
จ ำนวน 
(อัตรำ)

1 ทีมบริหารงาน หน้าร้าน 
(ทุกสาขา)

หญิง / ชาย 25- 35 ปี 5 1. อาย2ุ5- 35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี
3. บุคคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเป็นกะได้
5. ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทุกเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน )
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. คา่ลว่งเวลา (OT)
6. เงินทิป (Tip)
7. เบีย้ขยนั
8. คา่เดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทุนเงินทดแทน
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                               17.ทีพักฟรัี 3เดือนส าหรับ
พนักงานตา่งจงัหวัด

เงินเดือนเริ่มตน้ที ่18,000 - 30,000 บาท

2 พนักงานประจ าร้าน
(สาขางามวงคว์าน กรุงเทพฯ)

หญิง / ชาย 20 ปีขึน้ไป หลายอตัรา 1. อาย ุ20 ปีขึน้ไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บุคคลกิภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. สามารถท างานเป็นกะได้
5. ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทุกเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน )
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. คา่ลว่งเวลา (OT)
6. เงินทิป (Tip)
7. เบีย้ขยนั
8. คา่เดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทุนเงินทดแทน
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                              17.ทีพักฟรัี 3เดือนส าหรับ
พนักงานตา่งจงัหวัด

เงินเดือนเริ่มตน้ที ่13,000+++

คุณวฒิุ สวสัดิกำร เงนิเดือน

บริษัท อำฟเตอร์ ยู จ ำกัด (มหำชน)

สถำนทีต้ั่งเลขที ่1319/9 ซอยพัฒนำกำร 25 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

เบอร์โทรศัพท์ 087-056-4422 และ 0-2318-4488 ต่อ 251

ติดต่อฝ่ำยบุคคล  คุณ นำงสำวลักคณำ พุทธจักร ประเภทกิจกำร ขนมหวำน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที ่0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ



4 พนักงานประจ าร้าน
(สาขา สามยา่นมิตรทาวน์ 
กรุงเทพฯ)

หญิง / ชาย 20 ปีขึน้ไป 20 1. อาย ุ20 ปีขึน้ไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บุคคลกิภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. สามารถท างานเป็นกะได้
5. ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทุกเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. คา่ลว่งเวลา (OT)
6. เงินทิป (Tip)
7. เบีย้ขยนั
8. คา่เดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทุนเงินทดแทน
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                               17.ทีพักฟรัี 3เดือนส าหรับ
พนักงานตา่งจงัหวัด

เงินเดือนเริ่มตน้ที ่13,000+++

3 พนักงานประจ าร้าน
(สาขาแพตตนิัม่ กรุงเทพฯ )

หญิง / ชาย 20 ปีขึน้ไป 20 1. อาย ุ20 ปีขึน้ไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บุคคลกิภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. สามารถท างานเป็นกะได้
5. ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทุกเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. คา่ลว่งเวลา (OT)
6. เงินทิป (Tip)
7. เบีย้ขยนั
8. คา่เดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทุนเงินทดแทน
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด

เงินเดือนเริ่มตน้ที ่13,000+++

4 พนักงาน Part-Time
(ทุกสาขา) ท างานหลงั 5 โมง
เยน็

หญิง / ชาย 18 ปีขึน้ไป หลายอตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วุฒิ ม.3 ขึน้ไป
3. บุคคลกิภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. สามารถท างานเป็นกะได้
5. ตอ้งท างานอยา่งน้อยวันละ 5-6 ชัว่โมง
6. ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

1. คา่ลว่งเวลา (OT)
2. เงินทิป (Tip)
3. คา่เดินทางกะพิเศษ
4. เครื่องแบบพนักงาน
5. ประกนัสงัคม

ชัว่โมงละ 50 บาท



5 พนักงานประจ าร้าน
(ทุกสาขา)

หญิง / ชาย 18 ปีขึน้ไป 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บุคคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเป็นกะได้
5. ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทุกเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. คา่ลว่งเวลา (OT)
6. เงินทิป (Tip)
7. เบีย้ขยนั
8. คา่เดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทุนเงินทดแทน 17.ทีพักฟรัี 3เดือนส าหรับพนักงานตา่งจงัหวัด
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                                       17.ทีพักฟรัี 3เดือน
ส าหรับพนักงานตา่งจงัหวัด

เงินเดือนเริ่มตน้ที ่13,000+++

6 นักศกึษาฝกึงาน/สหกจิศกึษา
ส านักงานใหญ่
 - บัญช/ีการเงิน
 - บริหารทรัพยากรมนุษย์
 - จดัซือ้
 - การตลาด
 - คลงัสนิคา้ / โลจสิตกิส์
 - เทคโนโลยสีารสนเทศ
ปฏิบัตกิารหน้าร้าน
 - พนักงานประจ าร้านทุกสาขา

หญิง / ชาย 18 ปีขึน้ไป หลายอตัรา 1. นักศกึษาชัน้ ปวส. และชัน้ปีที ่3, 4 ทุกภาค
สาขาวิชา
2. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
3. กระตอืรือร้น อดทน ตัง้ใจท างาน
4. สขุภาพแขง็แรง ไม่มีโรคประจ าตวั
5. รักงานบริการ (ส าหรับปฏิบัตกิารหน้าร้าน)

1. เบีย้เลีย้ง 47 บ./ชม. (ท างานวันละ 8 ชม.) / วันหยดุนักขตัฤกษ์ 2 เท่า
2. ท างานสปัดาห์ละ 5 วัน หยดุ 1 วัน
3. คา่ทีพ่ักคนละ 2,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี (เฉพาะนักศกึษาทวิภาคจีากตา่งจงัหวัด
ฝกึงาน กทม. ปฎิบัตงืานสาขา)
4. ทุนการศกึษา จา่ยตามจริงไม่เกนิภาคเรียนละ 2,000 บาท (ระดับ ปวส./ 4 ภาคเรียน
 8,000 บาท)
5. ประกนัสงัคม / กองทุนเงินทดแทน / ประกนัอบุัตเิหต ุครั้งละไม่เกนิ 5,000 บาท
6. อนิเซนทิฟ/ คา่รอบรถปิดร้าน 50-100 บาท
7. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ (เฉพาะพนักงานหน้าร้าน)
8. การสอบปรับเงินเดือน (อายงุาน 6 เดือนขึน้ไป)

47 บาท ตอ่ ชม . 


