยขยัน 

600/4 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม ปรับอากาศ คาอาหาร คาเดินทาง อื่นๆ600/4 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม ปรับอากาศ คาอาหาร คาเดินทาง อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.033-046-178

E-mail. Cm_kutana@hotmail.com

24 รานอาหาร Caravan Restaurant รานอาหาร 1.ผูชวยกุก 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-14,000 ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม

464/29 ม.9 ถ.พัทยาสายสอง ต.หนองปรือ 2.พนักงานเสริฟ 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-13,000

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทร.098-419-0137,085-554-5585

E-mail.-

25 บริษัท ภูมิภัทรา จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.โฟรแมน 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป ประกันสังคม กองทุนพนักงาน เบี้ยขยัน 

80/20 ซ.พรประนิมิตร 26 ต.หนองปรือ คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.085-908-1703

E-mail.-

Page 5



ชาย หญิง

ไม
ระ

บุประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

26 บริษัท ร็อค ดริล เอเชีย จํากัด ผลิตชิ้นสวนเจาะ- 1.CNC lathe Programmer and VCM 1 1 ไมเกิน 40ป ไมจํากัดวุฒิ 18,000-40,000 ประสบการณทํางาน 2-5 ป

106/81 ม.5 ต.พลูตาหลวง บาดาล กองทุนประกันสังคม คาลวงเวลา

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

โทร.038-110-214

E-mail.-

27 บริษัท เคร่ืองมืออุตสาหกรรม อินเตอร จํากัด จําหนายเครืองมือ 1.Sales Executive 20 20 ไมเกิน 30ป ปวส.-ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป สามารถขับรถยนตได

111/6-7 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ อุตสาหกรรม ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาที่พัก 

โทร.038-717-535 โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

E-mail.-

28 บริษัท ซีทูซี ซิเคียวริตี้ ซัพพลาย จํากัด บริการรักษาความ- 1.ชางเทคนิค 1 1 ไมเกิน 40ป ปวช. ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น คาเดินทาง

80/48 ม.3 ต.บานสวน ปลอดภัย80/48 ม.3 ต.บานสวน ปลอดภัย

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-285-811

E-mail.-

29 ผลิตภัณฑสากลคอนกรีต จําหนายคอนกรีต 1.วิศวกร 2 2 30-40 ป ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 25,000 ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

33/4 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข 2.พนักงานโฟลคลิฟท 3 3 25-40 ป ป.6 ขึ้นไป 10,000 ประกันสังคม ประกันชีวิต ทองเที่ยว

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานขับรถบรรทุก 5 5 30-45 ป ป.6 ขึ้นไป 20,000 เงินกองทุน อื่นๆ

โทร.038-242-275-8

E-mail. Am.linnak11@gmail.com

30 บริษัท เค.พ.ี อีสเทิรน เวิรค จํากัด บริการติดตั้ง- 1.พนักงานขาย 2 2 ไมเกิน 35ป ปวส. ขึ้นไป 11,000 ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

89 ถ.ขาวหลาม ต.แสนสุข คอมพิวเตอร 2.ชางเทคนิค 6 6 ไมเกิน 35ป ม.6 ขึ้นไป 9,500 เที่ยวประจําป โบนัส อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.หัวหนาชางเทคนิค 1 1 ไมเกิน 35ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000

โทร.090-768-0084,097-254-0676 4.พนักงานรายวัน 6 6 ไมเกิน 35ป ม.3 ขึ้นไป 400/วัน

E-mail.-
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31 บริษัท สยามคีปเปอร แมนูแฟคเจอร้ิง จํากัด ผลิต 1.โฟรแมน 1 1 25 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,000 คาลวงเวลา เบี้ยขยัน คากะ 

700/900 ม.3 ต.หนองกะขะ ชิ้นสวนยานยนต 2.ชางซอมบํารุง 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000 อาหารฟรี คาน้ํามันรถ คาครองชีพ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.คนขับรถสงของ 2 2 25-30 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000 รถรับ-สง โบนัส ประกันสุขภาพ

โทร.038-185-400-7 ตอ 401-403 4.วิศวกร 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 25,000

E-mail.-

32 บริษัท ไอเค เทรดดิ้ง จํากัด จําหนายผลิตภัณฑ 1.พนักงานขาย 2 2 25-40 ป ม.3 ขึ้นไป 19,190 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

11/6 ม.1 ต.หวยกะป ดูแม็กซ 2.พนักงานขับรถ 6 ลอ 2 2 25-50 ป ม.3 ขึ้นไป 16,700 ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-796-817

E-mail. iktradingcsn@yahoo.com

33 บานพักสวนบุคคล บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 ที่พัก อาหารฟรี

8/10 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ 8/10 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.081-855-3188

E-mail. K.saruth@gmail.com

34 รานอาหารเจ เหลียนฮัว รานอาหารเจ 1. แมบาน 1 1 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป 

55/47 ม.2 ต.หนองไผแกว ประกันสังคม 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร.093-287-4965

E-mail.-

35 บริษัท อุตสาหกรรมไทยปรีดา จํากัด ผลิตเคร่ืองปรุงรส 1.พนักงานฝายผลิต 20 20 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน เคร่ืองแบบพนักงาน เบี้ยขยัน 

691 ซ.เสริมสันติ ต.มะขามหยง 2.พนักงานซอมบํารุง 2 2 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน คาลวงเวลา คาตําแหนง โบนัส

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานขนสง 2 2 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน

โทร.038-274-314,086-323-3287

E-mail.-
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36 บริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟา 1.ชางไฟฟา 20 20 25-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 500/วัน ขึ้นไป ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

113 ม.11 ต.นาปา ประกันสังคม รถยนตสวนตัว

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.096-635-7970

E-mail. arthityea@hotmail.com

37 บริษัท แสงรุง กรุป จํากัด 1.ชางซอมบํารุง 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 19,000 คาอาหาร คาเขากะ คาเดินทาง คาบาน

888/8 ม.1 ถ.บานบึง ต.คลองกิ่ว 2.ชางเทคนิค 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 19,000 คาลวงเวลา 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 3.ชางไฟฟา 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 19,000

โทร.038-158-851-2,090-727-0024 4.พนักงานฝายผลิต 50 50 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 19,000

E-mail. Hr_recruitment@srgplastic.com

38 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร จํากัด โรงแรม 1.ชางซอมบํารุงไฟฟา 4 4 18 ปขึ้นไป ปวส.สาขาไฟฟา 12,000 เบี้ยผลิต เบี้ยขยัน คาลวงเวลา 

700/45 ม.6 นิคมอมตะนคร ต.คลองตําหรุ 2.เจาหนาที่คลังสินคา 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต 700/45 ม.6 นิคมอมตะนคร ต.คลองตําหรุ 2.เจาหนาที่คลังสินคา 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานเขียนแบบ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.สาขาเขียนแบบ 12,000 รถรับ-สง เคร่ืองแบบพนักงาน

โทร.081-377-4402 4.พนักงานฝายผลิต 10 10 18 ปขึ้นไป ม.6 9,300 ประกันสุขภาพกลุม อื่นๆ

E-mail. Hr.recruit@orientalcopper.com

39 บริษัท อายิโนะโมะโตะเซลส (ประเทศไทย) จก. จําหนาย 1.พนักงานขับรถหนวยขาย 5 5 ไมเกิน 35ป ม.3 ขึ้นไป 9,700 คาครองชีพ คาตอบแทนการขาย

487/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เคร่ืองปรุงรส มีภูมิลําเนาอยูจังหวัดชลบุรี โบนัส

เขตราชเทวี กทม. 10450 กองทุนเงินทดแทน คารักษาพยาบาล

โทร.089-646-4529 ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

E-mail.-

40 แขวงทางการชลบุรีที่ 2 หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่คอมพิวเตอร 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส. 10,000 ตามกฎหมาย

ถ.ตากอากาศบางแสนสาย 2 ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.038-385-782,84

E-mail.-

41 สํานักงานธนารักษจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.เจาพนักงานธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. 11,500 ตามกฎหมาย

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถ.มนตเสวี 2.พนักงานสํารวจขอมูล 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. 9,400

ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-270-089
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42 สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.อาสาสมัครวัฒนธรรม 1 1 22-40 ป ป.ตรี 15,000 ตามกฎหมาย

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000.

โทร.038-273-096

E-mail.-

43 บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส จํากัด ผลิตหลังคา 1.พนักงานขาย 4 4 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000 คาคอมมิชั่น คาน้ํามันรถ คาเสื่อม

9/1 ม.1 ถ.บานบึง-พานทอง ต.หนองบอนแดง โพลี่คารบอเนต คาโทรศัพท คาอาหาร เบี้ยขยัน 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 ปรับเงินเดือนประจําป ยูนิฟอรม 

โทร.038-159-903-4 งานเลี้ยงประจําป อื่นๆ

E-mail.-

44 บริษัท เค พี เอ็น สตีล จํากัด ผลิตโครงสรางเหล็ก 1.พนักงานบัญชี 2 2 22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 12,000-17,000 ประกันสังคม โบนัสประจําป

29/9 ม.1 ต.หนองรี 2.พนักงานรายวัน เบี้ยเลี้ยง คาเชาบาน คาน้ํามัน29/9 ม.1 ต.หนองรี 2.พนักงานรายวัน เบี้ยเลี้ยง คาเชาบาน คาน้ํามัน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 คาลวงเวลา คาที่พัก อื่นๆ

โทร.086-320-8730,086-375-7340

E-mail.-

45 บริษัท ปญจลักษณพาสุข จํากัด โรงละคร 1.Souvenir Officer ประจําพัทยา 5 5 23-35 ป ปวช. ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ประกันชีวิตกลุม ประกัสุขภาพกลุม

202 อ.เลอคองคอรด ชั้น 16 หอง 1601 คาใชจายในการเดินทาง ประกันสังคม

ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง กทม. 10310 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล

โทร.095-370-9383

E-mail.-

46 บริษัท บี พี พาวเวอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด สรางเคร่ืองจักร 1.วิศวกรออกแบบระบบ PLC 5 5 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยงขับรถ คาอาหาร

77 ม.5 ซ.ไหหลํา ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อุตสาหกรรม เบี้ยขยัน โบนัสประจําป อื่นๆ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทร.038-387-141

E-mail.-

47 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา

55/3 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อุปโภคบริโภค

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-279-201-10,033-031-520-35
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48 บริษัท ฟุทาบะ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตแผงวงจรอิเลค 1.พนักงานขาย 2 2 22-35 ป ปวส.-ป.ตรี 15,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

70/537 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ ทรอนิกส ประกันสังคม คาเดินทาง คาอาหาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 คาโทรศัพท อื่นๆ

โทร.038-454-492-2

E-mail. kittiporn@futaba.co.th

49 สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือ- หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 1 18-35 ป ปวช. 7,400 ตามกฎหมาย

ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

81/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทร.

E-mail.-

50 สํานักงานกรมสรรพสามิตภาคที่ 2 หนวยงานรัฐ 1.นักตรวจสอบภาษี 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 ตามกฎหมาย50 สํานักงานกรมสรรพสามิตภาคที่ 2 หนวยงานรัฐ 1.นักตรวจสอบภาษี 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 ตามกฎหมาย

115 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.

E-mail.-

51 บริษัท แลนดแอนดเฮาส ไทยโบรคเกอร จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000-12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

84/158 ม.12 ถ.สุขประยูร ต.นาปา ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.095-1879665,092-794-7887

E-mail. Landandhouse.thaibroker@gmail.com

52 บริษัท ทีดีเค พรีซิชั่น จํากัด ผลิตแมพิมพ 1.ชางประกอบแมพิมพ 5 5 25-40 ป ปวช.-ป.ตรี 10,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

20/13 ม.6 ต.สํานักบก 2.ชาง CNC 5 5 25-40 ป ปวช.-ป.ตรี 10,000 ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-047-189

E-mail. Tdk-moulds@hotmail.com
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53 บริษัท อ.ีท.ีซี. เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ออกแบบเครื่องจักร 1.หัวหนาฝายบุคคล 1 1 28 ปขึ้นไป ป.ตรี 20,000 เบี้ยขยัน ประกันกลุม ประกันสังคม

29/9 ม.1 ต.บานสวน โบนัส อื่นๆ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-151-162-4,086-317-1377

E-mail. Etc-center@etcengineer.com

44 เทียบทองชลบุรี บริการขนสงน้ําแข็ง 1.พนักงานสงน้ําแข็ง 2 2 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน เบี้ยขยัน คาลวงเวลา

5/32 ม.7 ต.บานสวน 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-412-7914,098-901-9216

E-mail.-

45 บริษัท แอนวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน)บริการโทรคมนาคม 1.พนักงานขาย/พนักงานบริการ 20 20 ไมเกิน 27ป ป.ตรี 15,000-16,500 เคร่ืองแบบพนักงาน ประกันชีวิต

72 ม.1 ซ.ขางโลตัสตึกคอมชลบุรี ต.เสม็ด 2.พนักงานขายภาคสนาม 20 20 ไมเกิน 30ป ม.6 ขึ้นไป 15,000-20,000 ประกันสังคม ประกันสุขภาพ 72 ม.1 ซ.ขางโลตัสตึกคอมชลบุรี ต.เสม็ด 2.พนักงานขายภาคสนาม 20 20 ไมเกิน 30ป ม.6 ขึ้นไป 15,000-20,000 ประกันสังคม ประกันสุขภาพ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานขายกลุมลูกคา SMEs 20 20 ไมเกิน 30ป ม.6 ขึ้นไป 15,000-20,000 สหกรณออมทรัพย อื่นๆ

โทร.033-045-610 ตอ 2663,2662 4.พนักงานสงเสริมการขายประจําหางสรรพสินคา 20 20 ไมเกิน 30ป ม.6 ขึ้นไป 15,000-20,000

E-mail.- 5.พนักงานสงเสริมกิจกรรมทางการขาย 20 20 ไมเกิน 30ป ม.6 ขึ้นไป 15,000-20,000

46 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.หัวหนาสวนงานอาหารสด 1 1 ไมเกิน 45ป ม.3-ป.ตรี 9,300 ขึ้นไป

55/3 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อุปโภคบริโภค 2.พนักงานชางไฟฟา 2 2 ไมเกิน 45ป ม.3-ป.ตรี 9,300 ขึ้นไป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานแผนกอาหารสด 4 4 ไมเกิน 45ป ม.3-ป.ตรี 9,300 ขึ้นไป

โทร.038-279-201-10,033-031-520-35 4.พนักงานแผนก แคชเชียร 4 4 ไมเกิน 45ป ม.3-ป.ตรี 9,300 ขึ้นไป

E-mail.- 5.พนักงานตรวจเช็คสินคา 1 1 ไมเกิน 45ป ม.3-ป.ตรี 9,300 ขึ้นไป

6.พนักงานแผนกอาหารแหง 10 10 ไมเกิน 45ป ม.3-ป.ตรี 9,300 ขึ้นไป

7.พนักงานจัดเรียงสินคา 10 10 ไมเกิน 45ป ม.3-ป.ตรี 9,300 ขึ้นไป

ประจําสาขาชลบุรี

47 บริษัท เค.อาร.ซี. ทรานสปอต แอนด เซอรวิส ซอมบํารุง 1.KPI Controller 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000-17,000

จํากัด 96 ม.5 ต.ทุงสุขลา  เคร่ืองจักร

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.087-076-8228

E-mail. Hr_recruit@krctrans.com
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48 บริษัท หวั่นหลิน (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตแสตนเลส 1.หัวหนาแผนก R & D 2 2 30 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

198/2 ม.3 ต.บานบึง 2.เจาหนาที่ QA/QC 5 5 20 ปขึ้นไป ม.3 12,000 ขึ้นไป ประกันสังคม คาอาหาร คาเชาบาน

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3.หัวหนางานฝายวิศวกรรม 2 2 22 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 20,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน อื่นๆ

โทร.095-205-2388 4.พนักงานซอมบํารุง 2 2 20 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 308/วัน

E-mail.-

49 สํานักการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.หัวหนาศูนยแกไขปญหาการหลอกลวงและ 1 1 30 ปขึ้นไป ป.ตรี 20,000 ตามกฎหมาย

223 ม.1 ต.หนองไมแดง ชวยเหลือนั่งทองเที่ยว 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 2.เจาหนาที่ประจําศูนยแกไขปญหาการหลอก- 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000

โทร.038-274-284,038-054-199 ลวงและชวยเหลือนักทองเที่ยว

E-mail.-

50 บริษัท เฮิรบ แอนด เฮลต แกลลอร่ี จํากัด ผลิตผลิตภันฑ 1.เจาหนาที่ธุรการ 3 3 25-32 ป ปวส.ขึ้นไป 10,000-15,000

333 ม.3 ต.หนองปลาไหล อาหารจากสมุนไพร 2.เจาหนาที่คลังสินคาทั่วไป 4 4 20-35 ป ปวช.ขึ้นไป 9,000-15,000333 ม.3 ต.หนองปลาไหล อาหารจากสมุนไพร 2.เจาหนาที่คลังสินคาทั่วไป 4 4 20-35 ป ปวช.ขึ้นไป 9,000-15,000

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.ชาง 8 8 20-35 ป ปวช.ขึ้นไป 10,000-15,000

โทร.038-196-333,063-208-0562 4.เจาหนาที่จัดซ้ือสินคาขาย 2 2 20-35 ป ปวส.ขึ้นไป 10,000-15,000

E-mail. admin@lagalleria.co.th 5.เจาหนาที่สตอกสินคาขาย 4 4 20-35 ป ปวส.ขึ้นไป 10,000-15,000

6.เจาหนาที่การเงิน 2 2 22-30 ป ปวส.ขึ้นไป 10,000-15,000

7.เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 12 12 22-30 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000-15,000

8.พนักงานบัญชี 2 2 22-35 ป ปวส.ขึ้นไป 10,000-15,000

9.พนักงานแคชเชียร 12 12 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

10.พนักงานประจําแผนก 20 20 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000

11.เคารเตอร VAT REFUND 6 6 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000

12.แมบาน 2 2 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

13.คนสวน 1 1 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

51 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตนหลิว โรงเรียน 1.แมบาน 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 8,000

127 ม.5 ต.เหมือง 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.093-154-6336

E-mail.-
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52 ราน Zugar Hut รานอาหาร 1.แมครัว 1 1 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 18,000 ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

207/4 ซ.นารถมนตเสวี ก. ต.เสม็ด 2.พนักงานชงกาแฟ 1 1 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 12,000 เบี้ยขยัน ทิป 

อ.เสม็ด จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-837-0184

E-mail.-

53 บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด จําหนาย 1.พนักงานทั่วไป 50 50 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป โบนัส คาครองชีพ คาเดินทาง คาตําแหนง

99/100 ต.เสม็ด เฟอรนิเจอร ประกันชีวิตกลุม คาภาษา คาที่พัก

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ

โทร.028-986-420-5 ตอ 2101-2103 คาโทรศัพท อื่นๆ

E-mail.-

54 บริษัท ฉัตรการชาง แหลมฉบัง จํากัด รับเหมากอสราง 1.IT Support 1 1 20-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

101/1 ม.9 ต.ทุงสุขลา 2.พนักงานขับรถ 1 1 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 15,000 ประกันสังคม 101/1 ม.9 ต.ทุงสุขลา 2.พนักงานขับรถ 1 1 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 15,000 ประกันสังคม 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.โปรแกรมเมอร 1 1 20-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป

โทร.038-490-777

E-mail. Hrrecruitment_center@ckc.co.th

55 บริษัท รับเหมากอสราง รับเหมากอสราง 1.ชางปูนทั่วไป 5 5 25-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 450/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป 

26/80 หมูบานแฟมิลี่ปารค ต.นาปา 2.ชางปูกระเบื้อง 3 3 25-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 450/วัน ประกันอุบัติเหตุ 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.ชางเชื่อม 4 4 20-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 450/วัน

โทร.061-17/8-7737

E-mail.-

56 บริษัท อายิโนะโตะเซลส (ประเทศไทย) จํากัด จําหนาย 1.พนักงานขับรถหนวยขาย 2 2 ไมเกิน 35ป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป คาครองชีพ คาตอบแทนการขาย

7/58 ม.9 ต.นาปา เคร่ืองปรุงรส

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-646-4529

E-mail.-
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57 สํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 จังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถ 1 1 ไมเกิน 55ป ม.3 ขึ้นไป 14,190 ตามกฎหมาย

ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-384-551

E-mail.-

58 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฎิบัติการ 1 1 18-60 ป ป.ตรี 15,000 ตามกฎหมาย

ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-455-918

E-mail.-

59 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด- หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่ประสานงานดานภาษา 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000 ตามกฎหมาย

ชลบุรี 18/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา 2.พนักงานขับรถยนต 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000ชลบุรี 18/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา 2.พนักงานขับรถยนต 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.038-311-305

E-mail.-

60 บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส เซอรวิสเซส จก. บริการการขนสง 1.พนักงานขับรถหัวลาก 10 10 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 20,000 ขึ้นไป

8 ม.9 ต.หนองขาม 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20250

โทร.084-362-9948

E-mail.-

61 บริษัท โตโยตาอินเตอรยนตชลบุรี  (1999) จก จําหนายรถยนต 1.พนักงานขาย 20 20 20-40 ป ปวส. ขึ้นไป 9,300 โบนัส ประกันสังคม อาหารกลางวันฟรี 

88-88/1 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.สุขุมวิท รถรับ-สง รางวัลพนักงานดีเดน อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20130

โทร.038-355-222-33

E-mail.-

62 บริษัท ไทย ฟูจิ พลาสติก จํากัด ผลิตหนากาก 1.QA Engineer 1 1 25-30 ป ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

150/22 ม.9 ต.หนองขาม เคร่ืองเสียงรถยนต ประกันอุบัติเหตุ คาเชาบาน อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.038-347-051
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