
พนักงานบริการส่งอาหาร / 100 ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ  - ชุดยูนิฟอร์มฟรีและกล่องส่งอาหาร / 

ส่งพัสดุ    มีเงินพิเศษเพ่ิมเติม
 - ฟรีเครดิตส าหรับรับงานเม่ือสมัครคร้ังแรก
***ปฏิบัติงาน 10.00 - 19.00 น.

พนักงานส่งอาหาร 100 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด  - โบนัสประจ าวัน/รายได้ตามออเดอร์
 - ประกันอุบัติเหตุ

 - มีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ส่วนตัว
 - มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์

การสมัคร
 - วันจันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์รับสมัครสาขานครราชสีมา
 - เอกสาร >> บัตรประจ าตัวประชาชน , สมุดบัญชีธนาคาร , เล่มจดทะเบียนรถ , พรบ.รถท่ียังไม่หมดอายุ
***ไม่เคยเป็นผู้ต้องคดีอาญามาก่อน

พนักงานส่งอาหาร 100 ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัด  - รายได้ตามออเดอร์ และข้ึนอยู่กับจ านวน
   ลูกค้าและระยะทาง
   (โดยเฉล่ีย 500 บาท/วัน)

 - มีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ส่วนตัว
 - มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์

2. GRAB (บริษัท แกร๊บแท็กซ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด  กิจการ : ธุรกิจบริการส่งคน/ส่งพัสดุ/ส่งอาหาร
   ท่ีต้ัง : 49/5 ช้ัน 3 ถ.บุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร. 065 274 8751

3. บริษัท เดลิเวอร่ี ฮีโร่ (ไทยแลนด์) จ ากัด (ฟู้ดแพนด้า)  กิจการ : บริการส่งอาหาร
   ท่ีต้ัง : 22/2 ถ.มิตรภาพ ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร. 063-4943853

1. LINEMAN  (หกจ.ไลน์แมนเน็ทเวอร์ค)  กิจการ : บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ
   ท่ีต้ัง : 2966/421 ถ.เดชอุดม  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร. 0 2026 3963 (ส านักงานใหญ่)

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ

ประจำเดือนมกราคม 2564

เงื่อนไข/สวัสดิกำร และค่ำจ้ำง



ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ

ประจำเดือนมกราคม 2564

เงื่อนไข/สวัสดิกำร และค่ำจ้ำง

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ 50 หญิง 20-50 ปี ป.6 ข้ึนไป  - ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน หรือ โรงพยาบาล
   ท้ังผู้สูงอายุท่ีสามารถดูแลตนเองได้ และ
   ผู้สูงอายุท่ีป่วยติดเตียง
 - มีการอบรมให้ความรู้ก่อนเร่ิมงาน
 - ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาทข้ึนไป
 - มีค่าล่วงเวลา , โบนัส และสวัสดิการอ่ืนๆ

พนักงานท าความสะอาด 50 หญิง 18-50 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ  - บุคลิกภาพเรียบร้อย รักความสะอาด

(รายช่ัวโมง)  - มีบุคคลค้ าประกันการท างาน

***ปฏิบัติงานรายช่ัวโมง แบบไป-กลับ เร่ิมต้นท่ี 4 ช่ัวโมงต่องาน  - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้สะดวก

มีค่าเดินทางให้ 50 บาทต่อเคส  - ค่าจ้างช่ัวโมงละ 65 บาท

ผู้ช่วยผู้จัดการ 10 ช/ญ 20-45 ปี ปวส. ข้ึนไป  - บริหารงานขาย/ขยายทีมงาน/ฝึกอบรม/
   จัดกิจกรรม ก ากับดูแลฝ่ายขาย/SRTMS
 - ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.

***มีโบนัสรายไตรมาส/รายปี    หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

พนักงานตัด-เสียบช้ินส่วนไก่ 50 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ  - สามารถท างานได้แบบครอบครัว

(ค่าจ้างเหมา ประมาณ 350-600 บาท/วัน)    (สามี-ภรรยา หรือ ญาติพ่ีน้อง)
 - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ มีสอนงานให้
 - สามารถท างานในห้องเย็น 12-14 องศาได้

   ท่ีต้ัง : 1186/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร. 0 4407 2296
4. บริษัท จีเอ็นเอเอส เนอร์ซ่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  กิจการ : บริการดูแลผู้สูงอายุ

   ท่ีต้ัง : 200 ม.2 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  โทร. 098-1012258 , 044-000232
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหมิตร ฟูดส์ (แพลนท์ 2)  กิจการ : ช าแหละช้ินส่วนไก่ และผลิตไก่เสียบไม้ส่งออก

   ท่ีต้ัง : 116/1-2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร. 081-9171644 (คุณทอม)

5. บริษัท ไวท์ ไบร์ท จ ากัด  กิจการ : บริการท าความสะอาด
   ท่ีต้ัง : 235 ถ.มิตรภาพ ซอย 15  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0 4400 1428 , 080-0648145

6. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  กิจการ : ประกันภัย/ประกันชีวิต


