
ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

เสมียนทั่วไป, พนักงานธรุการ หญิง 25-35 15,000/
เดือน

ป.ตรี 0105546060955
บริษทั เอเซีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา

ภเูก็ต
ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0632395622

สถาปนิกวศิวกร ไม่ระบุ 20-40 15,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835564008025
ตามสบาย จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0867400350

ผู้ปรุงอาหาร ไม่ระบุ 35-45 350/
วนั

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835547008284
บริษทั โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด (พ.ีพ.ี เอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0909204182, 
021154199

ผู้จัดการงานแม่บา้น / หวัหน้าแม่บา้น ไม่ระบุ 25-40 350/
วนั

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835547008284
บริษทั โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด (พ.ีพ.ี เอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0909204182, 
021154199

ตัวแทนนายหน้าขายบริการ หญิง 20-40 350/
วนั

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

3920101038719
นางอัญจิตา ค าสิงห์

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0896523460

2 การติดต้ังส่ิง  ก่อสร้างอื่น ๆ 
ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

1 กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์อื่น ๆ

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 การขายส่งสินค้าทั่วไป โดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง

จ ำนวน ประเภทกิจกำร



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ช่างท าเคร่ืองเรือนไม้ ไม่ระบุ 25-55 15,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ปวส., ปทส.

0835548005793
บริษทั กรีน เอ็มท ี จ ากัด

ศรีสุนทร ถลาง ภเูก็ต

076-243089

วศิวกรไฟฟา้ทั่วไป ชาย 20-40 15,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835557004117
บริษทั เดอะ มาสเตอร์ ออฟ ไลท ์จ ากัด

ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076608835

พนักงานขับรถยนต์ ชาย 28-35 11,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0835539003139
บริษทั ภเูก็ตสีวลี จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-211150

พนักงานบริการลูกค้า ไม่ระบุ 22-35 12,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0105546131828
อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด
เกาะแก้ว เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355112

พนักงานขายสินค้า (ประจ าร้าน) , 
พนักงานขายของหน้าร้าน

ไม่ระบุ 60-60 45/
ชั่วโมง

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835535001417
บริษทั งานหนึ่ง จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-233-099

ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟา้ ชาย 20-55 15,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835552009269
บริษทั ยายบวัการช่าง จ ากัด

กะทู้ กะทู้ ภเูก็ต

076-319288

5 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

2 ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ชนิดในครัวเรือน

2 การขายส่งเคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์

2 การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถ

กระบะ รถตู้

10 ร้านสะดวกซ้ือ/  มินิมาร์ท

20 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ช่างตัดเย็บเส้ือผ้า (เฉพาะบคุคล) หญิง 20-59 11,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835563007394
บริษทั ธนศักด์ิชัยนาว ีจ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0944532291

พนักงานยกกระเปา๋, พนักงานขน
สัมภาระ

ไม่ระบุ 22-35 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835547008284
บริษทั โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด (พ.ีพ.ี เอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

090-9204182 
02-1154199

นักกฎหมาย ไม่ระบุ 28-45 ป.ตรี ถึง ป.โท 0835535001417
บริษทั งานหนึ่ง จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-233099

วศิวกรไฟฟา้ก าลัง ชาย 25-40 28,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835547002626
ภเูก็ต มาร์เบลลา วลิล่า เร็นทอล แมเนจเม้นท ์ จ ากัด

เชิงทะเล ถลาง ภเูก็ต

076527594

พนักงานดูแลความปลอดภยั, 
พนักงานรักษาความปลอดภยั(ยาม)

ชาย 20-59 12,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

3101403158898
นายวรีะชาติ สุทธศิิริกุล(ซีลอด ในทอน บชี ภเูก็ต)

สาคู ถลาง ภเูก็ต

081-5353109

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-55 11,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0835538001647
บริษทั แสงชัยแมคโครวสัดุภณัฑ์ จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-610111

5 การบริการด้านอื่นๆ

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1
      ร้านสะดวกซ้ือ มินิมาร์ท

1 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับอสังหารมทรัพย์ โดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

15 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แรงงานก่อสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง
ต่าง ๆ

ไม่ระบุ 25-50 15,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835557002670
บริษทั ธเนศวรการโยธา จ ากัด

ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0618959298

เสมียนพนักงานทั่วไป ไม่ระบุ 20-55 12,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835546003122
บริษทั ภเูก็ตสแควร์ จ ากัด

ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-601853-55

วศิวกรไฟฟา้ ไม่ระบุ 25-50 15,000/
เดือน

ป.ตรี 0835557002670
บริษทั ธเนศวรการโยธา จ ากัด

ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0618959298

บริกร, พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ 18-45 12,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ปวส., ปทส.

0835535000372
บริษทั ครัวการบนิภเูก็ต จ ากัด

ไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต

076-327500

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-55 11,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0835529000145
บริษทั ทวสุีวณัณ์ จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076 230230

ช่างเทคนิคไฟฟา้ ชาย 23-35 10,620/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835547008284
บริษทั โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด (พ.ีพ.ี เอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

090-9204182 
02-1154199

3 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

10 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

10 การบริการอาหารส าหรับ
กิจการขนส่ง

15 การผลิตเคร่ืองประดับ
จากอัญมณีและโลหะมีค่า

3 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

บริกร, พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ 20-30 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835547008284
บริษทั โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด (พ.ีพ.ี เอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

090-9204182 
02-1154199

พนักงานขายด้านไอท ี(ตัวแทน
บริการไอที)

ไม่ระบุ 20-32 15,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ปวส., ปทส.

0833553000808
หจก 888 ฟอร์จูน

เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต

0614294545

นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ;
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

สวสัดิการ: - ชุดยูนิฟอร์ม - 
ประกันสังคม - วนัหยุดประจ า

สัปดาห ์- วนัหยุดนักขัตฤกษ ์- วนัพกั
ร้อน - วนัลากิจ 7 วนั/ป ี- วนัลาปว่ย

 30 วนั/ป ี- โบนัส (ตามผล
ประกอบการ) - ค่าคอมมิชชั่น (ฝ่าย

ขาย/การตลาด)

ไม่ระบุ 25-40 15,000/
เดือน

ป.ตรี 0835540002141
อินฟนิิท ดีไลท ์จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-510820

3 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 การขายส่งโทรศัพท์และ
อุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

2 การจัดการประชุม



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ผู้ท าความสะอาดอาคาร , พนักงาน
ท าความสะอาดอาคาร

สวสัดิการ: - ชุดยูนิฟอร์ม - 
ประกันสังคม - วนัหยุดประจ า

สัปดาห ์- วนัหยุดนักขัตฤกษ ์- วนัพกั
ร้อน - วนัลากิจ 7 วนั/ป ี- วนัลาปว่ย

 30 วนั/ป ี- โบนัส (ตามผล
ประกอบการ)

ไม่ระบุ 20-45 11,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ปวส., ปทส.

0835540002141
อินฟนิิท ดีไลท ์จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-510820

ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟา้
สวสัดิการ: - ชุดยูนิฟอร์ม - 

ประกันสังคม - วนัหยุดประจ า
สัปดาห ์- วนัหยุดนักขัตฤกษ ์- วนัพกั
ร้อน - วนัลากิจ 7 วนั/ป ี- วนัลาปว่ย

 30 วนั/ป ี- โบนัส (ตามผล
ประกอบการ) - ค่าคอมมิชชั่น

ชาย 25-45 15,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0835540002141
อินฟนิิท ดีไลท ์จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076510820

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-50 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835544003494
บริษทัอความารีน รีสอร์ท จ ากัด

กมลา กะทู้ ภเูก็ต

076-310600

2 การจัดการประชุม

1 การจัดการประชุม

20 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แม่บา้น   (โรงแรม ) ไม่ระบุ 20-40 10,620/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835547008284
บริษทั โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด (พ.ีพ.ี เอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

090-9204182 
02-1154199

พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) ไม่ระบุ 23-35 10,620/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835547008284
บริษทั โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด (พ.ีพ.ี เอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

090-9204182 
02-1154199

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-55 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0105555021215
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด (ภเูก็ต)

ศรีสุนทร ถลาง ภเูก็ต

02-1033333

พอ่ครัว ; ผู้ปรุงอาหาร ไม่ระบุ 30-55 12,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835553005062
บจก. ยู สมาย เรสซิเดนซ์ (รร.อัลฟาเบท็โต้)

ราไวย ์เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

065-0566647

พนักงานธรุการ ไม่ระบุ 18-35 400/
วนั

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835534001731
บริษทั ไอ.คิว.เซลล์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

089-7292993

พนักงานบริการอื่น ๆ ชาย 18-35 12,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835558010668
บริษทั เอ็ม เอ็ม เบฟเวอเรจ จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355695

3 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

20 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท า
จากแร่อโลหะ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น

2 การขายส่งเคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ตัวแทนนายหน้าบริการ ชาย 18-35 12,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835558010668
บริษทั เอ็ม เอ็ม เบฟเวอเรจ จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355695

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-50 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835555004250
บริษทั รักษาความปลอดภยั รอยัล ซีเคียวริต้ี โซลูชั่น

 จ ากัด
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076512076

เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธรุการ หญิง 25-35 354/
วนั

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835561010550
บริษทั ทองทวมีุกดามาศอลูมินั่ม จ ากัด

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-605963 
095-2648451

นายช่างกล ชาย 25-40 354/
วนั

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835555005981
บริษทั เครซ่ีเฟอร์ จ ากัด
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0945841682

ช่างเชื่อมโลหะ ชาย 18-40 354/
วนั

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835555005981
บริษทั เครซ่ีเฟอร์ จ ากัด
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0945841682

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ 25-30 354/
วนั

ป.ตรี 0107563000011
บริษทั คุ้มภยัโตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศไทย)

 จ ากัด (มหาชน)
รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปตัตานี

073-319110

3 การขายส่งเฟอร์นเจอร์ชนิดใช้
ในครัวเรือน

5 การขายส่งเคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์

20 กิจกรรมการบริการระบบ
รักษาความปลอดภัย

1 กิจกรรมของตัวแทนและ
นายหน้าประกันวินาศภัย

1 การผลิตประตู  หน้าต่าง 
กรอบประตู หน้าต่าง ประตู

1 การขายส่งเฟอร์นเจอร์ชนิดใช้
ในครัวเรือน



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) ไม่ระบุ 20-35 11,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0833553000808
หจก 888 ฟอร์จูน

เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต

0614294545

พนักงานบญัชี ไม่ระบุ 20-50 12,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835544000215
บริษทั เอสเอ บซิิเนส เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-396368 
081-7193138

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-45 10,620/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0107547000613
บริษทั ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน)

กมลา กะทู้ ภเูก็ต

076-385000

แรงงานบริการทั่วไป ไม่ระบุ 20-40 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835529000528
บริษทั เจริญชนะ (1986) จ ากัด (โรงแรม ถาวร บชี 

วลิเลจ รีสอร์ท)
กมลา กะทู้ ภเูก็ต

076-618217

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-40 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0833537000513
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มารีนไลฟ์

ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-283238 
063-3629516

แรงงานด้านบริการทั่วไป ไม่ระบุ 20-40 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0107542000011
บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาภเูก็ต

กะทู้ กะทู้ ภเูก็ต

076 203 003

10 การขายส่งโทรศัพท์และ
อุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

5 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การ
ท าบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชี

49 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อ
ความบันเทิงและการ

นันทนาการ

10 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

10 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
กลาส

15 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน
ร้านค้าทั่วไป



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แรงงานทั่วไป ไม่ระบุ 20-40 11,000/
เดือน

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ป.ตรี

0105517005330
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (ภเูก็ต)

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-291111

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธรุกิจ ไม่ระบุ 20-55 11,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835546003122
บริษทั ภเูก็ตสแควร์ จ ากัด (ศูนย์การค้า 

Jungceylon)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-600111

พนักงานบริการลูกค้า ไม่ระบุ 18-45 10,620/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0835535000372
บริษทั ครัวการบนิภเูก็ต จ ากัด

ไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต

076-327500

เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธรุการ หญิง 20-50 354/
วนั

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835551007653
บริษทั อียู มารีน จ ากัด
ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076384510

พนักงานบริการลูกค้า ไม่ระบุ 18-45 14,000/
เดือน

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ป.ตรี

0107547000613
บริษทั ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน)

กมลา กะทู้ ภเูก็ต

076-385000

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-40 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835556008160
บริษทั ภเูก็ต ไอท ีซัพพอร์ท จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-620661

15 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน
ร้านค้าทั่วไป

29 การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจาก

ผู้อื่น

15 การบริการอาหารส าหรับ
กิจการขนส่ง

1 การขายปลีกชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

15 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อ
ความบันเทิงและการ

นันทนาการ

1 การซ่อมคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) , 
พนักงานขายของหน้าร้าน

ไม่ระบุ 18-45 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0105535133093
บริษทั เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด (สาขาภเูก็ต)

ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

084-5552460 
062-6054050 
082-6674859

พนักงานบริการทั่วไป ไม่ระบุ 18-45 14,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0107537002443
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด(มหาชน) สาขาภเูก็ต

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076601222ต่อ 
1700-1701 
076-603333 

ต่อ1701

พนักงานบญัชี ไม่ระบุ 25-45 15,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0575560004206
บริษทั ทชั บลู สกาย จ ากัด

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

086-9484881

นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ; 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

ไม่ระบุ 25-45 18,000/
เดือน

ป.ตรี ถึง ป.โท 0575560004206
บริษทั ทชั บลู สกาย จ ากัด

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

086-9484881

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ไม่ระบุ 25-45 12,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0575560004206
บริษทั ทชั บลู สกาย จ ากัด

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

086-9484881

นักวจิัยตลาด ไม่ระบุ 25-50 15,000/
เดือน

ป.ตรี 0835540002141
อินฟนิิท ดีไลท ์จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-510820

10 ร้านสะดวกซ้ือ/  มินิมาร์ท

10 การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจาก

ผู้อื่น

1 ธุรกิจจัดน าเที่ยว

1 ธุรกิจจัดน าเที่ยว

1 ธุรกิจจัดน าเที่ยว

2 การจัดการประชุม



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบญัชี ไม่ระบุ 18-59 ป.ตรี ถึง ป.เอก 0835544000215
บริษทั เอสเอ บซิิเนส เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

 076-396368  
081-7193138

ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไม่ระบุ 30-50 28,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.เอก

0835546003122
บริษทั ภเูก็ตสแควร์ จ ากัด (ศูนย์การค้า 

Jungceylon)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-600111

บริกร, พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ 20-35 11,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง อนุปริญญา

0835553005062
บจก. ยู สมาย เรสซิเดนซ์ (รร.อัลฟาเบท็โต้)

ราไวย ์เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0650566647

ช่างเทคนิคระบบคอมพวิเตอร์ ชาย 22-40 12,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0833559000338
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รีนิวเทเลคอม

ปา่คลอก ถลาง ภเูก็ต

076684075

ผู้ปฏบิติังานด้านระบบคอมพวิเตอร์
(เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพวิเตอร์ , 

เจ้าหน้าที่บริการประมวลผลข้อมูล)

ชาย 22-40 12,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0833559000338
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รีนิวเทเลคอม

ปา่คลอก ถลาง ภเูก็ต

076-684075

2 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การ
ท าบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชี

1 การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจาก

ผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

5 กิจกรรมการโทรคมนาคม
ด้านอื่น ๆ

5 กิจกรรมการโทรคมนาคม
ด้านอื่น ๆ



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

พนักงานขับรถยนต์ ชาย 30-50 12,000/
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0835556002811
บริษทั ไอ แอม รังนก จ ากัด

ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

080-5924216

ผู้จัดการทั่วไป ด้านการก่อสร้าง
สวสัดิการ: กองทนุส ารองเล้ียงชีพ ,
ประกันสุขภาพ , ประกันชีวติ , ค่า
รักษาพยาบาล , ค่าทนัตกรรม , 

ประกันสังคม , กองทนุเงินทดแทน , 
สังสรรค์ประจ าป ี, โบนัสประจ าป ี, 
เคร่ืองแบบพนักงาน , ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี, การฝึกอบรม , วนัหยุด
ประเพณี 15 วนัต่อป ี, วนัหยุด 6 

วนัต่อเดือน , วนัหยุดพกัร้อน

ไม่ระบุ 27-35 40,000/
เดือน

ป.ตรี 0835546003122
บริษทั ภเูก็ตสแควร์ จ ากัด (ศูนย์การค้า 

Jungceylon)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-600111

1 การขายส่งสินค้าทั่วไป

1 การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจาก

ผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ผู้จัดการฝ่าย
สวสัดิการ: กองทนุส ารองเล้ียงชีพ ,
ประกันสุขภาพ , ประกันชีวติ , ค่า
รักษาพยาบาล , ค่าทนัตกรรม , 

ประกันสังคม , กองทนุเงินทดแทน , 
สังสรรค์ประจ าป ี, โบนัสประจ าป ี, 
เคร่ืองแบบพนักงาน , ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี, การฝึกอบรม , วนัหยุด
ประเพณี 15 วนัต่อป ี, วนัหยุด 6 

วนัต่อเดือน , วนัหยุดพกัร้อน

ไม่ระบุ 27-35 38,000/
เดือน

ป.ตรี 0835546003122
บริษทั ภเูก็ตสแควร์ จ ากัด (ศูนย์การค้า 

Jungceylon)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-600111

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ชาย 25-45 12,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ปวช., ปวท.

0835550010260
บริษทั ภเูก็ต ไทยคอนกรีต จ ากัด

ศรีสุนทร ถลาง ภเูก็ต

086-4701741

เจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร์ , เจ้าหน้าที่
ประจ าเคร่ืองประมวลผลค า

ชาย 22-40 12,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0833559000338
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รีนิวเทเลคอม

ปา่คลอก ถลาง ภเูก็ต

076684075

พนักงานบญัชี ไม่ระบุ 20-35 15,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835538001647
บริษทั แสงชัยแมคโครวสัดุภณัฑ์ จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-610111

1 การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจาก

ผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

1 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

2 กิจกรรมการโทรคมนาคม
ด้านอื่น ๆ

2 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

เจ้าหน้าที่บนัทกึสินค้าคงคลัง ชาย 20-35 12,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835538001647
บริษทั แสงชัยแมคโครวสัดุภณัฑ์ จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-610111

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-55 11,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0833558000211
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจริญค้าทราย

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-250342

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ชาย 18-40 354/
วนั

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0833561001729
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บเีจทเีอส 2078

เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต

0817192468

ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟา้ ชาย 25-50 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 0835560017925
บริษทั บวีาย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

092-4588389

เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธรุการ ชาย 18-55 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
อนุปริญญา

0835555004250
บริษทั รักษาความปลอดภยั รอยัล ซีเคียวริต้ี โซลูชั่น

 จ ากัด
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076512076

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-50 10,620
เดือน

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ป.ตรี

0905555003023
เอส ซี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

093-6386622 
080-8946709

2 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

8 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

10 การให้เช่าและการให้เช่าแบบ
ลีสซ่ิง เคร่ืองจักร อุปกรณ์

และสินค้า

1 การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่า

1 กิจกรรมการบริการระบบ
รักษาความปลอดภัย

10 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์
จากปลาสด แช่เย็น



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-55 11,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0107537002753
บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (รพ.

อบจ.ภเูก็ต)
ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-358888

พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) หญิง 20-35 400/
วนั

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835549011533
บริษทั เลม่อน แรบบทิ จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0848894466

กุ๊ก, ผู้ปรุงอาหาร ไม่ระบุ 20-35 400/
วนั

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ป.ตรี

0835549011533
บริษทั เลม่อน แรบบทิ จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0848894466

พนักงานนวดแผนโบราณ หญิง 18-59 15,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

3311400063533
เหมียวนวดเพื่อสุขภาพ โดย นายแสงอาทติย์ สุขไชย

เชิงทะเล ถลาง ภเูก็ต

0822871729

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-40 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0107542000011
ซีพ ีออลล์ (สาขาตลาดเหนือ)
ตลาดเหนือ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-364703-8

พนักงานต้อนรับทั่วไป ไม่ระบุ 18-35 10,620/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835555007844
บริษทั ภเูก็ต ฟติ จ ากัด
ราไวย ์เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

086-2850636

10 กิจกรรมโรงพยาบาล

2 การบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

2 การบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

5 กิจกรรมการบริการอาบ อบ 
นวด และการบริการอื่น ๆ ที่

คล้ายกัน

20 ร้านสะดวกซ้ือ/  มินิมาร์ท

1 การศึกษาด้านกีฬาและ
นันทนาการ



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ชาย 22-40 12,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0833559000338
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รีนิวเทเลคอม

ปา่คลอก ถลาง ภเูก็ต

076-684075

หวัหน้าผู้ปรุงอาหาร
สวสัดิการ: * เงินค่าบริการ (Service
 Charge) * รถรับ-ส่งพนักงาน * ยูนิ

ฟอร์ม * อาหาร 2 มื้อ * หอพกั
พนักงานใกล้โรงแรมฯ * วนัพกัร้อน *
 วนัหยุดประจ าสัปดาห ์6 วนัต่อเดือน

 * วนัหยุดประเพณี 15 วนัต่อปี

ไม่ระบุ 20-30 10,620/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ปวส., ปทส.

0835529000111
บริษทั เอ.อาร์.โฮลด้ิง จ ากัด (โรงแรม เดอะรอยัล

พาราไดส์ แอนด์สปา)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-340666 ต่อ
 2416

ช่างเทคนิคไฟฟา้ ชาย 23-35 12,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835543004501
บริษทั ชัยนริศภเูก็ต เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-513100

ช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ ชาย 23-35 12,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835543004501
บริษทั ชัยนริศภเูก็ต เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-513100

2 กิจกรรมการโทรคมนาคม
ด้านอื่น ๆ

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด การ

ทดสอบการน าร่อง

2 การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด การ

ทดสอบการน าร่อง



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) ไม่ระบุ 25-35 12,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835529000111
บริษทั เอ.อาร์.โฮลด้ิง จ ากัด (โรงแรม เดอะรอยัล

พาราไดส์ แอนด์สปา)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-340666 ต่อ
 2416

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ไม่ระบุ 25-40 18,000/
เดือน

อนุปริญญา ถึง 
ป.ตรี

0835529000111
บริษทั เอ.อาร์.โฮลด้ิง จ ากัด (โรงแรม เดอะรอยัล

พาราไดส์ แอนด์สปา)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-340666 ต่อ
 2416

ผู้ปรุงอาหาร ไม่ระบุ 35-40 14,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
อนุปริญญา

0835529000111
บริษทั เอ.อาร์.โฮลด้ิง จ ากัด (โรงแรม เดอะรอยัล

พาราไดส์ แอนด์สปา)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-340666 ต่อ
 2416

พอ่ครัวอื่น ๆ ไม่ระบุ 25-35 11,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ปวส., ปทส.

0835529000111
บริษทั เอ.อาร์.โฮลด้ิง จ ากัด (โรงแรม เดอะรอยัล

พาราไดส์ แอนด์สปา)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-340666 ต่อ
 2416

แม่บา้น ชาย 25-45 380/
วนั

ม.3, ม.ศ.3 0835560017925
บริษทั บวีาย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

092-4588389

3 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่

เป็นของตนเอง



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ผู้จัดการทั่วไปของภตัตคาร/ 
หอ้งอาหาร

ไม่ระบุ 25-35 ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0833542001808
หจก. ภเูก็ตโกรเซอร่ี

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

 076-355207  
081-6768279

เจ้าหน้าที่เก็บเงิน , แคชเชียร์ หญิง 21-40 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
อนุปริญญา

0833542001808
หจก. ภเูก็ตโกรเซอร่ี

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

 076-355207  
081-6768279

ผู้จัดการงานแม่บา้น / หวัหน้าแม่บา้น หญิง 30-45 15,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
อนุปริญญา

0833542001808
หจก. ภเูก็ตโกรเซอร่ี

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355207 
081-6768279

พนักงานขับรถยนต์ ไม่ระบุ 30-45 11,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835553005062
บจก. ยู สมาย เรสซิเดนซ์ (รร.อัลฟาเบท็โต้)

ราไวย ์เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0650566647

พนักงานยกกระเปา๋, พนักงานขน
สัมภาระ

ชาย 30-45 12,000/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835553005062
บจก. ยู สมาย เรสซิเดนซ์ (รร.อัลฟาเบท็โต้)

ราไวย ์เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

0650566647

ผู้ช่วยช่างเทคนิค ชาย 20-35 14,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ปวส., ปทส.

0115535003351
บริษทั พร้อมเทคโน เซอร์วสิ จ ากัด (สาขาภเูก็ต)

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076353112

1 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบน

แผงลอยและตลาด

1 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบน

แผงลอยและตลาด

1 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบน

แผงลอยและตลาด

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 กิจกรรมงานวิศวกรรมและ
การให้ค าปรึกษาทางด้าน

เทคนิคที่เกี่ยวข้อง



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แม่บา้น ไม่ระบุ 25-40 354/
วนั

ป.4, ป.6, ป.7 ถึง
 ม.3, ม.ศ.3

0835555007178
บริษทั รัตนา เรสซิเดนซ์ เทพกระษตัรี จ ากัด 

(Ratana Hotel Rassada)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-238818

พนักงานต้อนรับ ไม่ระบุ 25-40 11,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835555007178
บริษทั รัตนา เรสซิเดนซ์ เทพกระษตัรี จ ากัด 

(Ratana Hotel Rassada)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-238818

แม่บา้น   (โรงแรม ) ไม่ระบุ 25-40 354/
วนั

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.4, ป.6, ป.7

0835555007178
บริษทั รัตนา เรสซิเดนซ์ เทพกระษตัรี จ ากัด 

(Ratana Hotel Rassada)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-238818

พนักงานต้อนรับทั่วไป ไม่ระบุ 25-40 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ปวช., ปวท.

0835555007178
บริษทั รัตนา เรสซิเดนซ์ เทพกระษตัรี จ ากัด 

(Ratana Hotel Rassada)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-238818

พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) ไม่ระบุ 25-40 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ปวส., ปทส.

0835555007178
บริษทั รัตนา เรสซิเดนซ์ เทพกระษตัรี จ ากัด 

(Ratana Hotel Rassada)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-238818

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แม่บา้น (โรงแรม ) หญิง 20-40 10,620/
เดือน

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835555007178
บริษทั รัตนา เรสซิเดนซ์ เทพกระษตัรี จ ากัด 

(Ratana Hotel Rassada)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-238818

แม่บา้น (ส านักงาน) หญิง 20-40 354/
วนั

ต่ ากวา่ประถม 
ถึง ป.ตรี

0835555007178
บริษทั รัตนา เรสซิเดนซ์ เทพกระษตัรี จ ากัด 

(Ratana Hotel Rassada)
รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-238818

ช่างปรับไฟฟา้ (อุปกรณ์ไฟฟา้ก าลัง) ชาย 20-50 14,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0115535003351
บริษทั พร้อมเทคโน เซอร์วสิ จ ากัด (สาขาภเูก็ต)

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076353112

พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) , 
พนักงานขายของหน้าร้าน

ไม่ระบุ 20-35 10,620/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0833553000808
หจก 888 ฟอร์จูน

เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต

061-4294545

นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ 28-35 15,000/
เดือน

ป.ตรี 0835532000649
บริษทั เรือชลมารค จ ากัด
ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

089-7290313

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ไม่ระบุ 28-35 15,000/
เดือน

ป.ตรี 0835532000649
บริษทั เรือชลมารค จ ากัด
ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

089-7290313

3 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

10 กิจกรรมงานวิศวกรรมและ
การให้ค าปรึกษาทางด้าน

เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

10 การขายส่งโทรศัพ  ท์และ
อุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

1 การต่อเรือทีใช้เพื่อความ
ส าราญและการกีฬา

1 การต่อเรือทีใช้เพื่อความ
ส าราญและการกีฬา



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

พนักงานบญัชี ไม่ระบุ 23-35 12,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835556007139
บริษทั คริสตัล ซี มารีน จ ากัด

เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต

0862896409 
076-360821

พนักงานธรุการ หญิง 28-35 15,000/
เดือน

ป.ตรี 0835532000649
บริษทั เรือชลมารค จ ากัด
ฉลอง เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

089-7290313

พนักงานบญัชี ไม่ระบุ 25-35 10,620/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0833542001808
หจก. ภเูก็ตโกรเซอร่ี

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355207 
081-6768279

เจ้าหน้าที่บนัทกึสินค้าคงคลัง ไม่ระบุ 23-40 10,620/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0833542001808
หจก. ภเูก็ตโกรเซอร่ี

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355207 
081-6768279

ผู้จัดการร้าน / ภตัตาคาร ไม่ระบุ 25-45 10,620/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0833542001808
หจก. ภเูก็ตโกรเซอร่ี

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355207 
081-6768279

พนักงานขับรถยนต์ ชาย 30-40 12,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835533001436
บริษทั เส้งโห ภเูก็ต จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-211396 ต่อ
 330

1 ธุรกิจจัดน าเที่ยว

1 การต่อเรือทีใช้เพื่อความ
ส าราญและการกีฬา

1 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบน

แผงลอยและตลาด

1 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบน

แผงลอยและตลาด

1 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบน

แผงลอยและตลาด

3 ร้านขายปลีกหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ วารสารและ

นิตยสาร



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

ช่างเขียนแบบ ชาย 20-30 15,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835559005668
บริษทั ปฐพ ี2007 จ ากัด
วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-681114

พนักงานบญัชี ไม่ระบุ 20-30 13,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835559005668
บริษทั ปฐพ ี2007 จ ากัด
วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-681114

สถาปนิกวศิวกรและผู้ประกอบ
วชิาชีพที่เกี่ยวข้อง

ชาย 20-30 16,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835559005668
บริษทั ปฐพ ี2007 จ ากัด
วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-681114

ผู้บรรจุหบีหอ่และปดิฉลากอื่น ๆ ไม่ระบุ 20-45 10,620/
เดือน

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ป.ตรี

0835538001060
บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ากัด (สาขาภเูก็ต)

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-609000 ต่อ
 8520 - 8523

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 21-35 10,620/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
อนุปริญญา

0833542001808
หจก. ภเูก็ตโกรเซอร่ี

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-355207 
081-6768279

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ไม่ระบุ 60-70 18,000/
เดือน

ป.ตรี ถึง ป.เอก 0835529000111
บริษทั เอ.อาร์.โฮลด้ิง จ ากัด (โรงแรม เดอะรอยัล

พาราไดส์ แอนด์สปา)
ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต

076-340666 ต่อ
 2416

1 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

1 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

1 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

2 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่น ๆ 
ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น

1 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบน

แผงลอยและตลาด

2 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

เสมียนพนักงานทั่วไป ไม่ระบุ 18-30 13,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835545001860
บริษทั เลอลักษณ์ไทย เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

093-7454789

พนักงานบญัชี หญิง 18-40 13,000/
เดือน

ปวช., ปวท. ถึง 
ป.ตรี

0835545001860
บริษทั เลอลักษณ์ไทย เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์จ ากัด

รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

093-7454789

ช่างตกแต่งหน้าร้านและแสดงสินค้า หญิง 22-35 10,620/
เดือน

ม.6, ม.ศ.5 ถึง 
ป.ตรี

0835533001436
บริษทั เส้งโห ภเูก็ต จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-211396 ต่อ
 330

พนักงานธรุการ หญิง 25-40 11,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835533001436
บริษทั เส้งโห ภเูก็ต จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-211396 ต่อ
 330

พนักงานจัดซ้ือ หญิง 25-40 12,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835533001436
บริษทั เส้งโห ภเูก็ต จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-211396 ต่อ
 330

พนักงานต้อนรับทั่วไป ไม่ระบุ 22-35 12,000/
เดือน

ปวส., ปทส. ถึง 
ป.ตรี

0835533001436
บริษทั เส้งโห ภเูก็ต จ ากัด

ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต

076-211396 ต่อ
 330

1 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อ
ความบันเทิงและการ

นันทนาการ

1 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อ
ความบันเทิงและการ

นันทนาการ

2 ร้านขายปลีกหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ วารสารและ

นิตยสาร

1 ร้านขายปลีกหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ วารสารและ

นิตยสาร

1 ร้านขายปลีกหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ วารสารและ

นิตยสาร

1 ร้านขายปลีกหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ วารสารและ

นิตยสาร



ต ำแหน่งงำน 
เงื่อนไข/สวัสดกิำร

เพศ
อำยุ
(ป)ี

อัตรำ
ค่ำจ้ำง
(บำท)

วุฒิกำรศึกษำ รหัส-ชื่อและทีต่ั้ง
สถำนประกอบกำร

หมำยเลข
โทรศัพท์

ประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2565

จ ำนวน ประเภทกิจกำร

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
แรงงานทั่วไป

ไม่ระบุ 20-40 11,000/
เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง 
ป.ตรี

0835564004526
บริษทั ทเีค. เจริญการช่าง จ ากัด

เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต

088-7521312

เลขานุการ หญิง 25-35 13,000/
เดือน

ป.ตรี 0835558004960
บริษทั วฒันายิ่งยงสกุล จ ากัด

กะทู้ กะทู้ ภเูก็ต

062-8953988

591

2 การประกันชีวิต

10 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย


