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ใบเสนอราคา
(Quotation)

เลขที่ 62/0101

ประจำเดือนมกรำคม-มีนำคม 2562
เรียน/Attn:

ผูป
้ ระกอบการ

ิ ธิประโยชน์
แพ็ กเก็จ และ อ ัตราค่าบริการ สท

JobPattaya Online

์ ับทางกรมพ ัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
้ ดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกสก
เว็บไซต์นีจ
(Ministry of Commerce of Thailand)
ระยะเวลา

จานวนงาน

PACKAGE

Position

1 Month

2 Months

3 Months

6 Months

COPPER

1

500

900

1,200

2,400

12 Months
-

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

-

ิ ธิประโยชน์
สท
RESUME

ค ้นประวัต ิ

LOGO

ตรา/โลโก ้

MAP

แผนที่

BANNER

แบนเนอร์หน้าเว็ บ

PROMOTION สาหร ับ PLATINUM PACKAGE ฟรี BANNER ขนาด 320x120

้ ทีโ่ ฆษณา (ลิงค์ไปย ัง website, ข้อความโฆษณา, หรือตาแหน่งงานทีล
ราคา BANNER พืน
่ งประกาศ)

BANNER

ขนาด 320x120

900

1,600

2,300

4,000

่ เว็บไซต์ มาที่ info@jobpattaya.net
ส่งข้อความ, Logo, Banner หรือ ชือ

7,000

ั
JobPattaya Online จ็ อบพ ัทยา ออนไลน์ หากมีขอ
้ สงสยใด
ๆ โปรดโทรสอบถามที่ 089-9353340

การชาระเงินชาระด้วยวิธโี อนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM.
สาขา

ื่ บ ัญช ี
ชอ

เลขทีบ
่ ัญช ี

ธ.ไทยพาณิชย์

สาขาซอยเนินพลับหวาน (พัทยา)

นางสาวสุพร ธรรมศร

862-215244-3

ธ.กรุงศรีอยุธยา

สาขาพัทยา

นางสาวสุพร ธรรมศร

174-1-33093-8

สาขาบิ๊ กซีพัทยา 3 (พัทยากลาง)

นางสาวสุพร ธรรมศร

024-8-61089-1

ธนาคาร

ธ.กสิกรไทย

สแกนสลิปเงินโอน หรือโทรแจ ้งที่ 089-9353340 ใบเสร็ จจัดสง่ ทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรืออีเมล
้ ทีล
้ ไป
รายละเอียดการห ักภาษี ณ ทีจ
่ า
่ ย 2% สาหร ับค่าพืน
่ งประกาศตงแต่
ั้
1,000 บาทขึน
นางสาวสุพร ธรรมศร
43 หมู่ 1 ตาบลบ ้านธาตุ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
ี ภาษี 3 1902 00550 20 2
เลขประจาตัวผู ้เสย
่ เอกสารห ัก ณ ทีจ
สง
่ า
่ ยกล ับมาที่
ออฟฟิ ศ:Jobpattaya Online เลขที่ 165/3 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี 20150
โทร/แฟกซ ์ 033-087014, 089-9353340, 087-1463295

วิธล
ี งประกาศ ทาได้ 2 วิธค
ี อ
ื
1. สง่ ข ้อมูลบริษัทของท่าน พร ้อมรายละเอียดตาแหน่งงานมาให ้เจ ้าหน ้าที่ เพือ
่ ทาการลงทะเบียนสมัครและ
Upload ตาแหน่งงานบนระบบให ้ท่านภายใน 30 นาที และจะสง่ User และ Password ให ้ท่านทาง E-Mail
ิ ได ้ด ้วยตัวเองผ่านทางหน ้า Website หลังจากนั น
2. ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชก
้ ให ้ทาการ Confirm Link
้
ที่ E-Mail User และ Password จะใชงานได
้ เมือ
่ ท่านชาระค่าบริการในทันที ท่านสามารถ Add ตาแหน่งงาน
ได ้ด ้วยตัวเอง หลังจากนัน
้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะทาการ Upload ตาแหน่งงานขึน
้ บน Website ทันที

ิ ธิประโยชน์ทท
สท
ี่ า
่ นจะได้
1. ตรวจสอบใบสมัครงานในตาแหน่งทีท
่ ล
ี่ งประกาศได ้ทันทีทม
ี่ ผ
ี ู ้สมัครเข ้ามาทัง้ ในหน ้าระบบหรืออีเมล์สว่ นตัวของผู ้ประกอบการ
2. แก ้ไข หรือเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลบริษัทและตาแหน่งงานทีล
่ งประกาศได ้ตลอด 24 ชัว่ โมง
3. สาหรับ Platinum ทุก Package แถมฟรีแบนเนอร์การตลาด และสามารถลิงค์ไปยัง Website ของผู ้ประกอบการได ้
4. สามารถแสดงโลโก ้และแผนทีข
่ องบริษัทได ้
5. ท่านสามารถค ้นหาประวัตเิ พิม
่ เติมของผู ้สมัครงานและค ้นหาประวัตแ
ิ บบไม่จากัด ซึง่ มีสมาชิกมากว่า 20,000 คนในระบบ
6. เจ ้าหน ้าที่ Support ทุกวันทาการ ไม่เว ้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชัว่ โมง
7.ประวัตผ
ิ ู ้สมัครงาน รับรองมาตรฐาน ประสบการณ์ รูปถ่าย ประวัตก
ิ ารศึกษา ความสามารถพิเศษ

บริการเสริม: ฟรีลงประกาศหน้าเพจและ Facebook
เพจ : หางานพ ัทยา
เพจ : jobpattayadotnet

เพจ : Jobpattaya-online
Facebook : JOBPATTAYAONLINEONE
ทีมงานหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได ้รับโอกาสในการให ้บริการท่านในครัง้ นี้
ยืนยัน………………....... Package........เดือน ราคา...................บาท ตามรายละเอียดตามใบเสนอราคาข ้างต ้น

ื่ .............................................
ลงชอ
( .........................................)
ผู ้มีอานาจลงนามอนุมัต ิ

........./............../...........(วันที)่

( รมิดา ทักษิณานนท์ )

บริษัท/ร ้าน...............................................
(

ประทับตรา

)

สว่ นที่ 1
้
รายละเอียดทีต
่ ้องใชในการลงสมั
คร
่
ื
1. ชอ-ทีอ
่ ยู่ สถานประกอบการ
2. หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ ์ สถานประกอบการ
3. website(ถ ้ามี)
ื่ -สกุล บุคคลติดต่อ
4. ชอ
5. หมายเลขโทรศัพท์บค
ุ คลติดต่อ
6. E-Mail Address ทีจ
่ ะให ้ระบบสง่ ใบสมัครเข ้าอีเมล์
7. ตัง้ user และ password หรือจะให ้ทีมงานกาหนดให ้ สถานประกอบการสามารถเข ้าไปแก ้ไขได ้ภายหลัง

สว่ นที่ 2
รายละเอียดตาแหน่งงาน
ื่ ตาแหน่งงาน
1. ชอ
ึ ษา
2. การศก
3. คุณสมบัต ิ
4. อืน
่ ๆ ระบุ..
ิ ของเราอยูแ
( กรณีเป็ นสมาชก
่ ล ้ว สง่ ข ้อมูลเฉพาะในสว่ นที่ 2 )
สง่ รายละเอียดพร ้อมสลิปเงินโอนมาที่ Jobpattaya.net@gmail.com หรือ info@jobpattaya.net
Line id: jobpattaya

หลังจากได ้รับรายละเอียด ตาแหน่งงานของท่านจะ upload บนระบบภายใน 30 นาที

