เกีย วกับเรา Jobthaiweb.com








เปิ ดดําเนินการมา กว่ า 15 ปี โดยจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการสื ออิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั$งแต่ ปี พ.ศ. 2546
ติดอันดับต้ น (TOP 3 ) ของเว็บไซต์ หางานในประเทศไทย (จัดอันดับโดย ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย)
มีผเู ้ ข้าชมต่อวันถึงวันละ 30,000 – 40,000 คนต่ อวัน / Page views กว่า 400,000 หน้าต่อวัน
มีฐานข้อมูลผู้สมัครงาน มากกว่ า 600,000 ฉบับ มีผสู ้ มัครงานฝากประวัติเข้ามาใหม่ มากกว่ าวันละ 600 ฉบับ
ติดหน้ าแรกของทุก keyword ทีเ8 กีย8 วกับงาน ของ Search Engine อันดับ 1 Google.com เช่น หางาน สมัครงาน งานมาใหม่
รองรับด้วยระบบ Server คุณภาพสูง เจ้ าหน้ าทีด8 ูแลตลอด 24 ชั8วโมง ไม่มีปัญหาการเข้าชมเว็บไซต์
มีระบบ Support ลูกค้า สอบถามข้อมูลได้ตลอด 02-810-8300 (เวลาทําการ) 085-821-3121 (24 ชั8วโมง)

ตัวอย่ างบริษัทชัQ นนํา ทีใ8 ช้ บริ การกับเรา

สิทธิประโยชน์ สําหรับสมาชิกทุก Packages
สามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลเกียวกับองค์กรได้ 24 ชัว โมง
สามารถเพิม/ลบ/แก้ไข/update ตําแหน่งงาน ได้ ไม่ จาํ กัด ตลอด 24 ชัว โมง
สามารถค้นหาผูส้ มัครงานได้ ไม่ จาํ กัด ตลอด 24 ชัว โมง
สามารถเข้าดูรายละเอียดผูส้ มัครงาน ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ การศึกษา ความสามารถต่าง ๆ ได้ และสามารถนัดสัมภาษณ์ได้แบบ Online
ส่งใบสมัครงาน Resume ตรงไปยัง Mail ของคุณทุกวัน
ตําแหน่งงานของคุณจะถูกส่งตรงไปยัง Mail ผูส้ มัครทุกรายในฐานข้อมูลของเราทั$งหมด ทีมีมากกว่า 600,000 ราย
มีหน้า homepage เป็ นของบริ ษทั ท่านเอง แบบสําเร็ จรู ป สามารถ ใส่ ภาพ /โลโก้ / แผนที ตกแต่งหน้าเว็บ ได้ดว้ ยตนเอง ผ่านระบบ
คอนโทรลของ Jobthaiweb.com
 บริ การ update เลือนตําแหน่งงานอัตโนมัติ และ ท่านสามารถเข้าระบบมาเพืออัพเดทเลือนตําแหน่งงานได้ ทุกวัน ทุกเวลาตามต้องการ
 เชือมต่อกับ Facebook ทําให้สามารถติดต่อผูส้ มัครงาน และรู ้จกั life style ของผูส้ มัครงานรายนั$นๆได้มากขึ$น
 สามารถติดต่อผ่านโปรแกรม Line ฟรี ทําให้สะดวกในการนัดหมายสัมภาษณ์ผูส้ มัครงาน และติดตามผลได้ดีกว่า SMS ด้วย
เพิมช่องทางการประกาศงาน สามารถประกาศงานใน JobMoBi.com ได้ ฟรี









บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชัน จํากัด เลขที 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ .2-810-8300, .34-356-7656 โทรสาร .2-810-8301

ขอเสนอ โปรโมชั8นพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน
ระยะเวลา

ลงตําแหน่ งงาน

สื บค้ นใบสมัคร

ราคา

ชําระสุ ทธิ

1 ปี 6 เดือน

ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด

5,990

+ vat7%

6,409.30
409.30

โปรโมชั8น รายปี ชําระครัQงเดียว
ระยะเวลา

ลงตําแหน่ งงาน

สื บค้ นใบสมัคร

ราคา

ชําระสุ ทธิ

1 ปี ฟรี 3 เดือน

ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด

3,590

+ vat7%

3,841.30

โปรโมชั8น รายเดือน แถมฟรี ! เท่ าตัว
ระยะเวลา

โปรโมชั8น

15 วัน

ลงตําแหน่ งงาน

สื บค้ นใบสมัคร

ราคา

ชําระสุ ทธิ

ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด

500

+ vat7%

535

1 เดือน

แถมฟรี 1 เดือน

ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด

900

+ vat7%

963

2 เดือน

แถมฟรี 2 เดือน

ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด

1,500

+ vat7%

1,605

3 เดือน

แถมฟรี 3 เดือน

ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด

2,000

+ vat7%

2,140

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชัน จํากัด เลขที 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ .2-810-8300, .34-356-7656 โทรสาร .2-810-8301

ขัQนตอนการสมัครสมาชิ ก / ต่ ออายุสมาชิ ก และ ชํ าระค่ าบริการ
1. เลือก Package (ต่ ออายุสมาชิ ก ไม่ ต้องลงทะเบียนใหม่ )
เลือกประเภทบริ การทีตอ้ งการใช้บริ การ หรื อ สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที 08-5821-3121 (24 ชม. ทุกวัน) ,
02-810-8300 (จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17.30 น.) หรื อ

: @jobthaiweb (มี @ ด้วย)

2. วิธีลงทะเบียน
 ลงทะเบียน online http://www.jobthaiweb.com/companyregister/form.php
 ลงทะเบียนผ่าน Email คลิกเพือดาวน์โหลดใบเสนอราคา + แบบฟอร์มการสมัครใช้บริ การ
เลือกโปรโมชัน ที ท่านต้องการ พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดของบริ ษทั เช่น ชื อบริ ษทั ที อยู่ email หมายเลขโทรศัพท์ ลงใน
แบบฟอร์ม แล้วส่งรายละเอียดทั$งหมด มาที sales@jobthaiweb.com (ฝ่ ายขาย) ทางทีมงานจะทําการลงทะเบียนออนไลน์ให้ทนั ที
 ลงทะเบียนทางแฟกซ์ โดยส่งรายละเอียดมาทีหมายเลข 02-810-8301
3. ชําระค่ าบริการ
- การชําระด้วยเงินสด / เงินโอน / เช็ค ผ่าน ธนาคารพาณิ ชย์ / ตู ้ ATM 6 ธนาคาร
ชือบัญชี บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั8น จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร

-

สาขา

เลขทีบ8 ัญชี

กรุ งเทพ

ซีคอน บางแค

051 - 0 - 32424 - 7

กสิ กรไทย

ซีคอน บางแค

034 - 2 - 97610 - 7

กรุ งศรี อยุธยา

ซีคอน บางแค

289 - 1 - 46732 - 8

ไทยพาณิ ชย์

ซีคอน บางแค

232 - 2 - 20466 - 7

กรุ งไทย
ทหารไทย

ซีคอน บางแค

183 - 0 - 19648 - 0

ซีคอน บางแค

138 - 2 - 71224 - 6

ชําระด้วยบัตรเครดิต

http://www.jobthaiweb.com/credit_pay.php

สามารถใช้งานได้อตั โนมัติ

4. ยืนยันการชําระเงิน (ระบุชือบริ ษทั / Username) ได้ 4 ช่องทาง
- โทรแจ้ ง :
085-821-3121 / 02-810-8300
- Line :
@jobthaiweb
- Email :
payment@jobthaiweb.com
- Fax :
02-810-8301
** สามารถใช้ งานได้ ทนั ที หลังจากยืนยันการชําระเงินค่ ะ **
5. เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จัดส่งทางไปรษณี ย ์
การชําระค่าโฆษณาราคาตั$งแต่ 1,000 บาทขึ$นไป สามารถหัก ณ.ทีจ่าย ได้ 2% (ค่าโฆษณา) ในนาม
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชั8น จํากัด (สํานักงานใหญ่ )
เลขที 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 10160
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105553027232
** กรุ ณาส่งใบหักภาษี ณ ทีจ่าย (ตัวจริ ง) มาตามทีอยูข่ า้ งต้นค่ะ **
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชัน จํากัด เลขที 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ .2-810-8300, .34-356-7656 โทรสาร .2-810-8301

สําหรับสมัครทาง Fax หรื อ Email ส่ วนที8 1
แบบฟอร์ มการสมัคร
ชือ-สกุล (ผูร้ ับผิดชอบการดําเนินการ)
ชือ บริ ษทั , ห้างร้าน , องค์กร
ลักษณะประเภทของธุรกิจ :
(อธิบายอย่างละเอียด)
ทีต$ งั :
( สํานักงาน สําหรับการรับสมัคร )
E - mail
โทรศัพท์
โทรสาร
Line ID :
Website

http://

Username (รหัสผูใ้ ช้)

............................................ a - z , 0 - 9 ตั$งแต่ 4 ตัวขึ$นไป

Password (รหัสผ่าน)

............................................ a - z , 0 - 9 ตั$งแต่ 4 ตัวขึ$นไป
Password ทีควรหลีกเลียง : เหมือนกับ Username , หมายเลขโทรศัพท์,
ง่ายต่อการคาดเดา เช่น 123456, 000000

ข้อมูลสําหรับออก ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
(ในกรณี ทีไม่ตรงกับข้อมูลข้างต้น)
ระยะเวลา
1 ปี 6

เดือน

1 ปี

Promotion

ลงตําแหน่ งงาน

สื บค้ นใบสมัคร

ราคา

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

ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด

5,990

+ vat7%

ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด

ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด
ไม่จาํ กัด

3,590

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

แถมฟรี 3 เดือน

15 วัน
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน

แถมฟรี 1 เดือน
แถมฟรี 2 เดือน
แถมฟรี 3 เดือน

500
900
1,500
2,000

ชําระสุ ทธิ

6,409.30

3,841.30
535
963
1,605
2,140

Option เพิม8 เติม
Logo
Banner

500

ตลอดระยะเวลาแพ็คเกจ
ตลอดระยะเวลาแพ็คเกจ

1,000

ยอดรวม
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชัน จํากัด เลขที 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ .2-810-8300, .34-356-7656 โทรสาร .2-810-8301

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

+ vat7%
+ vat7%

535
1,070

+vat7% ………

สําหรับสมัครทาง Fax หรื อ Email ส่ วนที8 2
รายละเอียดตําแหน่ งงาน
ชือตําแหน่งงาน
จํานวน (อัตรา)
ระดับเงินเดือน
ลักษณะของงาน (อธิบาย)

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

วิธีรับสมัคร
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

เก็บใบสมัครไว้ใน Inbox ของ Jobthaiweb.com
รับทาง E-mail Address …………………………………..
ติดต่อทาง Line ID : ……….……………………………...
สมัครทางไปรษณี ย ์ หรื อด้วยตนเอง
โทรศัพท์สอบถาม เพือนัดสัมภาษณ์

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ ปอเรชัน จํากัด เลขที 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ .2-810-8300, .34-356-7656 โทรสาร .2-810-8301

สําหรับสมัครทาง Fax หรื อ Email ส่ วนที8 3
หลักฐานการชําระเงิน

สําเนาใบโอนเงิน Pay-In Slip

หรื อแจ้ งรายละเอียดการโอนเงิน
-

วันทีโอน
เวลาการโอน
ชือธนาคาร
จํานวนเงิน

............/............./.............
.......................................น.
.......................................สาขา ......................................
........................................บาท

ท่านสามารถส่งข้อมูล เอกสารส่วนที 1, 2 และ 3 มาได้ที
- เบอร์แฟกซ์ 02 810 8301 หรื อ
- ส่ง E-mail มาที sales@jobthaiweb.com
หลังจากได้รับข้อมูลบริ ษทั ตําแหน่งงาน และเอกสารการชําระเงิน เปิ ดการใช้ งานได้ ทันทีค่ะ (เจ้าหน้าทีโทรแจ้งเปิ ดใช้งาน)

สอบถามข้อมูลเพิมเติม

Call Center 02 810 8300
JOBTHAIWEB.COM
By Thaiweb Corporation Co.,Ltd.
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เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105553027232

โทรศัพท์ .2-810-8300, .34-356-7656 โทรสาร .2-810-8301

