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ใบเสนอราคา
(Quotation)

เลขที่ 57/000C
โปรโมชั่นประจาเดือนนี้
เรียน/Attn:

ลูกค ้า/ผู ้ประกอบการ
ิ ธิประโยชน์
แพ็ กเก็จ และ อ ัตราค่าโฆษณา สท

JobPattaya Online

์ ับทางกรมพ ัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์นจ
ี้ ดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกสก
(Ministry of Commerce of Thailand)
้ ทีโ่ ฆษณา
พืน
(Advertising)

A
B
C

ขนาด(Size)

ระยะเวลา
1 Month

2 Months

3 Months

6 Months

12 Months

292x60 px

700

1,900

3,500

5,900

292x120 px

1,000

1,300
1,900

2,700

5,000

7,900

437x150 px

1,500

2,900

4,000

6,900

9,900

ิ ธิประโยชน์
สท
ลิงค์เว็บไซต์

A,B,C

ลิงค์ประกาศ

A,B,C

ลิงค์แผนที่

A,B,C

หมายเหตุ ราคาทีแ
่ สดงเป็นราคาสุทธิแล้ว
ั
JobPattaya Online จ็อบพ ัทยา ออนไลน์ หากมีขอ
้ สงสยใด
ๆ โปรดโทรสอบถามที่ 089-9353340

**ชาระได ้ที่

1. ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเนินพลับหวาน บัญช ี คุณสุพร ธรรมศร เลขที่ 862-2-15244-3
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาพัทยา บัญช ี คุณสุพร ธรรมศร เลขที่ 174-1-33093-8

สแกนสลิปเงินโอน หรือโทรแจ ้งที่ 089-9353340 ใบเสร็ จจัดสง่ ทางไปรษณียล
์ งทะเบียน

้ ทีโ่ ฆษณาตงแต่
้ ไป
รายละเอียดการห ักภาษี ณ ทีจ
่ า
่ ย 2% สาหร ับค่าพืน
ั้
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 ์ 038-730716, 087-1463295, 089-9353340

วิธล
ี งประกาศ ทาได้ 2 วิธค
ี อ
ื

1. สง่ แบนเนอร์มาให ้เจ ้าหน ้าที่ เพือ
่ ทาการ upload ให ้
2. ให ้เจ ้าหน ้าทีอ
่ อกแบบให ้ (ไม่มค
ี า่ ใชจ่้ ายเพิม
่ เติม) หรือดึงข ้อมูลจาก website ของท่าน(ถ ้ามี)
หมายเหตุ งานจะแสดงบนระบบท่านภายใน 30 นาทีหลังจากได ้รับข ้อมูลและการชาระเรียบร ้อยแล ้ว
ทีมงานหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได ้รับโอกาสให ้บริการท่านในครัง้ นี้

ยืนยัน พืน
้ ทีโ่ ฆษณา ขนาด…....................ระยะเวลา...........เดือน ตามรายละเอียดตามใบเสนอราคาข ้างต ้น

ื่ ...................................
ลงชอ
( .................................)
วันที.่ ....../.........../............
ผู ้มีอานาจลงนามอนุมัต ิ
บริษัท/ร ้าน......................................
(ประทับตรา)

( รมิดา ทักษิณานนท์ )

000C
จาเดือนนี้

