

โปรแรงเดือนนี้ แถมฟรตําแหนงงานเพม

ราคาพเศษ สําหรับลูกคาทดลองซื้อครั้งแรก เทานั้น ประหยัดสูงสุด 80%
ซื้อไดครั้งเดียว ถูกที่สุด ถึง 31 ม.ค. นี้ !
ระยะเวลาใชแพ็คเกจ

ราคาพเศษสําหรับ
ลูกคาทดลองซื้อครั้งแรก

แพ็คเกจ

แตละตําแหนงออนไลน 30 วัน

ราคาปกติ

1 ตําแหนง

1 เดือน

8,714

ฟร Search 5 +10 เครดิต

2 ตําแหนง

1 เดือน

3 ตําแหนง

1 เดือน

4 ตําแหนง

3 เดือน

5 ตําแหนง

ฟร Search 10 +20 เครดิต

ฟร Search 15 +30 เครดิต

ฟร Search 20 +40 เครดิต

ฟร Search 25 +50 เครดิต
ฟร! อีก 5 ตําแหนง

16,572

24,429

Free
Super Recruit
Success (Value)

ราคา

ตอตําแหนง

2,000 บาท

+vat7%= 2,140

2,000

ประหยัด 77%

1,870
Free

3,600 บาท

+vat7%= 3,852

1,800

ประหยัด 79%

3,740
Free

4,800 บาท

+vat7%= 5,136

1,600

ประหยัด 81%

5,610
Free

5,600 บาท

1,400

7,480
Free

31,144

+vat7%= 5,992

ประหยัด 83%

3 เดือน

37,145

6,000 บาท

+vat7%= 6,420

1,200

ประหยัด 86%

9,350
Free

6 เดือน

64,290

12,000 บาท

1,200

18,700
Free

ลงประกาศภายในเดือน ม.ค.*

10 ตําแหนง

ฟร Search 50 +100 เครดิต
ฟร! อีก 10 ตําแหนง

+vat7%= 12,840

ประหยัด 86%

ลงประกาศภายในเดือน ม.ค.,ก.พ.**

* 5 ตําแหนงงานที่แถม ตองลงประกาศภายในเดือนมกราคมเทานั้น หากเลยกําหนดแลวจะตัดสทธิ์ทันที
** 10 ตําแหนงงานที่แถม ตองลงประกาศภายในเดือนมกราคมและกุมภาพันธเทานั้น หากเลยกําหนดแลวจะตัดสทธิ์ทันที
The license fee will no longer be subject to withholding tax as Super Resume Co., Ltd is a BOI-registered company.
ขอตกลงและเง่อนไข
1. แตละประกาศของทานจะสามารถลงโฆษณาได 1 ตําแหนงงาน และ แตละตําแหนงงานจะถูกโฆษณาบน
www.jobtopgun.com เปนเวลา 30 วัน
2. ลูกคายืนยันวาไดอา นและยินยอมปฏิบตั ติ ามเง่อนไขในเอกสารประกอบการขายและเง่อนไขและขอ
ตกลงของผูใช บรการทีร่ ะบุอยูใ น www.jobtopgun.com/HRterms
3. คาบรการไมสามารถขอคืนได
4. ประกาศอาจถูกลบกอนเวลาหากพบวามีการผิดตอเง่อนไขและขอตกลง หรอชําระเงนไมครบถวน
5. ทางบรษัทไมรบั ผิดชอบในความถูกตองของขอมูลทีผ่ สู มัครกรอกไวใน super resume หรอใน
www.jobtopgun.com
6.ระยะเวลาเรมตนการใช package( package period ) ของลูกคา เรมตนนับตัง้ แตวนั ทีล่ กู คาเรมใช
quota ลงประกาศตําแหนงงานหรอใช quota คนหาเรซูเม หากลูกคาไมไดเรมใช quota ลงประกาศ
ตําแหนงงานหรอใช quota คนหาเรซูเมภายใน 3 เดือน นับตัง้ แตวนั ทีล่ งชือ่ ตอบตกลงการใชบรการ ให
ถือวาวันทีพ
่ น กําหนด 3 เดือนเปนวันเรมตนการนับระยะเวลาการใช package period
7. เครดิต Search Resume ใชวธีการหักเครดิตตามชวงเงนเดือนทีร่ ะบุใน Super Resume คือ นอย
กวา 50,000 หัก 1 เครดิต , 50,000 - 100,000 หัก 2 เครดิต , มากกวา 100,000
หัก 4 เครดิต เง่อนไขการหักเครดิตอาจมีการเปล่ยนแปลง โดยไมไดแจงลวงหนา
8. ระบบ Search Credit ของลูกคาสามารถใชไดจนถึง 30 วันภายหลังจากวันออฟไลนของตําแหนง
สุดทายทีป่ ระกาศผานแพลตฟอรม
9. เรามี Customer Service ทีค่ อยใหคาํ แนะนําและชวยเหลอลูกคาใหไดคนมากทีส่ ดุ ตามปณิธาน การ
“หาคน ไดคน”
10. บรษัทขอสงวนสทธิเ์ ปล่ยนโปรโมชัน่ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

เลือกใช้

ชื่อบรษัท
ที่อยูบรษัท

เบอรโทรศัพท:
เลขประจําตัวผูเสยภาษี :
สํานักงานใหญ:
สาขา :

แฟกซ :

Approve for the package we choose above
Authorized Signature / Company Stamp

เปนเว็บหลักในการหาคนให้คุณ ติดต่อสอบถามได้ที 02-853-6999

ชีวตดีข้น ดวย‘เทคโนโลยี’

1
2

หาคน ไดคน
ทุกตําแหนง
ทุกวัน จัดการงานงาย
ไดผลงานทันที

3
4

นัดสัมภาษณผูสมัครงาย
ไมถูกเท
มีผูชวยเคียงขาง
เมื่อตองการคําแนะนํา

ชีวตดีข้น…

หาคน ไดคน ทุกตําแหนง
ดวย Database มากที่สุดในไทย
พรอม ‘Search Engine’ ที่ดีที่สุด

ชีวตดีข้น…
ทุกวัน จัดการงานงาย ไดผลงานทันที
ดวย Dashboard กางปลา
และ ‘Super Resume’ ใหม!

ชีวตดีข้น…
นัดสัมภาษณงายข้น ไมถูกเท
กดสง YOU SAY/ HR SAY เพ่อชวยคุณนัดสัมภาษณ
ทํา Employer Branding ใหผูหางานรูจักเรามากข้น
www.yousayhrsay.com

ชีวตดีข้น…

มีผูชวยเคียงขาง

เมื่อตองการคําแนะนําหรอเจอทางตัน
www.topgunacademy.com

สแกนเลย! เพ่อเขาสูโลกของการเรยนรูกับการเปน
HR มืออาชีพ ใน www.topgunacademy.com

ผูนํา ชีวตใหดีข้น ดวย‘เทคโนโลยี’
แสกนดูรายละเอียดเพมเติม

หรอ สอบถามเพมเติมไดที่
Line : @jobtopgunforhr

