Brother Bear Ltd., Part.
4240 Ladprow101 Rd.
Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok. 10240
Tel. : +662-731-4768 , FAX. : +662-731-4713
Website : http://www.brotherbear.co.th
E-mail : service@brotherbear.co.th

คาบริการออกแบบและจัดทําเว็บไซต
•

B-Light:
คาบริการ: 12,000 บาท (เพิ่มภาษา 3,000 บาท/ภาษา)
จํานวนเมนู: ไมเกิน 5 เมนู
จํานวนหนา : ไมเกิน 10 หนา
งานบริการ: ออกแบบเว็บ ไซต , Flash Animation, โครงสรางหนาเว็บ เพจสําหรับ 5 เมนู และจัดวางเนื้อหา
ขอมูลในเว็บ ไซตรวมจํานวนหนาไมเกิน 10 หนา

•

B-Medium:
คาบริการ: 18,000 บาท (เพิ่มภาษา 5,000 บาท/ภาษา)
จํานวนเมนู: ไมเกิน 10 เมนู
จํานวนหนา : ไมเกิน 20 หนา
งานบริการ: ออกแบบเว็บ ไซต , Flash Animation, โครงสรางหนาเว็บ เพจสําหรับ 10 เมนู และจัดวางเนื้อหา
ขอมูลในเว็บ ไซตรวมจํานวนหนาไมเกิน 20 หนา

•

B-Max:
คาบริการ: 25,000 บาท (เพิ่มภาษา 7,000 บาท/ภาษา)
จํานวนเมนู: มากกวา 20 เมนู
จํานวนหนา : ไมเกิน 30 หนา
งานบริการ: ออกแบบเว็บ ไซต , Flash Animation, โครงสรางหนาเว็บ เพจสําหรับ 20 เมนู และจัดวางเนื้อหา
ขอมูลในเว็บ ไซตรวมจํานวนหนาไมเกิน 30 หนา

คาบริการอื่นๆ (ถามี)
•

Domain Registration:
คาบริการ: 650 บาท/ป
งานบริการ: คาบริการจดชื่อคาบริการจดชื่อเว็บ ไซต (โดเมนเนม) ตามที่ทานตองการ (.com) เปนเวลา 1 ป

•

Hosting: พื้นที่ใชงานเว็บ ไซต มีใหเลือกดังนี้
100 Mb : ฟรี
500 Mb : 1,000 บาท / ป
1,024 Mb : 2,000 บาท / ป

งานบริการ: คาบริการจองพื้นที่ใชงานเว็บไซต (โฮสติ้ง) 1 GB พรอมพื้นที่ส ําหรับใชงาน Email ไมจํากัดจํานวน
account

บริการเสริม
•

Maintenance:
คาบริการ: ฟรี
งานบริการ: บริการปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงขอมูล และขอมูลภาพภายในเว็บไซตตามวาระ หรือตามขอตกลงเปน
เวลา 1 ป

•

Web Promotion:
คาบริการ: ฟรี
งานบริการ: ประชาสัมพันธเว็บ ไซตของทานผาน Search Engine และ Web Directory ตางๆ เชน google,
sanook ฯลฯ พรอมทํา SEO ขั้นพื้นฐาน

•

Consultation:
คาบริการ: ฟรี
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งานบริการ: บริการใหคําปรึกษาขอมูลเกี่ยวกับเว็บ ไซต รวมถึงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับ ความรูของเว็บไซตบน
อินเตอรเน็ต
•

Website Tracking:
คาบริการ: ฟรี (เฉพาะผูที่ใชบ ริการ Hosting)
งานบริการ: บริการสถิติการเขาชมเว็บ ไซต ปริมาณผูเยี่ยมชม, จํานวน page view, OS และเบราเซอร สถิตราย
ชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายป

คาใชจายในปถัดไป
-

คาบริการตออายุ Domain name
คาบริการตออายุ Hosting
คาบริการ Maintenance
หากใชบ ริการทั้ง 3 รายการลดเหลือ

650 บาท/ป
ฟรี - 2,000 บาท / ป
3,000 บาท/ป
5,000 บาท/ป

งวดการชํา ระคาบริก าร แบงการชําระคาบริการเปน 2 งวดดังนี้
•
•

งวดที่ 1 จํานวน 40 %
ชําระคาบริการงวดแรกภายในเวลาไมเกิน 1 สัปดาห หลังจากดีไซนหนาเว็บ ไซตผานเรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จํานวน 60 %
ชําระคาบริการงวดสุดทายภายในเวลาไมเกิน 1 สัปดาห หลังจากการจัดทําเว็บไซตเสร็จสิ้นสมบูรณแลว

ระยะเวลา และขั้นตอนในการจัดทําเว็บไซต
1. ระยะเวลาในการออกแบบ
- Brother Bear จะทําการออกแบบหนาเว็บไซตใหพิจารณากอนฟรีโดยไมคิดคาบริการ ใชเวลาในการออกแบบไมเกิน
5 วันทําการ
- ระยะเวลาตรวจสอบและแกไขแบบ จะขึ้นกับ เวลาที่ลูกคาตรวจงาน และจํานวนครั้งของการแกไข (ไมจํากัดจํานวน
ครั้งในการแกไขงาน)
- หากลูกคาไมพอใจในผลงาน สามารถตัดสินใจยกเลิกงานบริการไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้นในขั้นตอนนี้
2. การอนุมัติ และการเซ็นสัญญา
- หลังจากแบบไดรับการอนุมัติแลว Brother Bear จะยื่นเอกสารเพื่อเซ็นสัญญาการวาจางงาน พรอมยื่นเอกสารเพื่อ
เก็บชําระเงินงวดแรก
3. ระยะเวลาในการวางโครงสรางหนา เว็บไซต
- Brother Bear จะทําการวางโครงสรางหนาเว็บไซต ระบบเมนู ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว (animation ตางๆ) ใน
รูปแบบเอกสาร HTML ใชเวลาดําเนินการไมเกิน 5 วันทําการ
- ระยะเวลาตรวจสอบและแกไขโครงสรางเว็บไซต จะขึ้นกับเวลาที่ลูกคาตรวจงาน และจํานวนครั้งของการแกไข
(Brother Bear ไมจํากัดจํานวนครั้งในการแกไขงาน)
4. ระยะเวลาในการจัดวางขอ มูลในเว็บไซต
- หลังจากเอกสาร HTML ผานแลว Brother Bear จะดําเนินการจัดวางขอมูลภายในเว็บไซตใหครบถวน ใชเวลา
ดําเนินการประมาณ 5-10 วันทําการ
- ระยะเวลาตรวจสอบและแกไขการจัดวางขอมูล จะขึ้นกับเวลาที่ลูกคาตรวจงาน และจํานวนครั้งของการแกไข
(Brother Bear ไมจํากัดจํานวนครั้งในการแกไขงาน)
5. เริ่มใชงานเว็บ ไซตจริง
- หลังจากที่ตรวจงานทั้งหมดเสร็จสิ้นลงแลว Brother Bear จะทําการจัดเตรียม server สําหรับการ online เว็บ ไซต
เพื่อใชงานจริง ใชเวลาดําเนินการไมเกิน 3 วันทําการ
- ตรวจสอบการทํางานของเว็บ ไซต และเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
- Brother Bear จะยื่นเอกสารเพื่อเรียกเก็บชําระเงินงวดสุดทาย
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ระยะเวลาดําเนินงานจริงประมาณ 1 เดือน (ไมนับ รวมระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตอง และการแกไขงาน) ดังนั้น
หากมีการตรวจสอบงานที่รวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนอยครั้ง จะใชเวลาดําเนินงานทั้งสิ้นภายในระยะเวลา 1-2
เดือน

ขั้นตอนการใชบริการ
1. จัดเตรียมขอมูลเบื้องตน
- ตรวจสอบความตองการในการนําเสนอขอมูลบนเว็บ ไซต
- วางโครงสรางขอมูล (เมนูตางๆ) ใหครบถวน
- พยายามจัดเตรียมขอมูลที่จะนําเสนอบนเว็บไซตใหครบถวน (โลโก, ขอมูล , ภาพประกอบตางๆ, การแปลเอกสาร)
และจัดเตรียมใหอยูในรูปแบบเอกสาร digital file
- ตรวจสอบหาชื่อเว็บ ไซตเพื่อความเหมาะสมกับบริษัท และธุร กิจ
- ตรวจสอบความตองการในการใชงานอีเมลของบุคลากรภายในบริษัท
- คนหาเว็บไซตที่ทานสามารถใชส ําหรับอางอิง เพื่อเปนแบบอยางทั้งในเรื่องรูป แบบการนําเสนอขอมูล , การจัดวาง
โครงสราง, โทนสี และความสวยงาม
2. เลือ กชุด Package ใหเหมาะสม
- ตรวจสอบขอมูลงานบริการ เงื่อนไขตางๆของเราใหเขาใจถองแท หรือสามารถสอบถามตอขอสงสัยที่มีใหกระจาง
เสียกอน
- เลือกชุด package ใหเหมาะสมกับ เว็บไซตของทาน
- ตรวจสอบคาใชจายเพิ่มเติมอื่นๆ เชนการเพิ่มภาษา, การจดโดเมนเนม, การใชงานโฮสติ้ง, การทํา SEO Ranking
กรณีที่มีความตองการนอกเหนือจากงานบริการใน package
- ตรวจสอบคาบริการสําหรับการบริการในปถัดไป วาตองมีคาใชจายใดบางที่จําเปน
- หากมีขอสงสัย สามารถติดตอสอบถามไดที่เบอร 02-731-4768 หรืออีเมล uncle_bear01@yahoo.com,
service@brotherbear.co.th
3. การขอใชบริการ
- ติดตอแจงความประสงคใชบริการเลือกตาม package
- ขอเรียกใชบริการออกแบบ demo (ระยะเวลาดําเนินการภายใน 1 สัป ดาห)
- สามารถแกไขแบบไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
- สงขอมูลเบื้องตนสําหรับการออกแบบ demo (โลโก, ขอมูลเบื้องตน, ภาพประกอบตางๆ, โทนสีของเว็บไซต และ
เว็บไซตอางอิงเพื่อเปนแบบอยางใหเรา ทั้งในเรื่องรูปแบบการนําเสนอขอมูล, การจัดวางโครงสราง, โทนสี และความ
สวยงาม)
4. ขอกําหนดในการใชบริการ
- ไมมีขอผูกมัด และคาใชจายใดๆทั้งสิ้นในขั้นตอนการออกแบบ demo
- หากทานไมพอใจงานบริการในขั้นตอนการออกแบบ demo สามารถยกเลิกการขอใชบ ริการไดโดยไมเสียคาใชจาย
ใดๆทั้งสิ้น
- งานบริการออกแบบ demo ของเรามิใชการออกแบบเว็บไซตในลักษณะ web template เปนการออกแบบใหมตาม
ความตองการของทาน และขอสงวนลิขสิทธิ์แบบ demo หามนําไปใชไมวาในทางใดทางหนึ่ง ในกรณีที่ทานขอยกเลิก
การใชบริการ
- ทานสามารถติดตอประสานงานกับ หจก. บราเธอรแบรผานทางโทรศัพทและอีเมลตามวัน และเวลาทําการ (ไมบ ริการ
การขอเรีย กเขาพบเพื่อรับ ฟงสรุปงาน)

5. เงื่อนไขการชํา ระคาบริการ
- หลังจากการตรวจสอบแบบ demo ผานแลว ทานจะไดรับเอกสารแสดงคาใชจาย และรายละเอียดงานบริการจาก
หจก. บราเธอรแบร เพื่อยืนยันการใชบริการ package
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- ในการทําสัญญาและการชําระเงินงวดแรก :หลังจาก หจก. บราเธอรแบร ไดนําแบบ demo ที่ผานการแกไขแลว ไป
จัดทําใหอยูในรูปแบบ HTML, flash animation และมีการวางแบบโครงสรางหนาเว็บไซตในทุกๆเมนู พรอมขอมูล
บางสวน
- การชําระเงินงวดที่สอง (งวดสุดทาย) :หลังจากเว็บ ไซตได Online เรียบรอยแลว หรือหลังจากตรวจสอบความ
ถูกตองของเว็บ ไซตทั้งหมดจากทานเรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
Brother Bear Ltd., Part.
Tel: 0-2731-4768
Fax: 0-2731-4713
Email : service@brotherbear.co.th
: uncle_bear01@yahoo.com
Website: http://www.brotherbear.co.th
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