
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

พนกังานตดิจานส่งสญัญาณ 4 ช 20-40 ปี ม.6 305.-/ว. หจก.ใตฟ้้าเทเลคอม

จ าหน่ายอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม

ข1-075/1 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-315361

พนกังานขาย 2 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 305.-/ว. บจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชัน่

พนง.ธุรการ/บญัชี 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 305.-/ว. จ าหน่ายเครื่องใชส้  านกังาน

ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-312547

จป.วชิาชพี 1 ช/ญ 22 ปี ขึ้นไป ป.ตรี/อาชวีอนามยั 15,000.-/ด. บจก.โตโยตา้นครนายก

พนกังานขาย 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 305.-/ว. จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์

34 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-8631014

พนกังานตดิต ัง้หนา้งาน 10 ช 25 ปี ขึ้นไป ม.3 305.-/ว. บจก.ยูว-ีไวนิล

ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20 ปี ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ผลติเฟอรนิ์เจอร/์กรอบประตู หนา้ต่าง

90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-381988, 037-383157-160

ช่างยนต์ 2 ช/ญ 20 ปี ขึ้นไป ปวช./ช่างยนต ์ขึ้นไป 305.-/ว. บจก.นครนายกอซูีซุ เซอรว์สิเซลล์

ช่างผสมสี 2 ช/ญ 20 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ศูนยบ์ริการจ าหน่าย/ซ่อมยานยนต์

ช่างเคาะพ่นสี 2 ช/ญ 20 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 305.-/ว. 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พนง.ขบัรถยนต์ 2 ช 20 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 305.-/ว. ตดิต่อ 037-311038

ช่างท ัว่ไป 2 ช 20 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 305.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน จนัทร ์- เสาร ์ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00, หยุดวนัอาทติย์

ผูช่้วย RD พฒันาสนิคา้ 1 ช/ญ 20 ปี ขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,150.-/ด. บจก.แหนมดอนเมอืงเจริญศรีมารเ์ก็ตติ้ง

จนท.การตลาด 2 ช/ญ 30 ปี ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 15,000.-/ด. แปรรูปอาหารจากเน้ือสตัว ์

จนท.ฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ 22 ปี ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึ้นไป 8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

จนท.ควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 22 ปี ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 15,000.-/ด. ตดิต่อ 094-4833907

พนง.ขาย (ภาคเหนือ) 2 ช/ญ 28 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ขึ้นไป

พนง.ขบัรถขนส่ง (6 ลอ้, 10 ลอ้) 1 ช 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 305.-/ว.

พนกังานรา้นกาแฟ 3 ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 305.-/ว. ขึ้นไป บจก.เจริญกจิภณัฑ ์กรุป๊

สถาณีบริการน า้มนั/รา้นกาแฟ

37/23 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-8298470

คนสวน 2 ช 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 305.-/ว. บจก.บา้นนา รีสอรท์

โรงแรม/รีสอรท์

138-139 ม.13 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 095-9292594, 0943565563

เจา้หนา้ที ่QC 1 ช/ญ 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี 9,150.-/ด. บจก.แสงทองสหฟารม์

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม, ท่องเทีย่วประจ าปี, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น. เกษตร/ปศุสตัว ์

211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 092-3807771, 037-381112

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : สวสัดกิารพนกังาน, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, รกังานบริการ, มใีบขบัขีร่ถยนต,์ มมีนุษยสมัพนัธด์ี

ช่วงเวาท างาน 08.00-17.00 น.
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ทกุต าแหน่งหากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าลว่งเวลา, ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น.
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

9
ผูส้มคัรตอ้งมนี า้หนกั 50 กก. ขึ้นไป, และมส่ีวนสูง 150 ซม. ขึ้นไป

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดั ประจ ำเดือน ตุลำคม 2560

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : แจง้เขา้ประกนัสงัคม หลงัผ่านทดลองงาน 4 เดอืน, ผูส้มคัรตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม
1



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

พนง.แผนกคลงัสนิคา้ (กลอ่ง, สาร) 10 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก/เขยีนได)้ 310.-/ว. บจก.บ ีอาร ์เอฟ (ไทยแลนด)์

QA 10 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก/เขยีนได)้ 310.-/ว. แปรรูปอหาร

พนง.ฝ่ายผลติ 50 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก/เขยีนได)้ 310.-/ว. 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-618713, 037-618919

พนกังานท ัว่ไป 1 ช 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 305.-/ว. บจก.ไทยซมัมติโกลดเ์พรส

ผลติชิ้นส่วนยานยนต์

24 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-307999 (คุณดลฤทยั)

แมบ่า้น 1 ช/ญ บจก.โสภณ การด์ แอนด ์คลนีน่ิง

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 1 ช บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแมบ่า้นท าความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-9259856 (คุณสริาวชิญ)์

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 1 ช 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 450.-/ว. วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา

พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร 1 ช 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด. สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน

1 ม.6 ต.บงึศาล อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-349933-5

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดั ประจ ำเดือน ตุลำคม 2560

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

****************************************************************************
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สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าอาหาร, เบี้ยขยนั, ค่ารกัษาพยาบาล, ยูนิฟอรม์, รถรบั-ส่ง, ประกนัชวีติ, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี,

สหกรณ์, ค่ากะ, ค่าน า้มนั, โบนสัประจ าปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ช่วงเวลางาน 08.00-17.00 น.

12

20-55 ปี ไมจ่ ากดั 305.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย,์ ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, เงนิช่วยเหลอืในกรณีแต่งงานหรือเสยีชวีติ.

กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ชมรมฌาปนกจิสงเคราะห,์ ค่าแรงงออกทกุๆ 15 วนั ฯลฯ

10

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

มาใหบ้ริการรบัสมคัรงาน ณ ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 09.00-12.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ทีพ่กั, รถ รบั-ส่ง, ประกนัอบุตัเิหต,ุ โบนสั, เงนิคนืพกัรอ้น, ค่ากะเฉพาะกลางคนื 30 บาท

ค่าอาหารเฉพาะกลางคนื 8 บาท, กองทนุเงนิทดแทน, ค่าลว่งเวลา, ชดุท างาน (ซกัรีดฟร)ี, ค่าเยีย่มไข ้500 บาท, 

13



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

พนกังานขบัรถพ่วง 10 ช 20-50 ปี ไมจ่ ากดั 9,740.-/ด. บมจ.ทพีไีอ โพลนี

พนกังานขบัรถเดีย่ว 10 ช 20-50 ปี ไมจ่ ากดั 9,240.-/ด. ผลติปูนซเีมนตส์ าเร็จรูป

พนกังานขบัรถเครื่องจกัรกลหนกั 10 ช 20-50 ปี ไมจ่ ากดั 10,040.-/ด. 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย

พนง.ขบัรถด ัม้พ,์ มกิซ ์(มใีบขบัขี ่ท.2-4) 50 ช 20-50 ปี ไมจ่ ากดั 10,040.-/ด. จ.สระบรุี ตดิต่อ 036-358999

ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 20-30 ปี ปวส./ช่างซ่อมบ ารุงทกุสาขา 15,000.-/ด. บจก.ฟิวเจอร ์กรีนเนอร ์จี

พนง.ควบคุมเครื่องจกัร 2 ช 20-30 ปี ปวส./ช่างซ่อมบ ารุงทกุสาขา 15,000.-/ด. บริการดา้นไฟฟ้า

ผช.พนง.ควบคุมเครื่องจกัร 5 ช 20-40 ปี ม.3-ปวช. 308.-/ว. 155 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

วศิวกร 3 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี/วศบ. 25,000.-/ด. จ.ปราจนีบรุี 25140

เจา้หนา้ทีบ่ญัช/ีการเงนิ 3 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี/บญัช,ี การเงนิ 20,000.-/ด. ตดิต่อ 085-8352672, 085-8353971

จป.วชิาชพี 2 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี/ชวีอนามยัฯ 20,000.-/ด.

ผูจ้ดัการเขต 3 ญ 22-40 ปี ม.6-ป.ตรี 17,900.-/ด. บจก.เบทเตอรเ์วย์

จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค/บริโภค

442 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์02-9170000

เจา้หนา้ทีบ่ญัชอีาวุโส 1 ช/ญ 35 ปี ขึ้นไป ป.ตรี/บญัชี 20,000.-/ด. บจก.ท.ี.ซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรมฯ

หวัหนา้งานซ่อมบ ารุงระบบความเยน็ 1 ช/ญ 26-35 ปี ป.ตรี/ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 15,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติเครื่องดืม่

ปวส./คอมฯ, อเิลค็ฯ, 39 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 25150

โทรคมนาคม 037-239239 ต่อ 2687

พนกังานขบัรถ Forklift 5 ช 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 308.-/ว.+OT 089-6718716 (คุณวารี)

พนง.ควบคุมคุณภาพ 3 ญ 18-33 ปี ม.6 (วทิย-์คณิตย)์ 308.-/ว.+OT

พนง.รายวนัท ัว่ไป 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 308.-/ว.+OT

พนง.ขบัรถขนสนิคา้ 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 308.-/ว.

พนง.ฝ่ายผลติ (เขา้กะ) 50 ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 539.-/ว.

ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 2 ช 21-35 ปี ปวส./ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 12,000.-/ด. บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องกล 2 ช 21-35 ปี ปวส./เครื่องกล, ช่างยนต์ 12,000.-/ด. ผลติกระดาษคราฟท์

ม.3-ม.6, ปวช. 330-400.-/ว. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ปวส. 12,000.-/ด. ตดิต่อ 037-481966

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั 600.-/ด, ยูนิฟอรม์, ประกนัภยักลุม่, บา้นพกัฟรี (น า้+ไฟ ฟร)ี, โบนสัรายปี, ทกุต าแหน่ง

 หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, งานเลี้ยงประจ าปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช 18-35 ปี ม.3-ม.6 9,750.-/ด. บจก.สยามซานิทารี่แวร ์อนิดสัตรี้

สุขภณัฑ์

33/4 ม.2 ต.โคกแย ้อ.หนองแค

จ.สระบรุี ตดิต่อ 036-387221-8

5
พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) 3 ช/ญ 21-35 ปี

ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า และ พนง.ฝ่ายผลติตอ้งเขา้กะได ้

1

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าแรงตามระยะทาง, เบี้ยขยนั, เบี้ยพเิศษ, ค่าดูแลรถ, ค่ากะพเิศษ, ค่ารกัษาพยาบาล

ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา ค่ากะ เบี้ยขยนั เบี้ยพเิศษ, ทนุการศึกษาบตุร ปีละ 2 ครัง้, อาหารฟรีมื้อกลางคนื, รถรบั-ส่ง

หอพกัสวสัดกิาร งานเลี้ยงปีใหม,่ ซื้อสนิคา้ราคาพเิศษ กจิกรรมกฬีาส,ี กจิกรรมงานปีใหม,่ เงนิช่วยเหลอืต่างๆ

4

ช่างระบบสือ่สาร 2

6
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าครองชพี 750.-/ด., รถรบั-ส่ง 27 สาย, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, ค่าชิ้นงาน

ช่วงเวลาท างาน 07.30-16.30 น.

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดั ประจ ำเดือน ตุลำคม 2560

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

2

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, บางต าแหน่งสามารถเขา้กะได ้

3

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : สามารถขบัรถยนตไ์ด,้ ดูแลยอดขาย, โบนสัประจ าปี, มค่ีาคอมมชิช ัน่

ช 21-35 ปี 10,000.-/ด. ขึ้นไป



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

จนท.ฝ่ายขาย (สาขานครนายก) 10 ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000.-/ด. บจก.ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร์

จนท.ธุรการ (สาขานครนายก) 2 ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,000.-/ด. ทีป่รึกษาดา้นประกนัภยัและการเงนิ

660/6 ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20130

ตดิต่อ 094-9299959 (คุณสุหรรษา)

คุมเครื่องฝ่ายผลติ 3 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 308.-/ว. หรือ 9,500ด. บจก.อนิเตอร ์อสิเทริน์ฯ

ผลติแผ่นและกลอ่งกระดาษ

69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง

จ.ปราจนีบรุี ตดิต่อ 037-210946

พนง.คุมเครื่องจกัร NC/CNC 10 ช 20 ปี ขึ้นไป ปวส. 11,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.สยามสตลีทาวเวอร์

QC 10 ช/ญ 20 ปี ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 11,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติโครงสรา้งเหลก็

พนกังานท ัว่ไป จ านวนมาก ช 20 ปี ขึ้นไป ป.6-ปวช. 320.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

ช่างซ่อมบ ารุง/ช่าง PM เครื่องจกัร (ปสก. 3 ปี) 1 ช 20 ปี ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,000-15,000.-/ด. บจก.เมโทร อนิดสัเตรียล ปารค์

เจา้หนา้ทีค่วบคุมเครื่องจกัร 2 ช 20 ปี ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,000-12,000.-/ด. อตุสาหกรรมแปรรูปไม ้

พนกังานขบัรถบรรทกุ 2 ช 23 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 308.-/ว. 88 ม.1 ต.บางเดชะ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

พนกังานฝ่ายผลติ 3 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 308.-/ว. ตดิต่อ 037-454022-3 (คุณเกรียงไกร)

พนกังานขาย ปวส.-ป.ตรี 11,000.-/ด. บจก.ฟู้ดสตาร์

พนกังานผูช่้วยท ัว่ไป ปวช.-ปวส. 10,000.-/ด. ผลติน า้ดืม่ผลไม ้

58 ม.6 ต.ตลาดจนิดา

อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตดิต่อ 034-981335-40

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช 18-29 ปี ม.6 ขึ้นไป 308.-/ว. บจก.เวลิล์แคร ์เซอรว์สิ

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร

ตดิต่อ 098-2578893 (คุณสงดั)

089-9197517 (คุณซง้)

 089-9195002 (คุณมกุ)

081-6893644 (คุณเดยี)

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดั ประจ ำเดือน ตุลำคม 2560

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

12

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มคีวามรูพ้ื้นฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขยีนได)้, สูง 160 ซม. ขึ้นไป, สามารถท างานเป็นกะได ้

อายุ 18-20 ปี (ไมเ่กณฑท์หาร -สมคัรได-้), อายุ 20-29 ปี ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ หรือ จบ ร.ด.ปี 3 

11

2 ช 18 ปี ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ลกัษณะงาน เป็นหน่วยรถกระจายสนิคา้เงนิสดไปตามจงัหวดัต่างๆ เช่น นครนายก หรือจงัหวดัอืน่ๆ,

พกัโรงแรมทีท่างบริษทัจดัเตรียมไว ้(มค่ีาทีพ่กัและเบี้ยเลี้ยงให)้, พนักงำนขำย ค่าทีพ่กั+เบี้ยเลี้ยง 500.-/ว.,

พนักงำนผูช่้วยท ัว่ไป ค่าทีพ่กั+เบี้ยเลี้ยง 250.-/ว., ท างาน 08.00-17.00 น.(หลงั 17.00 น. เดนิทางเขา้ทีพ่กั),

มค่ีาใชจ่้ายก่อนเขา้ท างาน เป็นค่าตรวจสุขภาพ

ขบัรถบรรทกุตอ้งมใีบขบัขี,่ สามารถท างานเป็นกะได ้

7

8

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าคอมฯ, ค่าน า้มนั, ค่าเป้าหมาย, ประกนัสงัคม, กองทนุเงนิกูย้มื, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ทนุการศึกษา

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างานจนัทร-์เสาร,์ โบนสัประจ าปี, ปรบัเงนิประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ค่าลว่งเวลา, ประกนัสงัคม

เงนิช่วยเหลอื, ชดุยูนิฟอรม์, ท างาน จนัทร-์เสาร,์ หยุด เสาร ์เวน้ เสาร์

10

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, หอพกั, โบนสั, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ยูนิฟอรม์, ปรบัค่าแรงประจ าปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระ-

ทางการทหารแลว้

 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร

9

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-ส่ง (ถงึบริเวณตลาดบา้นนา), จดัเลี้ยง, โบนสัประจ าปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี


