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ประกาศรับสมัครงานประเภท Freelance
รายละเอียด Tagoontor Multimedia Production and Publishing
Tagoontor Multimedia Production and Publishing จดทะเบี ยนพาณิ ชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี พ.ศ.2553
และทาการเปลี่ยนแปลงชื่ อทะเบียนใหม่ในปี พ.ศ.2557 ทาการจดทะเบี ยนในนามบุคคลธรรมดา เป็ นผูใ้ ห้บริ การและรับ
ผลิ ต งานด้าน Production (ผลิ ตวี ดิ ทัศ น์) , งานผลิ ต สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ , งานทางด้าน Web-site และ Hosting เปิ ดให้บ ริ ก ารมา
ยาวนานกว่า 4 ปี
ขณะนี้ทาง Tagoontor Multimedia Production and Publishing กาลังขยายสายงาน และต้องการเจ้าหน้าที่ประเภท
Freelance จานวนหลายตาแหน่ง จึงทาการเปิ ดรับสมัครตาแหน่งงานดังเอกสารแนบในหน้าที่ 2
_________________________________________________________________________________________________
การช าระเงิ น : เนื่ อ งจากเป็ นงานประเภท Freelance การช าระเงิ น จะช าระแบ่ ง ออกเป็ น 3 เงื่ อ นไขแล้ ว แต่ ก ารตกลง
ดังต่ อไปนี้
1. ชาระแบบรายวัน คิดเฉลี่ยตามความจริ งจาก Project และตาแหน่งงาน
2. ชาระหลังจบ Project
3. หารชาระเป็ นเปอร์เซ็นต์ ตามเวลาในการผลิตงาน โดยแยกการชาระออกเป็ น 3 ครั้ง
หมายเหตุ : 1. ทุ กตาแหน่ งคื องาน Freelance ไม่ ใช่ งานประจ า ดังนั้นทุ กๆ ตาแหน่ งจะถูกเรี ยกมาทางานก็ต่อเมื่ อมี การ
รับเหมางานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัครไว้
2.ลิขสิ ทธิ์ ของงานทั้งหมด จะเป็ นของลูกค้า หากผูผ้ ลิตงานต้องการนาผลงานไปเผยแพร่ ต้องได้รับการยินยอม
จากลูกค้าเท่านั้น
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งาน Production
ตาแหน่ ง Creative 1 อัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ

1.
2.

คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

-

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน

1.
2.
1.
2.
3.

รายได้ต่อ Project เฉลี่ย 3,000-10,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงาน)
ฟรี ค่ารถ ค่าที่พกั และค่าอาหาร หากงานต้องออกถ่ายทานอกสถาน (ต่างจังหวัด)
ที่ติดต่อกันหลายวัน
วุฒิการศึกษา ระดับชั้นปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง อายุ 19-35 ปี
มีบุคลิกดี พูดคุยเก่ง มีความมัน่ ใจในตัวเอง ทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
มีมุมมองเชิงศิลปะที่สร้างสรรค์
สามารถใช้และเข้าใจโปรแกรม Computer เกี่ยวกับงานทางด้าน Production ได้
บ้าง
มีประสบการณ์ดา้ นการถ่ายภาพ
มีประสบการณ์ในการ เขียนบทภาพยนตร์ และการเขียนStory Board
มีเวลาว่างต่อเนื่องหลังได้รับมอบหมายงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์
มีประสบการณ์การทางานด้าน Creative Production ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
มีผลงานที่เคยทากับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่เป็ นที่ยอมรับ
ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393

ตาแหน่ ง ช่ างภาพ 1 อัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ

คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน

1. รายได้ตอ่ วัน 1,000-1500 บาท
2. รายได้ต่อ Project 2,500 – 5,000 บาท
(ข้ อ 1-2 เลือกจ่ าย 1 ประเภท แล้วแต่ ลกั ษณะงาน)
3. ฟรี ค่ารถ ค่าที่พกั และค่าอาหาร หากงานต้องออกถ่ายทานอกสถานที่
(ต่างจังหวัด) ติดต่อการหลายวัน
- วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช - ปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
- มีบุคลิกดี พูดคุยเก่ง มีความมัน่ ใจในตัวเอง ทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
- มีมุมมองเชิงศิลปะที่สร้างสรรค์
- มีพ้ืนฐานทางด้านการแต่งภาพ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Lightroom ได้
- มีประสบการณ์ดา้ นการถ่ายภาพ
- มีเวลาว่างต่อเนื่องหลังได้รับมอบหมายงานอย่างน้อย 3 วัน
- มีอุปกรณ์การถ่ายภาพเป็ นของตนเอง
1. มีประสบการณ์การทางานด้านการถ่ายภาพไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2. มีผลงานที่เคยทากับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่เป็ นที่ยอมรับ
1. ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
2. หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
3. สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393
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ตาแหน่ ง ช่ างภาพเคลื่อนไหว 3 อัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ

คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

1. รายได้ตอ่ วัน 1,000-1500 บาท
2. รายได้ต่อ Project 2,500 – 5,000 บาท
(ข้ อ 1-2 เลือกจ่ าย 1 ประเภท แล้วแต่ ลกั ษณะงาน)
3. ฟรี ค่ารถ ค่าที่พกั และค่าอาหาร หากงานต้องออกถ่ายทานอกสถานที่
(ต่างจังหวัด) ติดต่อการหลายวัน
- วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช - ปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
- มีบุคลิกดี พูดคุยเก่ง มีความมัน่ ใจในตัวเอง ทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
- มีมุมมองเชิงศิลปะที่สร้างสรรค์
- มีพ้ืนฐานทางด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
- สามารถใช้อุปกรณ์ได้ทุกยีห่ อ้ และทุกชนิดอุปกรณ์
- มีประสบการณ์ดา้ นการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
- มีเวลาว่างต่อเนื่องหลังได้รับมอบหมายงานอย่างน้อย 3-7 วัน
1. มีประสบการณ์การทางานด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหวไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2. มีผลงานที่เคยทากับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่เป็ นที่ยอมรับ
3. มีอุปกรณ์สาหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
1. ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
2. หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
3. สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393

ตาแหน่ ง ผู้ช่วยช่ างภาพ 3 อัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ

1.
2.

คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

1.
2.
1.

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน

2.
3.

รายได้ต่อวัน 350 -1,200 บาท
ฟรี ค่ารถ ค่าที่พกั และค่าอาหาร หากงานต้องออกถ่ายทานอกสถานที่
(ต่างจังหวัด) ติดต่อการหลายวัน
วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช - ปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี
มีบุคลิกดี พูดคุยเก่ง มีความมัน่ ใจในตัวเอง ทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
มีมุมมองเชิงศิลปะที่สร้างสรรค์ และมีร่างกายแข็งแรง
มีพ้ืนฐานทางด้านการถ่ายภาพนิ่ งและเคลื่อนไหว
สามารถใช้อุปกรณ์ได้ทุกยีห่ อ้ และทุกชนิดอุปกรณ์
สามารถขน ย้าย เก็บอุปกรณ์ เดินสายไฟ และทาตามสิ่ งที่ช่างภาพต้องการได้
มีเวลาว่างต่อเนื่องหลังได้รับมอบหมายงานอย่างน้อย 3-7 วัน
มีประสบการณ์การทางานด้านการถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหวไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
มีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเป็ นของตนเอง
ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393
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ตาแหน่ ง Editor (เจ้ าหน้ าที่ตัดต่ อ) 1 อัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ

1.
2.

คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

1.
2.
3.

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

1.
2.
3.

รายได้ต่อ Project 2,000-15,000 บาท (คิดตามความยากง่ายของงาน)
ฟรี ค่ารถ ค่าที่พกั และค่าอาหาร หากงานต้องออกถ่ายทานอกสถานที่
(ต่างจังหวัด) ติดต่อการหลายวัน
วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช - ปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
มีบุคลิกดี พูดคุยเก่ง มีความมัน่ ใจในตัวเอง ทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
มีมุมมองเชิงศิลปะที่สร้างสรรค์
มีพ้ืนฐานทางด้านการถ่ายภาพนิ่ งและเคลื่อนไหวและการตัดต่อภาพ
สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere , Final Cut , Edius ได้เป็ นอย่างดี
มีเวลาว่างต่อเนื่องหลังได้รับมอบหมายงานอย่างน้อย 3-7 วัน
มีประสบการณ์การทางานด้านการตัดต่อวีดีโอ ไม่นอ้ ยกว่า 1-2 ปี
มีผลงานที่เคยทากับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่เป็ นที่ยอมรับ
สามารถใช้โปรแกรม Adobe Aftereffect , 3D MAX , Maya ได้ในระดับกลางถึง
ดีมาก
ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393
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งาน สื่ อสิ่ งพิมพ์ และจัดทาเว็บไซต์
ตาแหน่ ง Art Work 2 อัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ

คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ออกแบบนิตยสาร หน้าละ 100-200 บาท
ออกแบบ Pocket book หน้าละ 30-50 บาท
ออกแบบ Logo ชิ้นละ 500 – 1,000 บาท
ออกแบบ Poster งานละ 800-1,500 บาท
เขียนการ์ ตูน หน้าละ 500-1,000 บาท
วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช - ปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
มีบุคลิกดี มีความมัน่ ใจในตัวเอง ทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
มีมุมมองเชิงศิลปะที่สร้างสรรค์
มีพ้ืนฐานทางด้านการออกแบบและจัดทา Art Work
สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe InDesign
ได้เป็ นอย่างดี
มีประสบการณ์การทางาน ไม่นอ้ ยกว่า 1-2 ปี
มีผลงานที่เคยทากับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่เป็ นที่ยอมรับ
สามารถรับงานด่วนได้
ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393

ตาแหน่ ง Web Design 2 อัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ
คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

1.
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1.
2.
3.
1.
2.
3.

ออกแบบเว็บไซต์ หน้าละ 200-400 บาท
เขียนระบบ php ระบบละ 1,500 – 4,000 บาท
วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช - ปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
มีบุคลิกดี มีความมัน่ ใจในตัวเอง ทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
มีมุมมองเชิงศิลปะที่สร้างสรรค์
มีพ้ืนฐานทางด้านการออกแบบและจัดทา Web Site
สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe
Dreamweaver ได้เป็ นอย่างดี
มีประสบการณ์การทางาน ไม่นอ้ ยกว่า 1-2 ปี
มีผลงานที่เคยทากับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่เป็ นที่ยอมรับ
สามารถเขียนภาษา PHP , HTML5 , JAVA , FLASH ได้
ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393

Tagoontor Multimedia Production and Publishing
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณ “ตั้น” โทร 08-3819-1393
E-mail : ton_tawan@hotmail.com , admin@tagoontor.com WEB SITE : www.tagoontor.com
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งานส่ วนกลางทั่วไป
ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่การตลาด/โฆษณา หลายอัตรา
อัตรารายได้ และสวัสดิการ
คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร

คุณสมบัตทิ ี่จะได้ รับการพิจารณาพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน
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3.

รายได้ต่อ โฆษณา 30-40 เปอร์ เซ็นต์ จากราคาขายจริ ง
รายได้จากการหาลูกค้าต่อ Project 10-25 เปอร์ เซ็นต์
วุฒิการศึกษา ระดับชั้นปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
มีบุคลิกดี พูดคุยเก่ง มีความมัน่ ใจในตัวเอง มีความขยัน และอดทนต่อแรงกดดัน
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
สามารถสื่ อสารกับบริ ษทั และลูกค้าในระดับต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
มีประสบการณ์การทางานด้าน การหาโฆษณาและผูส้ นับสนุน อย่างน้อย 1 ปี
ส่ งรายละเอียด Profile และ Portfolio มาที่อีเมล์ ton_tawan@hotmail.com หรื อ
admin@tagoontor.com
หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะโทรกลับไปนัดสัมภาษณ์
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ โทร 08-3819-1393
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