
หมายเหตุ
• สาํหรบั 1 ผูใ้ชง้านต่อ 1 บญัชบีรษัิท • สามารถใชโ้พสต์งานบน JobNOW และ JobHACK ได้ไมจ่าํกัดจาํนวนครัง้ พรอ้มกันสงูสดุตามจาํนวน Slot • จาํนวน Slot คือ จาํนวนโพสต์งานท่ีสามารถออนไลน์
พรอ้มกันได้ ในแต่ละแพก็เกจ • ราคานี้ยงัไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ (7%) • หากเป็นนิติบุคคล สามารถหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยได้ 3% • จาํนวน Slots คือ จาํนวนประกาศรบัสมคัรงานท่ีออนไลน์พรอ้มกันได้สงูสดุของ
แต่ละแพก็เกจ • แพก็เกจไมส่ามารถเปล่ียนเป็นเงินสด หรอื โอนยา้ยใหบ้ญัชอ่ืีนได้ • เง่ือนไขในการใชง้านใหเ้ป็นไปตามท่ีบรษัิทจดัหางานสเกาท์ เอาท์ จาํกัดกําหนด • บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ Slot ฟรโีดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

☀
 รอ้นแรงรบั SUMMER 

☀

🔥
 โปรโมชัน่สดุ Hot 

🔥

เลือกแพก็เกจตามความต้องการของธุรกิจคณุ เพื่อเขา้ถึงผูส้มคัรกวา่ 9 ล้านคน

ผา่นระบบ                                        ได้ทันที

1 เดือน

1 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

12 เดือน

Software
Developer 17%

Digital 
Marketing 15%

Graphic
Designer 11.2%

Data
Analyst 12%

Ecommerce 
5%

*5 ประเภทงานท่ีมคีนสมคัรมากท่ีสดุบน

Copper
2 Slots

Copper
3 Slots

Silver
6 Slots

Silver
5 Slots

Gold
10 Slots

Gold
10 Slots

Platinum
20 Slots

4,990 บาท/เดือน

 ราคา 4,990 บาท

1,990 บาท/เดือน

ราคา 1,990 บาท

11,980 บาท/เดือน

ราคา 11,980 บาท

2,990 บาท/เดือน

ราคา 2,900 บาท

14,970 บาท/เดือน

ราคา 14,970 บาท

3,490 บาท/เดือน

ราคา 3,490 บาท

24,950 บาท/เดือน

ราคา 24,950 บาท

3,197 บาท/เดือน

ราคา 9,590 บาท

1,166 บาท/เดือน

ราคา 3,500 บาท

7,667 บาท/เดือน

ราคา 23,000 บาท

1,500 บาท/เดือน

ราคา 4,500 บาท

11,190 บาท/เดือน

ราคา 33,570 บาท

2,066 บาท/เดือน

ราคา 6,200 บาท

19,180 บาท/เดือน

ราคา 57,540 บาท

2,932 บาท/เดือน

ราคา 17,590 บาท

750 บาท/เดือน

ราคา 4,500 บาท

7,034 บาท/เดือน

ราคา 42,200 บาท

1,000 บาท/เดือน

ราคา 6,000 บาท

10,262 บาท/เดือน

ราคา 61,570 บาท

1,300 บาท/เดือน

ราคา 7,800 บาท

17,590 บาท/เดือน

ราคา 105,540 บาท

1,999 บาท/เดือน

ราคา 23,990 บาท

483 บาท/เดือน

ราคา 5,800 บาท

4,799 บาท/เดือน

ราคา 57,580 บาท

625 บาท/เดือน

ราคา 7,500 บาท

6,998 บาท/เดือน

ราคา 83,970 บาท

800 บาท/เดือน

ราคา 9,600 บาท

11,995 บาท/เดือน

ราคา 143,940 บาท

1. Jumbo package

2. Mini package

• จาํนวน Slot ท่ีโชวเ์ปน็จาํนวนท่ีรวมโปรโมชัน่ X2 แล้ว

โพสต์งานบน JobHACK และ JobNOW

โพสต์งานบน JobHACK

งานในรา้นอาหาร
และเครื่องด่ืม 16.7%

งานในรา้นอาหาร
และเครื่องด่ืม 16.7%

งานขาย
16%

งานขาย
16%

งานบรกิาร
ลกูค้า 5%

งานบรกิาร
ลกูค้า 5%

งานแคชเชยีร์
6%

งานแคชเชยีร์
6%

งานธุรการ
4.3%

งานธุรการ
4.3%

**5 ประเภทงานท่ีมคีนสมคัรมากท่ีสดุบน

**5 ประเภทงานท่ีมคีนสมคัรมากท่ีสดุบน

โพสต์งานไปยงั JobHACK* และ JobNOW** ได้ไมจ่าํกัดจาํนวนครัง้ ปรบัเปล่ียนหรอืแก้ไขตําแหน่งงานได้ไมจ่าํกัดได้คนทันใจ ผา่นเทคโนโลย ีLocation-based

เทคโนโลยชีว่ยการประเมนิและจดัอันดับผูส้มคัร ระบบชว่ยติดตามสถานะของผูส้มคัรได้คนคณุภาพ มทัีกษะสาํคัญด้านดิจทัิล ชว่ยขบัเคล่ือนธุรกิจ

โปรโมทงานผา่น Social media เพื่อเพิม่การเขา้ถึงผูส้มคัร

โพสต์งานไปยงั JobNOW* ได้ไมจ่าํกัดจาํนวนครัง้ ปรบัเปล่ียนหรอืแก้ไขตําแหน่งงานได้ไมจ่าํกัดได้คนทันใจ ผา่นเทคโนโลย ีLocation-based

เทคโนโลยชีว่ยการประเมนิและจดัอันดับผูส้มคัร ระบบชว่ยติดตามสถานะของผูส้มคัร

หากต้องการมากกวา่ 20 Slots, ขอใบเสนอราคา หรอื สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม

สามารถติดต่อได้ท่ี 02-038-2639 , 094-924-6162 , 

customerservice@scoutout.net

โปรโมชัน่พเิศษ! Slot X2 สาํหรบั Jumbo package ซื้อเท่าไหร ่ได้ดับเบิล้!!

แพก็สดุคุ้ม

แพก็สดุคุ้ม
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แพก็สดุคุ้ม

แพก็ยอดนิยม
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