


อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักต้อนรับส่วนหน้า GSA 6 ช/ญ 24+ ป.ตรี ภาษาองักฤษ 12,000  สวดัิการ
     1.ห้องพักฟรี

2 ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา 5 ช 24+ ปวส.+ 11,000      2. อาหาร 3 มือ้ฟรี
     3.Servuce Charge การันตี 2,800 บาท/เดือน

3 ช่างไอที IT 1 ช 24+  ป.ตรี คอมฯ 11,000      4. ชุดฟอร์มฟรี
     5.สะสมวนัหยุด

4 พนักงานดูแลสวน 2 ช 22+ ม.6+ 9,600

5 เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ญ 24+ ป.ตรี บัญชี 12,000      * ทุกตําแหน่งเมื่อครบบรรจุปรับค่าจ้างเพิ่ม *

6 พนักงานทําห้องพักลูกค้า 4 ช/ญ 22+ ม.6+ 9,600

7 พนักงานบาร์/เสริฟ 4 ช/ญ 22+ ปวช.+ 9,600

8 พนักงานคลงัสินค้า 1 ช 22+ ม.6+ 9,600

บริษทั พ.ีพ.ีปะการัง จํากดั (โรงแรม พ.ีพ.ีโฮเต็ลกรุ๊ป)
ประเภทกิจการ :  โรงแรม     โทร :  0 7560 1022 - 3

สถานที่ตั้ง :   129 ม.7 ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่1

คูหาที ่2



อตัราจ้าง

(บาท)
1 แคชเชียร์ 10 ญ 18+ ม.6+ 9,600+

2 พนักงานติดรถ 5 ช 18+ ไม่จํากดั 9,600+  ร่างกายแข็งแรง

3 พนักงานจัดเรียงสินค้า 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,600+

4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เนสท์เล่) 5 ช/ญ 25+ ม.6+ 10,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 10 ช/ญ 25+ ม.6+ 1X,XXX+

บริษทั มาเธอร์มาร์เกต็ติง้ จํากดั
ประเภทกิจการ :  ค้าส่ง - ค้าปลีก    โทร :  0 7562 0700 

สถานที่ตั้ง :   345 ถ.มหาราช ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่2

คูหาที ่3



อตัราจ้าง

(บาท)
1 เจ้าหน้าที่ตะกาฟุล 5 ช/ญ 20+ ปวช. +ทุกสาขา 9,600++  สวดัิการ

 1. ค่าคอมมชิช่ัน

2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 ช/ญ 20+ ปวส. + ทุกสาขา 9,600++  2. ท่องเที่ยวต่างประเทศ

โครงการประกนัชีวติ  3. โบนัสไตรมาส

 4. เงินส่งเสริมรายเดือน

3 ผู้จัดการทดลองงาน 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี 15,000+++

ทุกสาขา

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)
ประเภทกิจการ :  ประกันชีวติ     โทร :  09 5190 5152

สถานที่ตั้ง :   222/8-9  ถ.อุตรกิจ  ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่3



อตัราจ้าง

(บาท)
1 สถาปนิก 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง  สวดัิการ

       ประกนัสังคม

2 ช่างก่อสร้าง 3 ช/ญ 20+ ปวช. - ปวส. ตามตกลง

3 งานเขียนแบบ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง   * สามารถทํางานนอกเวลาได้ *

4 พนักงานขับเคร่ืองจักร 3 ช/ญ 20+ ไม่จํากดั ตามตกลง

5 คนงานก่อสร้าง 5 ช/ญ 20+ ไม่จํากดั ตามตกลง

6 พนักงานฝ่ายการตลาด 3 ช/ญ 20+ ปวช. -ปวส. ตามตกลง

บริษทั ชัยสวสัดิ์โปรเฟสช่ันแนล จํากดั
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง     โทร :  0 7569 4017

สถานที่ตั้ง :   251 ม.5 ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่4

คูหาที ่5



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานเสริฟ 4 ช/ญ 18+ ไม่จํากดั 320/วนั  สวดัิการ

      1. อาหาร 2 มือ้ / วนั

2 พนักงานล้างจาน 2 ช/ญ 18+ ไม่จํากดั 320/วนั       2. ประกนัสังคม

      3. Tip รวม ตําแหน่งพนักงานเสริฟ

      4.  ยูนิฟอร์ม

ร้านอาหารน้องโจ๊ก
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร   โทร :  0 7561 1639

สถานที่ตั้ง :   50/3 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่5



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ตรวจค้นผู้โดยสาร 20 ช/ญ 18-45 ปวช.+ 480/วนั  สวดัิการ

   1.  มเีงินเบิกล่วงหน้า

2 รักษาความปลอดภยั 20 ช/ญ 18-45 ม.3+ 480/วนั    2. มบ้ีานพักฟรี 2 เดือน

   3. มค่ีาครองชีพ

   4. มค่ีาเข้ากะ

   5. มค่ีาล่วงเวลาตามกฎหมายกาํหนด

จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

ปฏิบัติงานในพืน้ที่กระบ่ีและภูเก็ต

บริษทั รักษาความปลอดภัยเอเอสเอม็ แมเนจเมนท์  จํากดั
ประเภทกิจการ : รักษาความปลอดภัย     โทร :  0 7569 4017

สถานที่ตั้ง :   106/14 ม.1 ต.สาคู  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน

คูหาที ่6

คูหาที ่7



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานจองและออกตั๋วเคร่ืองบิน ไม่จํากดั ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี + ตามตกลง  สวดัิการ

   1.  ประกนัสังคม

   2. โบนัส

   3. คอมมชิช่ัน

   4. ค่าล่วงเวลา

บัทเทอร์คพั วซ่ีา แอนด์ ทรานสเลช่ัน เซอร์วสิ
ประเภทกิจการ : ทําวซ่ีา แปลภาษา และจองตั๋วเคร่ืองบิน     โทร :  0 7566 4330

สถานที่ตั้ง :   170/46  ถ.ศรีตรัง ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่7

คูหาที ่8



อตัราจ้าง

(บาท)
1 Guest Agent Service (GSA) 1 ช/ญ ไม่จํากดั ปวส.+ ตามตกลง  สวดัิการ

   1.  ประกนัสังคม

2 House Keper (แม่บ้าน) 1 ญ ไม่จํากดั ไม่จํากดั ตามตกลง    2. โอที

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

ลนัตา วลิเลจ รีสอร์ท
ประเภทกิจการ : รีสอร์ท   โทร :  065 669 6965

สถานที่ตั้ง :   38/2 ม.2  ถ.ศรีตรัง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

คูหาที ่8

คูหาที ่9



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ช่างเทคนิค PM/BM 2 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง  สวดัิการ

   1.  โบนัส

2 ช่างเทคนิค Workshop 2 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง    2.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ

   3. ทุนการศึกษาบุตร

3 ช่างเทคนิค Biogas 3 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง    4. ยูนิฟอร์ม

   5.  อุปกรณ์ PPE

4 พนักงาน General (ผลติ) 4 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง    6. โอที

5 DC 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

6 พนักงาน QA 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บริษทั นามหงส์นํา้มันปาล์ม จํากดั
ประเภทกิจการ : สกัดนํา้มันปาล์ม   โทร :  0 7561 3500 -2

สถานที่ตั้ง :   168 ม.2  ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบ่ี

คูหาที ่9



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานในไลน์ผลติ 15 ช/ญ 18+ ป.6+ 320+  สวดัิการ

   1.  ประกนัสังคม

2 ช่างซ่อมบํารุง 6 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง    2. OT

   3. บ้านพัก

3 ห้องปฏิบัติการ 5 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง    4. เบีย้ขยัน

   5. ค่าตําแหน่ง

4 พนักงาน IT 2 ช 18+ ปวส.+ ตามตกลง

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บริษทั ไทยแมคเอสทอีาร์ จํากดั
ประเภทกิจการ : ยางอัดแท่ง   โทร :  0 7581 8531 - 9 

สถานที่ตั้ง :   111 ม.2 ต.เพหลา  อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี

คูหาที ่10



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ช่างเคร่ืองยนต์ 1 ช ไม่จํากดั ไม่จํากดั ตามตกลง  สวดัิการ

   1.  ประกนัสังคม

2 ช่างประกอบ 1 ช ไม่จํากดั ไม่จํากดั ตามตกลง    2. อหารกลางวนั

3 ช่างเคาะ 1 ช ไม่จํากดั ไม่จํากดั ตามตกลง

  *มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

หจก.เอน็ เค เซอร์วสิ ออโต้คาร์
ประเภทกิจการ : ซ่อมรถยนต์   โทร :  08  4188 2604 , 09 5492 8965

สถานที่ตั้ง :   35  ม.2 ต.เหนือคอลอง  อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี

คูหาที ่11



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานขาย 2 ช/ญ 22+ ปวช.+ 15,000 + ขับรถยนต์ได้มใีบอนุญาตขับขี,่มค่ีาที่พัก,เบีย้เลีย้ง

ประจ าสาขา กระบ่ี/พงังา/ภูเกต็

2 พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซต์ 2 ช /ญ 22+ ปวช.+ 15,000 + มรีถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง,มค่ีานํา้มนั,มค่ีาที่พัก

ประจ าสาขา กระบ่ี/พงังา/ภูเกต็ เบีย้เลีย้ง

3 เจ้าหน้าที่ธุรการคลงัสินค้า&ขนส่ง 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 12,000 + สามารถปฏิบัติงานประจําสํานักงาน ต.โคกกลอยได้

ประจ าสาขา พงังา

4 พนักงานขับรถ 4/6 ล้อ 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 10,000 + ขับรถยนต์ได้มใีบอนุญาตขับขี,่ขับรถ 6 ล้อ

ประจ าสาขา กระบ่ี/พงังา/ภูเกต็ มใีบขับขีป่ระเภท2

5 พนักงานคลงัสินค้า 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 9,000 + สามารถปฏิบัติงานประจําสํานักงาน ต.โคกกลอยได้

ประจ าสาขา พงังา
   *ทุกตําแหน่งมีโบนัสประจําปี ,มีการปรับเงินเดอืนทุกปี*

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บริษทั ในเครือ ก.ชัยแสงกรุ๊ป
ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  โทร :  0 7720 3493

สถานที่ตั้ง :   99/35 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ

คูหาที ่12



อตัราจ้าง

(บาท)
1 Rest.Supervisor 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง เงื่อนไข

 มปีระสบการณ์ใอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 FB Service 1 ช /ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

สวสัดิการ

3 Cook ยุโรป 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง 1. มปีระกนัสังคม

2. หอพักพนักงาน

4 Cook ครัวไทย 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง 3. Service Charge

4. อาหาร 3 มือ้

5 Roomboy 1 ชาย 20+ ปวช.+ ตามตกลง 5. ชุดยูนิฟอร์ม

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

โรงแรมนาคามันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ประเภทกิจการ : โรงแรม  โทร :  0 7562 8249

สถานที่ตั้ง : 126  ม.3  ต.หนองทะเล  อ.เมือง  จ.กระบ่ี    81000

คูหาที ่13



อตัราจ้าง

(บาท)
1 GSA,Receptionist 2 ญ 20+ ปวส+ 9,600+  สวดัิการ

   1. ประกนัสังคม

   2.วนัหยุดนักขัตฯ

   3.วนัลาพักร้อน

   4. เซอร์วสิชาร์จ

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บจก.อ่าวนาง เพิร์ล รีสอร์ท (โรงแรมอนัดามัน เพิร์ล รีสอร์ท)
ประเภทกิจการ : โรงแรม   โทร :  0 7581 0377 ,08 7836 6466

สถานที่ตั้ง :   754-754/1 ซ.อ่าวนาง 11/1  ม.2 ต.อ่าวนาง  อ.เมือง จ.กระบ่ี
คูหาที ่14



อตัราจ้าง

(บาท)
1 HK Supervisor 2 ช/ญ 25+ ม.3+ 15,000  +

สวสัดิการ

2 Chief Accountant 1 ช /ญ 30+ ป.ตรี /บัญชี ตามตกลง 1. ที่พัก

2. กองทุนเงินสํารองเลีย้งชีพ

3 Cost Contraller 1 ช/ญ 30+ ปวช./บัญชี ตามตกลง 3. Service Charge

4. อาหาร 3 มือ้

4 G.S.A. ( Chinese speaking) 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 12,000+ 5. ชุดยูนิฟอร์ม

5 G.S.A. ( German speaking) 1 ชาย 20+ ม.6+ 12,000+

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บ.ปิติสุข จํากดั (โรงแรมทวนิโลตัส รีสอร์ท แอนด์ สปา)

ประเภทกิจการ : โรงแรม  โทร :  0 7560 7000 ,08 5476 9729

สถานที่ตั้ง : 126  ม.3  ต.หนองทะเล  อ.เมือง  จ.กระบ่ี    81000
คูหาที ่15

คูหาที ่16



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 7 ช/ญ 18-35 ป.ตรี ทุกสาขา 10,950

สวสัดิการ

2 พนักงานประจําร้าน 10 ช /ญ 18-35 ม.3 - ม.6 9,600     1. ประกนัสังคม

  ปวส. 9,900     2. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ

    3. OT

3 พนักงานช่ัวคราว 5 ช/ญ 18-35 ม.3+ 352/วนั     4. ลากจิ,ลาพักร้อน

    5. ชุดยูนิฟอร์ม

    6. ค่าพาหนะ ตามเงื่อนไข

       *ไม่จําเป็นต้องมปีระสบการณ์*

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บริษทัเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท
ประเภทกิจการ : โรงแรม  โทร :  06 2604 4050 

สถานที่ตั้ง : 1/1  ม.2  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี    81180

คูหาที ่16

คูหาที ่17



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานเสริฟ 4 ช/ญ 22+ ม.6+ ตามตกลง

สวสัดิการ

2 กุ๊กยุโรป 2 ช /ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง     1. ที่พัก

      2. ประกนัชีวติ

3 กุ๊กไทย 2 ช/ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง     3. Service Charge

    4. อาหาร 3 มือ้

4 ช่าง IT 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง     5. ชุดยูนิฟอร์ม

    6. รถรับส่งพนักงาน

5 ซุปเปอร์แม่บ้าน 1 ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง

6 เจ้าหน้าที่ ISO 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

โรงแรมกระบ่ี รีสอร์ท
ประเภทกิจการ : โรงแรม  โทร :  0 7563 7030 

สถานที่ตั้ง : 232  ม.2  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี    81180

คูหาที ่17

คูหาที ่



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ผู้จัดการหน่วย 10 ช/ญ 30+ ไม่จํากดั 15,000   ค่าสึกหรอรถ + เงินส่งเสริม

2 ผู้จัดการสาขาย่อย 20 ช /ญ 30+ ไม่จํากดั 15,000   ค่าเช่าบ้าน +เงินส่งเสริม

  

3 พนักงานขาย 30 ช/ญ 23+ ไม่จํากดั 15,000   ค่าคอมมชิช่ัน +เงินส่งเสริม

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บ.ซิงเกอร์ประเทศไทยจํากดั (มหาชน) สาขากระบ่ี
ประเภทกิจการ : โรงแรม  โทร :  0 7562 4124 

สถานที่ตั้ง : 337/6-7 ถ.อุตรกิจ   ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี    81000

คูหาที ่
18

คูหาที ่



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานจัดซือ้ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง ประสบการณ์จัดซ้ือ 5 ปี

2 Sale 2 ช /ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง มรีถยนต์เป็นของตนเอง

  

3 วศิวกรไฟฟ้า 1 ช 25+ ป.ตรี วศิวกรรมไฟฟ้า ตามตกลง มปีระสบการณ์ 2ปีขึน้ไป

4 พนักงานทั่วไป (ช่ัวคราว) 2 เดือน 5 ช 18+ ไม่จํากดั ตามตกลง สามารถทํางานเป็นกะได้

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํา้มันปาล์ม จํากดั
ประเภทกิจการ : สกัดนํา้มันปาล์ม โทร :  0 7566 6075 

สถานที่ตั้ง : 98 ม.6 ถ.เหนือคลอง - เขาพนม    ต.ห้วยยูง  อ.เหนือคลอง  จ.กระบ่ี

คูหาที ่
19

คูหาที ่



อตัราจ้าง

(บาท)
1 Technician 4 ช 22+ ไม่จํากดั ตามตกลง มปีระสบการณ์ด้านช่าง

2 General Cashier and Payroll 1 ช /ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง
  
3 Steward  Supervisor 1 ช 22+ ม.3+ ตามตกลง

4 F&B Attendant (ช่ัวคราว) 1 ช/ญ 22+ ม.3+ ตามตกลง  *  มปีระสบการณ์ ทุกตําแหน่ง *

5 Resevation office 1 ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

6 Recreation Attendant 1 ช 22+ ปวส.+ ตามตกลง

7 Chief Account 1 ช/ญ 22+ ม.6+ ตามตกลง

8 GSA 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

โรงแรม นพพระนางรีสอร์ท แอนด์ สปา
ประเภทกิจการ : โรงแรม โทร :  0 7581 0835

สถานที่ตั้ง : 123 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบ่ี

คูหาที ่
20

คูหาที ่21



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ช่างซ่อมบํารุง 10 ช 22+ ไม่จํากดั ตามตกลง มปีระสบการณ์ด้านช่าง

2 เวรแปล 10 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง
  
3 ขับรถ Ambulance 5 ช 22+ ม.3+ ตามตกลง

4 เจ้าหน้าที่การตลาด (ประกนั) 10 ญ 22+ ม.3+ ตามตกลง  *  มปีระสบการณ์ ทุกตําแหน่ง *

5 เจ้าหน้าที่การตลาด (Sale) 10 ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

ปฏิบัติงาน ณ พืน้ที่อ่าวนาง

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ

โรงพยาบาลวฒัแพทย์ ตรัง จํากดั
ประเภทกิจการ : โรงพยาบาล โทร :  0 7520 5555

สถานที่ตั้ง :247/2  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

คูหาที ่21

คูหาที ่22



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 320/วนั สวสัดิการ

   1. ยูนิฟอร์ม
    2.สวสัดิการ PA
     3. ประกนัสังคม

   4. ขับรถยนต์ได้

สถานที่ตั้ง :129 ม.11   ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

บริษทั ว.ีจี.คาร์ จํากดั  สาขากระบ่ี
ประเภทกิจการ : จําหน่ายรถยนต์ โทร :  0 7570 1133 

คูหาที ่22

คูหาที ่22



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 320/วนั สวสัดิการ

   1. ยูนิฟอร์ม

    2.สวสัดิการ PA

     3. ประกนัสังคม

   4. ขับรถยนต์ได้

ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

บริษทั ว.ีจี.คาร์ จํากดั  สาขากระบ่ี
ประเภทกิจการ : จําหน่ายรถยนต์ โทร :  0 7570 1133 

สถานที่ตั้ง :129 ม.11   ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่

คูหาที ่22

คูหาที ่23



อตัราจ้าง

(บาท)
1 ผู้ดูแลลูกค้าประจําพืน้ที่ 20 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ปี ม.6 -ป.ตรี 13,000+ สวสัดิการ ตําแหน่ง ที่ 1-3

       ค่าคอมมชิช่ัน+ประกนัสังคม

2 พนักงานประจําร้าน 10 ช/ญ ไม่เกนิ 28 ปี ป.ตรี 12,000+        ประกนัสุขภาพ+สวสัดิการอื่นๆ

3 พนักงานแคชเชียร์สินค้า 2 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี 14,500+
 
4 Audit Saff ประจําพืน้ที่สุราษฎร์ฯ 2 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี 15,000+ สวสัดิการ ตําแหน่ง ที่ 4-12

5 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี 15,000+      โบนัส +กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

6 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 1 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี -ป.โท 30,000+      ประกนัสังคม+ประกนัสุขภาพ +สวสัดิการอื่นๆ

7 เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 4 ช/ญ 23 - 35 ปี ป.ตรี 15,000+
ประจ าพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน

8 ฝ่ายสนับสนุนจัดกจิกรรม 2 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี 15,000+

ประเภทกิจการ : ส่ือสารและโทรคมนาคม  โทร :  08 6416 3985 

สถานที่ตั้ง :500/10 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)

คูหาที ่23

คูหาที ่23



อตัราจ้าง

(บาท)
9 Sale Planning 1 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี - ป.โท 20,000+

10 ช่างเทคนิค 2 ช/ญ ไม่เกนิ 28 ปี ปวส. -ป.ตรี 13,000+

11 Operations Management 2 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี - ป.โท 15,000+

 

12 ผู้จัดการจังหวดั 2 ช/ญ ไม่จํากดั ป.ตรี - ป.โท 30,000+

บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)
ประเภทกิจการ : ส่ือสารและโทรคมนาคม  โทร :  08 6416 3985 

สถานที่ตั้ง :500/10 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่23



อตัราจ้าง

(บาท)
1 Front office สวสัดิการ

1.1 GSA Supervisor 1 ช/ญ ไม่จํากดั ปวช.+ ตามตกลง    1. วนัหยุด 6 วนั /เดือน

1.2 Guest Service Agent 1 ช/ญ ไม่จํากดั ปวช.+ ตามตกลง    2.วนัหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ตํ่ากว่า 14 วนั / ปี

1.3 Asst.Front office Mgr. 1 ช/ญ ไม่จํากดั ม.6+ ตามตกลง    3. วนัหยุดพักผ่อนประจําปีไม่น้อยกว่า 7 วนั /ปี

2 General Cashier and Payroll    4. เงินค่าบริการไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท /เดือน

2.1 Asst.Executive HK 1 ช/ญ ไม่จํากดั ปวช.+ ตามตกลง    5. อาหาร 2 มือ้ ต่อ วนั

2.2 HK Supervisor 1 ช/ญ ไม่จํากดั ปวช.+ ตามตกลง    6. ประกนัสังคม

2.3 Room Boy 1 ช ไม่จํากดั ม.3 + 9,600    7.สัวสดิการค่าบ้านพัก (ตามระดับตําแหน่ง)

2.4 Public Area Cleanner 1 ช/ญ ไม่จํากดั ม.3 + 9,600    8.ยูนิฟอร์มซักรีด

2.5 Room Attendant 1 ช/ญ ไม่จํากดั ม.3 + 9,600    9.สวสัดิการลาอุปสมบท/พิธีอจัญ์

3 Food & Beverage   10. งานเลีย้งสังสรรค์ประจําปี

3.1 Rest.Sup. 1 ช/ญ ไม่จํากดั ปวช.+ ตามตกลง   11.ปรับเงินเดือนประจําปี

3.2 Recreation Attendant 2 ช/ญ ไม่จํากดั ม.3 + 9,600   12. ค่าเบีย้เลีย้งการเดินทาง /ค่าเดินทาง

สถานที่ : 24/84   ต.หนองทะเล   อ.เมือง   จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

โรงแรม เดอะ เพลแิกน เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวที กระบ่ี  
ประเภทกิจการ : โรงแรม      โทร :  0 7581 7000 ต่อ 9200 คูหาที ่24



อตัราจ้าง

(บาท)
3.3 Bartender 2 ช/ญ ไม่จํากดั ประสบการณ์ 5ปีข้ึนไป ตามตกลง   13.ตรวจสุขภาพประจําปี

4 Kitchen   14.เงินช่วยเหลอืค่าฌาปนกจิ

4.1 Executive Sous Chef 1 ช/ญ ไม่จํากดั ไม่จํากดั ตามตกลง   15.สวสัดิการเยี่ยมไข้

4.2 Chef de Partie 1 ช/ญ ไม่จํากดั ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ตามตกลง   16.สวสัดิการรับขวญักรณคีลอดบุตร

4.3 Commis I,II 2 ช/ญ ไม่จํากดั ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ตามตกลง   17.กจิกรรม การฝึกอบรม ประจําปี

4.4 Steward 1 ช/ญ ไม่จํากดั ม.3 + 9,600

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

โรงแรม เดอะ เพลแิกน เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวที กระบ่ี  
ประเภทกิจการ : โรงแรม      โทร :  0 7581 7000 ต่อ 9200

สถานที่ : 24/84   ต.หนองทะเล   อ.เมือง   จ.กระบ่ี

คูหาที ่24

คูหาที ่25



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,600 สวสัดิการ

2 พนักงานการตลาด 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000          ค่าคอมมชิช่ัน

  

3 ช่างประจําศูนย์บริการ 1 ช 20+ ปวช.+ 12,000 

4 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 ช 20+ ป.ตรี 15,000

5 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวส.การบัญชี 12,000

บริษทั ดุสิตมอเตอร์ จํากดั
ประเภทกิจการ : จําหน่ายรถจักรยานยนต์   โทร :  0 7561 2332 

สถานที่ตั้ง : 238/8 -9 ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้ อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

คูหาที ่25





อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขาย  10 ช/ญ 20+ ปวส. ขึน้ไป 9,600+ เงื่อนไข

ประจ า สนง. ใหญ่ / เหนือคลอง/ ทุกสาขา ค่าคอมฯ    ช่วงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

อ่าวลึก / คลองท่อม / เขาพนม

สวสัดิการ

2 ที่ปรึกษาด้านบริการ 1 ช/ญ 20+ ปวส. ขึน้ไป 10,000+    กองทุนประกนัสังคม

ประจ าสาขาคลองท่อม ทุกสาขา ค่าคอมฯ    กองทุนเงินทดแทน

   เคร่ืองแบบพนักงาน

3 ช่างซ่อมบํารุง 1 ช/ญ 20+ ปวส. ขึน้ไป 11,000+    มเีบีย้ขยัน + โบนัส

 (ระบบไฟฟ้า/แอร์/ประปา) สาขาช่างไฟฟ้ากาํลงั

ประจ าส านกังานใหญ่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  

สถานที่ : 175  ม.2  ถ.เพชรเกษม  ต.กระบ่ีน้อย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี   81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

บริษทั โตโยต้า อนัดามัน กระบ่ี จํากดั

ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์   Tel : 0-7562-7777  fax : 0-7562-7778



อตัราจ้าง

(บาท)

1 Bus Boy - Bus Girl 4 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง เงื่อนไข

   มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 Bar Tender 3 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง     สามารถทํางานเป็นกะได้

3 Room Maid 2 ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง

สวสัดิการ

4 Room Boy 2 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง    กองทุนประกนัสังคม

   เคร่ืองแบบพนักงาน

5 Reservation 1 ช/ญ 18+ ปวส. + ทุกสาขา ตามตกลง

6 Bell Boy 1 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง

7 ช่างทั่วไป 3 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง

ประเภทกิจการ :  โรงแรม   Tel : 0-75601170-7  fax : 0-7560-1178

สถานที่ : 58  ม.7  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81210

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

โรงแรม พพีไีอส์ แลนด์ คาบาน่า



  

อตัราจ้าง

(บาท)

1 Bus  Boy 3 ช 24+ ม.3+ 9,600 เงื่อนไข

   มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 Reservation Office 1 ญ 24+ ปวส.+ทุกสาขา 9,600     สามารถทํางานเป็นกะได้

   มทีัศนคติที่ดีในการทํางาน

3 Sale Office 1 ญ 24+ ปวส. + ทุกสาขา 9,600

สวสัดิการ

4 Room Attendant 1 ญ 24+ ไม่จํากดั 9,600    กองทุนประกนัสังคม

   เคร่ืองแบบพนักงาน

5 ช่างไม้ 1 ช 24+ ปวส. +ทุกสาขา 9,600    หอพักพนักงาน

   อาหาร 3 มือ้

6 Chef de partie 1 ช 30+ ปวส. +ทุกสาขา 15,000    เซอร์วสิชาร์จ

   วนัหยุดตามกฎหมายแรงงานกาํหนด

บริษทั ไร่เลย์ แซนด์ซี จํากดั  (โรงแรม แซนด์ ซี รีสอร์ท ไร่เลย์กระบ่ี)

ประเภทกิจการ :  โรงแรม   Tel : 0-7581-9429-507,571    fax : 0-7581-9426

สถานที่ : 192  ม.5  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000    e-mail : hr@krabisandsea.com

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ช่างทั่วไป 1 ช 21+ ม.3+ 9,600 เงื่อนไข

   มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 สโตร์ 1 ช/ญ 21+ ม.3+ 9,600     สามารถทํางานเป็นกะได้

   เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

3 พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 21+ ม.3+ 9,600   ต้องมคีวามรู้ใรตําแหน่ง และมปีระสบการณ์

  ที่เกี่ยวข้องกบัตําแหน่ง

4 เสมยีนแม่บ้าน 1 ญ 21+ ม.3+ 9,600

สวสัดิการ

   กองทุนประกนัสังคม

   เคร่ืองแบบพนักงาน

บริษทั แอป็เป้ิล อะเดย์ จํากดั   (โรงแรมแอป็เป้ิล อะเดย์ รีสอร์ท)

ประเภทกิจการ :  โรงแรม   Tel : 0-7563-8234

สถานที่ : 234  ม.3  ซอย 8  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81180    e-mail :  witchupat-n@appleadaybabi.com

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้ปรุงอาหารในครัว (Make) 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 42/ชม. เงื่อนไข

   มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 พนักงานส่งพิซซ่า 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 42/ชม.     สามารถทํางานเป็นกะได้

สวสัดิการ

   ค่าจ้าง 2 แรง ในวนัหยุดนักขัตกฤษ์

   เคร่ืองแบบพนักงาน

   ค่าทํางานล่วงเวลา ช่ัวโมงละ 63 บาท

The Pizza Company  สาขา อ่าวนาง

ประเภทกิจการ :  ร้านอาหาร   Tel : 08-4298-9653

สถานที่ :  247  ม.2  ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81180

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 barista 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 60/ชม. เงื่อนไข

   มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   มกีารอบรมพนักงานเบือ้งต้นก่อนเร่ิมทํางาน

สวสัดิการ

   เคร่ืองแบบพนักงาน

   ค่าครองชีพ  8 บาทต่อช่ัวโมง

   วนัหยุดพักร้อน 6 วนั/ปี

   พนักงานส่ังเคร่ืองดืม่วนัละ 2 แก้ว

บริษทั สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จํากดั  สาขาอ่าวนาง

ประเภทกิจการ :  ร้านอาหาร   Tel : 0-7563-8413, 08-4438-7424

สถานที่ :  328/4  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 บาริต้า 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 320/วนั เงื่อนไข

   มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 กุ๊ก 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 320/วนั

สวสัดิการ

3 เสริฟ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 320/วนั    เคร่ืองแบบพนักงาน

   มกีองทุนประกนัสังคม

   วนัหยุดพักตามกฎหมายแรงงาน

    อาหารพนักงาน

   Tip จากการบริการ

บริษทั ฮับ คาเฟ่ จํากดั  (ร้าน ซีมอร์ )

ประเภทกิจการ :  ร้านอาหาร   Tel : 0993166888

สถานที่ :  586   ม.1   ต.อ่าวนาง  อ.เมือง   จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานเสริฟ 2 ญ 18+ ม.3+ 11,000+ เงื่อนไข

   มทีักษะภาษาองักฤษ-จีน ฟังและพูดได้

   มใีจรักงานบริการ

สวสัดิการ

   เคร่ืองแบบพนักงาน

   Tip จากการบริการ

   อาหาร 2 มือ้

ร้าน ลลเิบิร์ดเนส คาเฟ่

ประเภทกิจการ :  ร้านอาหาร   Tel : 0-7562-7089

สถานที่ :  71-73  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้  อ.เมือง   จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 ญ 20+ ม.3+ 320/วนั เงื่อนไข

   สามารถทํางานเป็นกะได้

   มใีจรักงานบริการ

สวสัดิการ

   เคร่ืองแบบพนักงาน

   กองทุนประกนัสังคม

เทสโก้โลตัส  สาขากระบ่ีทาวน์

ประเภทกิจการ :  ค้าปลีก-ค้าส่ง   Tel : 0-75632-9777

สถานที่ :  315   ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้  อ.เมือง   จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขาย   (Full Time) 1 ญ 18-25 ไม่จํากดั 11,000 เงื่อนไข

   สามารถทํางานเป็นกะได้

   มใีจรักงานบริการ

สวสัดิการ

   เคร่ืองแบบพนักงาน

ร้าน Dairy Queen (แดร่ีควนี)  สาขาโวคกระบ่ี 

ประเภทกิจการ :  ร้านอาหาร   Tel : 09-0489-8480

สถานที่ :  76/1  ช้ัน 1  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้  อ.เมือง   จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 Serice  บริการลูกค้า 2 ญ 18+ ม.3+ 40 / ชม. เงื่อนไข

   สถานภาพโสด

2 ตกแต่งไอศรีม 2 ช 18+ ม.3+ 40 / ชม.    มใีจรักงานบริการ

สวสัดิการ

   เคร่ืองแบบพนักงาน

ร้าน Swensen's (สเวนเซ่นส์) สาขาโวคกระบ่ี 

ประเภทกิจการ :  ร้านอาหาร   Tel : 0-7562-0046 / 08-9589-1414

สถานที่ :  76/1  ช้ัน 1  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้  อ.เมือง   จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ช่างเทคนิค 3 ช 20+ ปวช. ขึน้ไป 9,600+ เงื่อนไข

สาขาช่างยนต์    มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   มใีจรักงานบริการ

2 พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ป.ตรี ทุกสาขา 9,600+

สวสัดิการ

3 ช่างประดับยนต์ 2 ช 20+ ปวช. ขึน้ไป 9,600+    เคร่ืองแบบพนักงาน

สาขาช่างยนต์    อาหาร

   โบนัส + คอมมชิช่ัน

   กองทุนประกนัสังคม

   งานเลีย้งสังสรรค์

บริษทั มิตซู ชูเกยีรติยนต์  กระบ่ี จํากดั

ประเภทกิจการ :  จําหน่ายรถยนต์    Tel : 0-7565-0919  Fax : 0-7565-0683

สถานที่ :  266  ม.2  ต.กระบ่ีน้อย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000   E-mail : attima.mitsuchookiatkrabi@gmail.com

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ช่างไฟฟ้า 3 ช 25+ ปวส. สาขาไฟฟ้า ตามตกลง เงื่อนไข

  สามารถทํางานกะได้

2 ไนท์ รีเซฟช่ัน 1 ช 25+ ป.ตรี ทุกสาขา ตามตกลง   มปีระสบการณ์ด้านอาหารโภชนการ 5 ปี

3 Sous Chef 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี ทุกสาขา ตามตกลง สวสัดิการ

   เคร่ืองแบบพนักงาน

4 Demi Chef 1 ช/ญ 25+ ปวส./ประสบการณ์ ตามตกลง

5 พนักงานรับออเดอร์ 1 ช/ญ 20+ ปวช./ประสบการณ์ ตามตกลง

6 พนักงานประจําเรือแคนนู 1 ช 20+ ไม่จํากดั ตามตกลง

ใหเ้ช่าเรือแคนนู

โรงแรม ไร่เลย์ วลิเลจ รีสอร์ท

ประเภทกิจการ : โรงแรม   Tel : 0-7581-9412-3    Fax : 0-7581-9414

สถานที่ :  544  ม.2  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ช่างทั่วไป 1 ช 25+ ปวส. ขึน้ไปทุกสาขา ตามตกลง เงื่อนไข

2 ช่างไม้ 2 ช 25+ ปวส. ขึน้ไปทุกสาขา ตามตกลง   สามารถทํางานกะได้

3 Commis III ครัวไทย 3 ช/ญ 25+ ปวส. ขึน้ไปทุกสาขา ตามตกลง   มปีระสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4 GSA 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ทุกสาขา ตามตกลง

5 Room Attendant 1 ช/ญ 25+ ไม่จํากดั ตามตกลง สวสัดิการ

6 Room Supervisor 1 ช/ญ 25+ ไม่จํากดั ตามตกลง    เคร่ืองแบบพนักงาน

7 F&B Supervisor 2 ช/ญ 25+ ไม่จํากดั ตามตกลง    ที่พัก

8 F&B  Attendant 1 ช/ญ 25+ ไม่จํากดั ตามตกลง    อาหาร 3 มือ้

9 Sous Chef 1 ช 30+ ปวส. ขึน้ไปทุกสาขา ตามตกลง    บริการตั๋วเรือ ไป-กลบั

Holiday Inn Resory   Phi phi Island

ประเภทกิจการ : โรงแรม    Tel : 0-7562-7300

สถานที่ :  54  ม.8  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้จัดการ Marketing ไม่จํากดั ช/ญ 30+ ป.ตรี ทุกสาขา ตามตกลง เงื่อนไข

ประจ าพ้ืนท่ีสตูล    มปีระสบการณ์ด้านการดูแลตลาด / Social Media

  ขับรถยนต์ได้

   มปีระสบการณ์ไม่น้อยว่า 3 ปี

2 Sale & Techician Service ไม่จํากดั ช/ญ 20+ ปวช. +ทุกสาขา ตามตกลง   เงื่อนไข

   มปีระสบการณ์ไม่จํากดัวุฒิ

    มคีวามรับผิดชอบ

   รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

3 พนักงานขาย+การเงิน ไม่จํากดั ช/ญ 20+ ปวช. +ทุกสาขา ตามตกลง   เงื่อนไข

   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้

   รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

   มทีักษะการปรสานงาน

สวสัดิการ

  กองทุนประกันสังคม

   วนัหยุดประจําปี/ลาพักร้อน/หยุดวนัเกิด/ไปต่างประเทศ

บริษทั ทวนิซัน จํากดั

ประเภทกิจการ :  จําหน่ายโทรศัพท์มือถือ   Tel : 063-010-9999

สถานที่ :  850-851  ต.กาํแพง  อ.ละงู  จ.สตูล  91110

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 สารสนเทศทางการบัญชี 3 ญ 20+ ปวส. - ป.ตรี ตามตกลง เงื่อนไข

สาขาการบัญชี    ช่วงเวลาทํางาน 08.00 -17.00 น.

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวสัดิการ

   กองทุนประกนัสังคม

บริษทั นํา้ทิพย์การบัญชี จํากดั

ประเภทกิจการ :  ทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี    Tel : 0-7561-2483

สถานที่ :  228/2   ถ.มหาราช   ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 แคชเชียร์ หลายอตัรา ช/ญ 20+ ไม่จํากดั ตามประสบการณ์ เงื่อนไข

2 พนักงานขาย หลายอตัรา ช/ญ 20+ ไม่จํากดั ตามประสบการณ์    ช่วงเวลาทํางาน 08.00 -17.00 น.

3 พนักงานคลงั หลายอตัรา ช/ญ 20+ ไม่จํากดั ตามประสบการณ์

4 ผู้ช่วยผู้จัดการ หลายอตัรา ช/ญ 20+ ไม่จํากดั ตามประสบการณ์

บริษทั โฮมมาร์ท  ช.โลหะกจิ จํากดั

ประเภทกิจการ :  วสัดุก่อสร้าง    Tel : 0-7570 0300

สถานที่ :  228/2   ต.ไสไทย    อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

หากมปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มอีาหาร 2มือ้

มชุีดยูนิฟอร์มให้ 2ชุด

มปีระกนัสังคมให้

 

1 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ 9600+

บริษทั เนาวรัตน์ กระบ่ี จํากดั (โรงแรมกระบ่ีรอยลั)

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 075-611582-4

สถานที่รับสมัคร : 403 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํา้ อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

มีโบนัสให้

มีประกนัสังคมให้2 พนักงานต้อนรับ 2 หญงิ 25-35 ม.6 + 9,600+

สถานที่รับสมัคร :  287/18  ถ.ตะกั่วทุ่ง  ต.ปากนํา้  อ.เมืองกระบ่ี  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 แม่บ้าน 2 หญงิ 25-35 ม.6 + 9,600+

โรงแรมกระบ่ี พติต้า เฮาส์

ประเภทกิจการ: โรงแรม โทร : 066-1626654



อตัราจ้าง

(บาท)

สถานที่รับสมัคร :  1/57  ถ.วชัระ  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 เซลล์แมน 1 ช-ญ 20-35 ม.6 - ป.ตรี 10,000 มปีระกนัสังคมให้

บริษทั กว้างนําโชค ดสิทริบิวช่ัน จํากดั

ประเภทกิจการ: ผลิตและจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค โทร : 091-8219557



อตัราจ้าง

(บาท)

มปีระกนัสังคมให้

ประกนัอุบัติเหตุ

โบนัสประจําปี

ชุดยูนิฟอร์ม

1 ช่างไฟฟ้า, ช่างอเิล้กทรอนิกส์ 1 ชาย 20-30 ปวสช. - ปวส. 9,600

บริษทั ออพเทค เอน็จิเนียร่ิง จํากดั

ประเภทกิจการ: บริการรับติดตั้งโซล่า เซลล์  โทร : 075-623655 , 075-855224

สถานที่รับสมัคร :  244/7  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

มปีระกนัสังคมให้

อาหาร,ยุนิฟอร์ม

เซอร์วสิชาร์จ

สถานที่รับสมัคร :  754-754/1 ม.2  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 GSA,Reception,พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20 ปวส.+ 9,600+

โรงแรม อนัดามัน เพร์ิล

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 087-8366466



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบํารุง 1 ชาย 25+ ช่างไฟฟ้ากาํลงั 25,000 มปีระกนัสังคมให้

2 พนักงานฝ่ายอาหารสด 2 ชาย 18+ ม.6 + 9,600 อาหาร, ยูนิฟอร์ม

3 พนักงานฝ่ายอาหารแห้ง 3 ชาย 18+ ม.6 + 9,600 เซอร์วสิชาร์จ

4 พนักงานช่ัวคราว ( 3 เดือน 01/03/2562- 31/05/2562 )2 ช/ญ 18+ ม.6 + 11,000 วนัหยุด, พักร้อน

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

บริษทั สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) สาขากระบ่ี

ประเภทกิจการ: ค้าส่ง  โทร : 075-811458

สถานที่รับสมัคร :  119 ม.1 ต.ไสไทย  อ.เมือง จ.กระบ่ี



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานต้อนรับ 1 ชาย 20-35 ไม่จํากดั 10,500

มทีี่พัก, อาหาร, ชุดยูนิฟอร์มให้

2 พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 20-35 ไม่จํากดั 9,500

ลนัตา การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท

ประเภทกิจการ: โรงแรม ที่พัก โทร : 075-684210

สถานที่รับสมัคร :  424 ม.2  ถ.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



   รับด่วนมาก

อตัราจ้าง

(บาท)

ชุดยูนิฟอร์ม

อาหาร 3 มือ้ 

ที่พักฟรี

ประกนัสังคม

1 แม่บ้าน 3 หญงิ 20+ ไม่จํากดั 9,600

บริษทั ยปิซี ซีววิ รีสอร์ท จํากดั

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 075-623869, 089-6527483

สถานที่รับสมัคร :  63 หมู่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

สามารถดูแลเด็กได้ดี 

จิตใจดี

รักเด็ก

สถานที่รับสมัคร :  106 หมู่ 1 ถ.สวนพริก หมู่บ้าน สวนพริก  ต.ไสไทย อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 พี่เลีย้งเด็ก 2 หญงิ 25-45 ม.3+ ตามตกลง

ยิม้ เบบี ้แคร์ เนอสเซอร่ี

ประเภทกิจการ: รับเลีย้งเด็ก  โทร : 090-3685200



อตัราจ้าง

(บาท)

1 บาริสต้า และเสิร์ฟ 1 หญงิ 20-30 ปวช.+ 10,000

มค่ีาอาหารให้เดือนละ 500 บาท

2 ผู้ช่วยในครัว 1 หญงิ 20-31 ม.3+ 10,000

ร้าน ลล ิเบิร์ดเนสท์ คาเฟ่

ประเภทกิจการ: ร้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม  โทร : 075-621089

สถานที่รับสมัคร :  71 ถ.มหาราช ต.ปากนํา้ อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

อาหารกลางวนั

ประกนัสังคม

1 พนักงานขับรถ 2 ชาย 20+ ม.3+ 9,600

2 พนักงานบัญชี 1 หญงิ 20+ ปวส+ 9,600+

 ห้างหุ้นส่วนจํากดั กระบ่ีมุกอนัดามัน

ประเภทกิจการ: นําเที่ยว  โทร : 089-9711619

สถานที่รับสมัคร : 388/5 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81180

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

สามารถทํางานเป็นกะได้

สามารถอ่าน และส่ือสารภาษาอังกฤษได้

มีใจรักบริการ

มีความซ่ือสัตย์

1 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ปวช - ป.ตรี 9,600

โรงแรม ธาราพาร์ค ววิ

ประเภทกิจการ: โรงแรม โทร : 075-612170

สถานที่รับสมัคร : 318 ม.7  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

มทีี่พักฟรี, มปีระกนัสังคมให้

เวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น.

สถานที่รับสมัคร : 347 ม.1  ต.คลองพน อ.คลองท่อม  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 ช่างก่อฉาบ จับเซ่ียม 3 ชาย 18+ ไม่จํากดั 450-600 / วนั

ธีรวุฒิ วนัทยะกลุ (รับเหมาก่อสร้าง)

ประเภทกิจการ: รับเหมาก่อสร้าง  โทร : 085-7888435



อตัราจ้าง

(บาท)

1 แม่บ้านโรงแรม 2 ช/ญ 18+ ไม่จํากดั ตามตกลง มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รักษ์ไทย รีสอร์ท

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 094-8590808

สถานที่รับสมัคร : 100/1 ม.5  ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานบัญชี 1 หญงิ 20+ ป.ตรี สาขาบัญชี 13,000
มปีระกนัสังคมให้

2 พนักงานธุรการ 1 หญงิ 20+ ป.ตรี บริหารธุรกิจ 13,000
ชุดยูนิฟอร์ม

ประเภทกิจการ: บริการทําบัญชี   โทร : 075-667998
สถานที่รับสมัคร :  131,133  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

บริษทั ที เอน็ แอค็เคาน์ ซิสเต็ม & คอนเซาท์ จํากดั



อตัราจ้าง

(บาท)

1 แม่บ้าน 2 หญงิ 21+ ม.3 - ปวส. 9,600 มปีระกนัสังคมให้

โรงแรม ธัญญะ เพลส 

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 081-7878198

สถานที่รับสมัคร :  44  ถ.ละงู  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานธุรการ 1 หญงิ 20+ ปวช. - ปวส. 9,000 -10,000 เวลาทํางาน วนัองัคาร - อาทิตย์

ประเภทกิจการ:  เปิดสอนพิเศษศิลปะ   โทร : 084-1994192

สถานที่รับสมัคร :  223/43  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

ALL Art Krabi



อตัราจ้าง

(บาท)

ประกนัสังคม บ้านพักพนักงาน เบีย้ขยัน เบีย้เลีย้ง

ชุดยูนิฟอร์ม โบนัสประจําปี 

มปีระสบการณ์ทางด้านตรวจสอบคุณภาพ

โรงงานไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง

ประเภทกิจการ: ผลิตช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ โทร : 075-819897

สถานที่รับสมัคร :  26/8  ม.1  ต.ห้วยนํา้ขาว  อ.คลองท่อม  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

บริษทั วู๊ดเวร์ิค ไซโตะ จํากดั



อตัราจ้าง

(บาท)

ต้องจบการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาการไฟฟ้า

มปีระสบการณ์ในการทํางาน 2 - 3 ปี

สวสัดิการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินเดือน 

โบนัส ประกนัสังคม

สถานที่รับสมัคร :  45/24 ซ.ละงู ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 24-35 ปวช.-ปวส. 10,000

บริษทั ซี เอส พ ีเคมิคลัส์ แอนด์ เทคโนโลย ีจํากดั

ประเภทกิจการ: จําหน่ายเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์สระว่ายนํา้ โทร : 093-2511125



อตัราจ้าง

(บาท)

ทุกตําแหน่งมสีววัดิการ ชุดยูนิฟอร์ม 

ประกนัสังคม

อาหารกลางวนั 1 มือ้

โอที

โบนัส
3 ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง

4 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง

1 แคชเชียร์ 5 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

2 พนักงานหน้าลาน 15 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

บริษทั ดุสิต ไทเกอร์ เอนเนอร์ย ีจํากดั (ป้ัมนํา้มันEsso)

ประเภทกิจการ: ขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานีป๊ัม โทร : 075-621279

สถานที่รับสมัคร :  ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํา้ อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์





อตัราจ้าง

(บาท)

1 การตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวส.ป.ตรี 40/ชม. เวลางาน  8.30 - 17.30 น.

2 บัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.ป.ตรี 40/ชม. เวลางาน  8.30 - 17.30 น.

สถานที่ :    97/8    ถนนวชัระ  ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

หจก.ปาล์มโปรเฟสช่ันนอล

ประเภทกิจการ : ค้าส่งสินค้า การเกษตร            โทร : 075-811598



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานทําความสะอาด 5 ญ 15+ ม.3+ 320/วนั

2 พนักงานเสริฟ 5 ญ 15+ ม.3+ 320/วนั

โรงแรมบลูโซเทล

เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

ประเภทกิจการ : โรงแรม             โทร : 075-641111

สถานที่ :    778  หมู่ที่ 2      ตําบลอ่าวนาง    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ 1 ช/ญ 15+ ม.3+ 8,000/เดือน ม ี TIP รวม

ร้านอาหารแซนวชิมี

สถานที่ :    162/14 หมู่ที่ 2      ตําบลคลองม่วง    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร            โทร : 087-8925581



อตัราจ้าง

(บาท)

1 แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 60/ชม.

2 พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 60/ชม.

เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

สถานที่ :  349  หมู่ที่ 11      ตําบลกระบ่ีน้อย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

วนัละ 4 ชม.  มคีวามตั้งใจทํางาน 

บมจ.บ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

ประเภทกิจการ : ค้าปลีก - ค้าส่ง             โทร : 075-810411



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 60/ชม. วนัละ 4 ชม.  มคีวามตั้งใจทํางาน 

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร           โทร : 075-810411

MK RESTAURANT  สาขาโลตัสกระบ่ี  

สถานที่ : โลตัส สาขากระบ่ี  ช้ัน 2     ตําบลกระบ่ีน้อย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

พนักงาน LOBBY 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม. เวลางาน  08.00 - 17.00 น.

  KFC  สาขา บ๊ิกซี  

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร           โทร : 081-8190266

สถานที่ : 349  ม.11    ตําบลกระบ่ีน้อย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 แคชเชียร์ 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

2 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

  เทสโก้  โลตัส  สาขา  กระบ่ี

ประเภทกิจการ : ค้าปลีก - ค้าส่ง           โทร : 075-810100

สถานที่ : 12  ถนนเพชรเกษม   ตําบลกระบ่ีน้อย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

พนักงานรับออเดอร์ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

 SWENSENS    สาขา  เทสโก้  โลตัส  กระบ่ี

ประเภทกิจการ :  ร้านอาหาร           โทร : 075-620-926

191  หมู่ 12  ถนนเพชรเกษม   ตําบลกระบ่ีน้อย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม. สามารถส่ือสารภาษาจีนได้ พิจารณาพิเศษ

โรงแรมปาหนัน

ประเภทกิจการ : โรงแรม           โทร : 075-817788

945   หมู่ 2    ตําบลอ่าวนาง    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

พนักงานช่ัวคราว 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 11,000 สามารถขับรถจักรยายนตร์ได้ เป็นการสํารวจข้อมูล

ระยะเวลา 1 ม.ีค - 31 พ.ค 62

119   หมู่ 1    ตําบลไสไทย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

ประเภทกิจการ : ค้าปลีก - ค้าส่ง          โทร : 075-811458

บมจ.สยามแม็คโคร  สาขากระบ่ี



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้ช่วยในครัว 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 320+/วนั ทํางานสัปดาห์ละ 4-5 วนั

2 ผู้ช่วยห้องพัก 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 320+/วนั อาหารเช้า  

3 ผู้ช่วยทั่วไป 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 320+/วนั มคีวามรู้ด้านช่างไฟฟ้า  /ประปา  

โรงแรมสิตา กระบ่ี โฮเทล

ประเภทกิจการ : โรงแรม           โทร : 075-810032

99  ถนนตุหางกูร    ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



หจก.ทีเอน็เอส  กระบ่ี

ประเภทกิจการ : ค้าปลีก - ค้าส่ง              โทร : 075-612388

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อตัราจ้าง เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

(บาท)

พนักงานจัดหนังสือ 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 350/วนั เร่ิมงาน ม.ีค - ม.ิย 62

15  หมู่ที่ 7     ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานแคชเชียร์ 2 หญงิ 15+ ม.3+ 50/ชม. ไม่เกนิ 4 ชม./วนั  

2 เจ้าหน้าที่อาหารสด 1 ชาย 15+ ม.3+ 50/ชม. ไม่เกนิ 4 ชม./วนั  ประจําเคาร์เตอร์อาหารสด

โลตัส     สาขากระบ่ีทาวน์

ประเภทกิจการ : ค้าปลีก - ค้าส่ง              โทร : 075-632977-8

315  ถนนมหาราช     ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

พนักงานบริการ 2 ช/ญ 15+ ม.3+ 40/ชม. เกบ็โต๊ะ,กวาดพืน้,ดูแลลูกค้า

ร้านแดร่ีควนี    สาขาห้างโวค

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร             โทร : 090-4898400

73     ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานบริการ 4 ช/ญ 15+ ม.3+ 40/ชม. บริการลูกค้า  เวลางาน  09.00 - 18.00 น.

2 พนักงานแต่งไอศกรีม 2 ช/ญ 15+ ม.3+ 40/ชม.   เวลางาน  11.00 - 20.00 น.

3 พนักงานตักไอศกรีม 2 ช/ญ 15+ ม.3+ 40/ชม.  เวลางาน  12.30 - 21.30 น.

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

 SWENSENS    สาขาห้างโวค

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร             โทร : 075-620046

76/1  ถนนมหาราช      ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี



อตัราจ้าง

(บาท)

พนักงานเสริฟ 4 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม. เวลางาน  12.00 - 16.00 น.

บริษทั  ฮัพ คาเฟ่  จํากดั

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร             โทร :099-3166888

586   หมู่ที่ 1   ตําบลอ่าวนาง    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 operation 1 หญงิ 18+ ม.6+ 40/ชม.

2 ผู้ช่วยไกด์ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม. พูดภาษาจีนได้

หจก.ศรีสวสัดิ์ทราเวลแอนด์ทัวร์  

ประเภทกิจการ : นําเที่ยว             โทร :075-620506-7

80   ถนนพิศาลภพ     ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานล้างจาน 3 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

2 พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

3 พนักงานส่งพิซซ่า 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

4 พนักงานทําอาหาร 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

76/1   ถนนมหาราช     ตําบลปากนํา้    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

บริษทั  บ้านพซิซ่า  จํากดั  สาขาโวค

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร             โทร :083-3880001

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานล้างจาน 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

2 พนักงานเสริฟ 4 ช/ญ 18+ ม.6+ 40/ชม.

50/3  หมู่ที่ ๗       ตําบลไสไทย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร             โทร :075-611639

ร้านอาหารน้องโจ๊ก

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

นักศึกษาฝึกงาน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 300/วนั

ประเภทกิจการ : หน่วยงานรัฐ             โทร :075-621279

534   อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน   ตําบลไสไทย    อาํเภอเมือง    จังหวดักระบ่ี

สํานักงานจัดหางานจังหวดักระบ่ี

อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ





อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 ญ/ช 23+ ปวส.-ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 แม่บ้าน (คนพิการ) 1 ญ 20+ ไม่จํากดั 9,600                                -

เลขที3่45 ถ.มหาราช ต.ปากนํา้ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 

บริษทั มาเธอร์มาร์เกต็ติง้ จํากดั
ประเภทกิจการ: ค้าปลีก และส่ง  โทร 075-620700

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  (คนพิการ) 1 ญ/ช 20+ ป.ตรี ตามโครงสร้างขององค์กร                                 -

2 คนสวน  (คนพิการ) 1 ญ/ช 20+ ม.3 ตามโครงสร้างขององค์กร                                 -

3 ล้างจาน  (คนพิการ) 1 ญ/ช 20+ ม.3 ตามโครงสร้างขององค์กร                                 -

บริษทั กระบ่ีนครินทร์
ประเภทกิจการ:โรงพยาบาล     โทร 075-626555

เลขที่ 1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนํา้ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานทั่วไป (คนพิการ) 1 ช ไม่จํากดั ไม่จํากดั 9,900 อาหาร,ที่พัก,ชุดยูนิฟอร์ม

บริษทั พพี ีฮอลเิดย์ กระบ่ี จํากดั

                                                           ประเภทกจิการ : โรงแรม  โทรศัพท์ : 075-627300
54 ม.8 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 โทรศัพท์ 075-627300

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

ซอย อณาจักร ตําบล ปากนํา้ อาํเภอเมืองกระบ่ี กระบ่ี 81000

1 พนักงานขาย  (คนพิการ) 1 ญ/ช 20-55 ไม่จํากดั ตามเปอร์เซ็นต์ในการขาย ค่าคอมมิสช่ัน,ประกนัสังคม

บริษทัซิงเกอร์ สาขากระบ่ี อ.เมอืง จ.กระบ่ี
  ประเภทกิจการ : จําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  โทรศัพท์ : 075-624124 

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานออฟฟิต  (คนพิการ) 1 ญ/ช 30-50 ม.3+ ประกนัสังคม

หจก.ศรีสวสัดิ์ ทราเวลแอนด์ทวัร์

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

9,600

    ประเภทกิจการ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โทรศัพท์ : 075-600897-8
80 ถนน พิศาลภพ ตําบล ปากนํา้ อาํเภอเมืองกระบ่ี กระบ่ี 81000


