
1

Suporn Thammasorn

43 M.1 T.Banthad A.Kaengkoi, Saraburi 18110

ID: 3190200550202

Office Jobpattaya Online :165/3 M.6 T.Nongprue A.Banglamung Chonburi 20150

Tel./Fax. 033-087014, 087-1463295, 089-9353340

Website:www.jobpattaya.net, Email: info@jobpattaya.net, jobpattaya.net@gmail.com

เลขที ่64/A001

เรยีน/Attn:   
 ผูป้ระกอบการ
(Employer)

จ านวนงาน

Position(s) 1 Month 2 Months 3 Months 6 Months 12 Months

COPPER 1 500 900 1,200 2,400 -

SILVER 2 900 1,700 2,400 4,700 6,800

GOLD 3 1400 2,400 3,400 5,300 7,400

PLATINUM Unlimited 1,500 2,500 3,500 5,500 9,900

RESUME คน้ประวตั ิ

LOGO ตรา/โลโก ้

MAP แผนที่

BANNER แบนเนอรห์นา้เว็บ

BANNER ขนาด 292x60 900 1,600 2,300 4,000 7,000

JobPattaya Online จ็อบพทัยา ออนไลน ์หากมขีอ้สงสยัใด ๆ โปรดโทรสอบถามที ่089-9353340

 ใบเสนอราคา
(Quotation)

แพ็กเก็จ และ อตัราคา่บรกิาร สทิธปิระโยชน ์   JobPattaya Online  

สง่ขอ้ความ, Logo, Banner หรอื ชือ่เว็บไซต ์มาที ่info@jobpattaya.net

ราคา BANNER พืน้ทีโ่ฆษณา (ลงิคไ์ปยงั website, ขอ้ความโฆษณา, หรอืต าแหนง่งานทีล่งประกาศ)

 เว็บไซตน์ีจ้ดทะเบยีนพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิสก์บัทางกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์          

(Ministry of Commerce of Thailand)

ระยะเวลา

PROMOTION ส าหรบั PLATINUM PACKAGE ฟร ีBANNER ขนาด 292x60

สทิธปิระโยชน์

PACKAGE

                                โปรโมช่ันประจ าเดือน
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การช าระเงนิช าระดว้ยวธิโีอนเงนิผา่นเคาทเ์ตอรธ์นาคาร หรอื ทาง ATM.

ธนาคาร

  ธ.ไทยพาณชิย์

  ธ.กรุงศรอียธุยา

  ธ.กสกิรไทย

สแกนสลปิเงนิโอน หรอืโทรแจง้ที ่089-9353340 ใบเสร็จจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอือเีมล

รายละเอยีดการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 2% ส าหรบัคา่พืน้ทีล่งประกาศต ัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป

นางสาวสพุร  ธรรมศร

43 หมู ่1 ต าบลบา้นธาต ุอ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 3 1902 00550 20 2

สง่เอกสารหกั ณ ทีจ่า่ยกลบัมาที่

ออฟฟิศ:Jobpattaya Online เลขที ่165/3 หมู ่6 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

โทร/แฟกซ ์033-087014, 089-9353340, 087-1463295

วธิลีงประกาศ ท าได ้2 วธิคีอื
1.   สง่ขอ้มลูบรษัิทของทา่น พรอ้มรายละเอยีดต าแหน่งงานมาใหเ้จา้หนา้ที ่เพือ่ท าการลงทะเบยีนสมคัรและ 

Upload ต าแหน่งงานบนระบบใหท้า่นภายใน 30 นาท ีและจะสง่ User และ Password ใหท้า่นทาง E-Mail 

2.   ทา่นสามารถลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิไดด้ว้ยตัวเองผา่นทางหนา้ Website  หลังจากนัน้ใหท้ าการ Confirm Link

ที ่E-Mail User และ Password จะใชง้านได ้เมือ่ทา่นช าระคา่บรกิารในทันท ีทา่นสามารถ Add ต าแหน่งงาน

ไดด้ว้ยตัวเอง หลังจากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะท าการ Upload ต าแหน่งงานขึน้บน Website ทันที

สทิธปิระโยชนท์ีท่า่นจะได้
1. ตรวจสอบใบสมัครงานในต าแหน่งทีท่ีล่งประกาศไดทั้นททีีม่ผีูส้มัครเขา้มาทัง้ในหนา้ระบบหรอือเีมลส์ว่นตวัของผูป้ระกอบการ

2. แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูบรษัิทและต าแหน่งงานทีล่งประกาศไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

3. ส าหรับ Platinum ทกุ Package แถมฟรแีบนเนอรก์ารตลาด และสามารถลงิคไ์ปยัง Website ของผูป้ระกอบการได ้

4. สามารถแสดงโลโกแ้ละแผนทีข่องบรษัิทได ้

5. ทา่นสามารถคน้หาประวตัเิพิม่เตมิของผูส้มัครงานและคน้หาประวตัแิบบไมจ่ ากดั ซึง่มสีมาชกิมากวา่ 20,000 คนในระบบ

6. เจา้หนา้ที ่Support ทกุวนัท าการ ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ ตลอด 24 ชัว่โมง

7.ประวตัผิูส้มัครงาน รับรองมาตรฐาน ประสบการณ์ รูปถา่ย ประวตักิารศกึษา ความสามารถพเิศษ

บรกิารเสรมิ: ฟรลีงประกาศหนา้เพจและ Facebook

เพจ : หางานพทัยา

เพจ : jobpattayadotnet

เพจ : Jobpattaya-online

Facebook :  JOBsitePATTAYA

 สาขาบิ๊กซพัีทยา 3 (พัทยากลาง)

นางสาวสพุร ธรรมศร

นางสาวสพุร ธรรมศร

นางสาวสพุร ธรรมศร

 862-215244-3

 174-1-33093-8

 024-8-61089-1

ชือ่บญัชี เลขทีบ่ญัชี

 สาขาพัทยา

สาขา

 สาขาซอยเนนิพลับหวาน (พัทยา)
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        ทมีงานหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บโอกาสในการใหบ้รกิารทา่นในครัง้นี้

ยนืยนั………………....... Package........เดอืน ราคา...................บาท ตามรายละเอยีดตามใบเสนอราคาขา้งตน้

ลงชือ่.............................................

        ( .........................................)

                  ผูม้อี านาจลงนามอนุมตั ิ

            ........./............../...........(วนัที)่         ( รมดิา  ทักษิณานนท ์)

บรษัิท/รา้น…..................................................…

                    (          ประทับตรา            )

สว่นที ่1

รายละเอยีดทีต่อ้งใชใ้นการลงสมคัร

1. ชือ่-ทีอ่ยู ่สถานประกอบการ

2. หมายเลขโทรศัพท/์แฟกซ ์สถานประกอบการ

3. website(ถา้ม)ี

4. ชือ่-สกลุ บคุคลตดิตอ่

5. หมายเลขโทรศัพทบ์คุคลตดิตอ่

6. E-Mail Address ทีจ่ะใหร้ะบบสง่ใบสมคัรเขา้อเีมล์

7. ตัง้ user และ password หรอืจะใหท้มีงานก าหนดให ้สถานประกอบการสามารถเขา้ไปแกไ้ขไดภ้ายหลัง

สว่นที ่2

รายละเอยีดต าแหน่งงาน

1. ชือ่ต าแหน่งงาน

2. การศกึษา

3. คณุสมบัติ

4. อืน่ ๆ ระบ.ุ.

( กรณีเป็นสมาชกิของเราอยูแ่ลว้ สง่ขอ้มลูเฉพาะในสว่นที ่2 )

สง่รายละเอยีดพรอ้มสลปิเงนิโอนมาที ่Jobpattaya.net@gmail.com หรอื info@jobpattaya.net

Line id: jobpattaya

หลังจากไดรั้บรายละเอยีด ต าแหน่งงานของทา่นจะ upload บนระบบภายใน 30 นาที


