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วนัท่ี 12 กนัยายน 2565 
 

เรียน  เจา้หนา้ท่ี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมคัรงาน  
 

เน่ืองดว้ยโรงแรม สรีกนัตงั รีสอร์ท เกาะพะงนั จงัหวดั สุราษฎร์ธานี ตอ้งการรับสมคัร
งานในหลายต าแหน่งเพื่อร่วมงานใน ธุรกิจโรงแรม จึงขอน าส่งขอ้มูลต าแหน่งงานและ
สวสัดิการแก่ท่านเพื่อโปรดประชาสัมพนัธ์ประกาศรับสมคัรงานแก่ผูท่ี้สนใจ ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ช่างไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง ประจ าโรงแรม  จ านวน 1 ต าแหน่ง  

อัตราเงนิเดอืน 13,000 – 15,000 บาท  

คณุสมบตั ิ 

 อาย ุ27 – 45 ปี  

 ส าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. ขึน้ไป ในสาขา ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส ์ 

 มีประสบการณก์ารท างานอยา่งนอ้ย 1 ปี  

 มีความรูใ้นงาน ซอ่มบ ารุงและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบท าความรอ้น และเครื่องท าความ

เย็น 

 มีความรบัผิดชอบสงู มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  

 หากมีประสบการณก์ารท างานในธุรกิจโรงแรมมาก่อน จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ  

 เล็งเห็นผลส าเรจ็ของงานเป็นอนัดบัแรก *นอกเวลางานมีโอที 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 สนบัสนนุการท างานของแผนกอ่ืนๆในโรงแรม ในเรื่องการซอ่มบ ารุง และติดตัง้ งานไฟฟ้า 

ระบบความรอ้นและเครื่องท าความเย็น  

 ดแูลรบัผิดชอบงานระบบประปา น า้ใช ้และระบบป๊ัมน า้ภายในโรงแรม 
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2. หัวหน้าแผนกช่างและซ่อมบ ารุงประจ าโรงแรม จ านวน 1 ต าแหน่ง  
อัตราเงนิเดอืน 20,000 บาท 

คุณสมบติั 
 อาย ุ30 ปีขึน้ไป 

 ส าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. – ปรญิญาตรี ในสาขา ไฟฟ้า / วิศวกรรม /  เครื่องกล 

 มีประสบการณก์ารท างานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 3 ปี  

 มีความรูใ้นงาน ซอ่มบ ารุงและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบท าความรอ้น และเครื่องท าความ

เย็น. 

 มีความรบัผิดชอบ และมีความสามารถในการจดัการงานใหก้บัพนกังานในทีม 

 มีประสบการณก์ารท างานในธุรกิจบรกิาร  

 มีความสามารถในการบริหารจดัการงานและมีความสามารถในการประสานงานกบัแผนก

อ่ืนๆในโรงแรม 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 ประสานงานกบัหวัหนา้แผนกอ่ืนๆภายในโรงแรมเพื่อจดัการใหส้ามารถสนบัสนนุการ

ท างานของแผนกอ่ืนๆในโรงแรม ในเรื่องการซอ่มบ ารุง และตดิตัง้ งานไฟฟ้า ระบบความ

รอ้นและเครื่องท าความเย็น และระบบสระวา่ยน า้ใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่น  

 ตรวจสอบ ควบคมุ และดแูลรบัผิดชอบงานระบบประปา น า้ใชภ้ายในโรงแรม 

 ตรวจสอบ ควบคมุ และดแูลรบัผิดชอบงานเครื่องมอเตอรป๊ั์มน า้ภายในโรงแรม 

 ตรวจสอบ ควบคมุ และดแูลรบัผิดชอบงานสวนของโรงแรม  

 ตรวจสอบ ควบคมุ และดแูลรบัผิดชอบงานจดัการขยะและของเสียภายในโรงแรม 

 บรหิารจดัการก าลงัคนในแผนกใหพ้รอ้มกบัการท างาน 

 น าสง่รายงานการท างานและเสนอแนะการท างานใหก้บัผูบ้รหิาร เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไป

อยา่งราบรื่น 
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3. พนักงานดูแลลูกค้า – Guest Service Agent  จ านวน 2 ต าแหน่ง  

อัตราเงนิเดอืน 15,000 บาท ขึน้ไป ขึน้อยู่กับประสบการณ ์

 คุณสมบติั  
 อาย ุ25 ปีขึน้ไป 

 ส าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. – ปรญิญาตรี ไมจ่  ากดัสาขา 

 สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดดี้ 

 สภุาพ มีทศันคตท่ีิดี มีมนษุยส์มัพนัธดี์ 

 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดี 

 มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ รกัการส่ือสารพบปะผูค้น  

 รกัการเรียนรูแ้ละปรบัตวั สามารถท างานในสภาวะแรงกดดนัได ้

 หากมีประสบการณก์ารท างานในงานโรงแรมจะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
 ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มทัง้ใหข้อ้มลู และประสานงานตา่งๆเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่แขก

ของโรงแรมในตลอดเวลาการเขา้พกั  

 ประสานงานกบัแผนกอ่ืนๆภายในโรงแรม เพ่ือชว่ยใหก้ารเขา้พกัของลกูคา้เป็นไปอยา่ง

สะดวกสบาย 

 แนะน าสถานท่ีโดยรอบ แนะน ากิจกรรมและท่ีทอ่งเท่ียวแก่แขกท่ีเขา้พกั 

 เรียกเก็บเงินและบนัทกึรายการคา่ใชจ้า่ยของลกูคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรม ลงในระบบจดัการ

โรงแรมพรอ้มทัง้สรุปรายงานประจ าวนัและน าสง่กบัหวัหนา้งาน 

 สามารถท างานเป็นกะได ้ลกัษณะเวลาท างานมีการเขา้งานเป็นกะ เชา้ หรือ บา่ย  
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สวสัดิการส าหรับพนักงานประจ าของโรงแรม สรีกันตัง รีสอร์ท เกาะพะงัน  
1. วนัหยดุประจ าเดือน 4 วนัตอ่ เดือน  

2. หอ้งพกัพนกังาน 

3. อาหาร 3 มือ้ ในทกุวนั  

4. เงินประกนัสงัคม 

5. เงินเซอรว์ิสชารจ์ (2,000 – 7,000) ขึน้อยู่กบัรายไดข้องโรงแรม ในแตล่ะเดือน 

6. เงินกองทนุการออม  

7. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์18 วนัตอ่ปี  

8. วนัลาพกัรอ้น 6 วนั / ปี (อายงุาน 1-3 ปี) และ 10 วนั / ปี หากมีอายงุาน 3 ปีขึน้ไป  

9. คา่ซกัรีดชดุฟอรม์พนกังาน 

 

ขั้นตอนการสมัครงาน 
1. สง่ประวตักิารศกึษาและการท างานผา่นทาง email ท่ี hr@sarikantang.com / 

sarikantang@gmail.com 

2. สมัภาษณง์านผา่นระบบ VDO call หรือ โทรท่ีเบอร ์081 444 1322 

3. ผูส้มคัรสามารถศกึษารายละเอียดโรงแรมไดท่ี้ www.sarikantang.com 

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งงานวา่ง  
 
 
 

     นางสาว พิชยา ไชยวฒิุ 
                         ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

http://www.sarikantang.com/
mailto:hr@sarikantang.com
mailto:sarikantang@gmail.com

