




อตัราจ้าง

(บาท)

1 เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 15 ชาย 23-37 ปวช.+ 10,500 สวสัดิการ

          - ค่าคอมมชิช่ัน

          - มโีบนัส

          - มค่ีาใบขับขี่

          - ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

บริษทัศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)
ประเภทกิจการ:บริการสินเช่ือ  โทร:063 -2022130

สถนที่รับสมัคร : 464/3 ถ.อุตรกิจ ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขาย (เซลล์) 6 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง สวสัดิการ

          - ยูนิฟอร์ม

          - เบีย้ขยัน

          - ประกนัสังคม

ห้างหุ้นส่วนจํากดั 19 มีนา เซอร์วสิ

ประเภทกิจการ:อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม   โทร:098-8538398

สถนที่รับสมัคร : 165 ซ.มหาราช53 ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานติดรถ 3 ชาย 18+ ป.6 11,000+ สวสัดิการ
2 พนักงานขบัรถส่งของ 2 ชาย 22+ ม.3 14,000+   - ค่าคอมมิชช่ัน

3 พนักงานขาย (SALE) 2 ชาย 22+ ปวส. 15,000+

บริษทัเสริมสุข จํากดั (มหาชน)

ประเภทกิจการ: ผลิตและจําหน่ายนํา้ดื่ม&นํา้อัดลม  โทร : 088-3952755,063-1970366

สถานที่รับสมัคร : 415 ม.6 ต.เหนือคลอง อ.แหนือคลอง จ.กระบ่ี (ใกลกับสนามบินกระบ่ี)

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 ชาย 20-30 ไม่จํากดั 360/วนั

บริษทับ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระบ่ี
ประเภทกิจการ: ห้างสรรพสินค้า  โทร : 075-810444

สถานที่รับสมัคร : 349 ม.11  ต.กระบ่ีน้อยง  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์





อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานฝ่ายขาย 10 หญงิ 25-30 ปวส+ 10,000- 15,000
สวสัดิการ                                                         

มปีระกนัสังคมให้

2 พนักงานธุรการ 3 หญงิ 25-30 ปวส+ 10,000- 15,000

บริษทั นิว แพร่ี จํากดั
ประเภทกิจการ: ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราและตัวแทนขาย  โทร : 089-1956291

สถานที่รับสมัคร : 836/2 ม.2  ต.เหนือคลอง  อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

ไม่จกดั 12,000
สวสัดิการ                                                          

               มปีระกนัสังคมให้, ชุดยูนิฟอร์มม ี     
1 Reception 2 ชาย 20+

บริษทั เวยีงวมิาน พูลวลิล่า แอนด์ รีสอร์ท จํากดั

ประเภทกิจการ :  โรงแรม , ห้องพัก    โทร : 075-811509 ,087 -7187646

สถานที่รับสมัคร: 312   ม.5   ซ.นพรัตน์ธารา 8   ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 10,000
สวสัดิการ                                                          

      มค่ีาคอมมชิช่ันให้, มอีาหารกลางวนั

2 แม่บ้าน (ทํางานที่เกี่ยวเงินแมนช่ัน) 1 ช/ญ ไม่เกนิ 45 ไม่จํากดั ตามตกลง มทีี่พักให้

ประเภทกิจการ: ซื้อ ขาย รถมือสอง โทร : 089-7899956

สถานที่รับสมัคร : 99/9 ถ.เพชรเกษม  ต.กระบ่ีน้อย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

บ้านรักรถ



อตัราจ้าง

(บาท)

1 เสมยีน 3 ช/ญ 18-25 ไม่จํากดั ตามตกลง เงื่อนไข

2 ช่างยนต์ 1 ชาย 25+ ไม่จํากดั ตามตกลง
สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ หากขับรถยนต์

ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หจก.กระบ่ีพรีกจิ ลสิซ่ิง

ประเภทกิจการ: จําหน่ายปลีกรถจักรยานยนต์และอะไหล่ โทร : 075-624026

สถนที่รับสมัคร : 18 ถ.เหมทานนท์  ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 หัวหน้าคนสวน 2 ช/ญ 23+ ไม่จํากดั ตามตกลง
สวสัดิการ                                                          

                           ประกนัสังคม

2 หัวหน้าแม่บ้าน 1 ชาย 23+ ไม่จํากดั ตามตกลง                            อาหาร 3 มือ้                            

  ยูนิฟอร์ม 3 ชุด3 ครูโยคะ 1 ชาย 25+ ป.ตรี ตามตกลง           เงินค่าบริการ บ้านพัก

โรงแรมวารีรักษา

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 075-637130-512

สถนที่รับสมัคร : 18 ต.คลองท่อมเหนือ   อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 12,000

สวสัดิการ                                                          

              ค่าคอม                                                 

             ประกนัสังคม

              ค่าโอที                                                  

             ชุดยูนิฟอร์ม

บริษทัเอาท์เลท็ มอลล์ จํากดั

ประเภทกิจการ: ค้าปลีก (ศูนย์การค้า)  โทร : 075-701-224

สถนที่รับสมัคร : 888  ม.11  ต.กระบ่ีน้อย  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้จัดการโรงงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง สวสัดิการ

2 หัวหน้าแผนกผลติ 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง                 - ชุดพนักงาน

3 เจ้าหน้าที่บัญชี สต็อก 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง                -  กองทุนเงินสะสม

4 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง                - กฬีาสี

5 เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง                - งานเลีย้งปีใหม่

6 เจ้าหน้าที่จัดซือ้ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง                - ลากจิได้รับค่าจ้าง

7 เจ้าหน้าที่จัดส่ง 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง                 - สนามกฬีา

8 ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างเช่ือม 1 ช 22+ ปวส.+ ตามตกลง                 - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน

9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

10 เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

บริษทักระบ่ีคอนกรีต 1999 จํากดั

ประเภทกิจการ: จําหน่ายปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ  โทร : 075-636-5715

สถนที่รับสมัคร : 215/1 ม.3 ต.เหนือคลอง   อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

11 ฝ่ายสินเช่ือ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

12 สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

13 พนักงานขับรถโม่ 3 ช 22+ ไม่จํากดั ตามตกลง

14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

บริษทักระบ่ีคอนกรีต 1999 จํากดั

ประเภทกิจการ: จําหน่ายปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ  โทร : 075-636-5715

สถนที่รับสมัคร : 215/1 ม.3 ต.เหนือคลอง   อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขายหน่วยรถ 1 ช/ญ ไม่เกนิ 40 ไม่จํากดั 320-340/วนั สวสัดิการ                                                          

                           ค่าคอม2 พนักงานขับรถกระบะ 1 ชาย ไม่เกนิ 40 ไม่จํากดั 320 - 340 / วนั ประกนัสังคม

3 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ชาย ไม่เกนิ 40 ไม่จํากดั 320 - 340 /วนั

บริษทักระบ่ีบ้านช้าง

ประเภทกิจการ: ค้าส่งสินค้าอุโภค  โทร : 091-541-9161

สถนที่รับสมัคร : 15/8 ถ.วชัระ ต.กระบ่ีใหญ่   อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ขายและรับจองตั๋ว 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ ตามตกลง
สวสัดิการ                                                          

            ประกนัสังคม

            ชุดยูนิฟอร์ม

บริษทัซีทราน ดสิคฟัเวอร์ร่ี จํากดั

ประเภทกิจการ: นําเที่ยว  โทร : 075-818-657

สถนที่รับสมัคร : 9/6  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 แม่บ้าน 4 ญ 20+ ไม่จํากดั 320/วนั เงื่อนไข

2 เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,600                 - สามารถทํางานเป็นกะได้

3 แคชเชียร์ (ส่วนต้อนรับ) 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,600                -  มปีระสบการณ์ในตําแหน่ง

4 เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง สวสัดิการ

5 ผู้จัดการแผนกช่าง 1 ช 30+ ปวส.+ ตามตกลง                - มยีูนิฟอร์ม

6 พนักงานซักรีด 1 ช/ญ 20+ ไม่จํากดั 320/วนั                - มปีระกนัสังคม

7 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,600

8 พนักงานเสริฟ 1 ชขญ 20+ ปวช.+ 9,600

9 กุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ไม่จํากดั 9,600

10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 1 ช 20+ ไม่จํากดั 9,600

โรงแรม กระบ่ี ลาพลาญา รีสอร์ท

ประเภทกิจการ: โรงแรม,ห้องพัก  โทร : 075-637-015

สถนที่รับสมัคร :143 ม.3 ต.อ่าวนาง   อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานฝ่ายผลติ 3 ช/ญ 25+ ไม่จํากดั ตามตกลง

สวสัดิการ                                                          

                       -  ประกนัสังคม                          

                        - โบนัสรายวนั

2 พนักงานขาย 1 ชาย 25+ ไม่จํากดั ตามตกลง
                        - ที่พัก                                        

                         - ชุดยูนิฟอร์ม

บริษทั  สยามชิกเก้นโปรดกัท์ จํากดั

ประเภทกิจการ: โรงงานอุตสาหกรรม โทร : 075-656-522

สถนที่รับสมัคร : 100 ม.6  ต.เขาต่อ  อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขับรถโฟล์คลฟิท์ 2 ชาย 20+ ไม่จํากดั 9,600 +
เงื่อนไข                                                              

       สามารถขับรถโฟล์คลฟิท์ได้

สวสัดิการ

            -  บ้านพักพนักงาน                                

            -  อาหารกลางวนั                                   

             -  ประกนัสังคม

บริษทับอนน่ีอนิเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิง้ จํากดั

ประเภทกิจการ: แปรรูปไม้ยางพารา  โทร : 075-694118

สถนที่รับสมัคร : 416  ม.1  ต.เขาคราม  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 Bellboy (ขับรถยนต์ได้) 1 ชาย 24+ ปวช.+ 9,600 + สวสัดิการ

            -  มอีาหาร 2 มือ้                                     

    - มชุีดยูนิฟอร์มให้ 2 ชุด                                

              -  ประกนัสังคม

บริษทัเนาวรัตน์ กระบ่ี จํากดั (โรงแรมกระบ่ีรอยลั)

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 075-611582-4

สถนที่รับสมัคร : 403   ต.ปากนํา้  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ช่างติดตั้งอนิเตอร์เน้ต 2 ชาย 18+ ไม่จํากดั ตามตกลง สวสัดิการ

        -  ประกนัสังคม

* มปีระสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ *

ห้างหุ้นส่วนจํากดั วษิณุแซทเทิล้ไลท์ 

ประเภทกิจการ: ติดตั้งอินเตอร์เน็ตและจานดาวเทียม  โทร : 075-813344

สถนที่รับสมัคร :141 ม.3   ต.ศาลาด่าน  อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขับรถ 2 ชาย 20+ ไม่จํากดั ตามตกลง สวสัดิการ

2 พนักงานในโรงงาน 1 หญงิ 20+ ไม่จํากดั ตามตกลง - มปีระกนัสังคม

- มปีระกนัอุบัติเหตุ

โรงผลตินํา้ดืม่บ้านนา

ประเภทกิจการ: โรงงานนํา้ดื่ม โทร : 075-6661193,081-9688532

สถนที่รับสมัคร : 219 ม.4   ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขายหน่วยรถ 10 ช/ญ 20-40 ม.6 - ป.ตรี 10,000 - 20,000 สวสัดิการ

        -  ประกนัสังคม

        -  มชุีดยูนิฟอร์มให้

        - มค่ีาคอมมชิช่ันให้

ต้องมคีวามขยัน - ซ้ือสัตย์โบนัส 1 คร้ัง/ปี

บริษทั เบนเดดส์ จํากดั

ประเภทกิจการ: จําหน่ายปลีกและส่งเคร่ืองดื่มชูกาํลัง  โทร :081-7209047

สถนที่รับสมัคร :537 ถ.อุตรกิจ   ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขับรถ 1 ชาย 20+ ม.3+ 9,600 สวสัดิการ

- อาหารกลางวนั

- ประกนัสังคม

หจก.กระบ่ีมุกอนัดามัน

ประเภทกิจการ: นําเที่ยว โทร : 089-9711619

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

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง
(บาท)

1 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 หญงิ 22-40 ป.ตรี บัญชี ตามตกลง

2 วศิวกรไฟฟ้า 1 ชาย 22-35 ป.ตรี วศิวกรรมไฟฟ้า ตามตกลง

3 Management&trainee 2 ชาย 22-35 ป.ตรี พืชสวน ตามตกลง

4 หัวหน้าจัดซือ้ 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี ตามตกลง

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํา้มันปาล์ม จํากดั (มหาชน)

ประเภทกิจการ : โรงสกัดนํา้มันปาล์มดิบ      โทร : 075-666075

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

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)
1 เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ญ 24+ ป.ตรี บัญชี 12,000+  สวดัิการ

     1.ห้องพักฟรี

2 ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา 4 ช 24+ ปวส.ไฟฟ้า 10,500+      2. อาหาร 3 มือ้ฟรี
     3.Servuce Charge การันตี 2,800 บาท/เดือน

3 พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก 4 ช 24+  ม.3+ 9,600      4. ชุดฟอร์มฟรี
     5.สะสมวนัหยุด

4 พนักงานดูแลสวน 4 ช 22+ ม.3+ 9,600

5 พนักงานล้างจาน 4 ญ 24+ ม.3 9,600   * ทุกตําแหน่งเมื่อครบบรรจุปรับค่าจ้างเพิ่ม *

6 พนักงานทําห้องพักลูกค้า 5 ช/ญ 22+ ม.3 9,600

7 พนักงานเสริฟ 3 ช/ญ 22+ ปวส.+ 9,600

8 พนักงานบาร์บอย Bar boy 3 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



อตัราจ้าง

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

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

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



อตัราจ้าง

(บาท)

1 Sale Manager 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 20,000+ สวสัดิการ

2 House Keeping Mgr. 1 ช/ญ 30+ ม.6 + 20,000+           - อาหาร 2 มือ้ /วนั

3 Chef de partie 1 ญ 28+ ป.ตรี 13,000+           - เซอร์วสิชาร์จตลอดปี

4 Sale Goordinator 1 ช/ญ 28+ ม.6 15,000+           - ยูนิฟอร์ม

5 Demi Chef 1 ช/ญ 25+ ไม่กาํหนด 12,000+          - บริการซักรีด

6 Commiss I 1 ช/ญ 25+ ไม่กาํหนด 10,000+          - ประกนัสังคม

โรงแรมกระบ่ีฟร้อนเบย์

ประเภทกิจการ : โรงแรม  โทร : 075-626777

สถนที่รับสมัคร :140  ม.7   ต.ไสไทย   อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานประจํา (แคชเชียร์) 1 หญงิ 18+ ม.3+ 36/ชม. เงื่อนไข

สามารถทํางานเป็นกะได้

ร้านแดร่ีควนี สาขาโวคกระบ่ี

ประเภทกิจการ:ร้านไอศครีม :086-2759886

สถนที่รับสมัคร : ร้านแดร่ีควนีห้างโวคกระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)
1 พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 ญ 25+ ม.6+ 12,000+ สวสัดิการ

               - ประกนัสังคม
2 พนักงานจัดซือ้ 1 ญ 25+ ปวส.+ 11,000                - ค่า MC

                - ยูนิฟอร์ม

บริษทั โชคภทัรไพศาสนต์ จํากดั (ห้างโวคกระบ่ี)
ประเภทกิจการ :  ค้าส่ง - ค้าปลีก    โทร :  091-0752948

สถานที่ตั้ง :   76/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)
บุคลากรทางการแพทย์

1 วสัิญญแีพทย์ 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

2 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

3 พยาบาล UR Nurse 2 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

4 พยาบาลประสานงานคุณภาพ 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

5 นักรังสีเทคนิค 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

6 วสัิญญพียาบาล 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

7 ผู้ช่วยพยาบาล หลายอตัรา ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง

8 พนักงานนําส่งผู้ป่วย 1 ช 23+ ม.6+ ตามตกลง

โรงพยาบาลกระบ่ีนครินทร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล
ประเภทกิจการ :  โรงพยาบาล     โทร : 075-625555 ต่อ 3205,3206

สถานที่ตั้ง :   1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)
บุคลากร Back Office

9 ผู้ช่วยกุ๊ก (อสิลาม) 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง

10 ผู้ช่วยกุ๊ก (พุทธ) 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง

11 เจ้าหน้าที่บุคคล 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ ตามตกลง

12 เจ้าหน้าที่สถิติ 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ ตามตกลง

โรงพยาบาลกระบ่ีนครินทร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล
ประเภทกิจการ :  โรงพยาบาล     โทร : 075-625555 ต่อ 3205,3206

สถานที่ตั้ง :   1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนํา้  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริโภค 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ 15,000+   *ผู้ช่วยผู้จัดการทุกแผนกประสบการณ์ 2ปี
ขึน้ไป*

2 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอุปโภค 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ 15,000+
สวสัดิการ

3 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเนือ้สัตว์ 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ 15,000+ ชุดฟอร์มพนักงาน
โบนัสประจําปี/ปรับเงินเดือนประจําปี

4 พนักงานแผนก Bakery 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 10,000 โบนัสพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ

5 พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง หลายอตัรา ช/ญ 20+ ม.6+ 10,000 กองทุนประกนัสังคม
ค่านัง่เคร่ืองแคชเชียร์

6 พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด หลายอตัรา ช/ญ 20+ ม.6+ 10,000 ค่ารักษาพยาบาล

ประกนัชีวติ/ประกนัอุบัติเหตุ ฯลฯ

บริษทัสยามแมคโคร จํากดั สาขากระบ่ี
ประเภทกิจการ :  ค้าส่ง     โทร : 075 811458-65 ต่อ 104,106

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

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานออฟฟิศ หลายอตัรา ช/ญ 20-35 ม.6+ 320-340/วนั สามารถใช้คอมพิวเอตร์ได้ดี

2
พนักงานส่งของ                        

รถมอเตอร์ไซต์/รถยนต์
หลายอตัรา ชาย 20-35 ม.3+ 320 - 340 / วนั

มคีวามชํานายในพืน้ที่โดยเฉพาะพืน้ที่       

อ่าวนาง,หนองทะเล

3 พนักงานส่งของ หลายอตัรา ชาย 20-35 ม.3+ สามารถส่งของและทํางานที่เกาะพีพีได้

Kerry Expess Krabi

ประเภทกิจการ: Logitsics  โทร : 065-7326217

สถนที่รับสมัคร : 50/14-15  ถ.ศรีบารมี  ต.ปากนํา้   อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,600 สวสัดิการ

                    - ประกนัวริิยะประกนัภยั

- ยูนิฟอร์ม

      - ประกนัสังคม

บริษทัวจีีคาร์ จํากดั

ประเภทกิจการ:จําหน่ายรถยนต์ :075-701133

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

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 20+ ไม่จํากดั 320/วนั สวสัดิการ

   - คอมมนิช่ัน

- ยูนิฟอร์ม

      - ประกนัสังคม

บริษทัสยามนิสสัน มอเตอร์ กระบ่ี

ประเภทกิจการ:จําหน่ายรถยนต์   โทร:075-631400 - 3

สถนที่รับสมัคร : 128 ม.11 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,600

2 พนักงานช่างบริการ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,600

หจก.มหาราชมอเตอร์ไซต์

ประเภทกิจการ:จําหน่ายรถยนต์ยามาฮ่าและอะไหล่   โทร:075-6620424

สถนที่รับสมัคร : 65/1-7 ถ.อิศรา ต.ปากนํา้ อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 พนักงานขาย 3 ช 22 -35 ม.3+ ตามตกลง เงื่อนไข

2 ผู้ช่วยช่างแอร์ 3 ช 22 - 35 ปวช.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้,มใีบขับขี่

3 ช่างแอร์ 1 ช/ญ 23 - 35 ปวช.+ ตามตกลง สวสัดิการ

- ประกนัสังคม ยูนิฟอร์ม

                - โบนัสประจําปี

บริษทั กระบ่ีอรุณแอร์ จํากดั

ประเภทกิจการ:จําหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ    โทร:089-8739199,075-632128

สถนที่รับสมัคร :98 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากนํา้ อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 Admin (ธุรการ) 1 ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง      สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

2 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 20+ ไม่จํากดั ตามตกลง มใีจรักบริการ,คอมมชิช่ัน

3 ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 11,000+ สวสัดิการ

    - ประกนัสังคม

 - อาหารเที่ยง

บริษทัมิตซูชูเกยีรติ

ประเภทกิจการ:จําหน่ายรถยนต์   โทร:075-650919

สถนที่รับสมัคร : 266 ม.2 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 หัวหน้าช่าง 1 ชาย 20+ ม.6+ ตามตกลง สวสัดิการ
2 แม่บ้าน 4 หญิง 20+ ไม่จํากดั ตามตกลง   - ชุดยูนิฟอร์มให้

3 เชฟ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง - เซอร์วสิชาร์จ

- อาหาร 3 มือ้

 - ประกนัสังคม

โรงแรมแน็พ กระบ่ี

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 075-652992-3

สถานที่รับสมัคร : 575 ม.11 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ช่างยนต์รถกลาง - ใหญ่ หลายอตัรา ชาย 20+ ปวช.+ ตามตกลง สวสัดิการ

2 ที่ปรึกษางานบริการ หลายอตัรา ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง - โบนัส/เงินรางวลั/ค่าคอมมชิช่ัน

3 เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน หลายอตัรา ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง         -  ค่าอาหาร
4 ที่ปรึกษาการขาย หลายอตัรา ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง         - ค่าเบีย้เลีย้งค่าเดินทาง

        - ประกนัชีวติ/ประกนัอุบัติเหตุ

        - สินเช่ือเงินกู้/ที่อยู่อาศัย

- เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย้งชีพ

ฯลฯ

บริษทัอซูีซุอนัดามันเซลส์

ประเภทกิจการ:จําหน่ายรถยนต์   โทร:075-650999

สถนที่รับสมัคร : 199 ม.2 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

1 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 7 ช/ญ 18-35 ป.ตรีทุกสาขา 10,950 สวสัดิการ
2 พนักงานประจําร้าน 10 ช/ญ 18-35 ม.3 -ปวช. 9,600 ประกนัสังคม,กองทุนสํารองเลีย้งชีพ

ปวส. 9,900 OT,ลากจิ,ลาพักร้อน,ค่าพาหนะ

3 พนักงานช่ัวคราว 5 ช/ญ 18-35 ม.3 -ปวส. 42 -44 /ชม.

บริษทัเซ็นทรัลแฟมิลีม่าร์ท จํากดั
ประเภทกิจการ: ค้าปลีก  โทร : 062-6054050

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

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

มีประกนัสังคมให้

มีค่าคอมมิชช่ันให้

มีชุดยูนิฟอร์มให้

1 พนักงานขาย 1 ช-ญ 25-35 ม.6 - ป.ตรี 10,000

บริษทั กว้างนําโชค ดสิทริบิวช่ัน จํากดั

ประเภทกิจการ: ผลิตและจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค โทร : 091-8219557

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

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)

มีประกนัสังคม โบนัส

เบีย้ขยัน

ชุดยูนิฟอร์ม 

ประกนัอุบัติเหตุ
2 ช่างตรวจสภาพรถ 1 ชาย 20+ ปวช. - ปวส. 10,000+

สถานที่รับสมัคร : 517 ม.4  ต.ไสไทย อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ 1 ชาย 20+ ปวส. 11,000+

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ปุ้นป้ันคาร์ เซอร์วสิ

ประเภทกิจการ: บริการตรวจสภาพรถ (เอกชน)  โทร : 081-9182221



อตัราจ้าง

(บาท)

2 แม่บ้าน 2 หญิง 20-35 ม.3 - ปวช. ตามตกลง -

สถานที่รับสมัคร : 17/60 ถ.วชัระ ต.ปากนํา้ อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 พนักงานเสริฟ 4 ชาย 18-25 ม.3 - ปวช. ตามตกลง -

บริษทั ว ีโฮม เดคคอร์ จํากดั

ประเภทกิจการ: ร้านอาหาร  โทร : 075-600434,081-5376632



อตัราจ้าง

(บาท)

มีประกนัสังคมให้

พนักงานขาย มีคอมมิชช่ันให้

มีชุดยูนิฟอร์มให้

เวลาทํางาน 09.00-18.00 น.

1 5 ช/ญ 30-35 ไม่จํากดั 10,000

ประเภทกิจการ: ติดตั้งอินเตอร์เน็ต  โทร : 065-8584862, 075-813448

สถานที่รับสมัคร :  2/21-3  ถ.ราษฎร์พัฒนา  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ว ีเวอร์ค อนิเตอร์เน็ต



อตัราจ้าง

(บาท)

ต้องมีประสบการณ์ในงานบัญชี

ทุกตําแหน่ง

มีประกนัสังคมให้, ชุดยูนิฟอร์ม

2 Reception 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี  ทุกสาขา 12,000 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

1 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี สาขาบัญชี ตามตกลง

บริษทั เวยีงมิมาน พูลวลิล่า แอนด์ รีสอร์ท จํากดั

ประเภทกิจการ :  โรงแรม    โทร : 087-7187646

สถานที่รับสมัคร: 312   ม.5   ซ.นพรัตน์ธารา 8   ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี



อตัราจ้าง

(บาท)

มีประสบการณ์การทํางาน

มีประกนัสังคมให้

มีค่าคอมมิชช่ันให้

เวลาทํางาน 08.00 -17.00 น.

1 พนักงานบัญชี 1 หญิง 20+ ป.ตรี 13,000 - 15,000

ประเภทกิจการ: จําหน่ายสินค้าของดรงแรม โทร : 081-4799686

สถานที่รับสมัคร : 169/43-44 ต.ปากนํา้ อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส เอม็ เทรดดิง้



อตัราจ้าง

(บาท)

2 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,600 สามารถทําบัญชีได้

สถานที่รับสมัคร : 53 ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

1 ครูวทิยาศาสตร์ 1 ชาย 20+ ป.ตรี+ 10,000+ -

โรงเรียนมุสลมินพรัตน์วทิยา

ประเภทกิจการ: โรงเรียน  โทร : 081-7284291



อตัราจ้าง

(บาท)
ขบัรถได้อย่างปลอดภัยและสามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษได้พอสมควร

ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

เวลาทํางาน 06.20 - 15.00 น.

1 พนักงานขับรถ 1 ชาย 25-45 ม.6+ 12,000

ประเภทกิจการ: บริการดาํนํา้ และจําหน่ายอุปกรณ์ดาํนํา้  โทร : 086-9444068

สถานที่รับสมัคร : 76/13 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

บริษทั อะควา วช่ัิน จํากดั



อตัราจ้าง

(บาท)
มีค่าคอมมิชช่ันให้

มีโบนัส

มีค่าทําใบขบัขี่

ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร : 464/3 ถ.อุตรกิจ  ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์

1 เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 15 ชาย 23-37 ปวช. - ป.โท 10,500

บริษทั งนิทุนศรีสวสัดิ์ จํากดั(มหาชน)

ประเภทกิจการ: บริการสินเช่ือ  โทร : 063-2022130



อตัราจ้าง

(บาท)

- มีประกนัสังคมให้

- มีที่พักให้

1 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 20+ ปวช. - ปวส. 9,600

2 ช่างยนต์ 1 ชาย 20+ ปวช. - ปวส. 9,600

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พรีะศักดิ์ นํา้แข็งบริโภคและการประมง

ประเภทกิจการ: จําหน่ายนํา้แข็ง  โทร : 081-8919439

สถานที่รับสมัคร : 186 ม.7  ต.ไสไทย อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดับที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวสัดิการ-ประสบการณ์



อตัราจ้าง

(บาท)
- มีประกนัสังคมให้

- วนัหยุดประจําสัปดาห์

- วนัหยุดนักขตัฤกษ์
- วนัหยุดพักร้อน 6 วนั เวลาทํางาน 08.00-17.00น.

1 พนักงานบัญชี 3 ช/ญ 20+ ป.ตรี 10,000 -12,000

บริษทั กรีนเฮ้าส์ โฮเต็ล จํากดั

ประเภทกิจการ: โรงแรม  โทร : 075-622960

สถานที่รับสมัคร : 35 ซ.5  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา้ อ.เมือง  จ.กระบ่ี

ลาํดบัที่ ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข-สวสัดกิาร-ประสบการณ์


