
ราคาพ�เศษ สําหรับลูกค�าทดลองซื้อคร้ังแรก เท�านั้น ประหยัดสูงสุด 80% 
ซื้อได�คร้ังเดียว ถูกที่สุด ถึง 31 พ.ค. นี้ !

โปรแรงเดือนนี้ แถมฟร�ตําแหน�งงานเพ��ม


แพค็เกจ ระยะเวลาใช�แพค็เกจ ราคาปกติ

1 ตําแหน�ง      
ฟร� Search 5 +10 เครดิต

1 เดือน 8,714 2,000 บาท
+vat7%= 2,140

16,572 3,600 บาท
+vat7%=  3,852

24,429 4,800 บาท
+vat7%=  5,136

31,144 5,600 บาท
+vat7%=  5,992

37,145 6,000 บาท
+vat7%=  6,420

ราคาพ�เศษสําหรับ 
ลูกค�าทดลองซื้อครั้งแรก

ราคาแต�ละตําแหน�งออนไลน� 30 วัน

2 ตําแหน�ง      
ฟร� Search 10 +20 เครดิต

1 เดือน

3 ตําแหน�ง      
ฟร� Search 15 +30 เครดิต

1 เดือน

4 ตําแหน�ง      
ฟร� Search 20 +40 เครดิต

3 เดือน

5 ตําแหน�ง      
ฟร� Search 25 +50 เครดิต

3 เดือน

ข�อตกลงและเง�อ่นไข 
1. แต�ละประกาศของท�านจะสามารถลงโฆษณาได� 1 ตาํแหน�งงาน และ แต�ละตาํแหน�งงานจะถกูโฆษณาบน  
www.jobtopgun.com เป�นเวลา 30 วัน 
2. ลูกค�ายนืยนัว�าได�อ�านและยนิยอมปฏบิตัติามเง�อ่นไขในเอกสารประกอบการขายและเง�อ่นไขและข�อ 
ตกลงของผู�ใช� บร�การทีร่ะบอุยู�ใน www.jobtopgun.com/HRterms 
3. ค�าบร�การไม�สามารถขอคืนได� 
4. ประกาศอาจถกูลบก�อนเวลาหากพบว�ามกีารผดิต�อเง�อ่นไขและข�อตกลง หร�อชําระเง�นไม�ครบถ�วน 
5. ทางบร�ษทัไม�รับผดิชอบในความถกูต�องของข�อมลูทีผู่�สมคัรกรอกไว�ใน super resume หร�อใน  
www.jobtopgun.com 
6.ระยะเวลาเร��มต�นการใช� package( package period ) ของลกูค�า เร��มต�นนบัตัง้แต�วันทีล่กูค�าเร��มใช�  
quota ลงประกาศตําแหน�งงานหร�อใช� quota ค�นหาเรซเูม� หากลกูค�าไม�ได�เร��มใช� quota ลงประกาศ 
ตําแหน�งงานหร�อใช� quota ค�นหาเรซเูม�ภายใน 3 เดอืน นบัตัง้แต�วันทีล่งช่ือตอบตกลงการใช�บร�การ ให� 
ถอืว�าวันทีพ่�นกําหนด 3 เดอืนเป�นวันเร��มต�นการนบัระยะเวลาการใช� package period 
7. เครดติ Search Resume ใช�ว�ธีการหักเครดติตามช�วงเง�นเดอืนทีร่ะบใุน Super Resume คือ น�อย  
กว�า 50,000 หัก 1 เครดติ , 50,000 - 100,000 หัก 2 เครดติ , มากกว�า 100,000  
หัก 4 เครดติ เง�อ่นไขการหักเครดติอาจมกีารเปล�ย่นแปลง โดยไม�ได�แจ�งล�วงหน�า 
8. ระบบ Search Credit ของลกูค�าสามารถใช�ได�จนถงึ 30 วันภายหลงัจากวันออฟไลน�ของตําแหน�ง  
สดุท�ายทีป่ระกาศผ�านแพลตฟอร�ม 
9. เราม ีCustomer Service ทีค่อยให�คําแนะนาํและช�วยเหล�อลกูค�าให�ได�คนมากทีส่ดุตามปณธิาน การ  
“หาคน ได�คน” 
10. บร�ษัทขอสงวนส�ทธิเ์ปล�ย่นโปรโมช่ันโดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

ชื่อบร�ษัท 

 

ที่อยู�บร�ษัท 

 

 

เบอร�โทรศัพท�:                                    แฟ�กซ� : 

เลขประจําตัวผู�เส�ยภาษี : 

สํานักงานใหญ�:            สาขา : 

Approve for the package we choose above 

 

Authorized Signature / Company Stamp

เป�นเว็บหลักในการหาคนให้คุณ ติดต่อสอบถามได้ที� 02-853-6999เลือกใช้

64,290 12,000 บาท
+vat7%=  12,840

10 ตําแหน�ง      
ฟร� Search 50 +100 เครดิต

6 เดือน

ฟร�! อีก 5 ตําแหน�ง  
ลงประกาศภายในเดือน พ.ค.*

ฟร�! อีก 10 ตําแหน�ง  
ลงประกาศภายในเดือน พ.ค.,มิ.ย.**

* 5 ตําแหน�งงานที่แถม ต�องลงประกาศภายในเดือนพฤษภาคมเท�านั้น หากเลยกําหนดแล�วจะตัดส�ทธิ์ทันที
** 10 ตําแหน�งงานที่แถม ต�องลงประกาศภายในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเท�านั้น หากเลยกําหนดแล�วจะตัดส�ทธิ์ทันที
The license fee will no longer be subject to withholding tax as Super Resume Co., Ltd is a BOI-registered company.

Super Recruit  
Free

Success(Value)

  1,870 
Free

2,000
ประหยดั 77%

  3,740 
Free

1,800
ประหยดั 79%

  5,610 
Free

1,600
ประหยดั 81%

  7,480 
Free

  1,400 
ประหยดั 83%

  9,350 
Free

1,200
ประหยดั 86%

ต�อตําแหน�ง

  18,700 
Free

1,200
ประหยดั 86%



หาคน ได�คน 
ทุกตําแหน�ง

ชีว�ตดีข�้น ด�วย‘เทคโนโลยี’

3 นัดสัมภาษณ�ผู�สมัครง�าย 
ไม�ถูกเท

4 มีผู�ช�วยเคียงข�าง 
เม่ือต�องการคําแนะนํา

ทุกวัน จัดการงานง�าย  
ได�ผลงานทันที

1
2



ชีว�ตดีข�้น…
หาคน ได�คน ทุกตําแหน�ง

ด�วย Database  มากที่สุดในไทย

พร�อม ‘Search Engine’ ที่ดีที่สุด



ชีว�ตดีข�้น…
ทุกวัน จัดการงานง�าย ได�ผลงานทันที

ด�วย Dashboard ก�างปลา
และ ‘Super Resume’ ใหม�!



ชีว�ตดีข�้น…
นัดสัมภาษณ�ง�ายข�้น ไม�ถูกเท

กดส�ง YOU SAY/ HR SAY เพ�่อช�วยคุณนัดสัมภาษณ�
ทํา Employer Branding ให�ผู�หางานรู�จักเรามากข�้น

www.yousayhrsay.com



ชีว�ตดีข�้น…
มีผู�ช�วยเคียงข�าง

เม่ือต�องการคําแนะนําหร�อเจอทางตัน
www.topgunacademy.com

สแกนเลย! เพ�่อเข�าสู�โลกของการเร�ยนรู�กับการเป�น 
HR มืออาชีพ ใน www.topgunacademy.com



หร�อ สอบถามเพ��มเติมได�ที่  
Line : @jobtopgunforhr

แสกนดูรายละเอียดเพ��มเติม

ผู�นํา ชีว�ตให�ดีข�้น ด�วย‘เทคโนโลยี’


