
แบบรายงานความต�องการแรงงานข

ที่ ระเภทกิจกา สถานประกอบการ/ที่อยู�
ตําแหน�งงาน จาํนวน

1 ร �ายขายยา อนิเตอร �รกัษ �ฟาร �มาซี โดยนายผู �ช�วยเภสชักร 1
7/5 ม.4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 084-4280783

2 รงแรม, รสีอร �ทบริษัท ไก�แบ �ฮทั จาํกดั พนักงานบญัชี 1
10/3 ม.4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 081-8628426

3 รงแรม, รสีอร �ทโคโคนัท บีช รีสอร �ท แอนด �สปผู �จดัการต �อนรบัส�วนหน�า 1
17/5 ม.4 ต. เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 087-4324448

4 ร �านอาหาร แกงส�มอาหารปักษ �ใต � โดยน.สพนักงานเสริ �ฟ 1
44/2/2 ม.4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
โทร 089-2327253

5 รงแรม, รสีอร �ทเพ็ญนี โดยน.ส.วภิาวี อนิทรีย �แม�บ �าน 1
13/21 ม.4 ต. เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 039-551122

6 ขายสนิค �า นุผกัสด โดยนางสาวจินตนา
�

พนักงานขบัรถส�งผกั 2
50/17 ม. 4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร
098-3531638

7 รงแรม, รสีอร �ทหาดทรายขาว รีสอร �ท จาํกดั พนักงานขบัรถ 5
55/8 ม. 3 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 088-พนักงานล�างรถ 1

8 �านขายอาหา เดอะยเูทรนิ �บาร �แอนด �เรสเลอรผู �ช�วยกุ �ก 3
17/51 ม. 4 ต.เกาะช �าง พนักงานเสรฟิ 3



อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 083-2230993
9 ยผลติภณัฑ �คบริษัทพเีอสเค คอนกรีต จาํกดัพนักงานขบัรถโม� 1

2/19 ม. 3 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 039-555141

10รงแรม, รสีอร �ทบริษัท ทรพัย �ไอยรากรุ �ป จาํกดัครวัยโุรป 3
19/5 ม. 4 ต.เกาะช �าง กปัตนัเรือ 2
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 081-6946957

11รงแรม, รสีอร �ทจงัเกิล้ การ �เด �น (บจก.ใบลานเบบริการลกูค �า 1
105/7 ม. 1 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 089-8855391

12 ร �านอาหาร บริษัท บาบลีอน เกาะช�าง จาํกดัพนักงานเสรฟิ 2
26 ม. 4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
โทร 098-6657846

13รงแรม, รสีอร �ทบริษัท วเีจ ไอส �แลนด �ววิแอนด �รีเซฟชัน่ 1
19/8 ม. 4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 089-4880040

14รงแรม, รสีอร �ทบริษัท เกาะช�าง ไก�แบ � บชี จาํกผัู �ช�วยในครวั 1
10/5 ม. ต.เกาะช �าง เชฟ 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด เสรฟิ 1
โทร 062-5969158 พนักงานสวน 3

แม�บ �าน 6
15รงแรม, รสีอร �ทตุ �กตุ �ก เกรสเฮาส � แม�บ �าน 1

8/11 ม. 4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 097-1799974

16รงแรม, รสีอร �ทบริษัท เมจคิ รีสอร �ท เกาะช �าง จพนักงานต�อนรบั 1
34 ม. 4 ตํา.เกาะช �าง



อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 039557074

17 ร �านอาหาร บริษัท กรู �เม�ฟิวชัน่ จาํกดั พนักงานประจาํร �าน 2
50/18 ม. 4 ต.เกาะช �าง อาหาร
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 0816687035

18รงแรม, รสีอร �ทบริษัท ซฟีลาวเวอร �รีสอร �ท จาํ พนักงานต�อนรบั 1
4 ม. 1 ต.เกาะช �าง แม�บ �าน 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
โทร 0822131100

19รงแรม, รสีอร �ทบริษัท สยามเบย �เกาะช �าง จาํกพันักงานต�อนรบั 1
100 ม. 4 ต.เกาะช �าง พนักงานเสรฟิ 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด แม�บ �าน 1
โทร 086-3069000

20รงแรม, รสีอร �ทห�างหุ �นส�วนจาํกดั เกาะช �างลากพูนักงานจดัเรียงสนิค �า 1
7/5 ม. 4 ต.เกาะช �าง พนักงานขายสนิค �า 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
โทร 089-8314856

21ายวดัสุก�อสร �าแก �ววสัดกุ�อสร �าง แคชเชียร � 1
27/5 ม.4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
โทร 081-377 6788

22 ร �านอาหาร ร �านกะทิครวัไทย พนักงานเสรฟิ 1
48/7 ม.4ต.เกาะช �าง พนักงานล�างจาน 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
โทร 095-7408408

23 ร �านอาหาร โอเอซิส เกาะช �าง ผู �ช�วยกุ �ก 1
4/28 ม.1 ต.เกาะช �าง พนักงานต�อนรบั 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด โทร 081 721 2547

24 โรงแรม
ี่

บริษัท ขวญัวฒันา จาํกดั แม�บ �าน 2



1/1 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง เจ �าหน�าทีI่T 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด หวัหน�าคนล�างจาน 1
คณุสกุญัา มนต �ขลงั 039-552GRO ภาษาเยอรมนั 1

รปภ 1
ผู �จดัการฝ� ายบคุคล 1
เจ �าหน�าทีฝ่� ายบคุคล 1

25 โรงแรม
ี่

บรษัิท เกาะช�าง ชามมงิ คลฟิบชี รสีอร �ท จาํกดั แม�บ �าน 2
38/4 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �าง จ.ตราด
คณุจิรชัญา สาํเนียงนวล

26 โรงแรม
ี่ ั

บริษัท สนัธญิา ทรี เกาะช �าง รสีอร �ท จํากดั พนักงานต�อนรบั 3
8/15 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง bell boy and driver 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด พนักงานเสริ �ฟ 2
คณุกรรณิการ �สามหมอง 0909 นักวเิคราห �ต �นทนุ 1

27 โรงแรม
ที่พกั

บรษัิท ตรทีพิย �ธรุกจิ จํากดั สาขาเนสท �เซ �น พนักงานต�อนรบั 3

188 หมู�ที่ 1 ต.เกาะช �าง กุ �กครวัไทย 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด พนักงานเสริ �ฟ 1
คณุนันนิยา 0922754337

28 โรงแรม
ที่พกั

บรษัิท ลาํยงค �แอนด �ซวีิว รสีอร �ท จาํกดั ฝ� ายบคุลล 1

63 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง พนักงานบญัชี 1
อ.เกาะช �าง จ.ตราด บาร �เทนเดอร � 2
คณุอทติยา เกษมณี 039-552พนักงานเสริ �ฟ 2

แคชเชียร � 2
เชฟ 1

29 โรงแรม
ที่พกั

บริษัท ไทเกอร �ชาร �ต จาํกดั พนักงานเสริ �ฟ ชาย 2

1/2 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด



คณุมะลวิรรณ สกัลกัษณ �
039-551095

30 โรงแรม
ที่พกั

ห�างหุ �นส�วนจาํกดั เกาะช �างฮิลล �ไซด � พนักงานต�อนรบั 2

99/9 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
ภทัรดนัย ยอดงาม 039-551242

31 โรงแรม
ที่พกั

ห�างหุ �นส�วนจํากดั ช �างบรุรีสีอร �ทแอนด �สปา พนักงานตอนรบัส�วน 2

99 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะชหน�า
นางสาวสทธดิา เจรญิพืช
039-551500 Hr@changburi.com

33 โรงแรม
ที่พกั

บรษัิท ดสีวุรรณรีสอร �ท จาํกดั แผนกอาหารและเครือ่งดื 12

111/1 หมู�ที่ 1 แผนกช�าง 6
ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �าง แผนกต�อนรบัส�วนหน�า 5
จ.ตราด แผนกขายและการตลาด 1
039-619111 แผนกบคุคล 1

แผนกครวั 6
แผนกแม�บ �าน 11
แผนกการเงนิและบญัชี 3

33 โรงแรม
ที่พกั

บรษัิท เดอะ โฮเทล (ไทยแสนด �) จาํกดั Porter & Driver 1

24/1/1 หมู�ที่ 1 Room Attendant 2
ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �าง Engineering Clerk 2
จ.ตราด Food & Beverage Supe 1
039-553399 Waiter 3

Bartender 2
HR Supervisor 1
Chef Depatie 1
Commis 6



34 โรงแรม
ที่พกั

ห�างหุ �นส�วนจาํกดั โรงแรมคุ �กกี ้ พนักงานต�อนรบัส�วนหน�า 2

7/2 หมู�ที่ 4 ต.เกาะช �าง
อ.เกาะช �าง จ.ตราด
คณุดลยา จนัทร �เดมิ 0818614227
ทะเลภรูสีอร �ท แม�บ �านโรงแรม 3

35 รีสอร �ท 57/3 ม.5 ต. คลองใหญ� พนักงานต�อนรบั 2
อ.คลองใหญ� จ.ตราด แม�ครวั 2
นางวยิะดา ซวง 039510912 พนักงานดแูลสวน 2

36 โรงแรม บริษัท เอวาด �า โฮเท็ล จาํกดั
เลขที่ 1 หมู� 5 ต.วงักระแจะ
อ.เมอืง จ.ตราด
0818307209

แม�บ �าน 1
พนักงานต�อนรบั 1

37 เรอืโดยสาร บริษัท เกาะช�าง อนิเตอร �
เนชัน่แนล จาํกดั
44 หมู� 6 ต.คลองใหญ�

คนเรือ 5

38 โรงแรม บริษัท ทรอพพคิอล ไอแลนด �จ1. Commis hot kitchen 1
(โรงแรม โซเนวาครีี รีสอร �ท) 2. Commis cold kitche 1
ที่ตัง้ 110 ม.4 ตําบลเกาะกดู 3. IVD Supervisor 1
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด 4. IVD Waiters 2
คณุสวุฒัท � 0822088888 5. Excursion Officers 2

6. Dive Instructor 1
7. Water Sport Staff 1
8. Kids' Club Attendent 1
9. Income and Accoun 1
10. Reservation Office 1
11. Casual Gardeners 2
12. Spa Attendant 1
13. Spa Therapists* 3
14. Secuity Officer 1



39งแรมและรสีอโรงแรม สวนย�า รีสอร �ท เกาะกู พนักงานเสริ �ฟ 1
14/7 ม.1 ตําบลเกาะกดู
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด
คณุเดชาธร 08-1949-0938

40 โรงแรม บริษัท อสัทโูด (สมยุ) จาํกดั 1. พนักงานสมหุ �บญัชี 1
(โรงแรม ทลูานี รีสอร �ต เกาะกดู2. พนักงานบญัชี รบั-จ�าย 1
43/8 ม.8 ตําบลเกาะกดู 3. พนักงานจดัซือ้ 1
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด 4. พนักงานเสริ �ฟ 3
HR คณุญาณิตศา 02-1687215. พนักงานครวั 3

6. พนักงานต�อนรบัส�วนห 2
41งแรมและรสีอบริษัท ไฮซีซัน่ รสีอร �ท จาํกดั 1. หวัหน�าบาร � 1

117 ม.2 ตําบลเกาะกดู 2. หวัหน�าห �องอาหาร 1
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด 3. Spa Therapists 1
คณุตุ �ก HR 039-510-888 4. GSA 1

5. พนักงานสวน 1
6. IT Supervisor 1

42งแรมและรสีอชื่อ บรษัิท เวนดี ้ เดอะ พลู จาํกั1. พนักงานต�อนรบั 2
ที่อยู� 43 ม.2 ตําบลเกาะกดู 2. พนักงานเสริ �ฟ 2
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด
คณุสลี่/ผู �จดัการ 0801052885

43งแรมและรสีอห�างหุ �นส�วนจาํกดั เลซีเ่ดย �(เลซ1ี. ผู �ช�วยผู �จดัการ 1
49/6 ม.1 ตําบลเกาะหมาก
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด 2. พนักงานนวดแผนไทย 1
คณุทฤษฎ/ีผู �จดัการ 0843784641

44งแรมและรสีอชื่อ บรษัิทจาํกดั บริษัท สีฟ�า รีส1. พนักงานเสริ �ฟ 1
26/5 ม.2 ตําบลเกาะกดู อําเภอ2. ช�างซ�อมบํารงุทัว่ไป 1
0849331206/0849953646
คณุปอ/ผู �จดัการ



45 บงักะโล คลฟิ ววิ บงักะโล โดยนางสาวจ1ี. แม�บ �าน 2
11/15-ม.4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �าง จ.ตราด
คณุจีรนันท �แป�นอ�อง 0837784104

46 ร �านอาหาร ซนัแอนด �โซล โดยนายปพนพชั1. เชฟอาหารไทย 1
7/2-ม.4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �า2. เชฟอาหารยโุรป 1
คณุปรชัญา ประชมุแพทย � 09 3. ผู �ช�วยในครวั 2

4. พนักงานเสริ �ฟ 2
5. พนักงานรบัออเดอร � 1

47 ร �านอาหาร บชี แทงโก โดยนายกติติ ยมิเร1. เชฟ 2
8/5 ม.4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �า2. พนักงานเสริ �ฟ 2
0959691935

48านอาหาร คาเบริษัท ไพร �ม เอแอนด �เอส โซลู1. บาริสต �า 1
(เลอ เจ �าจอม) 2. พนักงานเสริ �ฟ (ชาย) 1
35/7 ม.4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �าง จ.ตราด
คณุบญุชนะ แก�วเกตุ 061 624 7932

49 แรม และรีสอบริษัท คาโบเลต จาํกดั (บญุญา1. reception 1
31/26 ม.4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะ2. คนสวน 1
คณุจีรนันท �แป�นอ�อง 0612973. แม�บ �าน 1

50 ร �านอาหาร ห�างหุ �นส�วนจาํกดั อนิดีบ้ชี 1. เชฟอาหารไทย 1
32 ม.1 ต.เกาะช �างใต � 2. เชฟอาหารยโุรป 1

อ.เกาะช �าง จ.ตราด 3. แคชเชียร � 1

คณุดํารงศกัดิ ์ชนะสทิธิ ์ 083-84. คนสวน 1
5. แม�บ �าน 1

51 โรงแรม บริษัท ช�างไอแลนด �รีสอร �ท จาํ1. หวัหน�าแม�บ �าน 1
(บาราลี บชี รีสอร �ท) 2. เชฟอาหารยโุรป 1
77 ม.4 ต.เกาะช �าง อ.เกาะช �าง3. บญัชี ต �นทนุ รายได� 1



039-557091 4. แม�บ �าน 2
5. พนักงานเสริ �ฟ 2
6. หวัหน�าแผนกต�อนรบั 1

52งแรมและรสีอชื่อ บรษัิท เกาะกดู พาราไดซ �บ1ี. เจ �าหน�าที่ Income (อ 1
ที่ตัง้ 128 หมู�ที่ 2 ต.เกาะกดู
อ.เกาะกดู จ.ตราด 2. . เจ �าหน�าที่ Store & R 1
099-353 9977 เพศชาย

อายุ 20 ปี ขึน้ไป
3. Human Resource Of 1
อายุ 20 ปี ขึน้ไป
4. Chef De Party ( Thai 1
5. Chef De Party ( Wes 1
6. Bucher 1
7. Commis I 1
8. Commis II 1
9. Carpenter 1
10. Waiter 2
11. Bus Boy 2

53 โรงแรม บริษัท โรงแรม เกาะหมากโคโค1.พนักงานเสริ �ฟ 1
1/8-9 หมู� 2 ตําบลเกาะหมาก 2.พนักงานต�อนรบัส�วนห 1
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด 3.ช�างไฟ (ช�างแอร �) 1
คณุวสวุฒัน �0818622281 4.บาร �เทนเดอร � 1

5.แคชเชียร � 1

54 โรงแรม,รีส
อร �ท

ร �านอาหารเฟ่ืองฟ�า
1/1 ถ.ท�าเรือจ �าง
ต.วงักระแจะ
อ.เมอืงตราด จ.ตราด
039 512775

พนักงานเสริ �ฟ 1



55 โรงแรม,
รีสอร �ท

โรงแรมบ�านริมน้ํา รีสอร �ท
88/1-3 ม.5 ต.หนองเสม็ด
อ.เมอืง จ.ตราด
0874840081

พนักงานต�อนรบั 1

56 ร �านอาหาร ครวัเข �าท�า
321/2 ม.2 ต.วงักระแจะ
อ.เมอืง จ.ตราด
039523536

พนักงานล�างจาน 2

57 ร �านอาหาร ภตัตาคารแสงฟ�า
157-159 ถ.สขุมุวทิ
ต.วงักระแจะ
อ.เมอืงตราด จ.ตราด
039511222

ผู �ช�วยพ�อครวั 2

พนักงานเสริ �ฟ 1



ของสถานประกอบการในภาคธุรกิจท�องเทีย่วและบริการ
จงัหวัดตราด

ความต�องการแรงงาน
เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ �

12,000-16,000 ม.3 -

12,000 ปวช.-ป.ตรี บญัชะีสบการณ �พิจารณาเป็นพิ

25,000-30,000 ป.ตรี ระสบการณ �2 ปีในสายงา

340.-./วนั ไม�จาํกดั -

340.-/วนั ไม�จาํกดั ไม�จาํกดั

340.-/วนั ไม�จาํกดั -

ทดลองงาน 1 เดอืน ม.3 ขึน้ไป -
20,000 บาท

400.-/วนั ไม�จาํกดั -
เริ่มต �น 9,000 ไม�จาํกดั -
เรื่มต �น 9,000 ม.3 ขึน้ไป



11,000 ขึน้ไป ไม�จาํกดั -

340.-/วนั ไม�จาํกดั -
340.-/วนั ม.6 ขึน้ไป

11,000 ไม�จาํกดั มทีกัษะด �านภาษา

12,000 ไม�จาํกดั มทีกัษะด �านภาษา

10,500 ปวช.ขึน้ไป -

13,000 มปีระสบการณ � มทีกัษะด �านภาษา
12,000
12,000
10,200
10,200

9,000 บาท ไม�จาํกดัวฒุิ -

ตามโครงสร �าง ป.6 ขึน้ไป สื่อสารภาษาองักฤษได�



ตามโครงสร �าง ไม�จาํกดัวฒุิ สื่อสารภาษาองักฤษได�
มปีระสบการณ �การทํางาน

10,000-20,000 ม.6 ขึน้ไป สื่อสารภาษาองักฤษได�
10,000 ไม�จาํกดัวฒุิ

ตามโครงสร �าง ไม�จาํกดัวฒุิ สื่อสารภาษาองักฤษได�
ตามโครงสร �าง ไม�จาํกดัวฒุิ สื่อสารภาษาองักฤษได�
ตามโครงสร �าง ไม�จาํกดัวฒุิ

350.-/วนั ม.6 ขึน้ไป สื่อสารภาษาองักฤษได�
350.-/วนั ม.6 ขึน้ไป พิจารณาเป็นพเิศษ

340.-/วนั ม.3 ขึน้ไป -

340.-/วนั ม.3 ขึน้ไป -
340.-/วนั ม.3 ขึน้ไป

12,000 ม.3 ขึน้ไป -
12,000 ม.3 ขึน้ไป

ค�าแรงงนขัน้ตํ่า ม.3ขึน้ ไม�มปีระสบการณ �



13000 ปวส 2
ตามโครงสร �าง ปวช 3ปีขึน้

13000 ป.ตรี 2ปีขึน้
12000 ม.3ขึน้ ไม�มปีระสบการณ �

ตามโครงสร �าง ป.ตรี 5ปีขึน้
11000 ปวชขึน้ 1ปี
10200 ม.3ขึน้ ไม�มปีระสบการณ �

ตามโครงสร �าง ปวช,ม.6 พดูภาษาEได �ดี
ตามโครงสร �าง ไม�จาํกดั สามารถขบัรถได�
ตามโครงสร �าง ไม�จาํกดั เคยเสรฟิ ,พดูภาษาEได �ดี
ตามโครงสร �าง ป.ตรีขึน้ เคยดแูลบญัชีต �นทนุ
ตามตกลง ปวสขึน้ไป 2ปีขึน้ สือ่สารภาษาEng ไ

ตามตกลง ไม�จาํกดั เคยผ�านงานร �านอาหารมา
ตามตกลง ปวชขึน้ เคยผ�านงานร �านอาหารมา

12000-15000 ป.ตรีขึน้ไป ไม�มี

15000-20000 ป.ตรีขึน้ไป ไม�ตํ่ากว�า2 อาย3ุ0ปีขึน้
9750 ไม�จาํกดั ไม�ตํ่ากว�า1ปี
9750 ไม�จาํกดั ไม�จาํกดั

11000-12000 ม.6ขึน้ ไม�มี
30000ขึน้ ไม�จาํกดั 5ปีขึน้

เงินเดอืนขัน้ตํ่า ไม�จาํกดั 1ปี พดูภาษาEngพอใช�



13000 ม.6ขึน้ไป ไม�มี

13,000 ม.3 ขึน้ไป ประสบการณ �1 ปี

สือ่สารภาษาองักฤษ
ได�

ตดิต�อโรงแรมโดยตรง

ตดิต�อโรงแรมโดยตรง



11,000 ปวส. ขึน้ไป ไม�ต �องมี

ประสบการณ �
แต�สือ่สารภาษา
องักฤษได�เบือ้งต �น

12000
12000
12000
12000

ตามค�าจ �าง ไม�จาํกดัวฒุิ
ขัน้ตํ่า ปวส.

ตามค�าจ �าง ไม�จาํกดัวฒุิ
ขัน้ตํ่า

ถามจากทางบริษัทโดยตรง



10,200 ขึน้ไป ไม�จาํกดัวฒุิ ไม�จาํเป็นต �องมปีรสบการณ

35,000-45,000 ป.ตรี สาขาบญัชีด �านบญัชีอย�างน�อย 2 ปี
15,000-18,000 ป.ตรี สาขาบญัชมี�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

18,000 ป.ตรี ไม�จาํกดัสาด �านจดัซือ้อย�างน�อย 1 ปี
12,000-15,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
15,000-18,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึด �านครวัอย�างน�อย 1 ปี
15,000-18,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

20,000++ ม.6 หรือ เทยีบเทระสบการณ �ในตําแหน�ง 5
20,000++ ม.6 หรือ เทยีบเทระสบการณ �ในตําแหน�ง 5

10,200 ไม�จาํกดัวฒุิ ระสบการณ �ในตําแหน�ง 2
10,200 ป.ตรี สาขาการโระสบการณ �ในตําแหน�ง 1
10,200 ไม�จาํกดัวฒุิ ม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

N/A ป.ตรี สาขาเกีย่วระสบการณ �ในตําแหน�ง 2
10,200 ปวส.ขึน้ไป ไม�จาํณ �ด �านการโรงแรมจะพจิารณ
10,200 ปวส.ขึน้ไป ไม�จาํระสบการณ �ในตําแหน�ง 1

12,000-17,000 ไม�จาํกดัวฒุกืารศาึรณ �ทํางานรงีแรมมาอย�า
พดูภาษาองักฤษได�ดี

ประกนัมอื วนัละ 300 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึระสบการณืนวดอย�างน�อย
ค�ามอืต�างหาก มีใบประกาศนียบตัรนวด

10,200 ม.3 ขึน้ไป ม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
10,200 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึมปีระสบการณ �ทํางานช�าง



ตามกฎหมายกําหนด ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

15,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �
15,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �
12,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �
10,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
11,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได�ดี
12,000 ขึน้ไป ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �

10,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

11,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �
11,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

10,000-12,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �
9,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
9,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

14,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �
14,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ มปีระสบการณ �

12,000-15,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึบการณ �สือ่สารภาษาองักฤ
10,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
10,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
15,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ 2-5 ปี
12,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึ 1-2 ปี
15,000 ปริญญาตรีสาขา 2-5 ปี



10,500 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
10,500 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

25,000-40,000 ปริญญาตรี 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได�ดี

15,000 วฒุิ ปวช. - ปริญญม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
สาขาการบญัชี หสามารถใช�โปรแกรม Mic

14,000-15,000 วฒุิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี หรอื
สามารถใช�โปรแกรม Mic
สามารถยกของหนักได�

15,000 วฒุิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี หรอื
สามารถใช�โปรแกรม Mic

16,000
12,000
12,000
14,000
13,000
12,000
12,000
12,000
10,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
12,000 ปวส.สามารถสือ่ม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
15,000 ด�านช�างไฟอย�างด �านช�างไฟอย�างน�อย 2 ปี
12,000 ไม�จาํกดัวฒุกิารศึม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ
12,000 ปวส.ทกุสาขาสาม�จาํเป็นต �องมปีระสบการณ

8,840 ม.6 มปีระสบการณ �



10,000 ม.3 ไม�จาํกดั

10,000 ม.3-ม.6 ไม�จาํกดั

8,840 ไม�กําหนด มปีระสบการณ �

8,840 ไม�กําหนด ไม�จาํกดั



แบบ 2

สวัสดิการ อืน่ ๆ
-

- -

- -

- -

ประกนัสงัคม, ทีพ่กั, อาหา -

มปีระกนัสงัคมให� -

มใีบอนุญาตขบัรถยนต � -

ประกนัสงัคมให�
ทกุตําแหน�งมทีีพ่กั อาหาร -
ประกนัสงัคมให�



มปีระกนัสงัคมให� มใีบอนุญาต
ขบัรถประเภท 2

มปีระกนัสงัคมให� -
มใีบอนุญาตขบัเรือ

ประกนัสงัคม -
อาหาร 2 มือ้
มี โอที ทํางาน 8.00-17.00
ประกนัสงัสม -
อาหาร 2 มือ้
มทีีพ่กัให �

ประกนัสงัคม -
ที่พกั

ประกนัสงัคม -
ที่พกั

ที่พกั -

ประกนัสงัคม ที่พกั อาหาร -



ประกนัสงัคม ที่พกั อาหาร -
น

ที่พกั อาหาร -
ที่พกั อาหาร

ที่พกั อาหาร -
ชดุยนิูฟอร �ม

อาหาร 1 มือ้ -
ผ�านโปร 3 เดอืน รบัค�าจ �าง
เป็นรายเดอืน

ที่พกัฟรี -
หยดุอาทติย �ละ1วนั

มปีระกนัสงัคม/โบนัสประจาํปี

ที่พกั/อาหารฟรี -
หยดุอาทติย �ละ1วนั
มปีระกนัสงัคม/ชดุยนิูฟอร �ม
ทํางานครบปีมโีบนัส

ที่พกั/อาหารฟรี -
หยดุอาทติย �ละ1วนั
มปีระกนัสงัคม/ชดุยนิูฟอร �ม

อาหาร ชดุ ห�องพกั



อาหาร ชดุ ห�องพกั
อาหาร ชดุ ห�องพกั
อาหาร ชดุ ห�องพกั
อาหาร ชดุ ห�องพกั
อาหาร ชดุ ห�องพกั
อาหาร ชดุ ห�องพกั
อาหาร ที่พกั ชดุ

อาหาร ที่พกั ชดุ service charge
อาหาร ที่พกั ชดุ service charge
อาหาร ที่พกั ชดุ service charge
อาหาร ที่พกั ชดุ service charge
อาหาร ที่พกั ชดุ service

อาหาร ที่พกั ชดุ service
อาหาร ที่พกั ชดุ service charge

ที่พกั รถรบัส�ง อาหาร ชดุ

ที่พกั รถรบัส�ง อาหาร ชดุ
ที่พกั รถรบัส�ง อาหาร ชดุ
ที่พกั รถรบัส�ง อาหาร ชดุ
ที่พกั รถรบัส�ง อาหาร ชดุ
ที่พกั รถรบัส�ง อาหาร ชดุ และตามโครงสร �างโรงแรม
ค�าบ �าน อาหาร พกัร �อน ชดุ



ที่พกั อาหาร ชดุ

-ทีพ่กั

-อาหาร 2 มือ้
-ประกนัสงัคม
-ชดุยนิูฟอร �ม



-อาหาร

-ชดุยนิูฟอร �ม
-ประกนัสงัคม



ที่พกัและอาหาร

บ�านพกั/วนัหยดุประจาํสั
ปดาห �6
วนัต�อเดอืน/วนัหยดุพกัผ�
อนประจาํปี 10
วนัต�อปี/วนัหยดุตามประ
เพณี 15-17 วนัต�อปี

ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้/ รถรบัส�ง/เซอร �วสิชาร �ต
ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้/ รถรบัส�ง/เซอร �วสิชาร �ต
ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้/ รถรบัส�ง/เซอร �วสิชาร �ต
ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้/ รถรบัส�ง/เซอร �วสิชาร �ต
ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้/ รถรบัส�ง/เซอร �วสิชาร �ต
ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้/ รถรบัส�ง/เซอร �วสิชาร �ต
ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้
ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้

ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้/เซอร �วสิชาร �ต

ที่พกั/ชดุพนักงาน/อาหาร 3 มือ้

ที่พกั/อาหาร 3 มอื/ชดุพนักงาน
ที่พกั/อาหาร 3 มอื/ชดุพนักงาน



ที่พกั/อาหาร 3 มอื

ค�าเช�าบ �าน/อาหาร/เงนิพิเศษ/Tips
ค�าเช�าบ �าน/อาหาร/เงนิพิเศษ/Tips
ค�าเช�าบ �าน/อาหาร/เงนิพิเศษ/Tips
ค�าเช�าบ �าน/อาหาร/เงนิพิเศษ/Tips
ค�าเช�าบ �าน/อาหาร/เงนิพิเศษ/Tips

ที่พกั/อาหาร
ที่พกั/อาหาร

ประกนัสงัคม/Service charge
ประกนัสงัคม/Service charge

ค�าเช�าบ �าน/ค�าอาหาร 1,500 บาท
ค�าเช�าบ �าน/ค�าอาหาร 1,500 บาท
ค�าเช�าบ �าน/ค�าอาหาร 1,500 บาท
ที่พกั/อาหาร/โบนัส/ค�าล�วงเวลา
ที่พกั/อาหาร/โบนัส/ค�าล�วงเวลา
ที่พกั/อาหาร/โบนัส/ค�าล�วงเวลา
ที่พกั/อาหาร/โบนัส/ค�าล�วงเวลา
ที่พกั/อาหาร/โบนัส/ค�าล�วงเวลา
ที่พกั/อาหาร/Service charge/ยนิูฟอร �ม
ที่พกั/อาหาร/Service charge/ยนิูฟอร �ม
ที่พกั/อาหาร/Service charge/ยนิูฟอร �ม



ที่พกั/อาหาร/Service charge/ยนิูฟอร �ม
ที่พกั/อาหาร/Service charge/ยนิูฟอร �ม
ที่พกั/อาหาร/Service charge/ยนิูฟอร �ม

• หอพกัพนักงาน
• ประกนัสงัคม
• วนัหยดุนักขตัฤกษ �
18 วนั/ปี
• วนัหยดุพกัร �อน
6วนั/ปี
• ชดุยนิูฟอร �ม
พร �อมซกัรดี
• อาหารพนักงาน
• เซอร �วสิชาร �จ
• โบนัสประจาํปี (
ตามผลประกอบการ )

ณ�
ณ �

ณ �
ณ �

ที่พกั



เบีย้ขยนั โอที

เบีย้ขยนั โอที

อาหาร 3 มือ้ /
กองทนุพนักงาน


