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บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จ ำกัด  เราคือ
ผูใ้ห้บริการเว็บไซต์สมัครงาน  Jobpub.com  
เราเร่ิมเปิดให้บริการมาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2543 
จากวนันั้นถึงปัจจุบนั  เกือบ 20 ปี  ท่ีเราอยู่
เคียงขา้งสถานประกอบการต่างๆของประเทศ
มาอย่างยาวนาน เราก้าวผ่านปัญหาและ
อุปสรรค ต่า งๆและก้า วผ่ านทุกสภาวะ
เศรษฐกิจมาอยา่งมัน่คง 

จ า กอ ดี ต ท่ี ผ่ า นม า เ ร า ไ ด้ ส่ ง ต่ อ
พนกังานท่ีคุณภาพและเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานให้กับสถานประกอบการต่างๆทั่ว
ประเทศไปแลว้กว่า 1,000,000 คน พนกังาน
เหล่าน้ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาธุรกิจของ
สถานประกอบการต่างๆและเป็นกลไกส าคญั
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 
  

ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของเราท่ี
ผ่านมา   เรามุ่ งมั่น ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการท่ีดีท่ีสุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 

ในดา้นของอตัราค่าบริการ เรายงัยึดมัน่
ในมาตรฐานราคา ท่ี เ ป็นมิตรกับ ทุกสถาน
ประกอบการ เราเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตขา้งหน้า ดงันั้นอตัรา
ค่าบริการในการหาพนักงานท่ีเป็นธรรมจึงเป็น
การลดค่าใชจ่้ายขององคก์รของท่านได ้ 

ในปี 2562 เราไดมี้การปรับเปล่ียนและ
พฒันาเว็บไซต์ในทุกๆด้านเพื่อรองรับการใช้
งานในทุกอุปกรณ์ เราเช่ือวา่จากการพฒันาจะท า
ให้ท่านประสบความส าเร็จในการหาพนกังานท่ี
มีคุณภาพและเหมาะสมกับต าแหน่งท่ีท่าน
ตอ้งการมากยิง่ข้ึน 
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เวบ็ไซต์สมคัรงำน JOBPUB.COM ท าอะไรไดบ้า้ง 
 

 เว็บไซต์สมัครงาน Jobpub.com เราสามารถท าได้ในสิ่งที่
เวบ็ไซต์ขนาดใหญ่ในประเทศและสากลท าได้ ไม่ว่าจะเป็น 

 
-การปรับเปล่ียนแก้ไขต าแหน่งงาน หรือเพ่ิมต ำแหน่งงำนที่ท่ำนต้องกำรได้
ตลอดเวลำที่เป็นสมำชิก 
-สืบค้นใบสมัครงาน ได้ตลอดเวลำตำมระยะเวลำที่ท่ำนเป็นสมำชิกแต่ละ
แพ็คเกจ 
-เลือกให้จดหมายที่ผู้สมัครงานสมัครส่งต่อไปที่อีเมล์ของท่านหรือสถำน
ประกอบกำรของทำ่น 
-ส่งต าแหน่งงานที่ท่านประกาศให้ผู้สมัครงานตำมเงื่อนไขที่ท่ำนต้องกำร
ทนัที (กำรพิจำรณำสมคัรต ำแหน่งงำนของทำ่นขึน้อยูก่บัผู้สมคัรงำน) 
-เพิ่มรูปภาพ โลโก้ แผนที่ เว็บไซต์ ฯลฯ ได้ทกุแพ็คเกจ เพียงทำ่นส่งข้อมลู
ให้เรำ จะมีพนกังำนของทำงเรำจดัท ำให้ทำ่นฟรี 

 

ท่ำนควรเลือกแพค็เกจไหนดี 
 

 เรำมีแพ็คเกจกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย รองรับกำรใช้งำนของสถำน
ประกอบกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำท่ำนจะเป็น บริษัท ห้ำงร้ำน ร้ำนอำหำร ฯลฯ โดย
แพ็คเกจหลกัของเรำจะประกอบไปด้วย (คลิกที่แพ็คเกจเพ่ือดรูำยละเอียด) 

SMLE PACKAGE , GOLD PACKAGE , PREMIUM PACKAGE 
 

 ในกำรเลือกแพ็คเกจ เรำขอแนะน ำให้ท่ำนเลือกแพ็คเกจที่เหมำะสม
กบัสถำนประกอบกำรของท่ำนในช่วงเวลำนัน้ๆ เช่นหำกทำ่นต้องกำรพนักงำน
เพียงไม่ก่ีต ำแหน่งและต้องกำรอย่ำงเร่งด่วน ท่ำนก็อำจจะเลือกกลุ่มแพ็คเกจ 
SMILE PACKAGE ซึง่จะมีคำ่บริกำรเร่ิมต้นเพียง 700 บาทและสำมำรถใช้งำน
ได้สงูสดุถึง 2 เดือน 

 และในขณะเดียวกันหำกท่ำนต้องกำรพนักงำนเข้ำมำท ำงำนอย่ำง
ต่อเน่ืองหรือท่ำนเป็นสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่และต้องกำรประกำศรับ
สมคัรงำนจ ำนวนมำก เรำขอแนะน ำแพ็คเกจ PREMIUM PACKAGE ซึ่งท่ำน
สำมำรถประกำศรับสมคัรงำนได้สงูสดุถึง 100 ต าแหน่ง ระยะเวลำกำรใช้งำน
สูงสุดถึง 1 ปี อตัรำคำ่บริกำรเร่ิมต้นเพียง 3,500 บาท 

 
 
 
 

1.เลือกแพค็เกจและ
ลงทะเบียน 

คลิกดรูายละเอียด 

 
 
 
 

2.ช าระค่าบริการตาม 

แพค็เกจที่เลือก 

คลิกดรูายละเอียด 

 
 
 
 

3.ส่งหลักฐานการช าระแล้ว
เข้าใช้งานได้เลย 

คลิกดูรายละเอียด 

 

 

3 ขัน้ตอนง่ายๆท าครบทุกขัน้ตอนใช้งานได้ทนัที 

เข้าดูแพค็เกจทัง้หมดคลิกท่ีน่ี 
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ประกาศรับสมัครงานได้มากกว่า | สูงสุด 100 ต าแหน่ง 
 

ไม่ต้องกังวลกับจ ำนวนต ำแหน่งงำนท่ีจะประกำศท่ีเว็บไซต์ เรำให้สิทธิท่ำนในกำรประกำศรับสมคัรงำนท่ีเหนือกว่ำทกุเว็บไซต์ โดย
แพ็คเกจเร่ิมต้นจำกเรำทำ่นสำมำรถประกำศรับสมคัรงำนได้ถึง 3 ต ำแหน่ง ในอตัรำคำ่บริกำรเพียง 700 บำท  ในขณะท่ี แพ็คเกจท่ีดีท่ีสดุ
จำกเรำ ทำ่นสำมำรถประกำศรับสมคัรงำนได้ถึง 100 ต ำแหน่ง นอกจำกนีก้ำรอพัเดตต ำแหน่งงำนท่ีทำ่นประกำศ ในแต่ละวนั
ทำ่นสำมำรถอพัเดตต ำแหน่งงำนทัง้หมดได้ภำยในคลิก๊เดียว ไม่ต้องมำนัง่อพัเดตทีละต ำแหน่งเหมือนเดมิ 

ฐานข้อมูลใบสมัครงานที่มากกว่า | ใบสมัครงานกว่า 1,000,000 คน 
 

นอกจำกกำรลงประกำศรับสมคัรงำนแล้วท่ำนยงัสำมำรถสืบค้นใบสมคัรงำนจำกฐำนข้อมลูใบสมคัรงำนทกุสำขำ อำชีพ ทัว่ประเทศ

กวำ่ 1,000,000 ฉบบั ซึง่เป็นฐำนข้อมลูท่ีเป็นจริงและเป็นผู้สมคัรงำนท่ีฝำกประวติัไว้จริง ปัจจบุนัเรำเป็นเว็บไซต์สมคัรงำนขนำด

ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศท่ีผู้สมคัรงำนให้ควำมไว้วำงใจในกำรฝำกประวติัใบสมคัรงำนไว้ท่ีเว็บไซต์ ข้อดีของกำรสืบค้นใบสมคัรงำน

จำกฐำนข้อมลูคือท่ำนสำมำรถติดต่อพนกังำนได้ทนัทีโดยไมต้่องรอให้พนกังำนสมคัรเข้ำมำ และบอ่ยครัง้มำกท่ีสถำนประกอบกำร

จะได้พนกังำนทนัทีหลงัจำกเปิดดใูบสมคัรงำน (กำรสมคัรงำนขึน้อยูก่บัผู้สมคัรงำนและกำรเจรจำระหวำ่งท่ำนกบัผู้สมคัรงำน) 

ใช้งานง่าย ไมต้องยื่นเอกสารให้ยุ่งยาก | ช ำระค่ำบริกำรใช้งำนได้ทนัท ี
 

เรำพยำยำมท่ีจะไมข่อเอกสำรจำกทำ่นหำกไม่มีจ ำเป็นเพ่ือให้ทำ่นสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้เร็วท่ีสดุ แตเ่รำขอควำม 
ร่วมมือจำกทำ่นในตอนท่ีทำ่นลงทะเบียนสถำนประกอบกำรเข้ำมำให้ทำ่นกรอกข้อมลูในครบถ้วนและตรงตำมท่ีอยู่
จดทะเบียน ไม่ว่ำจะเป็นท่ีอยู่ เบอร์โทร อีเมล์ หรืออำจระบขุ้อมลูอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ เช่นระบเุวบ็ไซต์ของบริษัท
เพิ่มเตมิในข้อมลูลงทะเบียน เม่ือทำ่นช ำระคำ่บริกำรและสง่หลกัฐำนกำรช ำระเข้ำมำเรำสำมำรถเปิดระบบกำรใช้
งำนให้ทำ่นได้ภำยใน 15 นำที (ในเวลำท ำกำร จนัทร์ – ศกุร์ 08.45-17.30 น. เสำร์.10.00-15.00 น.) 

อัตราค่าบริการที่ถูกกว่า | เร่ิมต้นเพียง 700 บาท 
 
คำ่บริกำรเว็บไซต์สมคัรงำน Jobpub.com เร่ิมต้นเพียง 700 บำท ทำ่นไม่จ ำเป็นต้องจ่ำยคำ่บริกำรแพงๆส ำหรับกำรหำ
พนกังำน หรือจ้ำงบริษัทจดัหำงำนส ำหรับหำพนกังำนท่ีท่ำนต้องกำรซึง่คำ่บริกำรจะสงูมำก เรำอยำกเชิญชวนให้ท่ำน
มำลองใช้บริกำรเว็บไซต์สมคัรงำนของเรำ โดยเฉพำะส ำหรับทำ่นท่ีไม่เคยใช้บริกำรเว็บไซต์สมคัรงำนมำก่อน แล้วทำ่น
จะรู้ว่ำกำรหำพนกังำนไม่ใช่เร่ืองท่ียำกและไม่จ ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีแพงเกินไป และส ำคญัท่ีสุดท่ำนสำมำรถ
ตดัสนิใจเลือกพนกังำนท่ีทำ่นสนใจด้วยตวัของทำ่นเอง 

เหตผุล 

ทีท่่ำนควรเลือกใช้บริกำรจำกเรำ  

เข้ำดรูำยละเอียดแพ็คเกจคลกิที่น่ี 
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อัตราค่าบริการ 
3 แพค็เกจหลกัจำกเรำ เลือกแพค็เกจทีด่ทีีสุ่ดส ำหรับท่ำน 

ตดิต่อพนักงำน 02-2751900 , 02-6124900 

 

SMILE PACKGE GOLD PACKAGE PREMIUM PACKAGE 

-ระยะเวลำกำรใช้งำน 2 สปัดำห์ – 2 เดือน 

-อตัรำคำ่บริกำรเร่ิมต้น 700 บำท 
-ลงประกำศรับสมคัรงำนได้สงูสดุ 3 ต ำแหน่ง 
-สืบค้นใบสมคัรงำนได้ไม่จ ำกดั 

 ดูอตัรำค่ำบริกำรคลกิ 

-ระยะเวลำกำรใช้งำน 1 เดือน – 3 เดือน 

-อตัรำคำ่บริกำรเร่ิมต้น 1,500 บำท 
-ลงประกำศรับสมคัรงำนได้สงูสดุ 20 ต ำแหน่ง 
-สืบค้นใบสมคัรงำนได้ไม่จ ำกดั 

 ดูอตัรำค่ำบริกำรคลกิ 

 

-ระยะเวลำกำรใช้งำน 3 เดือน – 1 ปี 

-อตัรำคำ่บริกำรเร่ิมต้น 3,500 บำท 
-ลงประกำศรับสมคัรงำนได้สงูสดุ 100 ต ำแหน่ง 
-สืบค้นใบสมคัรงำนได้ไม่จ ำกดั 

 ดูอตัรำค่ำบริกำรคลกิ 
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ต้องกำรข้อมูลเพิม่เติมกรุณำติดต่อพนักงำนของเรำ 

         -โทรศัพท์:   02-2751900 , 02-6124900 , 038395000 
         -ไลน์ ไอด ี:  @jobpub 
         -อีเมล์ :       sales@jobpub 
 
        เวลาท าการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.00 น. เสาร์ 10.00-15.00 น.  

 

  SMILE PACKAGE 

 
SMILE 2 WEEKS 

 
GOLD 1 MONTH 

 
GOLD 2 MONTHS 

 
GOLD 3 MONTHS 
 

PREMIUM 3 MONTHS 

PREMIUM 6 MONTHS 
 

 
PREMIUM 1 YEAR 
 

  

 

-ใชง้านได ้2 สปัดาห์ 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  3 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 2 สปัดาห์ 

 SMILE 1 MONTH 
 

-ใชง้านได ้1 เดือน 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  3 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 1 เดือน 

SMILE 2 MONTHS 
 

-ใชง้านได ้2 เดือน 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  3 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 2 เดือน 

-700 บาท 
-ภาษีมูลค่าเพ่ิม 49 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 749 บำท 

-999 บาท 
-ภาษีมูลค่าเพ่ิม 69.93 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 1,068.93 บำท 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัใน
ระยะเวลา 2 สปัดาห์ -1,600 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 112 บาท 
- หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % = 48 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 1,664 บำท 
ระยะเวลา 2 สปัดาห์ 

อตัราคา่บรกิาร 

คลกิลงทะเบียน 

-ใชง้านได ้1 เดือน 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  10 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 1 เดือน 

-ใชง้านได ้2 เดือน 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  15 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 2 เดือน 

-ใชง้านได ้3 เดือน 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  20  ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 3 เดือน 

-1,500 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 105 บาท 
-หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % = 45 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 1,560 บำท 

-2,500 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 175 บาท 
-หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % = 75 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 2,600 บำท 

-3,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 210 บาท 
-หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % = 90 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ  3,120 บำท 

คลกิลงทะเบียน 

คลกิลงทะเบียน 

คลกิลงทะเบียน 

คลกิลงทะเบียน 

คลกิลงทะเบียน 

-ใชง้านได ้ 3 เดือน 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  30 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 3 เดือน 

-ใชง้านได ้6 เดือน 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  50 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 6 เดือน 

-ใชง้านได ้1 ปี 
-ประกาศต าแหน่งงานไดไ้ม่เกิน  100 ต าแหน่ง 
-สืบคน้ใบสมคัรงานไดไ้ม่จ ากดัในระยะเวลา 1 ปี 

-3,500 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 245 บาท 
-หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % =  105 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 3,640 บำท 

-5,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 350 บาท 
-หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % =  150 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 5,200 บำท 

-7,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 490 บาท 
-หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % =  210 บาท 

ยอดช ำระสุทธิ 7,280 บำท 

คลกิลงทะเบียน 

คลกิลงทะเบียน 

คลกิลงทะเบียน 

GOLD PACKAGE 

แถมฟรี Premium banner ที่หน้ำแรก 

แถมฟรี Premium banner ที่หน้ำแรก 

PREMIUM PACKAGE 

https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=smile2weeks
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=smile1m
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=smile2ms
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=gold1month
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=gold2months
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=gold3months
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=premium3ms
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=premium6ms
https://www.jobpub.com/new_corpreg.asp?package=premium1y


 การช าระคา่บรกิาร 
 

เลือกช าระได้ 2 ช่องทาง  
 
ช าระค่าบริการตามยอดแพค็เกจที่ท่านเลือกโดยเลอืกช่องทางที่ท่านสะดวกที่สุดดงันี ้

หลังจากท่านช าระค่าบริการแล้ว รบกวนท่านส่งหลักฐานการช าระ มาได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี 

1.ทำงไลน์ ไอดี : @jobpub   
2.ทำงแฟกซ์ : 02-2775400 
3.ทำงอเีมล์ : sales@jobpub.com 
 
ทำ่นจะสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทนัทีภำยใน 15 นำที หำกทำ่นไมส่ำมำรถเข้ำใช้งำนได้กรุณำติดตอ่พนกังำนของเรำได้ที่  
02-2751900  , 02-6124900 . 038-395000       (เซ็ตระบบได้ในเวลาท าการจันทร์ – ศุกร์ 08.45-17.30 น. เสาร์ 10.00-15.00 น.) 

 

  

 

 

 

 

  

  

1.ช าระผ่านเลขที่ธนาคาร  
เลือกธนำคำรท่ีทำ่นสะดวกท่ีสดุ ดงันี ้

2.ช าระผ่าน QR CODE 

เข้ำ app ธนำคำรของทำ่นแล้วแสกน ควิอำร์โค๊ทช ำระได้เลย 

mailto:sales@jobpub.com


ธุรกจิทีเ่รำยงัไม่เปิดให้บริกำร 
เรำยังไม่เปิดให้บริกำรส ำหรับธุรกิจดังต่อไปนี ้ธุรกิจ
ประกันชีวิตทุกชนิด (ยกเว้นส ำนักงำนใหญ่ท่ีต้องกำร
พนักงำนในแผนกต่ำงๆ)  ธุรกิจประกันภัยต่ำงๆเช่น
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ (ยกเว้นส ำนักงำนใหญ่ท่ี
ต้องกำรพนกังำนในแผนกต่ำงๆ) ธุรกิจท่ีมีบริกำรคล้ำย
กับเรำเช่น เว็บไซต์สมคัรงำน บริษัทจดัหำงำน เป็นต้น 
ธุรกิจขำยตรงทุกชนิด  ธุรกิจเครือข่ำย แชร์ลูกโซ่หรือ
ธุรกิจขำยตรงทกุประเภท เช่นขำยเคร่ืองส ำอำง ยำลด
น ำ้หนกั อำหำรเสริม ฯลฯ 

ธุรกจิทีเ่รำให้บริกำร 
เรำให้บริกำรเกือบทกุธุรกิจ ไม่ว่ำทำ่นจะเป็น บริษัท ห้ำง

ร้ำน ส ำนกังำน ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ฯลฯ ท่ำนสำมำรถใช้

บริกำรจำกเรำได้ กำรใช้งำนทำ่นสำมำรถท่ีจะลงประกำศ

รับสมคัรงำนและสืบค้นใบสมคัรงำนได้ แต่มีบำงธุรกิจท่ี

เรำยงัไม่เปิดให้บริกำร ซึง่จะกลำ่วไว้ในข้อ "ธุรกิจท่ีเรำยงั

ไม่เปิดให้บริกำร" 

กำรยืนยนัสถำนประกอบกำร 
ในบำงครั ง้ เรำอำจจะมีกำรขอเอกสำรจำกสถำน
ประกอบกำรของท่ำน เ พ่ือเ ป็นกำรยืนยันสถำน
ประกอบกำรท่ีแท้จริงและเป็นกำรป้องกันกำรแอบอ้ำง
สถำนประกอบกำรเข้ำมำสมัครซึ่งอำจจะเกิดขึน้ได้  
ดงันัน้เรำอำจมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องขอควำมร่วมมือกับ
ท่ำนในบำงครัง้ เอกสำรท่ีเรำจะขอเช่น หนังสือรับรอง
บริษัท ภพ 20 ใบทะเบียนกำรค้ำ  เลขประจ ำตวัผู้ เสีย
ภำษี เป็นต้น 

กำรปลอมแปลงช่ือสถำนประกอบกำร 
กำรลงทะเบียนสถำนประกอบกำรต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกผู้ มีอ ำนำจหรือแผนกท่ีเก่ียวข้อง และ
สถำนประกอบกำรท่ีจะลงทะเบียนเข้ำมำต้องมีท่ีอยู่
จ ริ งและเ ป็นธุ ร กิจทีด ำ เ นินกำรอยู่ จ ริ ง  ในกำร
ตรวจสอบ เรำจะติดต่อเข้ำไปท่ีฐำนข้อมูลท่ีเรำมัน่ใจ
ว่ำเป็นท่ีอยู่ของบริษัทจริงๆ ดงันัน้เรำขอควำมร่วมมือ
จำกทำ่นในกำรลงทะเบียนให้กรอกข้อมลูท่ีเป็นจริง  

ขอบเขตกำรท ำงำนของ JOBPUB.COM 
 
เรำเป็นสื่อกลำงในกำรพบกันระหว่ำงผู้ สมัครงำนและ
สถำนประกอบกำร เรำมีหน้ำท่ีท่ีจะเสนอต ำแหน่งงำน
ต่ำงๆท่ีสถำนประกอบกำรประกำศเรำจะส่งต ำแหน่งนัน้
ให้ผู้สมคัรงำนท่ีมีคณุสมบัติตรงตำมต ำแหน่งงำนท่ีท่ำน
ประกำศได้พิจำรณำว่ำจะสมัครหรือไม่ ส่วนระบบกำร
ค้นหำใบสมัครงำน สถำนประกอบกำรท่ีเป็นสมำชิก
สำมำรถท ำได้ แต่สิทธิจะกำรตอบตกลงสมคัรงำนขึน้อยู่
กบัผู้สมคัรงำน นอกจำกนีก้ำรนดัสมัภำษณ์ระหว่ำงสถำน
ประกอบกำรและผู้ สมัครงำนอยู่นอกเหนือหน้ำท่ีของ 
Jobpub.com 

กำรใช้งำนเฉพำะองค์กรของท่ำน 
  

เรำอนญุำตให้ทำ่นใช้งำนเฉพำะองค์กรของทำ่นเทำ่นัน้ 
ทัง้กำรประกำศรับสมัครงำนและกำรค้นหำใบสมัคร
งำนต้องเก่ียวกับองค์กรของท่ำน รหสักำรเข้ำใช้งำน
และพำสเวิร์ดท่ำนต้องไม่แจ้งให้บุคคลภำยนอกท่ีไม่
เก่ียวข้องทรำบ เว็บไซต์มีระบบตรวจสอบและประมวล

กำรใช้งำน หำกพบควำมผิดปกติจำกกำรใช้งำนหรือมี
กำรใช้งำนท่ีไม่เหมำะสมเรำอำจจะท ำกำรปิดระบบ
กำรใช้งำนชัว่ครำวได้ 

เงื่อนไขการให้บริการ    
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บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จ ากัด 

สารจากผู้บริหาร 
 
 

เรียน สถานประกอบการทัว่ประเทศ 
 

              ปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ  ผมขอขอบพระคณุสถำนประกอบกำรทั่วประเทศท่ีท่ำนให้ควำมไว้วำงใจในกำรคดัเลือกพนกังำนผ่ำน
เวบ็ไซต์สมคัรงำน jobpub.com ด้วยดีตลอดมำ อตัรำกำรกำรเข้ำใช้งำนของสถำนประกอบกำรทัว่ประเทศซึง่รวมถึงกำรประกำศ
รับสมคัรงำนมีอตัรำท่ีเพิ่มขึน้ สว่นแพค็เกจท่ีสถำนประกอบกำรนิยมใช้บริกำรจะเป็นแพ็คเกจท่ีมีระยะเวลำสัน้ลงเป็นสว่นใหญ่ซึ่ง
อำจสะท้อนให้เห็นว่ำสถำนประกอบกำรต่ำงๆยงัไม่กล้ำวำงเป้ำหมำยนโยบำยของธุรกิจในระยะยำว เหตผุลส ำคญัน่ำจะมำจำก
ควำมไมม่ัน่ใจในสภำวะเศรษฐกิจและกำรเมือง ซึง่ในปี 2562 จะมีกำรเลือกตัง้ หลงักำรเลือกตัง้ ผมคิดวำ่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบำล
จะมีมมุมองในด้ำนเศรษฐกิจทีดีขีน้ และแก้ปัญหำได้ตรงท่ีสำเหตจุริงๆซึง่น่ำจะสง่ผลดีตอ่เศรษฐกิจของประเทศ 

         ปี 2562 เว็บไซต์สมคัรงำน jobpub.com ได้มีกำรปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่ำงๆของเวบ็ไซต์ เกือบทัง้หมดซึง่จำกกำรพฒันำจะ
ท ำให้กำรใช้งำนเวบ็ไซต์ง่ำยย่ิงขีน้ และรองรับกำรใช้งำนผำ่นทกุอปุกรณ์กำรใช้งำน ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงครัง้นีอ้ำจจะท ำให้ท่ำนยงั
ไม่คุ้นชินกบักำรใช้งำนในช่วงแรก แต่ผมขอให้ท่ำนมัน่ใจว่ำจำกกำรพฒันำระบบตำ่งๆเหลำ่นีจ้ะท ำให้อตัรำกำรสมคัรงำนท่ีมำกย่ิงขึน้
และจะท ำให้ท่ำนคดัสรรพนกังำนท่ีมีคณุภำพและเหมำะสมกบัคณุสมบติัของต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำรอย่ำงแท้จริง ในส่วนของอตัรำ
ค่ำบริกำรเรำได้ท ำกำรปรับเปลี่ยนเกือบทัง้หมดเช่นกันแต่เรำยังคงมำตรฐำนรำคำท่ีเป็นมิตรและเป็นธรรมกับทุกสถำนประกอบ 
แพค็เกจใหมข่องเรำหลำกหลำยรองรับกำรใช้งำนของทกุขนำดสถำนประกอบกำร  

         ท้ำยสดุ ผมในนำมตวัแทนของพนกังำนบริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จ ำกดั ขอขอบพระคณุอย่ำงสงูส ำหรับควำมไว้วำงใจท่ีท่ำนมีให้
เรำด้วยดีตลอดมำ ขออ ำนำจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หลำย ได้โปรดดลบนัดำลให้กิจกำรของท่ำนและพนกังำนในองค์กรของท่ำน ประสบ
แตค่วำมสขุ ควำมเจริญ จำกนีต้ลอดไป 

ขอแสดงควำมนบัถืออย่ำงสงู 

นำยพฒันภณ กลุวงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จ ากัด  
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พฒันาธรุกิจท่านให้ก้าวไกล 
พฒันาชาติไทยให้ก้าวหน้า 

 
 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้องค์กรของท่าน 

บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จ ากัด 
87/33 หมู่ 5 ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20130 
โทร  :02-2751900 ,02-6124900 ,038-395000 แฟกซ์ : 02-2775400 ,038-394888 
Email : sales@jobpub.com 
เลขผู้เสียภำษ ี0205544011093 

 
 
 
 
 

 
Scan QR Code 

 

 

 

เข้าสู่หน้าลงทะเบียนคลิกท่ีน่ี 

สแกน Line สอบถำมพนักงำน 
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