
ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท เอ็มเอ็มพี อินเตอร์เนชั่ นแนล จ ำกัด           ประเภทกิจกำร แปรรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 1097/5 ขคง. ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหำชัย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000    เบอรโ์ทรศัพท์  034-446511

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082-7832656                 ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 131 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/75maEmMSDAk6a4JA8



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท กังวำลปินนิ่ง จ ำกัด           ประเภทกิจกำรผลิตหรือจ ำหน่ำยเผื อส ำเร็จรูป

ที่ตั ง 79/2 ม.5 ต.โคกขำม อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000    เบอร์โทรศัพท์ 034-861392-4

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 034-861392 ต่อ 4               ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 100 คน ช/ญ 22 ขึ้นไป
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/5CbEZ7HDhwuY5pUo7



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท พัทยำฟู้ดอินดีสตรี จ ำกัด           ประเภทกิจกำร แปรรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 190/6 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000    เบอรโ์ทรศัพท์  034-816244

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 063-9501555            ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 218คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/2Y4hua42b3jZcp1n9



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จ ำกัด           ประเภทกิจกำร แปรรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 30/2 ม.8 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000    เบอรโ์ทรศัพท์02-2980425

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 087-6787703               ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 900คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/k4rySNsPnscHkRVd9



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท อำหำรเบทเทอร์ จ ำกัด           ประเภทกิจกำร กิจกรรมต่อเนื่องกำรเกษตร

ที่ตั ง 4/2 ม.7 ถ.พุทธมณฑลสำย5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130      เบอรโ์ทรศัพท์02-0432787

เบอร์โทรศัพท์มือถือ   063-8945671                  ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 100 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/L4uNb2gFjRfSk69L6



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท รกัีล จิวเวลล่ี แมนูแฟคเจอร์ จ ำกัด           ประเภทกิจกำร ผลิตหรือจ ำหน่ำยเสื อส ำเร็จรูป

ที่ตั ง 84/4 ม.7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130            เบอร์โทรศัพท์  02-4207440

เบอร์โทรศัพท์มือถือ                     ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 238 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/bwkLizgg31vyYFCj8



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท เคียวคุโย โกลบอล ซีฟู้ดส์ จ ำกัด           ประเภทกิจกำร แปรรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 55/237 ม.6 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000        เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ   097-9983585                 ผู้แจ้ง                         ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 200 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/tUqkC99ZMJ8QKGX28



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท โชคสมุทรมำรีน จ ำกัด           ประเภทกิจกำร แปรรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 57/40 ต.โคกขำม อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000        เบอร์โทรศัพท์   034-8346556

เบอร์โทรศัพท์มือถือ   088-8644944                  ผู้แจ้ง               ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 300 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/6sgXDpD3eJwfPHmD6



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูซ่ันส์ จ ำกัด           ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โลหะ

ที่ตั ง 54 ม.3 ต..บ้ำนเกำะ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000        เบอร์โทรศัพท์  034-490750

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  083-0757236                   ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 121 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/U3hWMRA59pHjbkTS6



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท ศรีนำนำพร มำร์เก็ตติ ง จ ำกัด (มหำชน)           ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม

ที่ตั ง 234 ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130        เบอร์โทรศัพท์  02-4205745

เบอร์โทรศัพท์มือถือ   02-420574545                  ผูแ้จ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 150 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/X9M9Nj9p1ZhkfdsPA



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท ไทยยเูนี่ยนกรุ๊ป จ ำกัด(มหำชน)          ประเภทกิจกำร  ต่อเนื่องประมงทะเล

ที่ตั ง 72/1 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000        เบอร์โทรศัพท์    034-816500

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-0459939                   ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 500คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ชุดฟอร์ม,เบี้ยขยัน,โบนัสประจา,เงินอ่ังเปา,ค่ากะ
กลางคืน,ประกันสังคม,ประกันชีวิต,ข้าวกลางวันฟรี
,น้ าดื่มฟรี,ค่าตั้งครรภ์มีเงินช่วยเหลือ 30 บาท
,โอทีข้ันต่ าวันละ 1-2 ชั่วโมง

331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/Vt1rNyuNhpgKqrnT7



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท คิงส์ วิช จ ำกัด ประเภทกิจกำร แปรรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 10/2 ม.4 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000        เบอร์โทรศัพท์  034-880152

เบอร์โทรศัพท์มือถือ     083-6981744                ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 101 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/ycXAD6NcuSgdmsEv9



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก  จ ำกัด ประเภทกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก

ที่ตั ง 73/6 ม.1 ต.แครำย อ.กรทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110       เบอร์โทรศัพท์    034-476611

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  091-9395519                    ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 900 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/jZnypNi7LM9vBipy6



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท   เซนิธ เบบี  แคร์ จ ำกัด ประเภทกิจกำร ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก

ที่ตั ง 279 ม.1 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110        เบอร์โทรศัพท์    034-476611

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  091-9395519                   ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 140 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/nwYRjACNSE1utAG36



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท  บจก.สำมห่วงททองอุตสำหกรรม ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ

ที่ตั ง 70/2 ม.6 ต.คลองมะเดื่อ อ.เกระทุ่มแบน  จ.สมุทรสำคร 74110        เบอร์โทรศัพท์     081-6965351

เบอร์โทรศัพท์มือถือ   083-3762549                  ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 120 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/BvuoiMjbgS1W3AHH8



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท ซิงฟู่ซีโพรดักส์ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด    ประเภทกิจกำร  ต่อเนื่องประมงทะเล

ที่ตั ง 111/19 ม.2 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสำคร 74110        เบอร์โทรศัพท์   034-457311-3

เบอร์โทรศัพท์มือถือ    086-1714411                ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 100 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/u4YeZ6F23C1ymtGt6



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท ยูนิตี ฟูด จ ำกัด        ประเภทกิจกำร          กิจกำรต่อเนื่องกำรเกษตร

ที่ตั ง 63 ม.6 ต.บำงโทรัด อ.เมือง  จ.สมุทรสำคร 74110        เบอร์โทรศัพท์     034-839715

เบอร์โทรศัพท์มือถือ    084-9717001                ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 100 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ตามก าหมายแรงงานก าหนด 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/qEqQpKPh75U43sXZ7



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท ยูนิคอร์ด จ ำกัด (มหำชน)  ประเภทกิจกำร  แปรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 39/3 ม.8 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000              เบอร์โทรศัพท์    034-389715  

เบอร์โทรศัพท์มือถือ                     ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 1,000 คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์ท างาน OT ณาปณกิจ        
เงินช่วยเหลือจัดศพ จัดกิจกรรมเทศกาล สวัสดิการ 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  เงินจูงใจพิเศษประจ าปี

331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/4wvDpRPNdSWe5TZG7



ต ำแหน่งกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว

ชื่อบริษัท ยูนิคอร์ด จ ำกัด (มหำชน) สำขำ 2 ประเภทกิจกำร แปรรูปสัตว์น  ำ

ที่ตั ง 56/5 ม.3 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000       เบอร์โทรศัพท์    081-86893

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  081-686893                    ผู้แจ้ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

ล ำดับ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

๑ พนักงานฝ่ายผลิต 600คน ช/ญ 23-35 ปี
ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา

รถรับส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน เบี้ยขยัน ค่ากะ
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี เงินพิเศษประจ าปี 331 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๖๘/๘๗ ม.๘ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๔๖๙๓๐๖

https://forms.gle/SehmUwzUKFG8nxgW6


