
สถานประกอบการที่เขารวมกิจกรรมสรางเครือขาย สรางอนาคต ใหแรงงานไทย ภายใตโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 

ขอมูลตําแหนงงาน ลักษณะการทํางาน อัตราคาจาง และสวัสดิการตางๆ

รายชื่อ บริษัทที่รวม MOU  13 แหง

ลําดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ/มือถือ ผูประสานงาน ที่อยู ประเภทกิจการ ขอมูลตําแหนงงาน/อัตราเงินเดือน  ลักษณะการทํางาน สวัสดิการตางๆ

1 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด (มหาชน)

นางสาว อินทิพร (ออย) 061 296 6441

Intiporn_ta@minor.com

เลขที่ 88 อาคารเดอะปารค ชั้นที่ 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110ผูประกอบธุรกิจพักผอนและสันทนาการที่ใหญที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ธุรกิจหลักในดานการลงทุนการประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม รานอาหาร  ไดแก เดอะ พิซซา คอมปะนี,  สเวนเซนส, แดรี่ ควีนสพนักงานครัว ,พนักงานบริการ /อัตราเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนดพนักงานครัว

1.

จัดเตรียมอุปกรณและดูแลความสะอาดที่ใชในการจั

ดทําอาหารใหลูกคา

2. 

ใหบริการจัดทําอาหารกับลูกคาและสรางความพึงพอ

ใจใหกับลูกคา 100%

พนักงานบริการหนาราน CSR

1.

จัดเตรียมอุปกรณและดูแลความสะอาดที่ใชในการจั

ดเสิรฟอาหารใหลูกคา

2. 

ใหบริการจัดเสิรฟอาหารกับลูกคาและสรางความพึง

พอใจใหกับลูกคา 100%

พนักงานครัว , พนักงานบริการหนาราน CSR

1. ตรวจเช็ค 

และทําความสะอาดของรานและอุปกรณตางๆ

2. ตรวจสอบคุณภาพอาหารใหไดตามมาตรฐาน 

กอนเสิรฟใหลูกคา

3. 

ดูแลการแตงกายของตัวเองใหเปนไปตามกฎระเบียบ

บริษัท

4. 

ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางา

น"         

1. คาเบี้ยเลี้ยง : 9,000 - 11,000 บาท 

2. คาเทอม ปวส. 5,000 บาท 

ตอเทอม (จาย 2 ครั้งตอป) 

3. คาหองพัก เดือนละ 2,000 บาท 

ตอเดือน  (ตลอดระยะเวลา 2 ป) 4. 

วันหยุดนักขัตฤกษ คาเบี้ยงเลี้ยง 2 เทา 

5.คาปดราน  6. คาตอบแทน 

ปรับขึ้นตามทักษะ และความสามารถ 

7. ประกันอุบัติเหตุ  8.ฟรีชุดพนักงาน 

9. มีงานรองรับ เมื่อจบการศึกษา  

100%  10. มีทุนการศึกษา เรียนตอ 

ปริญญาตรี  11.ใบผานงาน  12. 

สวนลดคาอาหาร  

*สวัสดิการทุกอยางที่บริษัทฯ ใหไว 

ไมมีขอผูกมัดใดๆทั้งสิ้น  

**หลังจบการศึกษา 

ไมตองทํางานเพื่อใชทุน ทุกกรณี   

2 บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

คุณแอม (อมรรัตน แซโคว) 092 248 2288  

saamornrat@central.co.th

เลขที่ 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร ถนนสีลม แขวงสุริยวงค เขตบางรัก กรุงเทพหานคร 10500ธุรกิจคาปลีก ศูนยการคา โรงแรมและรีสอรท ธุรกิจบริการอาหาร ไดแก ทอป ซุปเปอรมารเก็ต, หางเซ็นทรัลSale ,Cashier ,พนักงานแผนกอาหารสด ,พนักงานจัดเรียงสินคา ,พนักงานครัว  /อัตราเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนดงานขาย / แคชเชียร / Customer service / 

จัดเรียงสินคา  Bakery / งานครัว / อาหารสด/ 

ผักและผลไม/

ทุนการศึกษา ,คาเบี้ยเลี้ยง ,คาที่พัก ,

ชุดยูนิฟอรม ,คารักษาพยาบาล ,

ทุนปริญญาตรี

3 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด คุณรังสรรค กองเงิน 089 476 6695 

rangsan.k@fec-corp.com

นางสาวเอมอร  081 633 9885

aim-orn.t@fec-corp.com

เลขที่ 64/1 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ผลิตและจําหนายเครื่องใชไฟฟา ยี่หอ “SHARP”พนักงานงานไลนการผลิต ,ผูชวยชางเทคนิค ,/อัตราเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนดพนักงานงานไลนการผลิต 

ผลิตสินคาตามมาตรฐานที่กําหนด

ผูชวยชางเทคนิค ทดสอบผลิตภัณฑ 

ตรวจสอบปญหาของผลิตภัณฑและเก็บขอมูล

คาอาหาร ,เบี้ยขยัน ,

เงินรางวัลประจําป ,ชุดฟอรม

4 บริษัท อาร ว ีคอนเน็กซ จํากัด คุณปญนิภา 061 582 6995 

admin.hr@rvconnex.com

นาวาอากาศเอกกันตพัฒน 085-660-8743

เลขที่ 30/1 หมูที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120ใหบริการพัฒนา ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซอมบํารุง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ขายปลีกอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมพนักงานบัญชี ,IT SUPPORT ,ชางเทคนิคแผนกตางๆ /อัตราเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนดพนักงานบัญชี ทําบัญชีรายรับ บัญชีรายจาย 

ใหกับองคกร

IT SUPPORT ชวยเหลือในการแกไขปญหา ตาง ๆ 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบี้ยงเลี้ยง ,เสื้อยูนิฟอรม ,

สวัสดิการอาหารกลางวัน ,คาเดินทาง ,

คาที่พักคานํ้าคาไฟเหมาจาย ,

ประกันอุบัติเหตุ



5 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร ออฟ เอเชีย 
จํากัด 

คุณนนท 091 545 1679 

Suphakit.t@qsa.co.th

คุณภานพ  083 855 4456

panop.h@qsa.co.th

เลขที่ 88 อาคาร The parq ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110รานอาหารประเภทฟาสตฟูด (KFC) พนักงานประจําราน/อัตราเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนดงานบริการ ดูแลรานอาหาร ฟาสตฟูด (KFC) เงินรางวัลพิเศษ ,ชุดพนักงาน ,คาที่พัก 

,ประกันอุบัติเหตุ

6 บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) 
จํากัด 

คุณรังสี 084 129 9954

คุณจารุวรรณ 02-520-5018

jaruwan@samboshindo.co.th

เลขที่ 55/188 หมูที่ 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120ผลิตชิ้นสวน อะไหลเครื่องปรับอากาศ พนักงานฝายผลิต ,พนักงานควบคุมเครื่องจักร ,

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ,พนักงานซอมบํารุง

/อัตราเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนด

ผลิตงานในสายการผลิต, ควบคุมเครื่องจักร ,

ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน, ซอมบํารุงรักษาโรงงาน,

เครื่องจักร

คาอาหารกลางวัน,คาอาหารโอที, 

คากะ ,เบี้ยขยัน, 

7 บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม จํากัด นายกฤษดา (โบท)  0809786087 

Krissada.l@ohkajhuorganic.com

เลขที่ 398 ถนนเชียงใหม ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง เชียงใหม 50000 รานอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานบริการ/อัตราเงินเดือน 10,000 บาท ,

พนักงานครัว /อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

พนักงานบริการ -รับออเดอร เสริฟอาหาร 

ดูแลลูกคาและดูแลความสะอาดบริเวณราน

พนักงานครัว-ทําอาหาร ตามมาตรฐานที่กําหนด 

(อาหารประเภทสลัด สเตก)

OT ,เบี้ยขยัน ,คาที่พัก ,ทิป ,

ปรับเงินเดือน ,โบนัสประจําป 

8 บริษัท เมอรเซเดสเบนซ 
(ประเทศไทย) จํากัด

นายฉัตรชัย จริยะอังสนากุล (085 489 5612)

chatchai.jariyaungsanakul@mercedes-benz.com

นายประวิทย มวงอิ่ม (063 207 5915)

prawit.muang-im@mercedes-benz.com

อ.กิ๊ฟท (นภัสสรณ)  083 686 9924

vorrarat.k.ketkrai@mercedes-benz.com

เลขที่ 11/1 อาคารสาธรทาวเวอร ชั้น20 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 การขายยานยนตใหมชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคลรถกระบะรถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกันตําแหนงงาน อยูระหวางการพิจารณา - -

9 บริษัท พีเอช แคปปตอล จํากัด น.ส.มลิตะ (แลค) 0949136777

Malita.p@phthailand.com

เลขที่ 26/24-25 อาคารอรกานต  ชั้น 15  ซอยชิดลมถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330ประกอบกิจการ  รานอาหารและเครื่องดื่ม (พิซซา ฮัท)ผูจัดการรานฝกหัด / รายไดเฉลี่ย 12,000-15,000 บาทตอเดือนงานบริการ ดูแลรานอาหาร Pizza Hut ทุนการศึกษา

Incentive 

คาที่พัก 2000/คน (จนจบการศึกษา)

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจําป

ชุดพนักงานครบป

วันหยุดพักผอนประจําป

วันหยุดประจําสัปดาห

คูปองสวนลดซื้ออาหารของพนักงาน

10 บริษัท ซีอารซี ไทวัสด ุจํากัด คุณพันธุโสภิณ สุภาพพานิช (081-849-9361)

SuPansopin@chg.co.th 

02-103-3541 ตอเบอร 53533

คุณสุวดี จันทรลอย

ChSuvadee@chg.co.th 

02-103-3541 ตอเบอร 53490

เลขที่ 88/88 หมู 13 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540ธุรกิจคาปลีกเกี่ยวกับวัสดุกอสราง สินคาตกแตงบาน เครื่องใชไฟฟา ตําแหนงงาน อยูระหวางการพิจารณา - -

11 บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

คุณสม 0809604458

สุธิรา  062 018 2626 ,065-9866353

songkrod_s@toagroup.com

g.hrTalentAcquisition@toagroup.com

เลขที่ 31/2 หมู 3 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสีทาอาคาร และผลิตภัณฑสีและสารเคลือบผิวพนักงานขาย / อัตราเงินเดือน 10,080 บาท +commission + OTแนะนําผลิตภัณฑใหลูกคา จัดเรียงสินคา นับสตอก 

ดูแลความสะอาด

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,

ปรับเงินเดือนทุกป ,ตรวจสุขภาพ ,

ประกันชีวิต ,ชุดยูนิฟอรม



12 บริษัท สยามทาโก จํากัด คุณณัฐพล 061 994 5999

bunmee30@gmail.com

Hr.siamtaco@gmail.com

เลขที่ 26/34 อาคารอรกานต ชั้น 10 ซอยชิดลม  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การบริการดานอาหารในภัตตาคาร/รานอาหาร TACO BELL พนักงานบริการ /อัตราเงินเดือน 12,000 บาท ,

พนักงานครัว / อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

งานบริการ ดูแลรานอาหาร TACO BELL เงินโบนัสตามผลงาน

ตามขอตกลงของบริษัท

คาตอบแทนพิเศษ

ประกันสุขภาพ

คาทํางานลวงเวลา

คาใชจายในการเดินทาง

เบี้ยขยัน

13  บริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จํากัด คุณศิริยากรณ วงศหาญ 063-665-5420  
Siriyakorn_Won@flashexpress.com

เลขที่ 161 อาคารยูนิลีเวอรเฮาส ชั้นที่ 7 และ 8 

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

บริการดานโลจิสติกสจัดสงพัสดุ พนักงานรับสงพัสดุ/18,000-30,000 บาท ,

เจาหนาที่ประจําศูนยกระจายพัสดุ/14,000 บาท ,

พนักงานคลังสินคา/13,000บาท

ใหบริการรับ-สงพัสดุ ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ , 

Incentive(เงินพิเศษ)


