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แบบฟอรม์การเสนอราคาและตอบรบั 

 

- 
บรษิทั ..............................................................................    ตดิต่อ ................................................. 

โทรศพัท ์..........................................................................    โทรสาร ............................................... 
- 

 PACKAGE การลงโฆษณาและเป็นสมาชกิ  
 

Package ระยะเวลา 
การลง 
โฆษณา 

การสบืคน้ 
ผูส้มคัรงาน 

โปรโมชั �นพเิศษ ราคา ชาํระสุทธ ิ

 

 โปรโมชั �นพิเศษ สู้ภยัโควิด  
�,��� บาท ใชง้านได ้� เดอืน แพค็เกจพเิศษ เพื�อชว่ยเหลอืสถานประกอบการทั �วประเทศ ที�ไดร้บัผลกระทบจาก covid 19 

 สู้ภยัโควิด 3 เดือน ไม่จาํกดั ไม่จาํกดั - 1500 .- 1560.- 
 

 

 SMILE PACKAGE 
แพค็เกจ สาํหรบับรษิทั ที�ตอ้งการลงประกาศตั �งแต่ 1-3 ตําแหน่ง และสามารถสืบค้นใบสมคัรงานได้ไม่จาํกดั ตลอดอายุสมาชิก 

 Smile 2 Weeks 2 สปัดาห ์ 1-3 ตาํแหน่ง ไม่จํากดั - 700 .- 749.- 

 Smile 1 Month 1 เดอืน 1-3 ตาํแหน่ง ไม่จํากดั แถมฟรี 15 วนั 1,200 .- 1,248 .- 

 Smile 2 Months 2 เดอืน 1-3 ตาํแหน่ง ไม่จํากดั แถมฟรี 1 เดือน 2,000 .- 2,080 .- 

 Smile 3 Months 3 เดอืน 1-3 ตาํแหน่ง ไม่จํากดั แถมฟรี 45 วนั 2,500 .- 2,600 .- 
 

 

 PREMIUM PACKAGE 
แพค็เกจ สาํหรบับรษิทั ที�ต้องการลงประกาศและสามารถสืบค้นใบสมคัรงานแบบไม่จาํกดั ตลอดอายุสมาชิก 

แถมฟรี Premium Banner ที�หน้าแรก ตลอดอายุสมาชิก การลงประกาศรบัสมคัรงาน และการสืบค้นใบสมคัรงานได้ไม่จาํกดั 

 Premium 2 Months 2 เดอืน ไม่จาํกดั ไม่จํากดั แถมฟรี 2 เดือน 2,800 .- 2,912 .- 

 Premium 3 Months 3 เดอืน ไม่จาํกดั ไม่จํากดั แถมฟรี 3 เดือน 3,500 .- 3,640 .- 

 Premium 6 Months 6 เดอืน ไม่จาํกดั ไม่จํากดั แถมฟรี 6 เดือน 6,000 .- 6,240 .- 

 Premium 1 Year 1 ปี ไม่จาํกดั ไม่จํากดั แถมฟรี 1 ปี 10,000 .- 10,400 .- 
                                ราคาชําระสุทธเิป็นราคาที�รวมรวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และหกัภาษ ีณ ที�จ่าย 3% แลว้ 

วิธีการสมคัร (สาํหรบัการลงทะเบยีนใหม่)  

วธิทีี � � สมคัรดว้ยตวัท่านเอง โดยเขา้ไปที� เวบ็ไซต์  http://www.jobpub.com คลกิไปที� ”ลงโฆษณางาน” เลอืก Package ที�ตอ้งการ และกรอก

รายละเอยีดบรษิทัใหค้รบถ้วน พรอ้มระบุ Login Name, Password ที�ตอ้งการ แล้วกดปุ่ม “บนัทกึขอ้มลูลงทะเบยีน” 

วธิทีี � � ให ้JOBPUB.COM จดัทําให ้ส่งรายละเอยีดขอ้มลูบรษิทัและตําแหน่งงานของท่านมาที� sales@jobpub.com 

หรอืแฟ็กซม์าที�หมายเลข 0-3839-4888  

ลงนามผูอ้นมุตัิ ………………………………………. ลงนามพนกังานขาย …วฒิุพงษ์  กลุวงศ.์........ 

                วนัที� ……………………………………….                   โทรศพัท ์   089-6074102 
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สิ�งที�ควรถามเว็บไซตส์มคัรงานต่างๆ ก่อนสมคัรลงประกาศงาน 
1. ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานที�กาํกบัดแูลเวบ็ไซต์ทั �วประเทศแล้วหรือยงั 

หน่ายงานที�กํากบัดแูลเวบ็ไซตต์า่งๆในปัจจบุนัคอื กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์(ส่วนส่งเสรมิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์)  
จะใหเ้ครื�องหมายต่างๆ แก่เวบ็ไซตท์ั �วประเทศดงันี� 

1. 
 

ทุกเวบ็ไซต์ของประเทศ ต้องขอเครื�องหมายนี� ถ้าไม่มีถือว่าผิดกฎหมาย 

(เครื�องหมายนี� ทุกเวบ็ไซตส์ามารถขอได ้และตอ้งขอเพื�อการกํากบัดูแลเวบ็ใหท้ั �วถงึ) 

2. 

 

เฉพาะเวบ็ไซต์ที�ได้รบัการรบัรองเท่านั�นถึงจะได้เครื�องหมายนี�  
(เครื�องหมายนี�ทางกรมฯ จะเป็นคนคดัเลอืกเอง เฉพาะเวบ็ไซตท์ี�ผ่านกฎเกณฑเ์ท่านั �นถงึจะได ้

สามารถดูกฎระเบยีบไดท้ี� www.trustmarkthai.com) 
. 
*** ปัจจบุนั www.jobpub.com คือเวบ็ไซต์สมคัรงานเพียงแห่งเดียวในประเทศที �ได้รบัเครื �องหมาย 

รบัรองคณุภาพ ( เครื �องหมาย Verified ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. เวบ็ไซต์สมคัรงานนั�นๆ เคยทาํงานวิจยั จากองคก์รที�เป็นกลางหรือไม่ 
( ทา่นเชื�อขอ้มลูที�เวบ็ไซต์ต่างๆ บอกว่าทําการวจิยัเองหรอืไม่ การวจิยัที�ถกูต้องควรวจิยัจากองคก์รที�น่าเชื�อถอืและเป็นกลาง ) 
. 
*** จากงานวจิยัของนิสติปรญิญาโท วทิยาลยัพาณชิยศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา ที �เกบ็ขอ้มลูทั �งปี (ปี 2553)  
พบว่าเวบ็ไซตส์มคัรงาน www.jobpub.com มคีุณภาพการใหบ้รกิารที �ดทีี �สุด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. เวบ็ไซต์สมคัรงานนั�นๆ มีประสบการณ์การทาํงาน มานานแค่ไหน 
*** www.jobpub.com คอืเวบ็ไซต์สมคัรงานที �เปิดดาํเนินการมากว่า 15 ปี โดยตลอดระยะเวลาที �ผ่านมา เราสามารถส่งเสรมิ 
ใหค้นมงีานทาํ และบรษิทัประสบความสาํเรจ็ในการหาพนักงาน กว่า 1,000,000 ตําแหน่ง ทุกสาขาอาชพี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. เวบ็ไซต์สมคัรงานนั�นได้วางแผนเป้าหมายเกี�ยวกบัอนาคตอย่างไร 
*** www.jobpub.com คอืเวบ็ไซต์สมคัรงานที �มเีวบ็ไซตใ์นเครอืกระจายอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ  มากที �สุดในประเทศ กว่า 22 เวบ็ไซต ์ 
เช่น ชลบุร ีระยอง เชยีงใหม่ ภูเกต็ อุบล ขอนแก่น นครราชสมีา ปทุมธานี ฯลฯ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. เวบ็ไซต์สมคัรงานนั�นๆ ได้วางแผนสาํหรบัการเปิด AEC ในปี 2558 อย่างไร 
*** ปัจจบุนัเรากําลงัพฒันาเวบ็ไซตส์มคัรงานขึ�นมาอกีเวบ็หนึ �งเพื �อรองรบัการเปิดเขตการคา้เสรอีาเซยีน ซึ �งจะรองรบัการใชง้าน 
ในทุกภาษาของประเทศสมาชกิอาเซยีน และเป็นศูนยก์ลางของแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*** นี� เป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ�งว่าทาํไม คณุควรลงประกาศรบัสมคัรงานกบั www.jobpub.com *** 
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โปรโมชั่นการลงโฆษณาจาก JOBPUB.COM 
Package ระยะเวลา 

การลง 
โฆษณา 

การสบืคน้ 
ผูส้มคัรงาน 

โปรโมชั �นพิเศษ ราคา 

สู้ภยัโควิด 3 เดอืน  ไม่จาํกดั  ไม่จาํกดั - 
ราคาพิเศษ 1,500 บาท 

(+Vat 7% = 1,605.-  หกั �%  = 45) 

ชาํระสุทธิ 1,560 บาท 

Smile 2 Weeks 2 สปัดาห ์ 1-3 ตาํแหน่ง  ไม่จาํกดั - 
ราคา 700 บาท (+Vat 7% = 749) 
ชาํระสุทธิ 749 บาท 

Smile 1 Month 1 เดอืน 1-3 ตาํแหน่ง  ไม่จาํกดั แถมฟร ี15 วัน 
ราคา 1,200 บาท 

(+Vat 7% = 1,284.-  หกั �% = 36) 

ชาํระสุทธิ 1,248 บาท 

Smile 2 Months 2 เดอืน 1-3 ตาํแหน่ง  ไม่จาํกดั แถมฟรี 1 เดือน 
ราคา 2,000 บาท 
(+Vat 7% = 2,140.-  หกั �% = 60) 

ชาํระสุทธิ 2,080 บาท 

Smile 3 Months 3 เดอืน 1-3 ตาํแหน่ง  ไม่จาํกดั แถมฟร ี45 วัน 
ราคา 2,500 บาท 
(+Vat 7%  = 2,675  หกั �% = 75) 

ชาํระสุทธิ 2,600 บาท 

Premium 2 Months 2 เดอืน  ไม่จาํกดั  ไม่จาํกดั แถมฟรี 2 เดือน 
ราคา 2,800 บาท 
(+Vat 7% = 2,996  หกั �% = 84) 

ชาํระสุทธิ 2,912 บาท 

Premium 3 Months 3 เดอืน  ไม่จาํกดั  ไม่จาํกดั แถมฟรี 3 เดือน 
ราคา 3,500 บาท 
(+Vat 7% = 3,745  หกั �% = 105) 

ชาํระสุทธิ 3,640 บาท 

Premium 6 Months 6 เดอืน  ไม่จาํกดั  ไม่จาํกดั แถมฟรี 6 เดือน 
ราคา 6,000 บาท 
(+Vat 7% = 6,420  หกั �% = 180) 

ชาํระสุทธิ 6,240 บาท 

Premium 1 Year 1 ปี  ไม่จาํกดั  ไม่จาํกดั แถมฟร ี1 ปี 
ราคา 10,000 บาท 
(+Vat 7% = 10,700  หกั �% = 300) 

ชาํระสุทธิ 10,400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




