
แบบ 2

ต าแหน่งงาน จ านวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สวัสดิการ อ่ืน ๆ
1.ผู้ช่วยกุก๊ 1 ค่าแรงขัน้ต่่า ไม่จ่ากัด งานครัว 0-1 ปี 1.ที่พกั -
2.กุก๊ไทย-ยุโรป 1 ค่าแรงขัน้ต่่า ไม่จ่ากัด อาหารไทย-ยุโรป 2.อาหาร 2 มื้อ 

3.ชุดฟอร์ม -

2 โรงแรม ที่พกั บจก.เพชรพราวแสง (เดอะ พราวน์เอกคลูซีโฮเตล)
100 ถ.ราชมรรคา ต่าบลสนามจันทร์ อ่าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-255555

แม่บา้น 1 9,500 ไม่จ่ากัด  -
สวัสดิการตาม
กฎหมายแรงงาน

-

3 โรงแรม ที่พกั บริษทัจ่ากัด ไมด้า ดีเวลลอปเม้นท ์(โรงแรมเซ็น 
โฮเทล นครปฐม) 528/330 ถ.ราชมรรคา ต่าบลสนามจันทร์
 อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
73000 โทร.034-900500

ผู้ช่วยกุก๊ 2 ตามประสบการณ์ ไม่จ่ากัด
ประสบการณ์
อาหารไทยหรือยุโรป

1.สวัสดิการตาม
กฎหมายแรง
2.ชุดฟอร์ม
3.อาหาร 2 มื้อ
4.มีค่าบริการเซอร์วิส

-

1.พนักงานเสิร์ฟ 2 11,000 ปวส. ความรู้ภาษาอังกฤษ

2.พนักงานครัว/ล้างจาน 2 11,000 ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด

3.ช่างซ่อมบ่ารุง 2 12,000 ปวส. 1-2 ปี

4.พนักงานท่าความสะอาด 2 10,000 ไม่จ่ากัด -

5.พนักงานดูแลสวน 2 10,000 ไม่จ่ากัด -
5 โรงแรม/ที่พกั หอพกัชมภพูงศ์ โดยนางเปมิกา ชมภพูงศ์ 

95/1 หมู่ 12 ต่าบลก่าแพงแสน อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 73140 โทร.089-2651964

พนักงานบญัชี/ธุรการ 1 10,000 ปวช.ขึน้ไป  - สวัสดิการตาม
กฎหมายแรงงาน -

6 โรงแรม/ที่พกั หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด บา้นกมลธารา 2/15       
ถ.หน้าวัง ต่าบลพระปฐมเจดีย์อ่าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000

แม่บา้น 2 รายวัน
ตามค่าแรงขัน้ต่่า

ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด ประกันสังคม -

4

1 โรงแรม ที่พกั

1.สวัสดิการตามกฎหมาย
2.มีค่าบริการเซอร์วิส

บจก.เกาหลี (โรงแรมซิลเวอร์ วูดส์ รีสอร์ท แอนด์ วิลลา) 
888 หมู่ 2 ต่าบลไผ่หหูา้ง อ่าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
73130 โทร.084-0331919

บริษทัจ่ากัด ริมน้่านครชัยศรี รีสอร์ท 68/1 หมู่ 4 ต่าบลไท
ยาวาส อ่าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทร 
034-109299

โรงแรม ที่พกั

-

แบบรายงานความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในภาคธุรกิจทอ่งเที่ยวและบริการ
จังหวัดนครปฐม

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู่
ความต้องการแรงงาน



ต าแหน่งงาน จ านวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สวัสดิการ อ่ืน ๆ
ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู่

ความต้องการแรงงาน

7 โรงแรม/ที่พกั บริษทัจ่ากัด บา้นพงษธ์าดา 3/1  ซ.ยิงเปา้ 4    ถ.ยิงเปา้ 
ต่าบลสนามจันทร์ อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
73000

พอ่บา้น 1 12,000 ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด ประกันสังคม -

8 โรงแรม/ที่พกั บริษทัจ่ากัด ราชพฤกษ ์พาวิลเล่ียน 100/5  
ถ.ราชมรรคา ต่าบลสนามจันทร์ 
อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

แม่บา้นส่วนหน้า 1 9,000 บาทขึน้ไป ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด ตามกฎหมายแรงงาน   
ผ่านทดลองงานมีเบี้ย
ขยัน

-

9 โรงแรม/ที่พกั บริษทัจ่ากัด เรือนขวัญ เพลส 1   ถ.ยิงเปา้ 
ต่าบลสนามจันทร์อ่าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000

แม่บา้น 1 9,000 - 11,000 ม.3 ขึน้ไป ประสบการณ์
อย่างน้อย 1 ปี

วันหยุดประจ่าปี

-

10 โรงแรม/ที่พกั บริษทัจ่ากัด ศูนย์พกัผ่อน(นครปฐม) 14 หมู่ 5   ต่าบลหว้ย
พระ อ่าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73015

คนขับรถ 1 12,000 ม.3 ขึน้ไป ประสบการณ์อย่าง
น้อย 1 ปี

ที่พกั พร้อมอาหาร 3 มื้อ
ประกันสังคม
วันหยุดประจ่าปี

มีใบขับขี่
ไม่เล่น

การพนัน 
ไม่ติดสาร
เสพติด

11 โรงแรม/ที่พกั ช่างประจ่าโครงการ 1 13,000-15,000 ปวส - ป.ตรี ประสบการณ์อย่าง
น้อย 1 ปี

วันหยุดประจ่าป ีพกัร้อน
โบนัส ประกันสังคม -

แม่บา้น 1 11,000 
(ไม่รวม OT)

ม.3 ขึน้ไป ประสบการณ์อย่าง
น้อย 1 ปี -

แคชเชียร์ 1 12,000 - 22,000 ม.6 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 1.เงินเดือน -
พนักงานเสิร์ฟ 3 12,000 - 15,000 ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด 2. เบี้ยขยัน

3. คอมมิชชั่น
4. ประกันสังคม
5. โบนัส

-

พนักงานประจ่าร้าน 100 13,000 ไม่จ่าเปน็ ไม่จ่าเปน็ ชุดยูนิฟอร์ม -

ร้านกาแฟ 16,000 -
พนักงานต้อนรับ -

3 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอชีย จ่ากัด  
(5 สาขาในจังหวัดนครปฐม)

พนักงานประจ่าร้าน ไม่จ่ากัด 360 ม.3 - ชุดยูนิฟอร์ม -

นาย สมศักด์ิ วทญัญูวณิช 88 หมู่ 4 ต่าบลศาลายา 
อ่าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร1 บริษทัจ่ากัด ฟู้ด กริลด์ 159 หมู่ 3 ต่าบลศาลายา 
อ่าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

2 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทั แมคไทย จ่ากัด (7 สาขาในจังหวัดนครปฐม)



ต าแหน่งงาน จ านวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สวัสดิการ อ่ืน ๆ
ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู่

ความต้องการแรงงาน

4 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร ร้านยูทากะ 88 ซูชิ 226/21 หมู่ 2 
ต่าบลก่าแพงแสน อ่าเภอก่าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

พอ่ครัว (ครัวเย็น) 1 12,000 ไม่จ่ากัด ต้องมีประสบการณ์ ที่พกั -

5 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทั กุง้อบภเูขาไฟ จ่ากัด 77/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม 
ต่าบลสนามจันทร์ อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พนักงานเสิร์ฟ 4 353 ไม่จ่าเปน็ ไม่จ่าเปน็ - -

6 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด (มหาชน) เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
(เดอะพซิซ่าคอมปะนี สาขาเดลโก้ พทุธมณฑล
สาย 4) (01132771) 18/1 หมู่ 6  ถ.พทุธมณฑลสาย 4 
ต่าบลกระทุ่มล้ม อ่าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ -

7 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด (มหาชน) เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (เดอะพซิซ่า
คอมพานี สาขาศาลายา) (01070141)136/23   ถ.พทุธ
มณฑลสาย 4 
ต่าบลศาลายา อ่าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทร.02-4410985

พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ -

8 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด (มหาชน) เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (เดอะพซิซ่า
คอมพานี) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา (01108527) 
99/19-20 หมู่ 2   
ต่าบลบางเตย อ่าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ -

9 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด (มหาชน) เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
(แดร่ีควีน สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่) (01089273)17/17 หมู่ 8  
 ต่าบลอ้อมใหญ่ อ่าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 
โทร.085-4881464

พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ -

10 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด (มหาชน) เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (เดอะพซิซ่า
คอมพานี สาขาทา่ตลาด) (01108525) 
29/51 หมู่ 1   ต่าบลทา่ตลาด อ่าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73110  โทร.092-2846807

พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ -



ต าแหน่งงาน จ านวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สวัสดิการ อ่ืน ๆ
ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู่

ความต้องการแรงงาน

11 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด ถูกและดี (01184808) 199/10-11 หมู่ 6   
ต่าบลศาลายา อ่าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170  โทร.02-5300220

แคชเชียร์ หลาย
ต่าแหน่ง

ไม่ระบุ ม.3- ม.6 ไม่จ่าเปน็ ประกันสังคม -

12 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด ไทยฮะจิบงั  (สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่) 
(00697523) 17/17 หมู่ 8   ต่าบลอ้อมใหญ่ อ่าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 73160  
โทร.02-4312611  Email: hr@hachiban.co.th

กุก๊ 2 
ต่าแหน่ง

10000-16000 ป.6 ไม่จ่าเปน็ ชุดฟอร์ม -

13 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด ไทยฮะจิบงั (สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา) 
(00732965) 99/4 หมู่ 1   ต่าบลบางเตย อ่าเภอสามพราน
 จังหวัดนครปฐม 73210  โทร.02-4821891  Email: 
hr@thaihachiban.com

บริการ 3 
ต่าแหน่ง

ชม.46 บาท /
10000 / เดือน

ม.3 - ประกันสังตม/โบนัส -

14 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร นาง นงนุช  สุวรรณเกิด (00651938) 86/3 หมู่ 3  
ต่าบลศรีษะทอง อ่าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
73120  โทร.0818561517

พนักงานทั่วไป หลาย
ต่าแหน่ง

ค่าจ้างขัน้ต่่า ไม่ระบุ ไม่จ่าเปน็ ประกันสังคม -

15 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  นางพรทพิย์  มาลัย (01098729) 74/8 หมู่ 3   ต่าบลบาง
กระเบา อ่าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120  โทร.
081-9880805

เด็กเสริฟ/พอ่ครัว/แม่ครัว หลาย
ต่าแหน่ง

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ -

16 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  นายชัยธวัช สิงหป์ระชา (ร้านมิสเตอร์กิลล์ 
หน้า ม.มหดิล) (01100463) 200/80   
ถ.ถนนพทุธมณฑลสาย 4 ต่าบลศาลายา 
อ่าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทร.086-9709711,081-8603585

พนักงานเสิร์ฟ - 350 บาท/วัน ม.6 ไม่ระบุ อาหาร 1 มื้อ -

17 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร ร้าน ใบเมี่ยง (00724037) 61/15-16  ถ.ทรงพล 
ต่าบลพระปฐมเจดีย์อ่าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000  โทร.034-244355

พนักงานเสริฟ 1 
ต่าแหน่ง

9000 ม.3 - - -

18 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร ร้าน ปา้ส่าราญ เคนต๊ักกี ้ โดยนายสมคิด อึง้พธิตะกูล 
(01236623) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก่าแพงแสน    
ต่าบลก่าแพงแสน อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
73140  โทร.08-18800790

เสริฟ/ล้างจาน 2 
ต่าแหน่ง

ค่าจ้างขัน้ต่่า ป.6 - - -



ต าแหน่งงาน จ านวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สวัสดิการ อ่ืน ๆ
ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู่

ความต้องการแรงงาน

19 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด พเีอช แคปปติอล (01268683) 99/14 หมู่ 1  
 ต่าบลบางเตย อ่าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   โทร.
0659240233

พนักงานส่งของ 2 10000-12000 ม3 - - -

20 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด แมคไทย (01135577) 35/22 หมู่ 1   ต่าบล
บางแก้ว อ่าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120  โทร.
034-600820, 061-4192310

พนักงาน ไม่จ่ากัด รายวัน ชม.45 /
รายเดือน 10000

ม.3 ขึน้ไป มีหรือไม่มีก็ได้ ค่าคอม -

21 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร ร้านไดซาชิ ชาบ ู(01125110) 61/12 ถ.ทรงพล ต่าบลพระ
ปฐมเจดีย์ อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร. 
081-3480688

พนักงานเสิร์ฟ (ผู้ชาย) 1 แล้วแต่ตกลง ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด แล้วแต่ตกลง -

กรรมกรแรงงานทั่วไป 2 ค่าแรงขัน้ต่่า ไม่จ่ากัด เคยมีประสบการณ์ 
ด้านนั้น ๆ มาก่อน

อาหาร 3 มื้อ เบี้ยขยัน/
เบี้ย

เทศกาล
ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 400 บาท/วัน 

(ทดลองงาน)
ปวช. เคยท่างานแคชเชียร์/

บริการ
อาหาร 3 มื้อ เบี้ยขยัน/

เบี้ย
เทศกาล

กุก๊ 2 9,000 ป.6 พอมีประสบการณ์บา้ง ที่พกัฟรี -
พนักงานเสิร์ฟ 2 9,000 ป.6 พอมีประสบการณ์บา้ง

-

ธุรการ HR 1 15,000 ป.ตรี นักศึกษาจบใหม่ - -

ธุรการรับผลงาน 1 15,000 ป.ตรี นักศึกษาจบใหม่ - -
พนักงานค่านวณ 1 15,000 ป.ตรี นักศึกษาจบใหม่ -

-

25 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด (ยาโยอิเซ็นทรัลศาลายา) 
(01116690) 99/19-20 หมู่ 2 ต่าบลบางเตย อ่าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม73210 โทร.02-8361000

งานในครัว 1 แล้วแต่ตกลง ม.6 ขึน้ไป - อาหารฟรี 1 เดือน -

24 บริษทัจ่ากัด (มหาชน) เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
(สาขาเทสโก้โลตัส นครปฐม) (00704745) 1048
ถ.เพชรเกษม ต่าบลสนามจันทร์ อ่าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000 
โทร.02-83610000 Email: 
welfare@mkrestaurantrantgroup.com

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร

23

22 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร

ร้านอาหาร เรือนน้่าอลิษา (00490590) 11/2 
หมู่ 3 ต่าบลขุนแก้ว อ่าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 73120 โทร. 0-3423-2558

สมชัยเปด็พะโล้ (โดยนายยงยุทธ เจริญณัฐพงศ์)
(00083278) 18/13 หมู่ 1 ถ.บางเลนปทมุธานี ต่าบลบาง
ภาษ ีอ่าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทร. 034-995634



ต าแหน่งงาน จ านวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สวัสดิการ อ่ืน ๆ
ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู่

ความต้องการแรงงาน

26 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด ยาโยอิ งานในครัว 1 แล้วแต่ตกลง ไม่จ่ากัด - ประกันสังคม/โบนัส -

บิ๊กซี-นครปฐม (01239904) 754 ต่าบลหว้ยจรเข้ อ่าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร.
028361000-1259

งานหน้าร้าน 1 แล้วแต่ตกลง ไม่จ่ากัด - ประกันสังคม/โบนัส

27 ภตัตาคาร/ร้านอาหาร บริษทัจ่ากัด เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (มหาชน) งานในครัว 1 แล้วแต่ตกลง ไม่จ่ากัด - ประกันสังคม/โบนัส -
ยาโยอิ บิ๊กซี นครปฐม (01239902) ถ.เพชรเกษม ต่าบล
หว้ยจรเข้ อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
โทร.028361000-1259

งานหน้าร้าน 1 แล้วแต่ตกลง ไม่จ่ากัด - ประกันสังคม/โบนัส

รวม 149

ข้อมูล ณ วันที่ :  17 มกราคม 2566
แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานทะเบยีนรายชือ่สถานประกอบกิจการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้ประสานงาน/ข้อมูลติดต่อ : นางสาวสุภาวดี ภาคสังข์ ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงานช านาญการ


