
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

678 66 5 607

1 ครัวปาปด รานอาหาร 1.เสริฟ / เตรียมวัตถุดิบ 1 1 18-30 ไมจํากัด 354 - 400 /วัน

8/44 หมู 4 ต.หนองขางคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี การข้ึนเงินเดือนรายป/อาหารฟรี 2 ม้ือ

ผูประสานงาน คุณสุวัฒน 098-263-9856

2 บริษัท ดินดีย เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ 1.ผูชวยชาง 10 10 20-30 ม.6 ข้ึนไป 360 - 400 /วัน

29/176 หมู 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน คุณอรุณศรี 081-391-9644 0 20556 5032 57 0

3 ราน PP Coffee รานกาแฟ 1.พนักงานชงกาแฟ 1 1 29-40 ไมจํากัด 354 /วัน

10/137 หมู 3 ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี การข้ึนเงินเดือนรายป/โบนัส

ผูประสานงาน คุณปญญา 081-429-1673

4 บริษัท ที่ปรึกษา พ้ิงค ลัค จํากัด กิจกรรมใหคําปรึกษา 1.พนักงานธุรการ-บัญชี 3 3 20-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000 - 25,000 /เดือน

อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวาง ประจําเดือน ธันวาคม 2565

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

ลํา
ดับ

ที่

ช่ือสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

จํา
นว

น เพศ
อายุ(ป) วุฒิการศึกษา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบรุี QR CODE ตําแหนงงานวาง

4 บริษัท ที่ปรึกษา พ้ิงค ลัค จํากัด กิจกรรมใหคําปรึกษา 1.พนักงานธุรการ-บัญชี 3 3 20-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000 - 25,000 /เดือน

13/43 หมู 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ดานการบริหารจัดการอ่ืนๆ เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน คุณดุสิต 089-967-9600 0 12554 9006 67 6

5 บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรช่ัน จํากัด การบริการทําความ 1.พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 27 27 18-40 ม.6 ข้ึนไป 12,000 - 17,000 /เดือน

179/8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สะอาดทั่วไปของตัวอาคาร เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน ฝายบุคคล 090-880-9207 0 10552 5028 53 0

6 บริษัท โกลดเดน พรีซิช่ัน โมลด (ประเทศไทย) จํากัด การผลิตเครื่องจักรที่ 1.แมบาน 1 1 35-50 ม.3 ข้ึนไป 11,000 - 13,000 /เดือน

98 หมู 1 ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ใชในการข้ึนรูปโลหะ เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน คุณศิริวรรณ 090-909-4878 0 20555 1023 16 6

7 บริษัท บีทู โฮเทล จํากัด โรงแรม รีสอรทและหองชุด 1.แมบาน 2 2 20-49 ม.3 ข้ึนไป 11,000 - 13,000 /เดือน

321/9 หมู 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2.ชางทั่วไป 1 1 22-49 ปวช. ข้ึนไป 12,000 - 14,000 /เดือน เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน ฝายบุคคล 081-188-3485 0 50556 0013 20 5

8 บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ 1.พนักงานขายสินคา 2 2 18-40 ม.3 ข้ึนไป 11,000 - 15,000 /เดือน

888 หมู 3 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี ในรานคาทั่วไป เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน คุณนวลจันทร 081-000-3378 0 10753 6000 41 2

9 บริษัท ไทย ทสึซูกิ จํากัด การผลิตเหล็กและเหล็กกลา 1.พนักงานทําความสะอาด 1 1 30-45 ไมจํากัด 10,620 / เดือน

700/603 หมู 7 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน คุณปวีณา 038-047-071 ตอ 213 0 2055 54005 10 0

10 บานพักอาศัยคุณกิตติพงษ บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน/คนสวน 1 1 40-50 ไมจํากัด 9,000 / เดือน ที่พัก/

10/112 หมู 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี สามารถพาครอบครัวมาอยูดวยได
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ผูประสานงาน คุณกิตติพงษ 081-865-5402

11 บริษัท บานโปง อีดีพี 2011 จํากัด การตกแตงและ 1.ผูจัดการฝายผลิต 1 1 27-45 ปริญญาตรี 20,000 - 25,000 /เดือน

74 หมู 4 ต.มาบโปง อ.พานทอง จ.ชลบุรี การเคลือบโลหะ เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน คุณชลธิชา 092-818-0432 0 70555 4000 89 8

12 บริษัท ไมค ชอปปงมอลล จํากัด การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ 1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 5 25-60 ไมจํากัด 531 /วัน

262 หมู 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในรานคาทั่วไป เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล

ผูประสานงาน คุณจุฬาลักษณ 038-412-005 0 20553 4003 49 7

13 สถานีฟารม SOD สวนดอกไม 1.พนักงานทําสวน 4 4 20-45 ไมจํากัด 354 - 400 / วัน

18/9 หมู 9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่พัก/การข้ึนเงินเดือนรายป

ผูประสานงาน คุณจินดา 084-242-6493

14 รับเหมากอสราง รับเหมากอสราง 1.คนงานกอสราง 6 6 20-45 ไมจํากัด 400 - 500 / วัน

82/167 หมู 2 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี      **  ปฏิบัติงาน ณ พัทยา ** งานกอสราง/งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

ผูประสานงาน คุณเก 092-685-2836

15 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จํากัด (มหาชน) การใหสินเชื่ออ่ืนๆ 1.เจาหนาที่บริการลูกคา   4 4 23-35 ปวส./ป.ตรี ข้ึนไป 15,000/เดือน15 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จํากัด (มหาชน) การใหสินเชื่ออ่ืนๆ 1.เจาหนาที่บริการลูกคา   4 4 23-35 ปวส./ป.ตรี ข้ึนไป 15,000/เดือน

69 หมู 7 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย จ.ชลบุรี   **  สาขาเมืองชลบุร/ีพานทอง การข้ึนเงินเดือนรายป/โบนัส

ผูประสานงาน คุณฉัตรธิดา 066-095-3152        สัตหีบ/บางละมุง  **

16 บริษัท เจวาย เรสซิเดนซ จํากัด การเชาและการดําเนิน 1.ครัว 2 2 21-40 ม.3 ข้ึนไป 12,000 - 15,000 /เดือน

192/10 หมู 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย มีที่พัก

ผูประสานงาน คุณกรณ 063-190-4687

17 บริษัท กิจรุงโรจน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด การผลิตผลิตภัณฑ 1.ชางมิลล่ิง/ชางกลึง 5 5 23-45 ม.3 ข้ึนไป 12,000 - 15,000 /เดือน

28/7 หมูที่ 7 ซอยคีรีนคร ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี โลหะประดิษฐ 2.คนสวน 2 2 35-45 ไมจํากัด 354 / วัน ที่พัก / การข้ึนเงินเดือนรายป / โบนัส

ผูประสานงาน คุณกมลวรรณ 085-912-3540 3.ชางแบบไม 2 2 23-45 ม.3 ข้ึนไป 12,000 - 15,000 /เดือน

18 บริษัท เซ็นทรัล สปริง จํากัด การผลิตโซ ลวดสปริง 1.พนักงานคลังสินคา 1 1 20-35 ม.3 ข้ึนไป 354 - 380 / วัน

45 หมู 9 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี สลักเกลียว และตะปูควง มีที่พัก

ผูประสานงาน คุณสุรีวัลย 093-129-4955

19 บริษัท อีซึ่น แอนด โค จํากัด (มหาชน) การผลิตสีน้ํามันชักเงา 1.ชางเทคนิค 1 1 23-30 ปวส. - ป.ตรี 12,000 - 14,000 / เดือน

7/1-2 หมู 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ที่พัก / การข้ึนเงินเดือนรายป / โบนัส

ผูประสานงาน คุณกรุณา 080-309-1991

20 บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ โปรดักส จํากัด การกลึงกัดไสโลหะ 1.New Model Engineer 4 4 22-35 ป.ตรี 20,000 - 35,000 / เดือน

98/8 หมู 2 ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี

ผูประสานงาน คุณภัควรัญชญ 097-235-8430

21 บริษัท มีนากาญจน บิสสิเนส จํากัด กิจกรรมบริการเพ่ือการ 1.ผูจัดการหมูบาน 3 3 25-45 ปวส. - ป.ตรี 15,000 - 20,000 / เดือน

121 หมูบานพฤกษา แหลมฉบัง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริหารสํานักงานแบบ ที่พัก / การข้ึนเงินเดือนรายป / โบนัส

ที่พัก/การข้ึนเงินเดือนรายป/โบนัส/อาหาร
กลางวัน/เบี้ยขยัน/โอที/รับรับ-สง
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ผูประสานงาน ฝายบุคคล 084-555-7142 เบ็ดเสร็จ

22 บานพักสวนตัว The Perfect Dewll บานพักสวนบุคคล 1.พ่ีเล้ียง / แมบาน 1 1 35-45 ไมจํากัด 9,000 - 12,000 / เดือน

139/44 หมู 1 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี มีที่พักให

ผูประสานงาน ฝายบุคคล 095-926-3945

23 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รานสะดวกซื้อ/มินิมารท 1.พนักงานจัดสินคา 10 10 18-35 ป.6 - ป.ตรี 10,620 - 17,000 / เดือน

123 ซอย หนองใหญ 11 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2.พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 10 10 18-35 ป.6 - ป.ตรี 10,620 - 17,000 / เดือน โบนัส / อาหารฟรี / ประกันชีวิต

ผูประสานงาน ฝายบุคคล 091-5004-7451,52

24 บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กิจกรรมการโทรคมนาคม 1.เจาหนาที่นําเสนอขาย 10 10 18-38 ม.6 ข้ึนไป 15,000 - 25,000 / เดือน

ปฏิบัติงานที่ ชลบุรี

ผูประสานงาน คุณมุก 080-269-1936

25 บริษัท อีซูซุ ตะวันออกชลบุรี จํากัด โชวรูมรถ 1.พนักงานชางยนต 10 10 21-35 ม.6 ข้ึนไป 354 / วัน

355 หมู 6 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2.ที่ปรึกษาการชาย 10 10 21-35 ม.6 ข้ึนไป 354 / วัน การข้ึนเงินเดือนรายป / โบนัส

ผูประสานงาน คุณปยนาศ 092-623-0131 3.ธุรการ 5 5 21-35 ม.6 ข้ึนไป 354 / วันผูประสานงาน คุณปยนาศ 092-623-0131 3.ธุรการ 5 5 21-35 ม.6 ข้ึนไป 354 / วัน

26 บริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จํากัด (สาขาชลบุรี) 1.หัวหนาสาขา 20 20 25-45 ปวช./ปวส./ป.ตรี 20,000 - 30,000 / เดือน

ปฏิบัติงานที่ ชลบุรี 2.พนักงานคัดแยกพัสดุ 200 200 18-45 ม.3 ข้ึนไป 14,000 - 18,000 / เดือน

3.รับ-สงพัสดุดวยรถกระบะตูทึบ 100 100 18-50 ไมจํากัด 14,000 - 30,000 / เดือน

ผูประสานงาน คุณอรวรรณ 094-405-2525 4.รับ-สง พัสดุดวยมอเตอรไซต 200 200 18-50 ไมจํากัด 14,000 - 25,000 / เดือน

27 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 1.ผูจัดการประจํากะ 10 10 18-45 ไมจํากัด 15,000 / เดือน 

ปฏิบัติงานที่ ชลบุรี

ผูประสานงาน คุณวีระพงษ 081-732-8998

28 บริษัท ชลบุรีกอสราง แอนด เซอรวิส (2005) จํากัด 1.พนักงานบัญชีและการเงิน 1 1 25-50 ปวส. - ป.ตรี 13,000 / เดือน 

26/16 หมู 6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 2.หัวหนาคนงาน 1 1 25-50 ไมจํากัด 15,000 / เดือน 

ผูประสานงาน คุณพรปวีณ 086-301-8015

การขายปลีกเชื้อเพลิงยาน
ยนต

การกอสรางถนนสะพาน
และอุโมงค

กิจกรรมการรับสง
เอกสาร/ส่ิงของ โบนัส/ประกันสังคม-อุบัติเหตุ/ลาพักรอน/

ลากิจ/งานเล้ียงประจําป

 


