
แพลตฟอรมหางาน สมัครงาน ยอดนิยมของคนทำงาน
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JobThai Platform แพลทฟอรมหางาน สมัครงาน ยอดนิยมของคนทํางาน
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รองรับทุกการใชงาน Website (Desktop & Mobile) 

และ Application เขาถึงผูใชงานสูงกวา 150,000 คน/วัน

Pageviews 3,000,000 หนา/วัน

อันดับ 1 คียเวิรดยอดฮิต Google 

“งาน, หางาน, สมัครงาน”

จํานวนใบสมัครจาก 4 วิธี 

(สมัครดวน, สงไฟลประวัติ, สงอีเมล, กรอกประวัติแบบยอ) 

สงถึงองคกรเฉลี่ยกวา 1,000,000 ครั้ง/เดือน 

และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

จํานวนเฉลี่ยผูสมัครงานถึงองคกรกวา 

200,000 คน/เดือน

สถิติผู้ใช้งาน และการเข้าถึง JobThai สถิติการหางานสมัครงาน

เกี่ยวกับ JobThai - สถิติผูใชงาน หางาน สมัครงานกับ JobThai



กว่า 1,750,000 ประวัติคุณภาพที่ฝากไว้กับ JobThai

25%

71%

4%

4% สูงกวาปริญญาตรี 11% มากกวา 10 ป 20% มากกวา 35 ป 50% กรุงเทพและปริมณฑล

25% ตํ่ากวาปริญญาตรี 22% 5-10 ป 22% ระหวาง 30 ถึง 35 ป 8% ภาคเหนือ

27% 1-3 ป 17% ระหวาง 20 ถึง 25 ป 8% ภาคกลาง

71% ปริญญาตรี 18% 3-5 ป 40% ระหวาง 25 ถึง 30 ป 13% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22% 0-1 ป 16% ภาคตะวันออก

5% ภาคใต

76,000 148,000 345,000 885,000

440,000 280,000 385,000 147,000

347,000 310,000 136,000

1,240,000 226,000 711,000 226,000

283,000 276,000

82,000
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ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน อายุ ภาค

1% นอยกวา 20 ป
4,200

เกี่ยวกับ JobThai - สถิติผูฝากประวัติกับ JobThai

22%

27%
18%

11%

22%

17%

40%

20%

22%

1%

13%

16%

5%

8%

50% 8%



ประวัติครอบคลุมทุกหมวดงานที่ต้องการสมัคร
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Purchasing/ 

Administrative

Safety/Environment

Computer/IT/ 

Programmer

Sales
Manufacturing/ 

Production/QA&QC

Driver/Messenger/ 

Delivery/Security/ 

Janitor

Science/Chemical/ 

Biotech/Food Science

Training/HR/ 

Recruiting

Interpreter/ 

Tourist Guide/ 

Reservation

Drawing/Autocad/ 

Engineering Design

Accounting

Secretarial

Manager/Director

Customer Service/ 

Call Center

Doctor/Nurse/ 

Pharmacist

Creative Arts/ 

Computer Graphics

Technicians

Mass  

Communication

Education/Teachers

Transportation/ 

Warehouse

Legal

Engineering

Agriculture/Livestock/ 

Fishery/Mining

Import/Export

Marketing

คน518,000

คน40,000

คน105,000

คน160,000

คน37,000

คน78,000

คน156,000

คน26,000

คน45,000

คน180,000

คน32,000

คน50,000

คน147,000

คน25,000

คน45,000

คน170,000

คน30,000

คน49,000

คน119,000

คน23,000

คน163,000

คน28,000

คน49,000

คน118,000

คน32,000

< </

Construction/ 

Survey/Architecture/ 

Interior Design

คน42,000

Food And Beverage/ 

Chef/Cook/ 

Bartender/Waiter

คน40,000

Finance/Banking

Healthcare/ 

Fitness/Spa

Musician/ 

Actor/Singer
Others

Housekeeper/ 

Gardener

Web Design/ 

Web Content
JewelryGarment

Security Division/ 

Parking Lot

Geographic/ 

Mapping/GIS

คน20,000 คน3,500คน16,000 คน2,900คน12,000 คน2,700คน6,000 คน2,500คน4,600คน16,000

Writer/Editor/ 

Copywriter/ 

Proofreader

AiAi

AD

Part-Time Jobs

คน45,000

Research/Analysis  

(Insurance/Economics/ 

Banking )

คน25,000

B

เกี่ยวกับ JobThai - หมวดงานที่ผูฝากประวัติตองการสมัครงาน

คน274,000



ตัวอยางองคกรชั้นนำท่ีลงประกาศกับเรา
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เกี่ยวกับ JobThai - องคกรชั้นนำที่ไววางใจลงประกาศงานกับเรา



แพ็กเกจลงประกาศงาน

BUSINESS PACKAGE PREMIUM PACKAGE

2 สัปดาห์ 1 เดือน

1 เดือน 2 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

1 ปี

1 ปี

ลด 10 %

ลด 15 %

ลด 20 %

1 ตําแหน่ง 2 ตําแหน่ง 3 ตําแหน่ง

฿700
+Vat 7% = ฿749

RVC* 350 ครั้ง

฿990
+Vat 7% = ฿1,059.30

RVC* 495 ครั้ง

฿1,980
+Vat 7% = ฿2,118.60

RVC* 990 ครั้ง

฿1,400
+Vat 7% = ฿1,498

RVC* 700 ครั้ง

฿1,980
+Vat 7% = ฿2,118.60

RVC* 990 ครั้ง

฿3,960
+Vat 7% = ฿4,237.20

RVC* 1,980 ครั้ง

฿2,100
+Vat 7% = ฿2,247

RVC* 1,050 ครั้ง

฿2,970
+Vat 7% = ฿3,177.90

RVC* 1,485 ครั้ง

฿5,940
+Vat 7% = ฿6,355.80

RVC* 2,970 ครั้ง

฿2,673
+Vat 7% = 2,860.11

RVC* 1,337 ครั้ง

฿2,970

฿5,049
+Vat 7% = ฿5,402.43

RVC* 2,525 ครั้ง

฿5,940

฿9,504
+Vat 7% = ฿10,169.28 

RVC* 4,752 ครั้ง

฿11,880

฿5,346
+Vat 7% = ฿5,720.22

RVC* 2,673 ครั้ง

฿5,940

฿10,098
+Vat 7% = ฿10,804.86

RVC* 5,049 ครั้ง

฿11,880

฿19,008
+Vat 7% = ฿20,338.56

RVC* 9,504 ครั้ง

฿23,760

฿8,019
+Vat 7% = ฿8,580.33

RVC* 4,010 ครั้ง

฿8,910

฿15,147
+Vat 7% = ฿16,207.29

RVC* 7,574 ครั้ง

฿17,820

฿28,512
+Vat 7% = ฿30,507.84

RVC*  14,256 ครั้ง

฿35,640

5 ตําแหน่ง

฿3,300
+Vat 7% = ฿3,531

RVC* 1,650 ครั้ง

฿6,600
+Vat 7% = ฿7,062

RVC* 3,300 ครั้ง

฿8,910
+Vat 7% = ฿9,533.70

RVC* 4,455 ครั้ง

฿9,900

฿16,830
+Vat 7% = ฿18,008.10

RVC* 8,415 ครั้ง

฿19,800

฿31,680
+Vat 7% = ฿33,897.60

RVC* 15,840 ครั้ง

฿39,600

10 ตําแหน่ง

฿4,100
+Vat 7% = ฿4,387

RVC* 2,050 ครั้ง

฿8,200
+Vat 7% = ฿8,774

RVC* 4,100 ครั้ง

฿11,070
+Vat 7% = ฿11,844.90

RVC* 5,535 ครั้ง

฿12,300

฿20,910
+Vat 7% = ฿22,373.70

RVC* 10,455 ครั้ง

฿24,600

฿39,360
+Vat 7% = ฿42,115.20

RVC * 19,680 ครั้ง

฿49,200

15 ตําแหน่ง

฿4,900
+Vat 7% = ฿5,243

RVC* 2,450 ครั้ง

฿9,800
+Vat 7% = ฿10,486

RVC* 4,900 ครั้ง

฿13,230
+Vat 7% = ฿14,156.10

RVC* 6,615 ครั้ง

฿14,700

฿24,990
+Vat 7% = ฿26,739.30

RVC* 12,495 ครั้ง

฿29,400

฿47,040
+Vat 7% = ฿50,332.80

RVC* 23,520 ครั้ง

฿58,800

20 ตําแหน่ง

฿5,700
+Vat 7% = ฿6,099

RVC* 2,850 ครั้ง

฿11,400
+Vat 7% = ฿12,198

RVC* 5,700 ครั้ง

฿15,390
+Vat 7% = ฿16,467.30

RVC* 7,695 ครั้ง

฿17,100

฿29,070
+Vat 7% = ฿31,104.90

RVC* 14,535 ครั้ง

฿34,200

฿54,720
+Vat 7% = ฿58,550.40

RVC* 27,360 ครั้ง

฿68,400

30 ตําแหน่ง

฿6,500
+Vat 7% = ฿6,955
RVC* 3,250 ครั้ง

฿13,000
+Vat 7% = ฿13,910

RVC* 6,500 ครั้ง

฿17,550
+Vat 7% = ฿18,778.50

RVC* 8,775 ครั้ง

฿19,500

฿33,150
+Vat 7% = ฿35,470.50

RVC* 16,575 ครั้ง

฿39,000

฿62,400
+Vat 7% = ฿66,768

RVC* 31,200 ครั้ง

฿78,000

ลด 10 %

ลด 15 %

ลด 20 %

โฆษณาตำแหนงงาน - ราคาแพ็กเกจ

หมายเหตุ : ทุกแพ็กเกจรองรับ 1 บัญชีการใชงาน อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน

  JobThai ขอสงวนสิทธิ์งดใหบริการกับธุรกิจตัวแทน หรือนายหนาขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือขาย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face

กรณีที่คาโฆษณาเกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2% และสงเอกสารหัก ณ ที่จายมาที่ อีเมล sale@jobthai.com 
หรือแฟกซ 02-353-6988 พรอมจัดสงเอกสารตัวจริงทางไปรษณียตามที่อยูบริษัทฯ
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รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคลายกับที่กลาวมา ตลอดจนประกาศงานที่ไมมีความชัดเจนทั้งในสวนของขอมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือใหขอมูลไมถูกตองตามความเปนจริง และธุรกิจที่มีการคนประวัติเปนจํานวนมากจนเปนสาเหตุใหเกิดขอสงสัย หากตรวจพบวามีการ 
นําขอมูลไปใชนอกเหนือวัตถุประสงคของ JobThai การประกาศจะถูกระงับทันทีโดยไมคืนเงินทุกกรณี ดุลพินิจของ JobThai ในการลงประกาศงานและการระงับประกาศงานดังกลาวถือเปนที่สิ้นสุด *Resume-View Credit (RVC): สิทธิ์การ “คลิกดูขอมูล” 

การติดตอผูสมัครงาน ไดแก หมายเลขโทรศัพทบาน, หมายเลขโทรศัพทมือถือ และอีเมล



โฆษณาตำแหนงงาน - ขอดีของการลงประกาศงานกับ JobThai

สิ่งที่คุณจะไดรับจากการลงประกาศงานกับ JobThai
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ค้นประวัติ Candidate ง่าย ๆ จัดการใบสมัครได้ตามต้องการ

สถิติพร้อม เพื่อการวิเคราะห์

ทีมงาน JobThai พร้อมดูแล และช่วยเหลือ

Company Profile พื้นที่บอก 

เรื่องราวของบริษัทคุณ

ปรับเปลี่ยนประกาศได้ไม่จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มีประวัติ Candidate กวา 1,750,000 คน ใหคุณคนหาไดจาก  

ทั้งประเภทงาน, ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่จบ รวมถึง   

Add Favorite ประวัติที่สนใจ เพื่อกลับมาดูภายหลังได 

นําเสนอวัฒนธรรม และขอมูลองคกร เพื่อดึงดูด Candidate  

ที่ Match กับบริษัทคุณ

เรียกดู บันทึก และสั่งพิมพสถิติการใชบริการลงประกาศงาน 

รับสมัครพนักงานได

เรามีทีมงานมืออาชีพพรอมดูแลใหคําแนะนํา เพื่อชวยให 

ประกาศงานของคุณ สามารถดึงดูด Candidate ไดมากขึ้น

ไมใชแคแกไข Job Description แตสามารถเปลี่ยนตําแหนงงาน 

ประเภทงาน และรายละเอียดทุกอยางไดทั้งหมด จนกวาจะหมดอายุสมาชิก

ตั้งคาไดวาจะรับใบสมัครจากระบบ JobThai หรือจากอีเมล 
 
Add Favorite ใบสมัครที่สนใจ แลวกลับมาดูภายหลังได 
 
สรางโฟลเดอรเพื่อจัดกรุปของใบสมัครได 
 
บันทึกใบสมัครเปนไฟล PDF ได 
 
เก็บใบสมัครทุกใบที่คุณไดรับไวให แมแพ็กเกจจะหมดอายุ 
 
สงตอใบสมัครใหกับผูเกี่ยวของในทีมไดเลย



1 URGENT JOBS 2 SUPER HOT JOBS 3 HOT JOBS 4 HOT COMPANIES
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หมายเหตุ คาโฆษณาที่เกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2%    อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน    

ระบบจะทําการอัปเดตวันที่ลงประกาศงานอัตโนมัติใหทุกวัน

แสดงบน Desktop และ Mobile แสดงบน Desktop และ Mobile แสดงบน Desktop และ Mobile แสดงบน Desktop และ Mobile

แพ็กเกจเสริม เพิ่มโอกาสเห็นประกาศงานมากขึ้นดวย URGENT JOBS, SUPER HOT JOBS, HOT JOBS  และ HOT COMPANIES

โฆษณาแบนเนอร - WEBSITE

“หาคนดวน” ตอง “Urgent Jobs”  

ประชาสัมพันธองคกร และตําแหนง 

งานของคุณดวยโลโก และขอความ 

เชิญชวนสมัครงาน เพิ่มโอกาสเขาถึง 

ประกาศงาน 

แบนเนอรขนาดใหญ ดึงดูดผูใชงาน 

ดวยรูปแบบที่นาสนใจในหนาแรก  

เพิ่มโอกาสเขาถึงประกาศงาน 

พิเศษ สามารถเพิ่มฟเจอรปกหมุด 

ใหโดดเดนในลําดับตน ๆ 

Hot Jobs โดดเดนดวยโลโกบริษัท 

ในหนาแรก พรอมขอความเชิญชวน 

สมัครงาน เพิ่มโอกาสเขาถึง 

ประกาศงาน 

พื้นที่โฆษณาองคกรที่นาสนใจ

พิเศษ สามารถเพิ่มฟเจอรปกหมุด 

ใหโดดเดนในลําดับตน ๆ 

พิเศษ สามารถเพิ่มฟเจอรปกหมุด 

ใหโดดเดนในลําดับตน ๆ 

Desktop Mobile



หมายเหตุ คาโฆษณาท่ีเกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2%    อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน

พื้นที่โฆษณาหนาแรกกอนเขาสูเว็บไซต เขาถึงผูใชงานทุกคน เหมาะสําหรับการประชาสัมพันธที่ตองการผูเขาชมจํานวนมาก หรือการ Walk-In Interview 

(แสดงบน Desktop และ Mobile)
PRELOAD

โฆษณาแบนเนอร - WEBSITE
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หมายเหตุ คาโฆษณาที่เกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2%    อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน    ระบบจะทําการอัปเดตวันที่ลงประกาศงานอัตโนมัติใหทุกวัน

รวมองคกรสุด Top โดดเดนดวยโลโกบริษัท เพิ่มความนาสนใจดวยรูป และขอความเชิญชวนสมัครงาน (แสดงบน Desktop และ Mobile)TOP COMPANIES

โฆษณาแบนเนอร - WEBSITE
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Banner A1 Banner A2 Banner A3, A4, A5
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หมายเหตุ คาโฆษณาที่เกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2%    อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน

แสดงบน Desktop และ Mobile แสดงบน Desktop และ Mobile แสดงบน Desktop 

พื้นที่โฆษณาตําแหนงบนสุด ขนาดใหญ 

สะดุดตาในหนาแรก อยูติดกับฟงกชัน 

การหางาน ซึ่งเปนฟงกชันยอดนิยม

พื้นที่โฆษณาขนาดใหญ โดดเดน

ดึงสายตา ดวยขนาดและตําแหนง  

เหมาะสําหรับการลงโฆษณา 

ตําแหนงงานหรือองคกรทุกรูปแบบ 

Banner A3, A4, A5 บนพื้นที่สวนพิเศษเฉพาะ  

Desktop อยูระหวาง Super Hot Jobs, Hot Jobs  

และ Hot Companies เหมาะสําหรับการลงโฆษณา 

ตําแหนงงาน หรือองคกรทุกรูปแบบ 

BANNER A1, A2, A3, A4, A5

โฆษณาแบนเนอร - WEBSITE
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หมายเหตุ คาโฆษณาที่เกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2%    อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน

BANNER B1 แบนเนอรขนาดใหญ เพียงหนึ่งเดียวในหนาแสดงผลการคนหาตําแหนงงานซึ่งเปนหนาที่มียอดใชงานสูง (แสดงบน Desktop และ Mobile)

โฆษณาแบนเนอร - WEBSITE



TOP LOAD
TOP COMPANIES

HIGHLIGHT JOBS

URGENT JOBS
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หมายเหตุ คาโฆษณาที่เกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2%    อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน    ระบบจะทําการอัปเดตวันที่ลงประกาศงานอัตโนมัติใหทุกวัน

โฆษณาแบนเนอร - APPLICATION

แบนเนอรบนแอปพลิเคชัน

การประชาสัมพันธที่แตกตางอยางโดดเดน ดวย 

รูปแบบใหมผานวิดีโอ รวมเรื่องราวนาสนใจ 

เกี่ยวกับงาน และองคกร
พื้นที่ประชาสัมพันธหนาแรก 

รวมองคกรสุด Top โดดเดน 

ดวยโลโกบริษัท

พื้นที่ประชาสัมพันธขนาดใหญใน 

แอปพลิเคชันโดดเดนดานบนสุด 

สะดุดตาตั้งแตเขาใชงาน

“หาคนดวน” ตอง “Urgent Jobs”  

ประชาสัมพันธองคกรและตําแหนงงานของคุณ 

ดวยโลโกและขอความเชิญชวนสมัครงาน  

เพิ่มโอกาสเขาถึงประกาศงาน



พื้นที่โฆษณาขนาดใหญ โดดเดนที่สุดทั้งเว็บไซต 

และแอปพลิเคชัน เขาถึงผูใชงานทุกคน เหมาะ 

สําหรับการประชาสัมพันธใหคนเห็นจํานวนมาก

“หาคนดวน” ตอง “Urgent Jobs”  

ประชาสัมพันธองคกรและตําแหนงงานของคุณ 

ดวยโลโกและขอความเชิญชวนสมัครงาน  

เพิ่มโอกาสเขาถึงประกาศงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธหนาแรกรวมองคกรสุด Top  

โดดเดนดวยโลโกบริษัท ทั้งเว็บไซตและแอปพลิเคชัน

PRELOAD & TOP LOAD
URGENT JOBSTOP COMPANIES
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หมายเหตุ คาโฆษณาที่เกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2%    อัตราโฆษณาขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียมการโอน    ระบบจะทําการอัปเดตวันที่ลงประกาศงานอัตโนมัติใหทุกวัน

COMBO PACK

พิเศษสุดกับการลงโฆษณาแบนเนอรกับ JobThai ซื้อครั้งเดียวแสดง 3 จุด ทั้ง Website (Desktop & Mobile) และ Application 

ครอบคลุมทุกชองทาง และทุกกลุมผูใชงานเฉลี่ยสูงกวา 1,800,000 คน/วัน 

โฆษณาแบนเนอร - COMBO PACK (WEBSITE & APPLICATION)



โทร. 02-353-6999 หรือ sale@jobthai.com

สอบถามข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านบทความ

กลุมคนทํางานที่มองหาโอกาสใหม ๆ ในการทํางาน

กลุ่มเป้าหมาย

blog.JobThai.com, Social Media ของ JobThai  
และอีเมลที่สงถึงผูฝากประวัติในฐานขอมูลของเรา

ช่องทางประชาสัมพันธ์
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B

SPECIAL ARTICLES (WEBSITE)

บทความพิเศษชวยสรางความนาสนใจใหกับองคกร ดึงดูดใหคนหางานสมัครเขาทํางานกับองคกรมากขึ้น โดยเลาเรื่องครอบคลุมประเด็นสําคัญ  

เชน วัฒนธรรมองคกรที่นาสนใจ ความทาทายในการทํางาน หรือกิจกรรมสรางสรรคที่สรางแรงบันดาลใจใหกับคนทํางาน 

โฆษณารูปแบบอื่น - SPECIAL ARTICLES
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รูปภาพองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
Walk-in interview

EMAIL MARKETING อีเมลประชาสัมพันธตําแหนงงานตรงถึงคนหางานตามกลุมเป�าหมาย โดยสามารถระบุเพศ อายุ ประเภทงานที่ตองการ จังหวัด จํานวนปประสบการณทํางานได

โฆษณารูปแบบอื่น - EMAIL MARKETING

(ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการกําหนดกลุมเป�าหมาย)

฿5,000/500 อีเมล

อัตราโฆษณา
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YOUR LOGO

910

FACEBOOK

Social Media ยอดนิยมที่สามารถประชาสัมพันธตําแหนงงานหรือ Walk-In Interview 

รวมถึงขาวสารขององคกรคุณ สู Fanpage JobThai พรอมมีทีมงาน JobThai ดูแล 

ใหคําแนะนําตอบคําถามเรื่องการหางาน สมัครงานตาง ๆ

โฆษณารูปแบบอื่น - FACEBOOK

Fanpage เพศ ช่วงอายุ

805,000 คน ชาย  40%

หญิง  60%

18-24 ปี   18%

25-34 ปี   64%

35-44 ปี   15%

PR On Facebook (Hot Jobs)

อัตราโฆษณา : 6,000 บาท/ครั้ง

PR On Facebook (Video)
อัตราโฆษณา : 8,000 บาท/ครั้ง



ขั้นตอนการสมัครสมาชิก / ตออายุสมาชิก

1 3

2

เลือกแพ็กเกจที่ตองการจากอัตราโฆษณา 

สมัครสมาชิกใหม หรือตออายุสมาชิก

ชําระคาลงประกาศโฆษณาตามแพ็กเกจที่เลือก

คุณสามารถใชชื่อผูใช และรหัสผานเดิมได 

โดยไมตองสมัครสมาชิกใหม และเขาสูระบบ 

เพื่อแกไข / จัดเตรียมประกาศงานกอน 

การชําระเงินไดเลย

หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเขาสูระบบเพ่ือ 
จัดเตรียมประกาศงานผานหนาเว็บไซต รวมทั้งสงโลโก 
รูปภาพท่ีเกี่ยวของ และแผนที่บริษัทมาทางอีเมล  
sale@jobthai.com พรอมแจงชื่อผูใชมาให 
ทีมงานจัดเตรียมในประกาศงานกอนการชําระเงินได

หมายเหตุ 
- สําหรับการใชบริการครั้งแรก กรุณาแฟกซ ภพ.20 หรือหนังสือรับรองบริษัทหนาแรกที่มีตราประทับพรอมลายเซ็น 
- กรณีคาโฆษณาเกิน 1,000 บาท (ไมรวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จาย 2% และสงเอกสารหัก ณ ที่จายมาที่ อีเมล sale@jobthai.com หรือแฟกซ 02-353-6988 พรอมจัดสงเอกสารตัวจริงทางไปรษณียตามท่ีอยูบริษัทฯ  
- JobThai ขอสงวนสิทธิ์งดใหบริการกับธุรกิจตัวแทน หรือนายหนาขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือขาย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจท่ีเหมือน หรือคลายกับที่กลาวมา ตลอดจนประกาศงานท่ีไมมีความชัดเจนทั้งในสวนของ 
  ขอมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือใหขอมูลไมถูกตองตามความเปนจริง และธุรกิจที่มีการคนประวัติเปนจํานวนมากจนเปนสาเหตุใหเกิดขอสงสัย หากตรวจพบวามีการนําขอมูลไปใชนอกเหนือวัตถุประสงคของ JobThai การประกาศจะถูกระงับทันทีโดยไมคืนเงินทุกกรณี  
  ดุลพินิจของ JobThai ในการลงประกาศงานและการระงับประกาศงานดังกลาวถือเปนที่สิ้นสุด 

บริษัท ทิงคเน็ต จํากัด (สํานักงานใหญ) | 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 14 หอง 1402 เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 | โทร. 02-353-6999 | แฟกซ 02-353-6988 | sale@jobthai.com |เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0125543004205

ชื่อบัญชี บริษัท ทิงคเน็ต จํากัด ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

ชื่อบัญชี  บริษัท ทิงคเน็ต จํากัด

TAX ID  0125543004205

โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร พรอมเพย (Promtpay)

สมัครสมาชิกใหม

(กรณีไมเคยมีชื่อผูใช และรหัสผานมากอน) 

ตออายุสมาชิก

ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ สีลม 101-3-35037-4

ธนาคารกสิกรไทย พัฒนพงศ 018-1-13228-0

ธนาคารยูโอบี สีลมคอมเพล็กซ 776-3-02049-9

ธนาคารไทยพาณิชย สุรวงศ 064-3-02025-7

ธนาคารกรุงไทย อาคาร ซิลลิค เฮาส 968-6-00013-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซิลลิค เฮาส 503-0-00156-9

ธนาคารทหารไทย สีลม ซอย 7 004-1-05319-0

4 หลังชําระเงิน กรุณาสงหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล sale@jobthai.com หรือแฟกซ 02-353-6988 โดยระบุชื่อผูติดตอ และหมายเลขติดตอกลับ 

เพื่อใหทีมงานติดตอกลับไปแจงการเปดใหบริการภายใน 30 นาที หลังจากไดรับเอกสารดังกลาว

บริษัท ทิงคเน็ต จํากัด (สํานักงานใหญ)  

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 14 หอง 1402 เอ  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 

(ตรงขาม รพ.กรุงเทพคริสเตียน ใกล BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม)

ชำระเงินดวยเช็ค หรือเงินสดที่บริษัท

เขาสูระบบแลวคลิกเมนู “ชําระเงิน” กรอกจํานวนเงิน  

และทํารายการชําระเงินผานหนาเว็บไซตไดทันที

ชำระเงินออนไลนผานบัตรเครดิต Visa / Master Card
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หมายเหตุ 
ใชสําหรับการโอนเงินภายในประเทศเทานั้น 
ไมสามารถรับโอนเงินจากธนาคารตางประเทศได

รายละเอียดการเปดใชบริการ JobThai

โดยเขาสูเว็บไซต JobThai  

> คลิกที่เมนู “สําหรับบริษัท” และ “สมัครสมาชิก”  

> กรอกขอมูลสมัครสมาชิกสําหรับบริษัท




