รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 1/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน
สจจ.กระบี่ รวม 72 สถานประกอบการ
1

0-10-5-535-02746-3

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
บริษัท พี พี ปริ๊นเซส รีสอรท
จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
ผูเชี่ยวชาญดาน
ความปลอดภัยของ ไอที
ชางไฟฟาทั่วไป

2

0-10-5-537-05584-7

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

จํานวนลูกจาง

54

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

103 หมู 7 ตําบลอาวนาง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81210

เบอรโทรศัพท

075601166,098016-4348

อัตราที่ตองการรับสมัคร
1
2

บริษัทเดอะทับแขกรีสอรทจํากัด โรงแรม รีสอรท และหองชุด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

เพศชาย อายุ 21-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 103 หมู 7 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลอาวนาง
เพศชาย อายุ 20-23 ป ปวส. เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 103 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลอาวนาง
93
123 ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี่ 075628456,065จังหวัดกระบี่ 81180
038-7999

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานบริการลูกคา

1

พนักงานบริการลูกคา

1

พนักงานบัญชี

-

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

2

ผูชวยพอครัว

2

พนักงานนวดดิน

-

ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-11,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 123 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
เพศหญิง อายุ 20-30 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-11,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 123 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
เพศหญิง อายุ 20-22 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 123 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 123 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
ไมระบุเพศ อายุ 20-22 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 123 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
เพศหญิง อายุ 20-22 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 2/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: 123 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
3

0-10-5-544-05243-2

บริษัท สินธุเศรษฐ จํากัด

การปลูกปาลมนํ้ามัน

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

4

0-10-5-555-01364-6

บริษัทเอสซีพริ๊นเซสทัวรจํากัด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
เสมียนสํานักงานตัวแทนนําเที่ยว
5

0-10-5-556-07617-0

บริษัท ดีไซน บาย พูกัน จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
นักออกแบบตกแตง
ภายในหรือมัณฑนากร
ชางตกแตงภายใน

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

การกําหนดกฎเกณฑและ
การสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานการ
ทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ
อัตราที่ตองการรับสมัคร

54

96 หมูที่5 ถนนเหนือคลอง-ชัยบรี
ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ 81140

075-689559,092
-645-9366

2

567/2 หม◌ูที่ 4 ตําบลไสไทย
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

075581981,093732-6688

-

ไมระบุเพศ อายุ 20-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 567/2 หม◌ูที่ 4 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลไสไทย
กิจกรรมการออกแบบและตกแตงภายใน
6
88/18 ม.2 ตําบลไสไทย
075814214,085อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 918-1909
อัตราที่ตองการรับสมัคร
1

1
2

ไมระบุเพศ อายุ 25-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 88/18 ม.2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลไสไทย
เพศชาย อายุ 25-40 ป ปวส. เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 88/18 ม.2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลไสไทย
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 3/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

6

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-10-5-557-04471-9

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ
บริษัท วี.จี.คาร จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
-

7

8

0-10-5-557-10966-7

0-10-5-558-16536-6

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ
1
การขายยานยนตใหม
ชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ
รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน
อัตราที่ตองการรับสมัคร
-

บ.บานภูธารา จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

1

บริกร, พนักงานเสริฟ

2

พนักงานบริการอื่น ๆ

1

บจก.เวิรค พรอพเพอรตี้
(ไทยแลนด)

การกอสรางอาคารที่พักอาศัย

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศหญิง อายุ 25-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 88/18 ม.2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลไสไทย
29
129 ม.11 ตําบลกระบี่นอย
075-701133,089
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 -868-0985

9

144/1 ม.4 บานในสระ ตําบลเขาทอง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

075664599,099643-6433

เพศชาย อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 7,500-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 144/1 ม.4 บานในสระ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลเขาทอง
เพศชาย อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 7,500-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 144/1 ม.4 บานในสระ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลเขาทอง
เพศชาย อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 7,500-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 144/1 ม.4 บานในสระ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลเขาทอง
3
79/1 ซอย- ถนนศฤงคารพัฒนา
075811791,063ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมืองกระบี่
082-3033
จังหวัดกระบี่ 81000
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 4/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

9

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-20-5-549-01094-0

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

อัตราที่ตองการรับสมัคร

วิศวกรโยธา (การกอสราง)

1

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

1

แมบาน (สํานักงาน)

1

บริษัท เณอรวาณาบีช รีสอรท
แอนดสปา จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานบริการลูกคา

2

เจาหนาที่ฝายบุคคล

1

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

3

เพศชาย อายุ 25-40 ป ป.ตรี เงินเดือน 19,000-22,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 79/1 ซอย- ถนนศฤงคารพัฒนา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
เพศชาย อายุ 22-35 ป ปวส. เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 79/1 ซอย- ถนนศฤงคารพัฒนา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
เพศหญิง อายุ 20-35 ป ม.6 เงินเดือน 8,500-9,800 บาท
สถานที่ทํางาน: 79/1 ซอย- ถนนศฤงคารพัฒนา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
1
9 หม◌ูที่ 6 ตําบลเกาะลันตาใหญ
065 516
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 4465,089-544-1
430
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 11,500-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 9 หม◌ูที่ 6 จังหวัดกระบี่ อําเภอเกาะลันตา
ตําบลเกาะลันตาใหญ
ไมระบุเพศ อายุ 20-29 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 9 หม◌ูที่ 6 จังหวัดกระบี่ อําเภอเกาะลันตา
ตําบลเกาะลันตาใหญ
ไมระบุเพศ อายุ 20-29 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 9 หม◌ูที่ 6 จังหวัดกระบี่ อําเภอเกาะลันตา
ตําบลเกาะลันตาใหญ
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 5/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

10

11

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-3-552-00045-6

0-81-3-556-00026-4

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ผูทําความสะอาดอาคาร ,
พนักงานทําความสะอาดอาคาร
หางหุนสวนจํากัด
ณัฐภัทรการคา
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ
2
รานสะดวกซื้อ/ มินิมารท

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศชาย อายุ 20-29 ป ปวส. เงินเดือน 11,500-11,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 9 หม◌ูที่ 6 จังหวัดกระบี่ อําเภอเกาะลันตา
ตําบลเกาะลันตาใหญ
13
6/4 ถนนเนาวรัตน ตําบลปากนํ้า
-,081-607-7419
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานประเมินราคา ,
พนักงานตีราคา

3

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

7

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

7

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

7

หจก.โกลเดนไทรเซอรวิส

การบํารุงรักษายานยนตทั่วไป

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

เพศหญิง อายุ 20-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ไมระบุเพศ อายุ 18-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 6/4 ถนนเนาวรัตน จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 18-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 6/4 ถนนเนาวรัตน จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 18-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 6/4 ถนนเนาวรัตน จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
14
12912 ถ.กระบี่ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 075632774,08181000 ซอย- ถนนกระบี่ ตําบลปากนํ้า 879-4233
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 6/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

12

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-3-556-00081-7

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
พนักงานบัญชี
หจก. ลิ่มเจริญสุข
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

13

0-81-3-556-00105-8

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศหญิง อายุ 22-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 129/12 ถ.กระบี่ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ซอยถนนกระบี่ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานคาทั่วไป
22
416 หมูที่ 1 ตําบลเขาดิน
0857939416,08
อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
5-793-9416
อัตราที่ตองการรับสมัคร
1

พนักงานขาย
2
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
3
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
1
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
1
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
หจก.แอ็บโซลูท โซลูชั่น ซิสเต็ม รานขายปลีกอุปกรณการ
สื่อสารโทรคมนาคม
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
อัตราที่ตองการรับสมัคร

ไมระบุเพศ อายุ 18-25 ป ม.6 เงินเดือน 10,000-12,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 416 หมูที่ 1 จังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม ตําบลเขาดิน
เพศหญิง อายุ 18-25 ป ม.6 เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 416 หมูที่ 1 จังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม ตําบลเขาดิน
เพศหญิง อายุ 18-25 ป ม.6 เงินเดือน 8,450-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 416 หมูที่ 1 จังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม ตําบลเขาดิน
เพศหญิง อายุ 18-30 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-10,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 416 หมูที่ 1 จังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม ตําบลเขาดิน
3
45/40 ซอย- ถนนละงู ตําบลกระบี่ใหญ 075815977,098อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 924-2394

ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร

1

ชางไฟฟาทั่วไป

1

เพศชาย อายุ 25-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 45/40 ซอย- ถนนละงู จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
เพศชาย อายุ 25-40 ป ปวส. เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 45/40 ซอย- ถนนละงู จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 7/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

ตําบลกระบี่ใหญ
14

0-81-3-557-00053-5

หางหุนสวนจํากัด เมจิก แอนด
ประณยา การบัญชี
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
พนักงานบัญชี

15

0-81-3-557-00072-1

0-81-3-557-00099-3

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

5

หางหุนสวนจํากัด ส.สมฤดี

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)
16

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี
การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
การใหคําปรึกษาดานภาษี
อัตราที่ตองการรับสมัคร

1

P.N.พงศทองเมือง

รานสะดวกซื้อ/ มินิมารท

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานขายสินคา (ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

1

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

2

8

137/2 ตําบลอาวลึกเหนือ อําเภออาวลึก 075656479,089จังหวัดกระบี่ 81110
873-3799

ไมระบุเพศ อายุ 22-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 137/2 จังหวัดกระบี่ อําเภออาวลึก ตําบลอาวลึกเหนือ
3
849 หมู 2 ตําบลอาวนาง
075817243,083อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180 967-3110
เพศหญิง อายุ 24-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 849 หมู 2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลอาวนาง
15
70 หมู 5 ซอย- ถนน- ตําบลทุงไทรทอง 0917196204,09
อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 81120
1-719-6204
เพศชาย อายุ 18-30 ป ปวส. เงินเดือน 12,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 177/34 ซอย- ถนนปากนํ้า จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 18-30 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 177/34 ซอย- ถนนปากนํ้า จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 8/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

17

0-81-3-559-00025-7

หจก.แฮปป แลนด กระบี่นอย
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
นักบัญชีทั่วไป , สมุหบัญชี

18

0-81-3-560-00001-0

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศหญิง อายุ 18-30 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 40,42 ซอย- ถนนหนาพลับพลา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
เพศหญิง อายุ 18-30 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
1
สถานที่ทํางาน: 177/34 ซอย- ถนนปากนํ้า จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 18-30 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
1
สถานที่ทํางาน: 177/34 ซอย- ถนนปากนํ้า จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 18-30 ป ปวส. เงินเดือน 12,000-12,000 บาท
3
สถานที่ทํางาน: 40,42 ซอย- ถนนหนาพลับพลา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
เพศหญิง อายุ 18-30 ป ปวส. เงินเดือน 10,000-10,000 บาท
1
สถานที่ทํางาน: 40,42 ซอย- ถนนหนาพลับพลา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่น
0
297 ม.6 ตําบลกระบี่นอย
0812688866,08
ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 1-268-8866
อัตราที่ตองการรับสมัคร
1

1

อัลวาเรีย 2017

รานสะดวกซื้อ/ มินิมารท

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

เพศหญิง อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 297 ม.6 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
8
117 ซอย- ถนนกระบี่ ตําบลปากนํ้า
0887823281,08
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 8-782-3281
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 9/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

19

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-3-561-00041-2

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
หจก.กระบี่ไบลิงกวล
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

20

0-81-3-563-00040-1

2
การศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาสําหรับเด็กปกติ
อัตราที่ตองการรับสมัคร

ครูอนุบาล (ระดับปริญญา)

1

ผูเชี่ยญชาญพิเศษ
ดานการศึกษาอื่นๆ
เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ
อันซีนฮอลิเดย

1

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

1
การกําหนดกฎเกณฑและ
การสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานการ
ทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ
อัตราที่ตองการรับสมัคร

ผูจัดการทั่วไปบริษัท
ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว

1

นักการตลาด ; เจาหนาที่การตลาด

3

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศหญิง อายุ 18-30 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 1,3 ซอย- ถนนละงู จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
11
6/16 ถนนวิจิตร ตําบลปากนํ้า
075810398,089อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 658-5284
เพศหญิง อายุ 22-27 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 6/16 ถนนวิจิตร จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 23-28 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 6/16 ถนนวิจิตร จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,600-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 6/16 ถนนวิจิตร จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
1
หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- 0627283362,09
ถนน- ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง 9-365-0958
จังหวัดกระบี่ 81130

ไมระบุเพศ อายุ 22-29 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่
อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
ไมระบุเพศ อายุ 18-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 10/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

21

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-5-534-00027-1

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
; เจาหนาที่สงเสริมการขาย

ประเภทกิจการ

เลขานุการ

2

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ
พนักงานทองเที่ยว
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอื่นๆ

2

พนักงานทองเที่ยว
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอื่นๆ

8

มัคคุเทศก

3

มัคคุเทศก

3

5

บริษัท กระบี่รวมเจริญ จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่
อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่
อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
ไมระบุเพศ อายุ 17-19 ป ม.6 เงินเดือน 8,690-9,000 บาท
สถานที่ทํางาน: จังหวัดกระบี่ อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
ไมระบุเพศ อายุ 18-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่
อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
ไมระบุเพศ อายุ 18-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่
อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
ไมระบุเพศ อายุ 18-30 ป ปวส. เงินเดือน 11,500-11,500 บาท
สถานที่ทํางาน: หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่
อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
ไมระบุเพศ อายุ 18-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หางหุนสวนจํากัด อันซีน ฮอลิเดย ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่
อําเภอเหนือคลอง ตําบลเหนือคลอง
19
15/2-4 ซอย10 ถนนมหาราช
075611007,087ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่
894-5018
จังหวัดกระบี่ 81000

ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 11/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

22

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-5-543-00009-2

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ผูจัดการทั่วไปของโรงแรม

ประเภทกิจการ

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

1

ชางไฟฟาทั่วไป

1

บริษัท แกวทีวีการไฟฟา จํากัด

รานขายปลีกวัสดุกอสรางอื่น ๆ

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

นักบัญชีทั่วไป , สมุหบัญชี
23

0-81-5-543-00012-2

1

โวคพระนางเบยรีสอรท จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ผูใหบริการทั่วไปในโรงแรม

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

1

2

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศหญิง อายุ 20-45 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 15/2-4 ซอย10 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-40 ป ปวส. เงินเดือน 8,000-20,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 15/2-4 ซอย10 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 22-35 ป ปวส. เงินเดือน 8,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 15/2-4 ซอย10 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
3
123/5 ถนนอาวลึก-พระแสง
075610802,080ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา 142-9595
จังหวัดกระบี่ 81160
เพศหญิง อายุ 20-40 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 123/5 ถนนอาวลึก-พระแสง จังหวัดกระบี่ อําเภอปลายพระยา
ตําบลปลายพระยา
65
244 หมู2 โรงแรมดุสิตดีทู อาวนาง
075-637830,091
ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่
-075-2948
จังหวัดกระบี่ 81180
ไมระบุเพศ อายุ 20-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 244 หมู2 โรงแรมดุสิตดีทู อาวนาง จังหวัดกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลอาวนาง
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 12/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

24

0-81-5-546-00012-3

บริษัท โชคพีรวัชร จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

25

0-81-5-546-00018-2

0-81-5-546-00019-1

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

-

บริษัท กระบี่คริสตัล จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ผูจัดการทั่วไปงาน
บริการสวนบุคคล

1

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

1

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

1

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

33

149 ม.3 ซอย- ถนน- ตําบลหนองทะเล
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180

075-607-777,08
7-271-1031

278

175 หมูที่ 1 ถนนเพชรเกษม
ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

075-627777

-

บริษัท โตโยตา อันดามัน กระบี่ การขายยานยนตใหม
จํากัด
ชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ
รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
อัตราที่ตองการรับสมัคร
-

26

-

จํานวนลูกจาง

8

331/9 ซอย- ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า 075-623274,096
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 -649-9948

เพศชาย อายุ 20-26 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/9 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 22-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/9 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ไมระบุเพศ อายุ 22-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/9 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 13/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

27

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-5-549-00123-6

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

1

ชางไฟฟาทั่วไป

1

ผูซักลางเสื้อผาดวยมือ/
พนักงานซักรีด

2

ผูซักลางเสื้อผาดวยมือ/
พนักงานซักรีด

1

บริษัท ดุสิตออโตเซลส จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
นักการตลาด ; เจาหนาที่การตลาด
; เจาหนาที่สงเสริมการขาย
ชางเทคนิควิศวกรรม เครื่องยนต
เครื่องจักรและอุปกรณ
ชางเทคนิควิศวกรรม เครื่องยนต
เครื่องจักรและอุปกรณ
พนักงานบริการลูกคา

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

การขายยานยนตใหม
ชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ
รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน
อัตราที่ตองการรับสมัคร
1
10
5
5

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศชาย อายุ 22-27 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/9 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 23-28 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/9 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 22-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/9 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 22-25 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 331/9 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
55
330 หมูที่2 ตําบลทับปริก
075818114,085อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 424-6128

เพศชาย อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก
เพศชาย อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 14/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก

28

0-81-5-550-00006-0

พนักงานบัญชี

5

เจาหนาที่คลังพัสดุ

5

พนักงานขาย
5
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
10
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
บริษัท ลันตา คลิฟฟ บีช รีสอรท โรงแรม รีสอรท และหองชุด
แอนด สปา จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

29

0-81-5-550-00078-7

-

บริษัท อาวนาง คลิฟฟ บีช
จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

30

0-81-5-552-00087-3

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

บริษัท ภัทรปาลมออยล จํากัด

ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 330 หมูที่2 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลทับปริก
120
315 ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา 075 626
จังหวัดกระบี่ 81150
999,087-280-97
06

การผลิตนํ้ามันดิบ

64

328 ม.2 ตําบลอาวนาง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180

07562
6888,089-867-6
764

90

368 หมู 4 ตําบลเขาพนม
อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

075680427-9,09
9-365-6446

-

ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 15/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

31

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-5-553-00019-2

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ชางเทคนิควิศวกรรม
เครื่องกล,ผูควบคุม
ชางหรือพนักงาน
อื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต
เลขานุการฝายบริหาร

5

ไมระบุเพศ อายุ 22-30 ป ปวช. เงินเดือน 11,000-18,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 368 หมู 4 จังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม ตําบลเขาพนม

1

เจาหนาที่การเงิน

1

เพศหญิง อายุ 22-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 11,000-18,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 368 หมู 4 จังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม ตําบลเขาพนม
เพศหญิง อายุ 22-28 ป ป.ตรี เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 368 หมู 4 จังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม ตําบลเขาพนม
7
หมูบานเดอะณาราดาแกรนด วิลเลจ
075-815865,080
45/24 ถนนละงู ตําบลกระบี่ใหญ
-530-9950
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

บริษัท ซี เอส พี เคมิคัลส แอนด การจัดการนํ้าเสีย
เทคโนโลยี จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

อัตราที่ตองการรับสมัคร

นักการตลาด ; เจาหนาที่การตลาด
; เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2

ผูชวยงานดานคอมพิวเตอร

1

ชางไฟฟาทั่วไป

1

ไมระบุเพศ อายุ 22-30 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หมูบานเดอะณาราดาแกรนด วิลเลจ 45/24 ซอย ถนนละงู
จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ
เพศชาย อายุ 20-35 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หมูบานเดอะณาราดาแกรนด วิลเลจ ซอย ถนนละงู
จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ
เพศชาย อายุ 20-35 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: หมูบานเดอะณาราดาแกรนด วิลเลจ ซอย ถนนละงู
จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 16/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

32

0-81-5-555-00004-1

บ.สุวรรณาฟารมา จํากัด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
33

34

0-81-5-555-00083-1

0-81-5-556-00003-7

0-81-5-556-00121-1

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

การผลิตนํ้ามันปาลม

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ชางซอมและปรับแตง
เครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)
บริษัท เหมียวซาน เซอรวิสเซส
จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

บริษัท ลาดา กระบี่ เรสซิเดนท
จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

จํานวนลูกจาง

การขายปลีกสินคาทาง
เภสัชภัณฑและทางการแพทย
เครื่องหอมและเครื่องสําอาง
บนแผงลอยและตลาด
อัตราที่ตองการรับสมัคร

บริษัท ลาภภักดีปาลม จํากัด

เลขานุการ
35

ประเภทกิจการ

3

กิจกรรมการแปลการแปลความหมาย
และลาม
อัตราที่ตองการรับสมัคร
1
โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

35

113/73,488 หมู11 ตําบลกระบี่นอย
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

075663461,081350-5508

90

456 หมูที่ 3 ซอย- ถนน- ตําบลเขาเขน 075646598,061อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160 629-7878

-

เพศชาย อายุ 21-35 ป ปวช. เงินเดือน 9,900-11,025 บาท
สถานที่ทํางาน: 456 หมูที่ 3 ซอย- ถนน- จังหวัดกระบี่ อําเภอปลายพระยา
ตําบลเขาเขน
2
170/46 ถนนศรีตรัง ตําบลกระบี่ใหญ 075664330,097อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 445-1499
เพศหญิง อายุ 20-29 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-14,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 170/46 ถนนศรีตรัง จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
5
90/71 ซอย- ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า 075-611457,09
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 5-259-4624

อัตราที่ตองการรับสมัคร
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 17/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
พนักงานตอนรับ (โรงแรม)
แมบาน (โรงแรม )

36

0-81-5-557-00052-9

0-81-5-558-00086-7

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

1
1

บริษัท โชคดีสุข จํากัด

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

37

ประเภทกิจการ

-

บริษัท กระบี่ เฮลท แอนด
เวลลเนสส จํากัด

กิจกรรมการใหบริการดานสุขภาพอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

แพทยอื่น ๆ

1

นักการตลาด ; เจาหนาที่การตลาด
; เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

ไมระบุเพศ อายุ 18-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 90/71 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 18-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 90/71 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
15
879 ซอย11 ถนน- ตําบลอาวนาง
075 607
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 888-9,087-8926610
1

323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า
อ.เมือง จ.กระบี่ ถนนมหาราช
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

075656132,083682-2993

เพศหญิง อายุ 24-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 18/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
นักกายภาพบําบัด

ประเภทกิจการ
1

นักกายภาพบําบัด

1

นักกายภาพบําบัด

2

ผูชวยพยาบาลอื่น ๆ

1

แพทยแผนโบราณ

1

ผูดูแลผูปวยคนชรา และเด็ก
(ตามบาน)

1

ผูดูแลผูปวยคนชรา และเด็ก
(ตามบาน)

3

ผูดูแลผูปวยคนชรา และเด็ก
(ตามบาน)

1

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศหญิง อายุ 24-26 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 22-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 24-28 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 22-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 18-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 19-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323-323/1 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่
ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 19/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

38

0-81-5-558-00139-1

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
บริษัท อินทัช 2555 จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

39

40

0-81-5-559-00029-1

0-81-5-559-00158-1

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ
การผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีตเพื่อใชในงานกอสราง
อัตราที่ตองการรับสมัคร

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ
บริษัท ชูเกียรติ พรอพเพอรตี้
จํากัด

2
การใหสินเชื่ออื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

จํานวนลูกจาง
15

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
81 /1 ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ 81120

เบอรโทรศัพท
0980131875,09
3-013-1875

เพศหญิง อายุ 24-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 81 /1 จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลเพหลา
62
266 หมูที่ 2 ตําบลกระบี่นอย
075650919,098อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
015-2402
ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

เพศหญิง อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 10,000-11,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 266 หมูที่ 2 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
เพศหญิง อายุ 21-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร
1
สถานที่ทํางาน: 266 หมูที่ 2 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
บริษัท สารมาศ ดีเวลลอปเมนท กิจกรรมการออกแบบและตกแตงภายใน
4
51/1 ถนนหุตางกูร ตําบลปากนํ้า
0824411559,09
จํากัด
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 5-269-6777
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
อัตราที่ตองการรับสมัคร
เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1

สถาปนิกงานอาคาร

1

เพศชาย อายุ 23-26 ป ป.ตรี เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 51/1 ถนนหุตางกูร จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 20/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

41

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-5-560-00016-0

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
สถาปนิกงานตกแตงภายในอาคาร
, มัณฑนศิลป
บริษัท อูรัก อันดา จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

42

0-81-5-560-00166-2

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ
1
การบริการดานอาหารใน
ภัตตาคาร/รานอาหาร
อัตราที่ตองการรับสมัคร

บริกร, พนักงานเสริฟ

1

บริกร, พนักงานเสริฟ

1

บริกร, พนักงานเสริฟ

1

บริษัท ทอป เซอรวิส ไอที จํากัด การขายสงคอมพิวเตอรและซอฟตแวร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องมือสื่อสาร
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
อัตราที่ตองการรับสมัคร
พนักงานขายดานไอที
(ตัวแทนบริการไอที)

2

ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร

2

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศชาย อายุ 24-26 ป ป.ตรี เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 51/1 ถนนหุตางกูร จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
7
79 ถนนคงคา ตําบลปากนํ้า
075611509,063อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 242-4191
ไมระบุเพศ อายุ 19-35 ป ม.6 เงินเดือน 7,500-7,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 79 ถนนคงคา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวช. เงินเดือน 8,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 79 ถนนคงคา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
ไมระบุเพศ อายุ 18-35 ป ปวส. เงินเดือน 9,950-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 79 ถนนคงคา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
5
323/4 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า
075623122,087อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 887-4788

เพศหญิง อายุ 18-35 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 20-32 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 21/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

43

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

0-81-5-561-00095-3

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร

2

เจาหนาที่พิมพดีด ,
พนักงานพิมพดีด

1

พนักงานขายสินคา (ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

2

ชางประกอบอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร)

2

ชางประกอบอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร)

2

บริษัท คลองทอม เฮอริเทจ
จํากัด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
นักบัญชีทั่วไป , สมุหบัญชี
วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

การเชาและการดําเนิน
การเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่เปน
ของตนเองหรือเชาจากผูอื่น
ที่ไมใชเพื่อเปนที่พักอาศัย
อัตราที่ตองการรับสมัคร
1

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

เพศชาย อายุ 20-32 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-32 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 18-35 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 20-32 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 323/4 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
1
24/1 ถนนวัชระ ตําบลปากนํ้า
075656028,062อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 459-1565

ไมระบุเพศ อายุ 24-40 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 24/1 ถนนวัชระ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 22/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

44

0-81-5-562-00032-9

บริษัท ฉลุยสกรีน จํากัด

การพิมพผา

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ผูชวยนักบัญชี
45

0-81-5-562-00070-1

บริษัท ดุสิตออโตโมบิล จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง
1

1
การขายยานยนตใหม
ชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ
รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน
อัตราที่ตองการรับสมัคร

ชางเทคนิควิศวกรรม เครื่องยนต
เครื่องจักรและอุปกรณ
พนักงานบัญชี

10

เจาหนาที่คลังพัสดุ

3

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ
เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร

5

พนักงานขาย

5

5

5

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

52/2 ซอย- ถนนถนนศรีพังงา
ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

0936423355,09
3-642-5533

เพศหญิง อายุ 22-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,500-11,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 52/2 ซอย- ถนนถนนศรีพังงา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
65
114 หมูที่11 ตําบลกระบี่นอย
075632445,085อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 424-6128

ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 114 หมูที่11 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 114 หมูที่11 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 114 หมูที่11 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 114 หมูที่11 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 114 หมูที่11 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 20-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-15,000 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 23/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

46

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน
0-81-5-562-00116-3

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

0-81-5-563-00114-1

การบํารุงรักษายานยนตทั่วไป

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

48

0-83-5-558-00761-6

รานขายปลีกเครื่องโลหะ

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

บริษัท เอส พี โปร เอ็นจิเนียริ่ง
2015 จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
-

49

0-90-3-558-00154-2

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

-

บริษัท เหล็กกระบี่ จํากัด

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: 114 หมูที่11 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย

บจก.รวยเจริญยนต

47

ประเภทกิจการ

2
รานขายปลีกเครื่องใช
ไฟฟาชนิดในครัวเรือน
อัตราที่ตองการรับสมัคร
-

หจก.พิจิตบรรจง

การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานคาทั่วไป

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

10

207 ม2 ต พรุเตียว ซอย- ถนนเขาพนม ถึง 0887516228,08
ทุงใหญ ตําบลพรุเตียว อําเภอเขาพนม 8-751-6228
จังหวัดกระบี่ 81140

4

288 ถนนศรีพังงา ตําบลกระบี่ใหญ
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

075656289,099
3068882

ไมระบุเพศ อายุ 20-40 ป ป.ตรี เงินเดือน 1,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 288 ซอย ถนน จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
8
191/4 ถนนกระบี่-เขาทอง ตําบลปากนํ้า 075813087,089อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 645-8918
12

55/8 ม.5 ซอย- ถนน- ตําบลไสไทย
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

0918472898,09
1-847-2898

ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 24/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
-

50

0-90-5-529-00046-2

0-90-5-556-00105-9

การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานคาทั่วไป

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

บริษัท
นําคนตางดาวมาทํา
งานในประเทศ ไทย พาวเวอร
เซอรวิส 99 จํากัด
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

52

0-94-5-556-00014-1

1
กิจกรรมของสํานักงาน
จัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

59

76/1 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

075620926,081691-1511

ไมระบุเพศ อายุ 20-24 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 76/1 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
2
30/1 ซอย- ถนนมหาราช ตําบลกระบี่ใหญ 0994982354,09
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 9-498-2354

อัตราที่ตองการรับสมัคร
1

บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต กระบี่ การขายยานยนตใหม
จํากัด
ชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ
รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
อัตราที่ตองการรับสมัคร
เจาหนาที่การเงิน

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

-

บริษัทโชคภัทรไพศานต จํากัด

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ
51

ประเภทกิจการ

1

เพศหญิง อายุ 20-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 30/1 ซอย- ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
76
266 ม.2 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 075650919,08481000 ตําบลกระบี่นอย
847-7147
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 266 ม.2 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 จังหวัดกระบี่
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 25/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
53

1-23-4-567-89012-3

z

การปลูกขาวโพด ที่ใชเมล็ดแก

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ไวยาวัจกร
54

55

1-8097-90002-01-8

1-8106-00037-03-8

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

2

น.ส. ติรกา นวลจันทร

การศึกษาระดับประถม
ศึกษาสําหรับเด็กปกติ

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ครูประถมศึกษา (ระดับปริญญา)

4

ครูอนุบาล (ระดับปริญญา)

1

ครูพี่เลี้ยง

1

น.ส. นุชนภา เกื้อขาว

รานขายปลีกดอกไม
ตนไมและอุปกรณที่เกี่ยวของ

1
ไมระบุเพศ อายุ 1-99 ป ม.6 เงินเดือน 1-12,345,678,901,234,568 บาท
สถานที่ทํางาน: จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมเหนือ
6
12/28 ซอยมหาราช52 ถนนมหาราช 075680320,088ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมืองกระบี่
768-9915
จังหวัดกระบี่ 81000
เพศหญิง อายุ 23-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 12/28 ซอยมหาราช52 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ
เพศหญิง อายุ 23-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 12/28 ซอยมหาราช52 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ
เพศหญิง อายุ 23-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 12/28 ซอยมหาราช52 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ
1
25 ซอยมหาราชซอย 5 ถนนมหาราช 0869569448,08
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่
6-956-9448
จังหวัดกระบี่ 81000
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 26/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
พนักงานบริการลูกคา

56

1-81-9-900-01902-5

ตะกาน ตันธะนะกิจ
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

57

1-8199-00147-42-2

1
การบริการดานอาหารใน
ภัตตาคาร/รานอาหาร
อัตราที่ตองการรับสมัคร
2

พนักงานบริการลูกคา

1

ผูผสมเครื่องดื่ม , บารเทนเดอร

1

น.ส. จุติพร สายนุย

ผูชวยหัวหนาพอครัว /
รองหัวหนาพอครัว
บริกร, พนักงานเสริฟ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

การบริการดานอาหารใน
ภัตตาคาร/รานอาหาร
อัตราที่ตองการรับสมัคร
2
2

เพศหญิง อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 10,000-11,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 25 ซอยมหาราชซอย 5 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
6
999/6 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า
0826696662,08
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 2-669-6662
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ม.6 เงินเดือน 10,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 999/6 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ปวส. เงินเดือน 10,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 999/6 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ปวช. เงินเดือน 10,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 999/6 ถนนมหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
3
92 ม.3 ตําบลหนองทะเล
0805373235,08
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180 0-537-3235
เพศชาย อายุ 22-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 92 ม.3 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
เพศหญิง อายุ 21-25 ป ปวส. เงินเดือน 11,500-11,500 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 27/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: 92 ม.3 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลหนองทะเล
58

1-8299-00135-35-1

น.ส. ณัฐริการ กาญจนา
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

59

1-9299-00491-57-2

พนักงานตอนรับทั่วไป

1

ผูชวยพอครัว

1

ผูชวยพอครัว

1

ผูชวยพอครัว

1

นาย พรเทพ สืบศิริวิริยะกุล
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
พอครัว ; ผูปรุงอาหาร

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

การบริการดานอาหารใน
ภัตตาคาร/รานอาหาร
อัตราที่ตองการรับสมัคร

การบริการดานอาหารใน
ภัตตาคาร/รานอาหาร
อัตราที่ตองการรับสมัคร
1

3

999/7 ถนน มหาราช ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

0898718770,08
9-871-8770

เพศชาย อายุ 20-35 ป ปวส. เงินเดือน 10,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 999/7 ถนน มหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศชาย อายุ 20-35 ป ม.6 เงินเดือน 11,000-11,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 999/7 ถนน มหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-35 ป ปวช. เงินเดือน 11,000-11,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 999/7 ถนน มหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-35 ป ปวส. เงินเดือน 11,000-11,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 999/7 ถนน มหาราช จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
3
11 ซอย- ถนนนาทราย ตําบลปากนํ้า
-,061-487-3232
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
ไมระบุเพศ อายุ 18-25 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 11 ซอย- ถนนนาทราย จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 28/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
หัวหนาพนักงานเสริฟ / กัปตัน
บริกร, พนักงานเสริฟ

60

3-1014-02331-26-0

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ
1
1

นาง สุวรรณา ครองสิริวัฒน

การขายสงสินคาทาง
เภสัชภัณฑและทางการแพทย

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

ผูจัดการฝายการตลาด

1

ผูจัดการฝายจัดซื้อและวัสดุ ,
ผูจัดการฝายจัดหา

1

ผูจัดซื้อทั่วไป

1

ผูจัดซื้อทั่วไป

1

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

ไมระบุเพศ อายุ 18-45 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 11 ซอย- ถนนนาทราย จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ไมระบุเพศ อายุ 18-30 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 11 ซอย- ถนนนาทราย จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
43
113/73,488 ตําบลกระบี่นอย
0815363399,08
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 1-536-3399
ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000
ไมระบุเพศ อายุ 23-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 23-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 23-30 ป ม.6 เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 25-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 29/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

61

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

3-1020-01151-52-1

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ผูจัดซื้อทั่วไป

3-6501-01011-93-7

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

1

ผูชวยนักบัญชี

1

เจาหนาที่ฝายบุคคล

1

ผูชวยเภสัชกร , ลูกมือเภสัชกร

2

นาย พัชรินทร ชวยประดิษฐ
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

62

ประเภทกิจการ

การบริการดานอาหาร
โดยรานอาหารแบบเคลื่อนที่
อัตราที่ตองการรับสมัคร

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

ไมระบุเพศ อายุ 23-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 23-30 ป ม.6 เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 23-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
ไมระบุเพศ อายุ 23-35 ป ป.ตรี เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 113/73,488 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
81000 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่นอย
1
4/10 ม.7 ตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก 0898744693,08
จังหวัดกระบี่ 81110
9-874-4693

ผูจัดการทั่วไป
1
(บริการขายอาหารและที่พักอาศัย)
น.ส. กฤษณา รักษาคม
การบริการดานอาหารใน
ภัตตาคาร/รานอาหาร
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
อัตราที่ตองการรับสมัคร

เพศหญิง อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 4/10 ม.7 จังหวัดกระบี่ อําเภออาวลึก ตําบลอาวลึกใต
1
465 ซอย- ถนน- ตําบลศาลาดาน
075684351,064อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 830-6129

-

-

-

ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 30/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน
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3-8099-00408-04-4

64

3-8101-00002-72-0

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
น.ส. ศิรินันท อรัณยวงศกร

กิจกรรมทาง ทันตกรรม

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

นักการตลาด ; เจาหนาที่การตลาด
; เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1

ผูชวยทันตแพทย ,
ผูชวยดานทันตกรรม

1

นาย ชัชตะวัน ตาวัน
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

65

3-8101-00446-83-1

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

การผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณในทางการแพทย
(ยกเวนทางทันตกรรม)
อัตราที่ตองการรับสมัคร

ผูจัดการทั่วไปงาน
บริการสวนบุคคล

1

ผูจัดการทั่วไปงาน
บริการสวนบุคคล

1

น.ส. ภควดี หมั่นคา

การบริการดานอาหารใน

จํานวนลูกจาง
4

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
222/12 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํ้า อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000 ถนนอุตรกิจ
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

เบอรโทรศัพท
075623456,096946-5428

ไมระบุเพศ อายุ 20-35 ป ปวช. เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 222/12 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ถนนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
ไมระบุเพศ อายุ 18-30 ป ม.6 เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 222/12 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ถนนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลปากนํ้า
1
289/9 ถนนอุตรกิจ ตําบลปากนํ้า
0954210425,09
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 5-421-0425

เพศหญิง อายุ 20-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 289/9 ถนนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
เพศหญิง อายุ 20-30 ป ปวส. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 289/9 ถนนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
6
30/1 ตําบลคลองประสงค
0859333971,08
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 31/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ภัตตาคาร/รานอาหาร
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

66

3-8101-00655-14-6

1

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ
นาย ธัญญา ไชยบุตร

1

67

3-8101-00671-36-2

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เบอรโทรศัพท
5-933-3971

อัตราที่ตองการรับสมัคร

บริกร, พนักงานเสริฟ

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

1
การผลิตผลิตภัณฑที่มี
โครงสรางเปนโลหะ
สําหรับใชในงานกอสราง
อัตราที่ตองการรับสมัคร
-

นาย พูนศักดิ์ รัตนพันธ

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

นักเกษตรกรรมและผู
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่น ๆ

1

นักเกษตรกรรมและผู

1

เพศชาย อายุ 20-25 ป ม.6 เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 30/1 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลคลองประสงค
เพศหญิง อายุ 20-20 ป ม.6 เงินเดือน 9,000-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: 30/1 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลคลองประสงค
เพศหญิง อายุ 25-30 ป ป.ตรี เงินเดือน 15,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 30/1 จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลคลองประสงค
11
134หมูที่6 ซอย- ถนนเพชรเกษม
065-3489678,08
ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง
2-659-7897
จังหวัดกระบี่ 81130
1

วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2
ถนนเทศบาล 7 ตําบลคลองทอมใต
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 81120

075815341,089
4444353,082-82
9-9559

ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 32/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่น ๆ

ประเภทกิจการ

คนรับใช

1

ผูเพาะปลูกพืชไร และพืชผัก ,
เกษตรกรพืชไรและพืชผัก

1

ผูเพาะปลูกพืชไร และพืชผัก ,
เกษตรกรพืชไรและพืชผัก

1

คนงานฝมือพืชไรและพืชผัก

1

ผูปลูกพืชสวน พืชไร
และธัญพืชอื่น ๆ

1

ผูเพาะปลูกพืชสวน ; คนทําสวน

1

ผูปลูกพืชสวนและพืช
ในเรือนเพาะชําอื่น ๆ

1

เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน

1

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 33/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน

1

คนงานประจําฟารมปศุสัตว

1

เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตวอื่นๆ

1

เกษตรกรฟารมสัตวปก

1

เกษตรกรเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน

1

เกษตรกรการเกษตร
แบบผสมผสานเชิงพาณิชย

1

ผูปฏิบัติงานฝมือในไร,
ฟารมในเชิงเศรษฐกิจแบบพอเพียง

1

คนงานในฟารมทั่วไป

1

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 34/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

68

69

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

3-81-9-900-11052-5

3-8199-00158-80-3

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ

แรงงานกอสรางอาคาร
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ

1

แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ ,
แรงงานทั่วไป

1

หางหุนสวนสามัญ โอเอซิส
โฮเต็ล
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
ไมระบุเพศ อายุ 16-40 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-9,750 บาท
สถานที่ทํางาน: วังวิวัฏ ฟารมสเตย เลขที่ 129/9 ม.2 ถนนเทศบาล 7
จังหวัดกระบี่ อําเภอคลองทอม ตําบลคลองทอมใต
3
64 ถนนกระบี่-เขาทอง ตําบลปากนํ้า
075611007,087อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 894-5018

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานตอนรับทั่วไป

1

พนักงานตอนรับทั่วไป

1

นาง จันทรา อนันตการกิจ

โรงแรม รีสอรท และหองชุด

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานตอนรับ (โรงแรม)

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ประเภทกิจการ

2

เพศชาย อายุ 20-45 ป ม.6 เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 64 ถนนกระบี่-เขาทอง จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ไมระบุเพศ อายุ 20-40 ป ปวส. เงินเดือน 6,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 64 ถนนกระบี่-เขาทอง จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
5
5/1 ซอย- ถนนจันทรกวีกูล ตําบลปากนํ้า 075620846,096อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 649-9948
เพศหญิง อายุ 22-25 ป ปวช. เงินเดือน 9,750-12,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 5/1 ซอย- ถนนจันทรกวีกูล จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 35/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

70

3-8498-00094-30-7

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
นาง กาญจนา เพชรชิต

การบริการดานอาหารใน
ภัตตาคาร/รานอาหาร

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

พนักงานตอนรับทั่วไป
71

3-9099-00059-09-0

3-9299-00085-28-7

กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป

ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

อัตราที่ตองการรับสมัคร

นาง ศิริพร พิทักษวงศ
ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

5

น.ส. พิชญสินี ขาวลวน

72

ประเภทกิจการ

การขายปลีกชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมใหมของยานยนต
อัตราที่ตองการรับสมัคร

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ

1

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

1

ชางติดกระจก (ยานพาหนะ) ,

1

จํานวนลูกจาง
1

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
199 ถนน อุตรกิจ ถนนอุตรกิจ
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

เบอรโทรศัพท
0881810693,08
81810693

เพศหญิง อายุ 20-40 ป ม.6 เงินเดือน 7,500-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 199 ถนน อุตรกิจ ถนนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลปากนํ้า
5
45,47 ซอย4 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า 075656132,084อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 719-5599
2

52/3-4 ถนนศรีพังงา ตําบลกระบี่ใหญ 075632635,081อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 606-5274

เพศชาย อายุ 20-30 ป ปวส. เงินเดือน 11,500-11,500 บาท
สถานที่ทํางาน: 52/3-4 ถนนศรีพังงา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
เพศชาย อายุ 20-25 ป ป.ตรี เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
สถานที่ทํางาน: 52/3-4 ถนนศรีพังงา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
เพศชาย อายุ 20-30 ป ปวช. เงินเดือน 9,400-9,400 บาท
ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

รายงานรายละเอียดนายจาง/สถานประกอบการลงทะเบียน

DOE3R006_1

หนาที่ : 36/36

สํานักงาน สจจ./สจก. สจจ.กระบี่
หนวยงาน : สจจ.กระบี่
ลําดับ

เลขนิติบุคคล/
เลขประจําตัวประชาชน

วันที่พิมพ : 28/04/2564 10:41

ชื่อนายจาง/
สถานประกอบการ
ชางติดบานกระจก (ยานพาหนะ)

ประเภทกิจการ

จํานวนลูกจาง

ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน: 20/5-6 ถนนศรีพังงา จังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
ตําบลกระบี่ใหญ
รวมจํานวนนายจาง/สถานประกอบการ 72 ราย
รวมตําแหนง จํานวนทั้งหมด 337 อัตรา

ผูพิมพ : นางสาวชภาภัทร มลสุขราช

