
 

แบบข้ึนทะเบยีนหางาน / ประกนัตนกรณีวา่งงาน  
1. เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ----   
2. ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว    นามสกุล             . 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ชื่ออาคาร / หมู่บ้าน    เลขที ่      หมู่  ซอย    
   ถนน           แขวง / ต าบล         เขต / อ าเภอ   จังหวัด      
   รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์มือถือ   E-mail      
   สถานทีพั่กใกล้เคียงกับ    (ควรกรอกเพ่ือประโยชน์ในการมีงานท าของท่าน) 
4. วัน/เดือน/ปีเกิด   อายุ  ปี ศาสนา    สัญชาติ      
5. ระบุต าแหน่งงานที่ต้องการหางานท าตามความถนัดหรือวุฒิการศึกษา (หรือต าแหน่งงานเดิมที่เคยท า) 
    1     อัตราค่าจ้างที่ต้องการ   บาท /ชั่วโมง / วัน /เดือน 
    2     อัตราค่าจ้างที่ต้องการ   บาท /ชั่วโมง / วัน /เดือน 
6. การศึกษา (ระบุระดับการศึกษาสูงสุดเท่าน้ัน)  

7. เคยการฝึกอาชีพประเภท      หน่วยงานที่ฝึก      
   ระยะเวลาท่ีฝึก     วันทีจ่บการฝึก         
8. จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภูมิล าเนาเดิม)        9. สถานภาพ    โสด   สมรส  อื่น ๆ (ระบุ)    
10. สถานภาพทหาร  1.พ้นภาระทางทหาร 2.ยังไม่เกณฑ์ทหาร   3. อื่นๆ (ระบุ)      
11. ส่วนสูง    เซนติเมตร น้ าหนัก      กิโลกรัม  
12. พิมพ์ดีด           ภาษาไทย  ได้    ไม่ได้                     ภาษาอังกฤษ   ได้    ไม่ได้ 
13. คอมพิวเตอร์     ได้   โปรแกรมระบ ุ            ไม่ได ้  
14. สามารถขับข่ี     รถจักรยานยนต์   มีใบอนุญาตขับข่ี    ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี  รถยนต์   มีใบอนุญาตขับข่ี   ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
15. ต้องการที่พักนายจ้างหรือไม่         ต้องการ          ไม่ต้องการ            อื่นๆ ระบุ     
16. ท างานจังหวัดอื่นๆ                  ได้                 ไม่ได้               อื่นๆ ระบุ     
17. ความรู้ความสามารถพิเศษ (ระบุ)            
18. ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ  จีน   อื่นๆ ระบุ           มีทักษะ  พูดได้  อ่านได้  เขียนได้ 
19. ประวัติการท างานให้กรอกสถานประกอบการครัง้สุดท้ายที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมครบ 6 เดือน หากไม่ครบ 6 เดือนให้กรอกข้อมูลเพิ่มอีก 1 แห่ง 

20. กรณีลาออกจากงานครั้งสุดท้าย  เน่ืองจาก  ต้องการเปลี่ยนงาน  สิ้นสุดโครงการ         อื่น ๆ ระบุ    
21. กรณีถูกเลิกจ้างครั้งสุดท้ายเน่ืองจาก          ปิดกิจการ              ลดจ านวนพนักงาน   อื่น ๆ ระบุ    
22. กรณีมีความพิการ ทะเบียนคนพิการเลขที่  ระบุความพิการ   มีความพิการด้าน    
23. ถ้าไม่ได้บรรจุงานมีความประสงค์ต้องการ  รองาน   ฝึกอบรม  ขอรับการสงเคราะห์  ประกอบอาชีพอิสระ  
      ไปท างานต่างประเทศ  รับงานไปท าที่บ้าน   อื่น ๆ ระบุ       
 
 

ระดับการศึกษา ช่ือสถาบันการศึกษา 
คณะหรือ 
สาขาวิชา 

วิชาเอก 
ปีการศึกษา 

ท่ีส าเร็จ 
เกรดเฉล่ีย 

 
 ประถมฯ  มัธยมต้น    มัธยมปลาย 
 ปวช.         ปวส./ปวท. อนุปริญญา 
 ปริญญาตรี  อื่น ๆ.................... 

     

      ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ จังหวัด ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน 

ที่ท า 

ระยะเวลา
ท างาน 
ปี/เดือน 

ค่าจ้าง
สุดท้าย 
(บาท) 

สถานภาพการท างาน 
ถูกเลิกจ้าง 
ต้ังแต่วันที่ 

ลาออก 
ต้ังแต่วันที่ 

ต้องการ
เปลี่ยนงาน 

          
          

ส าหรับเจ้าหน้าที.่ลงชื่อเจ้าหน้าที ่                  
รหัสอ้างอิง ผต ................................................................................... 
 

ลงชื่อ    ผู้สมัครงาน / ผู้ประกันตน 
วันที่    เพ่ือช่วยเหลือในการหางานท า
ข้าพเจ้า  ยินยอม  ไมยิ่นยอม ให้นายจ้างคัดลอกประวัติได้ 
                  ยินยอม    ไม่ยินยอม   ให้บริษัทประกันชีวิตคัดลอกประวัติ 

 

รูปถ่าย 1 น้ิว 



 

ใบสมัครงาน 

ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง 1.......................................... 2 ................................. เงินเดือนที่ต้องการ 1 ........................ 2 ...........................   
1. ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว.......................................................นามสกุล.............................................................  
2. บัตรประชาชน เลขที่...............................................................ออกให้ ณ เขต/อ าเภอ...................................................... 
    จังหวัด..............................................................วันออกบัตร................................วันหมดอาย.ุ........................................ 
3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่ที่..........ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน.................... ซอย.................ถนน................................ 
   แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์....................  
   โทรศัพท์...................................................E-mail......................................สถานทีใ่กล้เคียง............................................. 
4. ภูมิล าเนาเดิม................................................................................................................................................... ................      

6. สถานภาพการสมรส           โสด            สมรส          อื่น ๆ ระบุ....................................................... 
7. สถานภาพทางหาร            พ้นภาระ       ยังไม่พ้นภาระ        อื่น ๆ ระบุ...................................................... 
8. การศึกษาสูงสุด 

9. การใช้ภาษาต่างประเทศ 
               พูด               อ่าน              เขียน 

พอใช ้    ดี ดีมาก พอใช ้     ดี ดีมาก พอใช ้    ดี ดีมาก 
อังกฤษ          

อื่น ๆ (ระบ)ุ......................          

10. ความสามารถพิเศษ  พิมพ์ดีด   ไทย   อังกฤษ 
     คอมพิวเตอร์     โปรแกรม............................................................................................... 
      ยานพาหนะ   รถยนต์    รถจักรยานยนต์    ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์   ไม่มี 
     อื่น ๆ (ระบ)ุ.......................................................... มี ประเภท....................................  
11. การศึกษา/อบรมพิเศษ    ไม่เคย     เคย หลักสูตร
............................................................................................... 
12. การฝึกงาน  ไม่เคย    เคย เมื่อปี..........ระยะเวลา......ป.ี.......เดือน  งานที่ฝึก.....................หน่วยงาน................. 
13. ประสบการณ์การท างาน รวม...........ปี..........เดือน (ระบุเฉพาะสถานประกอบการ 2 แห่งลา่สุด) 
   ชื่อสถานประกอบการ             ต าแหน่ง        ระยะเวลาท างาน       สาเหตุที่ออกจากงาน 
    
    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง     

ลงชื่อ……………………………………………….ผู้สมัคร 
                                                                                      วันที่................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ/ป ี น้ าหนัก/ก.ก. ส่วนสูง/ซ.ม. เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
       

ระดับ ชื่อสถานศึกษา วุฒ ิ       สาขา ปีที่ส าเร็จ 
     

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
ส าหรับนายจ้าง 

5. 



อัตรา ค่าจ้าง เพศ อายุ วุฒิ

1 บริษัท นามหงส์น้้ามันปาล์ม จ้ากัด 168 ม.2 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ พนักงาน General 10 325/330 วัน ชาย 20-35 ปวช + ทกุสาขา มีทีพ่กั / โบนัส / ประกันสังคม / ขึ้นเงินเดือนสินปี

2 โรงเรียนประทบีศึกษา 245 ม.1 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี ่ ครูภาษาอังกฤษ 1 9,750 ช/ญ 22 + ป.ตรี อังกฤษ ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

ครูสังคมศึกษา 1 9,750 ช/ญ 22 + ป.ตรี สังคม ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

ครูประฐมวัย 1 9,750 ช/ญ  22 + ป.ตรี ครูปฐมวัย ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

3 บริษัท ร่วมเจริญพฒันา จ้ากัด 38,40 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ พนักงาน 10 9,750 ช/ญ 18-28 ม.6 + โบนัส / ยูนิฟอร์ม / ประกันสังคม

ประกอบแว่นตา 5 9,750 ชาย 18-29 ม.6 + โบนัส / ยูนิฟอร์ม / ประกันสังคม

4 บริษัท ศรีเจริญ ปาล์มออยล์ จ้ากัด ช่างซ้อมบ้ารุง 2 9,750 ชาย 20 + ปวช + ช่างทกุสาขาโบนัส / ประกันสังคม

5 บริษัท ศรีผ่องพาณิชย์ จ้ากัด 53-57 ซ.6 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ พนักงานหน้าลาน 2 325 ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม

6 ร้านธงทะเลซีฟูด้ บเุฟย์ 889/5 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ กุ๊ก 1 325 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

ผู้ช่วยกุ๊ก 1 325 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

พนักงานทัว่ไป 3 325 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

พนักงานท้าโรตี 1 325 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

7 บจก.รักษาความปลอดภัย เดอะซัน การ์ด 42/9 ม.4 ต.คลองหนิ อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ รักษาความปลอดภัย 30 400 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

8 หจก.ทีเ่อ็นเอส กระบี่ 15 ซ.7 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง พนักงานฐานข้อมมูล 1 350/วัน หญิง 20-50 ปวช + ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

9 บจก.ดุสิตออโต้เซลล์ กระบี่ 111ต.กระบีใ่หญ่ อ.เมือง จ.กระบี ่ กราฟฟกิ 1 10,000 ช/ญ 20 + ปวช + คอมพวิเตอร์ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/

แอดมิน 1 10,000 ช/ญ 20 + ปวช + ทกุสาขา ประกันสังคม

10 บริษัท นิพนธ์ ยุบล จ้ากัด 50/3 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานหน้าเขียง 1 320/วัน ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

พนักงานล้างจาน 1 320/วัน ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด

11 บจก.มิตซู ชูเกียรติยนต์ กระบี่ 266 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีน่้อย อ.เมือง ฝ่ายขายรถมือ 2 1 9750 ช/ญ 22 + ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

12 บมจ. สหอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม ต.หว้ยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่ พนักงานวิเคราะห์ 1 9750 ช/ญ 25 + ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

13 เทศโก้โลตัส (เอก-ชัยดิสทริบวิชั่น ซิลเทม็) 191 ม.12 ต.กระบีน่้อย อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานแผนกอาหาร 2 350/วัน ช/ญ 18-35 ม.3 + ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

14 บริษัท ลัคกี้ครีม จ้ากัด เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ พนักงานขาย 1 9750 ช/ญ 18-35 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

พนักงานส่งสินค้า 1 9750 ช/ญ 18-35 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

เจ้าหน้าทแีอดมิน 1 9750 ช/ญ 18-35 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

15 บริษัทมาเธอร์ มาร์เก็ตต้ิง จ้ากัด 26,28,30 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง พนักงานยกสินค้า 5 325/วัน ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

พนักงานยกข้าวสาร 3 325/วัน ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

พนักงานตรวจเช็คสินค้า 1 325/วัน ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ล าดับที่ ช่ือสถานประกอบการ สถานทีต้ั่ง ต าแหน่งงาน
รายละเอียดต าแหน่งงาน

สวัสดิการ



16 บริษัท โปร ออโต้ ลีส จ้ากัด 945 ม.2 อ่าวนาง เมือง กระบี่ กุ๊กครัวญี่ปุน่ Commis ii 1 9750 ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

กุ๊กครัวญี่ปุน่ Commis i 1 9750 ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

PR&marcom assistant 1 9750 ช/ญ 25 + ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม

PR&marcom Executive 1 9750 ช/ญ 25 + ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม

Accoumting tnternal 1 9750 ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

17
บริษัท  นิติพล  อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จ้ากัด
 (สาขาโลตัสกระบี)่ 191 ม.2 กระบีน่้อย เมือง กระบี่ ผู้จัดการภาค Area manager 1 40,000 ช/ญ 18 + ป.ตรี ทกุสาขา โบนัส/ประกันสังคม

พนักงานขาย 10 14000 ช/ญ ไม่จ้ากัด ปวช + ทกุสาขา ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม

เจ้าหน้าททีรีทเม้น 10 13000 ช/ญ ไม่จ้ากัด ปวช + ทกุสาขา ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม

ผู้จัดการสาขา 1 27000 ช/ญ 18 + ป.ตรี ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

ทีป่รึกษาความงาม 1 23000 ช/ญ 18 + ป.ตรี ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

18 บริษัท เบส เอ็กเพลส จ้ากัด ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ พนักงานส่งพสัดุ 3 15/ชิ้น ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

19 บริษัท แลคตาซอย จ้ากัด (สาขากระบี)่ ม.2 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ พนักงานขาย 10 325/วัน ช/ญ 18 + ม.6 + ประกันสังคม/เบีย้ขยัน

พนักงานขับรถ 5 325/วัน ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม/เบีย้ขยัน

พนักงานบญัชี 1 9750 หญิง 18 + ปวช + การบญัชี ประกันสังคม/เบีย้ขยัน

พนักงานทัว่ไป 5 325/วัน ชาย 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม/เบีย้ขยัน

20
หา้งทองเยาวราชกรุงเทพฯ (สาขาโลตัสกระบี)่ 191 ม.12 กระบีน่้อย เมือง กระบี่ พนักงานขาย 10 9750 + ช/ญ 18-35 ม.3 + ขึ้นเงินเดือนสินป/ีประกันสังคม

ผู้จัดการสาขา 1 10000 + ช/ญ 18-35 ป.ตรี ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีประกันสังคม

21 บริษัท เอส ดับ บลิว เรสทอรองต์ จ้ากัด 3,5,7 ปากน้้า เมือง กระบี่ พนักงานเสริฟ 1 320-380 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

22 บริษัท กระบี ่อินเตอร์ลอร์ จ้ากัด 9/3 ม.3 ไสไทย เมือง กระบี่ แรงงานผลิตอิฐบล็อค 10 325/วัน ชาย 18 + ไม่จ้ากัด

พนักงานจัดเก็บสินค้า 10 325/วัน ชาย 18 + ไม่จ้ากัด

23
Mountain View Restaurant Ao Nang,Krabi 6/0 ม.1 อ่าวนาง เมือง กระบี่ พนักงาน Part-time 15 400/วัน ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

ผู้จัดการร้าน 2 15,000 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม

กุ๊กอาหารฟวิชั่น 1 15,000 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม/เงินเดือนตามประการณ์

พนักงานเสริฟ 10 325/วัน ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด

24 บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ้ากัด 9/58 ถ.วัชระ ต.กระบีน่้อย อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานบริการ 1 10,000 ชาย 20-40 ป.ตรี ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

เจ้าหน้าทส้ีานักงาน 1 12,000 ช/ญ 20-40 ปวส + ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

25 บจก.สารมาศ ดีเวลลอปเม้นท ์จ้ากัด 51/1 ถนน หตุางกูร 9.ปากน้้า v.เมือง กระบี ่ จูเนียร์สถาปนิก 1 9750 ช/ญ 23 + ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม



ซีเนียร์สถาปานิก 1 9750 ช/ญ 25 + ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม

โฟร์แมน 2 9750 ช/ญ 23 + ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม

พนักงานดูแลการตลาดออนไลน์ 1 9750 ช/ญ 23 + ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม

26 บริษัท ศรีเจริญโฮม เซ็นเตอร์ 222 ม.2 ต.กระบีน่้อย อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานขาย 1 400/วัน ช/ญ 23 + ม.6 +

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 400/วัน ช/ญ 24 + ม.6 +

27  ปัม้  ปตท.บจ พเีอ็นออยล์ สาขาอ่าวลึก 139 ถ .เพชรเกษม ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ พนักงานเติมน้้ามัน 1 9750 ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

28
บริษัท บอนนี่อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง จ้ากัด 416 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานจัดเรียงไม่แหง้ 2 325-400 ชาย 20-40 ม.3 + มีทีพ่กั

เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ 1 13000 ช/ญ 20-50 ม.3 + มีทีพ่กั/ประกันสังคม

ช่างเจียร 1 15000 ช/ญ 20-50 ม.3 + ประกันสังคม

หวัหน้าแผนกโรงเล่ือย 1 15000 ช/ญ 20-50 ปวช + ทกุสาขา ประกันสังคม

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 380/วัน ชาย 20-40 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

พนักงานบญัชี 3 13000 ช/ญ 20-50 ปวส + บญัชี ประกันสังคม

พนักงานแบกไม้ 4 500-600 ชาย 20-50 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

พนักงานปัน้ปกีไม้ 3 500-600 ชาย 20-50 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

พนักงานนายม้า 10 1000/วัน ชาย 20-50 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

พนักงานหางม้า 10 1000/วัน ชาย 20-50 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

ผู้จัดการโรงเล่ือย 1 20000 ช/ญ 20-50 ป.ตรี ทกุสาชา ประกันสังคม

พนักงานตคัดไม้ 6 400-500 ช/ญ 20-50 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

29 บริษัท เมืองไทยแคปปติอล จ้ากัด (มหาชน) 36/5-6 ถ.ศรีพงังา ต.กระบีใ่หญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ พกังานบญัชี 5 13000 หญิง 23-27 ป.ตรี การบญัชี มีทีพ่กั/ประกันสังคม/โบนัส

พนักงานสินเชื่อ 5 13000 ชาย 23-27 ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั/ประกันสังคม/โบนัส

30 บริษัท ไรเรย์ แซนด์ซี จ้ากัด 192 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี ่ G.S.A 5 9750 ช/ญ 25 + ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

Night G.S.A 5 9750 ชาย 25 + ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

Supervisor แม่บา้น 5 9750 หญิง 25 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

ผู้ช่วยกุ๊ก  Commis i 3 9750 ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

Cleaner 1 9750 ช/ญ 20 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

chef de parite 3 9750 ช/ญ 28+ ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

ช่างแอร์ 1 9750 ชาย 20 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

IT Supervisor 1 9750 ชาย 25 + ป.ตรีทกุสาขา มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

พนักงานขับเรือ 5 9750 ชาย 25 + ม.3 + มีทีพ่กั/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ



31 kerry Express (คลังสินค้า) 207 ม.1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานคัดแยกสินค้า 4 330/วัน ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม/OT

32 บริษัท กระบี ่เอสท ์แอนด์ เจลลีเสส์ จ้ากัด 37-41 ซ.4 ถ.มหาราช ต.ปาก้้า อ.เมือง จ.กระบี่ พกังานขายเคร่ืองมือแพทย์ 10 9750 ช/ญ 25 +ป.ตรี บริหาร/การตลาดประกันสังคม/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

พนักงานขายอุปกรณืการแพทย์ 3 12000 ช/ญ 25 +ป.ตรี บริหาร/การตลาดประกันสังคม/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

ผจก.ฝ่ายขาย 1 15000 ช/ญ 25 +ป.ตรี บริหาร/การตลาดประกันสังคม/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

33 บริษัท บ ีพ ีแพรมไซส์ จ้ากัด 113/3 ม.1 ต.อ่าวลึกเหอื อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ พนักงานขาย 4 9750 ช/ญ 20-40 ม.3 + ขึ้นเงินเดือนสินป/ีประกันสังคม

พนักงานหน้าลาน 3 325/วัน ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีประกันสังคม

พนักงานเสริฟ 4 325/วัน ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม/OT

34 บริษัท ยูนิวานิชน้้ามันปาล์ม มหาชน จ้ากัด 285 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมศักด์ิ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ช่างซ้อม 1 10000 ชาย ไม่จ้ากัด ปวช + ทกุสาขา ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม

พกังานพสัดุ 1 9750 ช/ญ ไม่จ้ากัด ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม

พนักงานฝ่ายผลิต 2 325/วัน ชาย ไม่จ้ากัด ปวช +ทกุสาขา ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม

35 บริษัท กระบี ่วู๊ดอินดัสตรีส์ จ้ากัด 37/3 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ นายม้า 10 1000 ชาย 20+ ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

หางม้า 10 1000 ช/ญ 20 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 350 ชาย 20 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม

36 the Pelican Residence and suites 185 ถ.ทบัเขา ต.อ่าวนาง จ.กระบี ่ Assistant HR managen 1 9750 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

Room Division Managan 1 9750 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

37 หจก.วิภาพรพฒันาไพบลูย์ 225 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ Rom Boy 2 9750 ชาย 18 + ม.3 + ประกันสังคม

แม่บา้น 4 9750 หญิง 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

38
บริษัท ดีวานา ฮอลเทส แอนด์ รีสอร์ท จ้ากัด 186 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ Sales & Marheting 1 9750 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

39 บริษัท ไทยแมค เอสทอีาร์ (สาขากระบี ่) 338 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานระดับปฎิบติัการ 13 325 ชาย 20-35 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

40
บริษัท เดลิเวอร์ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
สาขากระบี่ 8/2 ซ.33ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานขับรถส่งอาหาร 50

20-27/ต่อ
ออเดอร์ ช/ญ 20-40 ไม่จ้ากัด ประกันอุบติัเหตุ

41 บริษัทโฮมมาร์ท ช.โลหะกิจ 297 ม.2 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานขาย 10 10000 ชาย 23 + ปวช + ทกุสาขา ประกันสังคม

42 หา้งหุน่ส่วนจ้ากัด เมจิแอนด์ ประกอบบญัชี 137/2 ม.1 ต.อ่าวลึกกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ พนักงานบญัชี 13 11000 หญิง 22-27 ป.ตรี การบญัชี ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

43 บริษัท ดับเบิล้เอส ปโิครเซอร์วิส จ้ากัด 619 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานเติมน้้ามัน 2 12000 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

44 เซเว่น ปตท.แยกบา้นทุง่ 61/1 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานทัว่ไป 5 9750 ช/ญ ไม่จ้ากัด ม.3 + มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินปี

45 โรงแรม ทนิิดี ไฮด์อเวย์ ต้นไทรบชี กระบี่ ต้าบล อ่าวนาง อ้าเภอเมืองกระบี ่กระบี ่81000 พนักงานขับเรือหางยาว 1 9750 ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม/โบนัส/ยูนิฟอร์ม/อาหาร

46 บริษัท ออย ทราเอล ไทยแลนด์ 604 ม.1 ซ.นาไทย ต.อ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบี่ แม่บา้น 1 350 หญิง 25-40 ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

47 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 19 ซ.ร่วมจิตรวมใจ ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้้า อ.เมอง จ.กระบี่ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 9,750 ช/ญ 18 + ม.6 + ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม

พนักงานท้าความสะอาด 1 9,750 ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม



48 บริษัท ไทยแมค เอสทอีาร์ (คลองทอ่ม ) 11 ม.2 ต.เพหลา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ ช่างไฟฟา้ 2 9,750 ช/ญ 18-45 ปวส. +ไฟฟา้ มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 2 9,750 ช/ญ 18-46 ป.ตรี ส่ิงแวดล้อม มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

49 บริษัท ทอ็ป เซอร์วิส ไอท ีจ้ากัด 9/12 ถ.รอดบญุ ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ ช่างคอมพวิเตอร์ 2 9,750 ชาย 20-35ปวช +คอมพวิเตอร์ธุรกิจขึ้นเงินเดือนสินปี

50 บริษัท วู้ดเวอร์ จ้ากัด 26/8 ม.1 ต.หว้ยน้้าขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ พนักงานคัดไม้ 5 325/วัน ช/ญ 18 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

พนักงานเล้ือยไม้ 5 9750 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

ช่างไฟฟา้ 2 15000 ช/ญ 18 + ป.ตรี ไฟฟา้ มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

51 บริษัท กระบีพ่ชืผล 68/1 ถ.ฤกษ์เกษม ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ ช่างยนต์ 3 9750 ชาย 18-50 ปวส + ช่างยนต์ มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

ช่างไฟฟา้ 3 9750 + ชาย 18-50 ปวส + ช่างไฟฟา้ มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

ช่างซ้อมบ้ารุง 3 9750 + ชาย 18-50 ปวส + ทกุสาขา มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

52 หา้งหุน่ส่วนจ้ากัด สยามวชิราวุฒิกร 81 ถ.เพชรเกษม ต.เพหลา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ พนักงาน ขับรถทกุน้้า 4 325 /วัน ชาย 18-45 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินปี

พนักงานขับรถบรรทกุ 10 325 /วัน ชาย 18-45 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินปี

พนักงานทัว่ไป ประจ้าหน้าร้าน 15 325 /วัน ช/ญ 18-50 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินปี

พนักงานขับเคร่ืองจักร 20 325 /วัน ชาย 18-45 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินปี

53 ตรอ.อภิษฎา ธุรกิจ 42/16 ม.1 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ พนักงานทัว่ไป 2 9750 + ช/ญ 22-40 ปวส + ทกุสาขา มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

พนักงานต้อนรับ 2 9750 + หญิง 25-45 ปวส + ทกุสาขา มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

เลขาผู้ประสานงาน 1 35000 + หญิง 25-40 ป.ตรี เลขานุการ มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

54 บจก.วู้ดเวอร์ค สาขาอ่าวลึก 49 ม.1 ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ พนักงานส้านักงาน 2 10000 ช/ญ 25-35 ปวส + ทกุสาขา มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

พนักงานคัดไม้ 6 325/วัน ช/ญ 25-40 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

55 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัดซีพคีอนกรีต 127/7 ม.5 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ คนขับรถ 6 ล้อ 1 9750 + ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม

ตนขับรถ 10 ล้อ 1 9750 + ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม

พนักงานขับรถลรรทกุคอนกรีต 1 9750 + ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม

ช่างเคร่ืองยนต์ 10 ล้อ 1 9750 + ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ประกันสังคม

56 Poonsiri Resort 211 ม.4 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี ่ คนสวน 1 9750 + ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีประกันสังคม

พนักงานบญัชี 1 9750 + หญิง 23-35 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีประกันสังคม

พนักงานฝ่ายบคุคล 1 9750 + หญิง 23-35 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีประกันสังคม

57 บริษัท ธนาสินกรุ๊ป จ้ากัด 17/5 ถ.ศรีพงังา ต.กระบีใ่หญ่ อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานบญัชี 1 9750 + หญิง 20 + ปวช + บญัชี ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

พนักงานขับรถ 1 9750 + ชาย 20 + ม.6 + ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

58 Bluesotel Krabi 778 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี ่ it Managen 1 9750 + ชาย 20-38 ม.6 + มีทีพ่กั/ยูนิฟอร์ม/

Engineer 1 9750 + ชาย 20-45 ม.6 + มีทีพ่กั/ยูนิฟอร์ม/

it off icer 1 9750 + ชาย 20-45 ม.6 + มีทีพ่กั/ยูนิฟอร์ม/



Marheting office 1 9750 + ช/ญ 20-45 ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั/ยูนิฟอร์ม/

Night gsa 1 9750 + ชาย 20-45 ม.6 + มีทีพ่กั/ยูนิฟอร์ม/

Roon Maid 1 9750 + หญิง 20-40 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ยูนิฟอร์ม/

59 บริษัท พเีอส คอมเทค จ้ากัด 88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี ่ เจ้าหน้าทีดู่แลส่ือโฆษณากราฟฟคิ 1 13000 ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

ช่างคอมพเิตอร์ 2 13000 ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

60 บริษัท ปาล์มพนัล้าน จ้ากัด 99/9 ม.2 ต.เพหลา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ ผู้ช่วยผู้จัดการ 3 9750 + ชาย 24-35 ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

61 ร้านอาหารปากช่อง 555 ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่ กุ๊กท้าอาหารตามส่ัง 1 14000 ช/ญ ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

62 ร้านเรือนทพิย์ 16 ถ.เนาวรัตน์ ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ กุ๊กครัวไทย 1 9750 + ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

63 บริษัท วูดเวอร์ไซโต๊ะ 20/8 ม.1 ต.หว้ยน้้าขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ QA ตรวจสอบคุณภาพ 1 9750 ชาย 18-50 ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั/ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ประกันสังคม

64 ธนาคารไทยเครดิต  (สาขาเขาพนม) 59/1 หมู่ที5่ ถนนเขาพนม–ทุง่ใหญ่ ต้าบล เขาพนม อ้าเภอ เขาพนม กระบี ่ เจ้าหน้าทแีนะน้าสินเชื่อนาโน 1 13000 ช/ญ 22-40 ป.ตรี ทกุสาขา ประกันสังคม /โบนัส/ขึ้นเงินเดือนสินปี

ผู้ช่วยครูวิชาเอกดนตรีสากล 1 15,000 ช/ญ 18-60 ป.ตรี ดนตรีสากล ประกันสังคม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน-บญัชี 1 15,000 ช/ญ 18-60 ป.ตรี การเงิน-บญัชี ประกันสังคม 

65 บริษัท อินทชั 2555 จ้ากัด (ล้าทบั) 829 ต.พรุดินนา อ.ล้าทบั จ.กระบี ่ คนขับรถโม่ปนู 3 18,000 ชาย 30 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ ประกันสังคม

พนักงานบญัชี 3 11,500 ชาย 25 + ป.ตรี บญัชี มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ ประกันสังคม

คนขับรถหวัลาก 2 20,000 ชาย 30 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ ประกันสังคม

คนขับรถบรรทกุ 3 20000 ชาย 25 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ ประกันสังคม

วิศกรโยธา 5 25000 ช/ญ 25 + ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ ประกันสังคม

โฟแมน (หวัหน้าคนงาน) 5 20000 ชาย 30 + ปวส + ทกุสาขา มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ ประกันสังคม

66 บริษัท ลู่วัฒน ภูเก็ต (สาขากระบี)่ 211/1 ม.5 ถ.วัชระ ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานขับรถ 1 9750 ชาย 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม 

พนักงานคลังสินค้า 1 9750 ชาย 18 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม 

67 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง 555 ม.5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี ่ HR 1 10000 ช/ญ 25-35ป.ตรี ทรัพยากรมนุษย์มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

พยาบาลวิชาชีพ 7 20000 ช/ญ 23-40 ป.ตรี พยาบาล มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

เจ้าหน้าทรัีงสี 1 10000 ช/ญ 23-35 ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

68 สองภูผา Ovganic 308 ม.6 ต.กระบีน่้อย อ.เมือง จ.กระบี ่ ผู้ช่วยเชฟ (ครัวยุโรป) 3 9750 ชาย 20-40 ไม่จ้ากัด อาหาร 1 มื้อ / ค่าคอมมิชชั่น / ประกันสังคม

69 บริษัทต้ังใจยนตรการ จ้ากัด (กระบี่)  เจ้าหน้าทีเ่ร่งรัดหนี้สิน 17 10000 ชาย 18-50 ปวช + ทกุสาขา ประกันสังคม 

70
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ้ากัด สาขากระบี่ 222/8-9 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้้า อ.เมือง กระบี ่81000 ทีป่รึกษาประกันชีวิต 5 9750 ช/ญ 22-45 ปวช + ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส 

71 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด กระบีพ่ณัิฐมาศ 255 ม.4 ต.ทุง่ไทรทอง อ.ล้าทบั จ.กระบี ่ พนักงานขับรถโม่ปนู 1 9750 ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ประกันสังคม 

72 บริษัท เมดิดอลโกลอป จ้ากัด 288 ม.7 ต.ล้าทบั อ.ล้าทบั จ.กระบี ่ พนักงานรายวัน /ผลิตถุงมือ 50 325 หญิง 18 + ไม่จ้ากัด โอท ี/ ยูฟอร์ม / ประกันสังคม

73 บริษัท ชอบทอง จ้ากัด 169/2 ม.4 ต.ล้าทบั อ.ล้าทบั จ.กระบี่ จป วิชาชีพ 1 12000 ช/ญ 22-40 ป.ตรี ทกุสาขา มีทีพ่กั / ขึ้นเงืนเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม



74 หจก. กฤษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง 22/1 ถ.เจ้าฟา้ ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ คนงานทัว่ไป 5 15000 ชาย 18-40 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั /ประกันสังคม

75 Ant Delivery ต.กระบีน่้อย อ.เมือืง จ.กระบี่ พนักงานรับ-ส่งอาหาร 20 9750 ช/ญ 20 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม 

76 บริษัท ไอ โนเบล (ประเทศไทย) จ้ากัด 317/6 317/7 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ พนักงานขับรถ 1 9750 ชาย 30 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม 

77 บริษัท ไทยแมค เอสทอีาร์ (สาขากระบี ่) 338 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ พนักงานล้างยาง 2 325 ช/ญ 20-35 ม.3 + มีทีพ่กั /ประกันสังคม

78 พนักงานอัดยาง 10 325 ช/ญ 20-35 ม.3 +

79  ร้าน ส้มต้าหลวงพระบาง 315/1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี ่ ล้างจาน 1 400/วัน หญิง 25-40 ไม่จ้ากัด

80 บริษัท สยาม ชิกเค้น โปรดักท ์จ้ากัด 100 ม.6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ช่างไฟฟา้ 1 325/วัน ช/ญ 20-45 ปวส + ไฟฟา้ ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ประกันสังคม

งานผลิตทัว่ไป 1 325/วัน ช/ญ 20-45 ปวส + ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ประกันสังคม

81 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 17/67 ถ.วัชระ ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ เจ้าหน้าทอีาวุโส 4 15,000 ช/ญ 18 + ป.ตรี ทกุสาขา โบนัส / ประกันสังคม /ค่าคอมมิชชั่น

พนักงาน PC True 10 10,000 ช/ญ 18 + ม.6 + โบนัส / ประกันสังคม /ค่าคอมมิชชั่น

พนักงานแจกซิม 10 10,000 ช/ญ 18 + ม.6 + โบนัส / ประกันสังคม /ค่าคอมมิชชั่น

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการมีงานท้า 20 330/วัน ช/ญ 18 + ม.6 + โบนัส / ประกันสังคม /ค่าคอมมิชชั่น

พนักงาน True Shop 10 18,000 ช/ญ 28 + ป.ตรี ทกุสาขา โบนัส / ประกันสังคม /ค่าคอมมิชชั่น

82 บริษัท สตาร์มิกซ์แอนด์แมตซ์ จ้ากัด 362 ม.10 ต.ปากน้้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่ พนักงานขาย 50 9,750 ช/ญ 19 + ป.6 + ประกันสังคม

หวัหน้าฝ่ายขาย 10 9,750 ช/ญ 19 + ป.6 + ประกันสังคม

83
บริษัท นิโอเทค พลายวู้ด จ้ากัด (สาขากระบี)่ 335 ม.2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ช่างไฟฟา้โรงงาน
1 17,000 ชาย 25 + ปวส + ไฟฟา้ ประกันสังคม

พนนักงานควบคุมเตาอบหม้อนึ่ง 1 18,000 ชาย 30 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม

84 บริษัท เอเซียนน้้ามันปาล์ม จ้ากัด 99 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.เมือง จ.กระบี่ พนักงานชงกาแฟ 1 325/วน หญิง 18-35 ม.3 + มีทีพ่กั / ยูนิฟอร์ม / ประกันชีวิต

85 บจก.สยามโมเดิร์นปาล์ม จ้ากัด 33/4 ม.2 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่ เจ้าหน้าทคีวบคุมหม้อนึ่ง 1 325/วน ชาย 23 + ปวส + ทกุสาขา โบนัส / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/กองทนุเล้ียงชีพ

พนักงานลงปาล์ม 5 325/วน ชาย ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั/ ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

86 บริษัท กระบีโ่บท๊ลากูน จ้ากัด 178 ม.2 ต.ตล่ินชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่ พนักงานขับรถบรรทกุน้้า 1 9,750 ชาย 20 + ม.3 + อาหารกลางวัน / ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม

87 บริษัท พี.ท.ีคอรัลรีสอร์ท จ้ากัด 11 ม.8 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี ่ ช่างไม้ 1 10,000 ชาย 25-35 ม.3 + มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ประกันสังคม

88 นางสาวดรุณี ศรีมงคล 381 ม.12 ต.กระบีน่้อย อ.เมือง จ.กระบี ่ กรรมกร 1 325/วัน ชาย 25-45 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

89 บจก.รังนก กระบี่ 287 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ แม่บา้น 1 9,750 หญิง 25-45 ไม่จ้ากัด มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส 

90 บริษัท เดอะ ชิน เอสเธติค คลินิก จ้ากัด  222/11 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ เจ้าหน้าทีก่ราฟฟคิ 1 18,000 ช/ญ 30 + ปวส + คอมพวิเตอร์ขึ้นเงินเดือนสินป ี/โบนัส /ประกันสังคม 

91 บ-ีควิก สาขาโลตัส จ้ากัด (สาขากระบี)่ 191/1 ม.12 ต.กระบีน่้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ช่างยนต์ 2 10,500 ชาย 18-28 ปวช + ช่างยนต์ ประกันสังคม /ยูนิฟอร์ม

92 บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ้ากัด 191 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีน่้อย อ.เมือง จ.กระบี่ พนักงานขายมือถือ 2 15,000 ช/ญ 20-35 ม.6 + ค่าคอม/ประกันสังคม

93 ร้านพนูศิริเฟอร์นิเจอร์ 248/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ แม่บา้น 2 325/วัน หญิง 20 + ไม่จ้ากัด ประกันสังคม/อาหารกลางวัน

94 หจก.กระบีส่ถาปตัย์ 74/3 ถ.ปานุราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่ ช่างก่อฉาบ 4 340-500 ช/ญ 24-60 ไม่จ้ากัด ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส



กรรมกร 4 340-500 ช/ญ 24-60 ปวส + ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

วิศกรโยธา 1 340-500 ช/ญ 24-60 ปวส + ทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส

95 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ้ากัด 291 ม.2 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่ เจ้าหน้าบริการสมาชิก 2 325/วัน ช/ญ 25-30 ปวส + ทกุสาขา ประกันสังคม

96
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ้ากัด 
(โรงไฟฟา้) 197 ซ.สวนพริกพฒันา ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ หวัหน้ากะ 4 20000 ชาย 25-39 ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

พนักงานควบคุมการผลิต 4 17000 ชาย 25-39 ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

พนักงานแผนกกังหนัและน้้า 7 20000 ชาย 20 + ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

พนักงานบอยเลอร์วอเตอร์แพลน 4 20000 ชาย 20 + ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

waste water Treatmert operator 7 20000 ช/ญ 25 + ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

พนักงานขับรถเครนไฟฟา้ 7 15000 ชาย 25-39 ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

ช่างไฟฟา้ 2 15000 ชาย 25-39 ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

ช่างซ้อมบ้ารุง 2 15000 ชาย 25-39 ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

พนักงานส่ิงแวดล้อม 1 15000 ชาย 25-39 ปวส+ช่างทกุสาขา ขึ้นเงินเดือนสินป/ีโบนัส/ยูนิฟอร์ม

97 ตรอ.อภิเชษฐา ธุรกิจ ต.ปากน้้า  อ.เมือง จ.กระบี่ พนักงานต้อนรับ 2 9650 หญิง 25-45 ปวส.+ ประกันสังคม/โบนัส/ยูนิฟอร์ม/คอมิสชัน

เลขาผู้ประสานงาน 1 35000 หญิง 25-40 ป.ตรี



มีทีพ่กั / โบนัส / ประกันสังคม / ขึ้นเงินเดือนสินปี









มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม

มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม



มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

มีทีพ่กั / ขึ้นเงินเดือนสินป ี/ โบนัส / ประกันสังคม

มีทีพ่กั / ขึ้นเงืนเดือนสินป ี/ โบนัส /ประกันสังคม
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