เกีย่ วกับเรา Jobthaiweb.com
 เปิ ดดำเนินกำรมำ กว่ า 14 ปี โดยจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546
 ติดอันดับต้ น (TOP 3 ) ของเว็บไซต์ หางานในประเทศไทย (จัดอันดับโดย

ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย)

 มีผเู ้ ข้ำชมต่อวันถึงวันละ 30,000 – 40,000 คนต่ อวัน / Page views กว่ำ 400,000 หน้ำต่อวัน
 มีฐำนข้อมูลผู้สมัครงาน มากกว่ า 450,000 ฉบับ มีผสู ้ มัครงำนฝำกประวัติเข้ำมำใหม่ มากกว่ าวันละ 500 ฉบับ
 มีกำรประชำสัมพันธ์ในหลำยๆสื่ อ เช่น Google.com , Sanook.com , หนังสื อพิมพ์ , ตลำดนัดแรงงำน ฯลฯ
 ติดหน้ าแรกของทุก keyword ทีเ่ กีย่ วกับงาน ของ Search Engine อันดับ 1 Google.com เช่น หำงำน งำนมำใหม่
 รองรับด้วยระบบ Server คุณภำพสูง เจ้ าหน้ าทีด่ ูแลตลอด 24 ชั่ วโมง ไม่มีปัญหำกำรเข้ำชมเว็บไซต์
 มีระบบ Support ลูกค้ำ สอบถำมข้อมูลได้ตลอด 02-810-8300 (เวลาทาการ) 085-821-3121 (24 ชั่ วโมง)

ตัวอย่างบริษัทชั้นนา ทีใ่ ช้ บริการกับเรา

สิ่งทีท่ ่ านจะได้ รับ
-

มีหน้ำ Homepage เป็ นของบริษทั ท่ านเอง สำมำรถใส่ขอ้ มูลได้ไม่จำกัด
สำมำรถใส่ภำพในหน้ำ Homepage ได้ อำทิ ภำพผลิตภัณฑ์ / ภำพบริ ษทั / แผนที่ /โลโก้ เพื่อให้หน้ำประกำศของท่ำนสวยงำม
น่ำสนใจมำกยิง่ ขึ้น
สำมำรถใส่ Website บริ ษทั เพื่อเพิ่ม Traffic ให้กบั เว็บไซต์บริ ษทั ของท่ำน

-

ตาแหน่ งงาน สำมำรถ เพิ่ม / ลบ / แก้ไข / ปิ ด-เปิ ดประกำศงำน ได้ ไม่ จากัด ตลอด 24 ชัว่ โมง
ค้ นหาประวัติผ้ สู มัครงานได้ ไม่ จากัด ตลอด 24 ชัว่ โมง
บริการเลขาส่ วนตัว ฟรี ในกำรลงประกำศรับสมัคร ทั้งกำรลงข้อมูลบริ ษทั / ตำแหน่งงำน / จัดทำภำพ / เพิ่มโลโก้ / เพิ่มแผนที่

-

โดยเจ้ำหน้ำที่ เพียงท่ำนโทรแจ้ง / ส่ง Email / ส่งแฟกซ์
ระบุพิกดั ของบริ ษทั โดยระบบแผนที่ Google Map
ตำแหน่งงำนของท่ำนจะถูกส่งตรงไปยัง E-mail ผูส้ มัครทุกรำยในฐำนข้อมูล
มีระบบส่งใบสมัครงำนไปยัง E-mail ของท่ำนแบบ Realtime เมื่อมีผสู ้ มัครงำน Online
เมนูกำรค้นหำใบสมัครงำน ใช้งำนง่ำย หรื อหำกต้องกำรค้นแบบละเอียด ก็สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมต้องกำร
ติดต่อผูส้ มัครงำนได้ทนั ที ทั้งแบบออนไลน์ / ส่ง Email / โทรศัพท์

-

บริ กำร Update ตาแหน่ งงานอัตโนมัติ โดยระบบ / หรื อสำมำรถ Update เองได้ตำมต้องกำร
สำมำรถเลือกรับสมัครได้หลำยวิธี ทั้งรับทำง Online ผ่ำน Jobthaiweb.com / รับทำง Email / หรื อวิธีอื่นๆ
มีเมนูกำรใช้งำนที่ใช้งำนได้สะดวก ง่ำย พร้อมระบบนัดสัมภำษณ์แบบ Onlineและฟังก์ชนั่ อื่นๆ อีกมำกมำย

-

มีเจ้ำหน้ำที่ Support ช่วยเหลือ ให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

-

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ 02-810-8300, 085-821-3121 โทรสาร 02-810-8301

ขอเสนอ โปรโมชั่นพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน 2018
ระยะเวลา

ลงตาแหน่ งงาน

ไม่จำกัด

1 ปี 6 เดือน

ราคา

ชาระสุ ทธิ

5,990

+ vat7% 6,409.30

สื บค้นใบสมัคร

ไม่จำกัด

1 Year Package ระยะเวลา 1 ปี สุ ดคุ้ม
Package

1YEAR (5P)
1YEAR (20P)
1YEAR (unlimited)

ระยะเวลำ

ลงตำแหน่งงำน

สื บค้นใบสมัคร

รำคำ

ชำระสุทธิ

1 ปี ฟรี 3 ด.

5

ไม่จำกัด

2,990

+ vat7% 3,199.30

1 ปี ฟรี 3 ด.

20

ไม่จำกัด

3,290

+ vat7% 3,520.30

1 ปี ฟรี 3 ด.

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

3,590

+ vat7% 3,841.30

Promotion รายเดือน แถมฟรี เท่ าตัว
ระยะเวลา

โปรโมชั่น

15 วัน

เดือน
2 เดือน
3 เดือน
1

แถมฟรี 1 เดือน
แถมฟรี 2 เดือน
แถมฟรี 3 เดือน

ประกำศงำน / สื บค้นใบสมัคร ไม่จำกัด

ลงตาแหน่ งงาน
ไม่จำกัด

สื บค้ นใบสมัคร
ไม่จำกัด

ราคา

ชาระสุ ทธิ

500

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

900

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

1,500

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

2,000

+ vat7% 535
+ vat7% 963
+ vat7% 1,605
+ vat7% 2,140

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ 02-810-8300, 085-821-3121 โทรสาร 02-810-8301

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก / ต่ ออายุสมาชิ ก
1. เลือก Package และ ลงทะเบียน ดำเนินกำรได้ 3 วิธี (ต่ ออายุสมาชิ ก ไม่ ต้องลงทะเบียนใหม่ )
- ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ Online www.jobthaiweb.com/price.php หรื อ E-mail : sales@jobthaiweb.com
- ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ แจ้งข้อมูลบริ ษทั และรำยละเอียดต่ำง ๆ ได้ที่ 02 810 8300 , 085 821 3121
- ลงทะเบียนทางโทรสาร (FAX) กรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์ม แล้วแฟกซ์มำที่ 02 810 8301
2. ชาระค่ าโฆษณา เลือกชำระได้ 3 วิธี
- โอนผ่านธนาคาร / สั่งจ่ ายเช็ค ที่ทำกำรสำขำธนำคำร / ตู ้ ATM / Internet Banking / Phone Banking
ชื่ อบัญชี บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั่น จากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร
สาขา
เลขทีบ่ ัญชี
ซีคอน บำงแค
051 - 0 - 32424 - 7
กรุ งเทพ

-

กสิ กรไทย

ซีคอน บำงแค

034 - 2 - 97610 - 7

กรุ งศรี อยุธยำ

ซีคอน บำงแค

289 - 1 - 46732 - 8

ไทยพำณิ ชย์

ซีคอน บำงแค

232 - 2 - 20466 - 7

กรุ งไทย
ทหำรไทย

ซีคอน บำงแค
ซีคอน บำงแค

183 - 0 - 19648 - 0
138 - 2 - 71224 - 6

ชาระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ได้ที่ www.jobthaiweb.com/cr
ชาระผ่านเคาน์ เตอร์ หรื อบริษัทรับชาระเงิน โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่ www.jobthaiweb.com/cr

3. ยืนยันการชาระเงิน แจ้งรำยละเอียดกำรชำระเงิน และ ชื่อบริ ษทั / Username ได้ 3 ช่องทำง
- แจ้ งทางโทรศัพท์
หมำยเลข 02 810 8300 , 085 821 3121
- แจ้ งทางอีเมล์
sales@jobthaiweb.com
- ส่ งหลักฐานทางแฟกซ์
หมำยเลข 02 810 8301

** สามารถใช้ งานได้ ทนั ที หลังจากยืนยันการชาระเงินค่ ะ **
เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี จัดส่งทำงไปรษณี ย ์
กำรชำระค่ำโฆษณำรำคำตั้งแต่ 1,000 บำทขึ้นไป สำมำรถหัก ณ.ที่จ่ำย ได้ 2% (ค่ำโฆษณำ) ในนำม
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหำนคร 10160
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี 0105553027232
** กรุ ณำส่งใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย (ตัวจริ ง) มำตำมที่อยูข่ ำ้ งต้นค่ะ **

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ 02-810-8300, 085-821-3121 โทรสาร 02-810-8301

สำหรับสมัครทำง Fax หรื อ Email ส่ วนที่ 1
แบบฟอร์ มการสมัคร
ชื่อ-สกุล (ผูร้ ับผิดชอบกำรดำเนินกำร)
ชื่อ บริ ษทั , ห้ำงร้ำน , องค์กร
ลักษณะประเภทของธุรกิจ :
(อธิบำยอย่ำงละเอียด)
ที่ต้ งั :
( สำนักงำน สำหรับกำรรับสมัคร )
E - mail
โทรศัพท์
โทรสำร
Username (รหัสผูใ้ ช้)

............................................ a - z , 0 - 9 ตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป

Password (รหัสผ่ำน)

............................................ a - z , 0 - 9 ตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป

ข้อมูลสำหรับออก ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(ในกรณี ที่ไม่ตรงกับข้อมูลข้ำงต้น)
ระยะเวลา
1 ปี 6

เดือน

1Y5P
1Y20P
1Y
unlimited
15 วัน
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน

Promotion

ลงตาแหน่ งงาน

สื บค้นใบสมัคร

ราคา

ชาระสุ ทธิ

+ Logo+ Banner
+ Gift Voucher 500.หรื อ รั บวันอีก 6 เดือน

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

5,990

+ vat7%

6,409.30

3,199.30

ฟรี 3 เดือน
ฟรี 3 เดือน
ฟรี 3 เดือน

5
20

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

2,990
3,290

+ vat7%
+ vat7%

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

3,590

+ vat7%

3,841.30

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

500

+ vat7%
+ vat7%
+ vat7%
+ vat7%

535

แถมฟรี 1 เดือน
แถมฟรี 2 เดือน
แถมฟรี 3 เดือน

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

+ vat7%
+ vat7%

535

900
1,500
2,000

3,520.30

963
1,605
2,140

Option เพิม่ เติม
Logo
Banner

ตลอดระยะเวลาแพ็คเกจ
ตลอดระยะเวลาแพ็คเกจ

500
1,000

ยอดรวม
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ 02-810-8300, 085-821-3121 โทรสาร 02-810-8301

.................

1,070

+vat7% ………

สำหรับสมัครทำง Fax หรื อ Email ส่ วนที่ 2
รายละเอียดตาแหน่ งงาน
ชื่อตำแหน่งงำน
จำนวน (อัตรำ)
ระดับเงินเดือน
ลักษณะของงำน (อธิบำย)

คุณสมบัติผสู ้ มัคร
1……………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………
.
3……………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………….
6……………………………………………………………………………………….
7……………………………………………………………………………………….
8……………………………………………………………………………………….
9………………………………………………………………………………………..

วิธีรับสมัคร
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

เก็บใบสมัครไว้ใน Inbox ของ Jobthaiweb.com
รับทำง E-mail Address …………………………………..
สมัครทำงไปรษณี ย ์ หรื อด้วยตนเอง
โทรศัพท์สอบถำม เพื่อนัดสัมภำษณ์

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ 02-810-8300, 085-821-3121 โทรสาร 02-810-8301

สำหรับสมัครทำง Fax หรื อ Email ส่ วนที่ 3
หลักฐานการชาระเงิน

สำเนำใบโอนเงิน Pay-In Slip

หรื อแจ้ งรายละเอียดการโอนเงิน
-

วันที่โอน
เวลำกำรโอน
ชื่อธนำคำร
จำนวนเงิน

............/............./.............
.......................................น.
.......................................สำขำ ......................................
........................................บำท

ท่ำนสำมำรถส่งข้อมูล เอกสำรส่วนที่ 1, 2 และ 3 มำได้ที่
- เบอร์แฟกซ์ 02 810 8301 หรื อ
- ส่ง E-mail มำที่ sales@jobthaiweb.com
หลังจำกได้รับข้อมูลบริ ษทั ตำแหน่งงำน และเอกสำรกำรชำระเงิน เปิ ดการใช้ งานได้ ทันทีค่ะ (เจ้ำหน้ำที่โทรแจ้งเปิ ดใช้งำน)

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center 02 810 8300
JOBTHAIWEB.COM
By Thaiweb Corporation Co.,Ltd.
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