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ข้อตกลง ระหวา่ง ลูกคา้ ( ผู้ว่าจ้าง )  
กบั www.websitegang.com (ทีมงาน) (ด าเนินงานดว้ยทะเบียนการคา้ สุดปรารถนา 
สตูดิโอ โดย นายสมยศ ช านาญฤทธ์ิ )  
 

รายละเอียดและขอ้ตกลง และ ขั้นตอน ดงัน้ี  
 

การช าระเงนิ  
1. ผูว้า่จา้ง เลือกแพค็เกจ็ ตามตอ้งการ ช าระเงินมัดจ า 5 % จ านวนเงินมดัจ าข้ึนอยู่

กบัราคา แพคเกจท่ีเลือก  
2. การช าระเงินท าได ้  แบบ คือ  

- ช าระดว้ยการหกับตัรเครดิต ผา่นธนาคาร PayPal 

- ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคารกรุงเทพ ตามขอ้มูลบญัชีดงัน้ี  
 ช่ือบญัชี สมยศ ช านาญฤทธ์ิ 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั สาขากาดสวนแกว้ เชียงใหม่ 

 เลขบญัชี    

3. เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแลว้ ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ส่งรายละเอยีด เวบ็ไซต ์ผา่นระบบของ
เวบ็ไซต ์หรือทางอีเมล ์ของทีมงาน ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซต ์

4. ทีมงาน เป็นผูจ้ดทะเบียน Domain Name เป็นลกัษณะเช่ารายปี  
5. การใหบ้ริการโฮสต้ิงทุก Package ทีมงาน จดัระดบัโฮสต้ิง แบบ Gold Package

ดว้ย Bandwidth unlimited, Disk Space  gigabyte พร้อมบริการตั้งอีเมล ์ตามท่ี 
ผูว้า่จา้ง ตอ้งการ  

6. Web Design การออกแบบเวบ็ไซต ์ทีมงาน เลือกใช ้Word Press ท่ีเป็น CMS 
(content management system) ท่ีพฒันาอยูใ่นระดบั advance ปัจจุบนั โดยผูว้า่จา้ง
รับผดิชอบในดา้นการลงฐานขอ้มูล โปรแกรมต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อประสิทธิภาพ
ของเวบ็ไซต ์ 
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7. ทีมงาน เป็นผูจ้ดัสีของเวบ็ใชตต์ามท่ีผูว้า่จา้งแจง้มาในระบบ ทีมงาน จดัการ
รูปแบบ (theme) เพ่ือใหเ้หมาะสมเวบ็ไซต ์สามารถเปลีย่นแปลงได้  คร้ังโดยไม่
มีค่าใชจ่้ายใดๆ การเปล่ียนแปลงคร้ังต่อไป คิดค่าบริการ 9  บาท  

งานบริการเสริม ฟรี ประสิทธิภาพของเวบไซต์ 

8. Share Button สร้างปุ่ม share เพ่ือใหผู้เ้ยีย่มชมเวบ็ไซด ์สามารถ Share ขอ้มูลของ
เวบ็ไซดไ์ปยงั Social network ได ้

9. รองรับระบบวีดีโอ ของ YouTube 

10. อพัเดทโปรแกรมทุกเดือน เพื่อทรงประสิทธิภาพของเวบ็ไซดต์ลอด  ปี นบัจาก
วนัตกลงวา่จา้ง 

11. (เฉพาะแพค็เกจ Monthly, Standard และ E-commerce)  งานดา้น SEO ( Search 

Engine optimization) กระบวนการปฏิบติัการ เก่ียวกบัเวบ็ไซตเ์พ่ือใหมี้ผลกบัการ
คน้หาของ Google  ผา่น Google Webmaster tool โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี  
 Title meta Tag 

 Title meta description 

 Title meta keywords 

 Sitemap.xml 

 Sitemap.xml.gz 

 sitemap.html 

 Robot file

 

12. ค่าใช้จ่ายเสริม กรณีลงโปแกรมเสริมท่ีจ าเป็น ต่อการพฒันาเวบ็ไซด ์ อาจมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม  ทีมงานจะเสนอราคา เป็นกรณีไป 

13. ระยะเวลาในการดูแล  ปี หรือ  วนั นบัจากวนัจดทะเบียนโดเมเนม     
14. การต่ออายุเวบ็ไซต์ ทีมงานเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางอีเมล ์  เดือน,  วนั 

และ  วนั   ก่อนวนัหมดอาย ุ

15. ทีมงานสงวนสิทธ์ิในการเขา้ถึง ระดบั Administrator และ Direct Admin แก่ผู ้
วา่จา้ง เพ่ือความปลอดภยั ของระบบ และ software บางชนิดท่ียงัเป็นลิขสิทธ์ิ
เฉพาะของทีมงาน ซ่ึงการปรับปรุง หรือ อบัเดทขอ้มูล เป็นหนา้ท่ีของทีมงาน  
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16. ผูว้า่จา้ง สามารถแกไ้ข อบัเดท ขอ้มูลได ้(ถา้ตอ้งการ) โดยทีมงานจะเปิด ผูใ้ชง้าน
เวบ็ไซตใ์นระดบั Web Editor (ผูแ้กไ้ขเวบ็ไซต)์ แก่ผูว้า่จา้ง  

17. การยกเลกิสัญญา   
 - การไม่ต่ออายุตามวนัที่หนดหมดอายถืุอเป็นการยกเลิกสญัญา  
- การแจง้ยกเลิกเวบ็ไซต ์ก่อนวนัหมดอายไุม่มกีารคนืเงนิใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ  

18. การช าระเงนิงวดที่  อกี 5  % ผูว้า่จา้งตอ้งช าระภาย  วนั นบัจากวนัการช าระ
เงินในงวดแรก เป็นอยา่งชา้ ซ่ึง ทีมงาน จะท าเวบ็ไซตใ์หแ้ลว้เสร็จภายใน  วนั 
ยกเวน้แต่ ทางผูว้า่จา้งส่งขอ้มูลล่าชา้ ซ่ึงไม่สามารถใหเ้ป็นขอ้ต่อรองในการช าระ
เงินงวดท่ี   

19. การต่ออายใุนปีถดัไป  ค่าบริการดงัต่อไปน้ี  
- แพคเกจ Basic 1,500 บาท ต่อปี 

- แพคเกจ Standard 3,500  บาท ต่อปี 

- แพคเกจ E-commerce  5,000  บาท ต่อปี 

ค่าบริการต่ออายุรวม 

- โดเมนเนม 1 ปี 

- โฮตส์ 1 ปี 

- อพัเดตโปรแกรม และ ฐานขอ้มูล 

  

 ทีมงาน มีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ ท่ีมีโอกาสจะไดรั้บใชท่้าน และไดร่้วมเป็นส่วน
หน่ึงท่ีน าความส าเร็จมาสู่ธุรกิจ และ หน่วยงาน ของท่าน        

 

       เกท็,สมยศ  ช านาญฤทธ์ิ 

             Web CEO www.websitegang.com 


