ออกแบบดีไซน์ แก้ ไขไม่ จำกัด จนกว่ ำจะถูกใจ
- ออกแบบเลย์เอาท์ ภาพรวมหน้ าแรกนําเสนอลูกค้ า
- เลย์เอาท์หลักจะเป็ นตัวกําหนดการดีไซน์ทงเว็
ั้ บ
- การออกแบบดีไซน์โครงสร้ าง ยึดตามฟี เจอร์ ในเอกสารแนบ และบริ ษัทในการสงวนสิทธิ์เป็ นผู้ออกแบบอิจเตอร์ เฟส โดยลูกค้ า
เป็ นผู้อนุมตั ิในความสวยงาม
- การออกแบบไม่รวมการออกแบบ Animation การวาดการ์ ตนู 2D/3D การออกแบบ infographic ต่างๆ
- การออกแบบดีไซน์โครงสร้ าง ยึดตามฟี เจอร์ ในเอกสารแนบ และบริ ษัทในการสงวนสิทธิ์เป็ นผู้ออกแบบอินเตอร์ เฟส โดยลูกค้ า
เป็ นผู้อนุมตั ิในความสวยงาม และบริ ษัทของสงวนสิทธิในการให้ บริ การตามข้ อจํากัดเชิงเทคนิคบางอย่าง อาทิ เอฟเฟค ลูกเล่น
รูปแบบการแสดงผล ที่ไม่รองรับในเทคโนโลยีที่บริ ษัทใช้
- User Interface และฟั งก์ชนั่ การทํางาน ของ Back office จะเป็ นไปตามโครงสร้ างมาตรฐานของบริ ษัทเท่านัน้
- การออกแบบสงวนสิทธิ์ใช้ Fonts และรูปภาพ ที่ทางบริ ษัทมีลขิ สิทธิ์อย่างถูกต้ องเท่านัน้ ในกรณีทลี่ กู ค้ าต้ องการ Fonts และ
รูปภาพ นอกเหนือจากที่มี (Google font) ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้จดั เตรียมให้
Domain/Hosting
- ฟรี โดเมน .com .net และ .co.th
- ฟรี บริ การย้ ายข้ อมูลจากเซิฟเวอร์ เก่า
- ขนาดพื ้นที่ 3,000 MB
- ปริ มาณการโหลดต่อเดือน 10GB./เดือน
- ค่าบริ การปี ถัดไปขึ ้นอยูก่ บั ขนาดพื ้นที่และปริ มาณการโหลดที่ใช้
กำรออกแบบแบนเนอร์ โฆษณำหรือภำพประกอบในเว็บไซต์
ออกแบบแบนเนอร์ ธุรกิจ สําหรับหน้ าแรก โปรโมชัน่ หมวดสินค้ าต่างๆ
- ออกแบบแบนเนอร์ ในตําาแหน่ง Slide Banner หน้ าแรก และหน้ าใน

- รวมจํานวนแบนเนอร์ ที่ออกแบบทังเว็
้ บไซต์ไม่เกินที่กําหนด
- ภาพในการจัดทําแบนเนอร์ อาจเป็ นภาพของลูกค้ าหรื อภาพจาก shutterstock ของบริ ษัท
- การออกแบบไม่รวม การออกแบบ Animation การวาดการ์ ตนู 2D/3D การออกแบบ infographic ต่างๆ
กำรลงข้ อมูล
ลงข้ อมูลในหน้ ามาตรฐานอาทิ หน้ าเกี่ยวกับเรา หน้ าบริการ หน้ าสินค้ าหน้ าติดต่อเรา
- รูปแบบเป็ นการจัดวาง Text ประกอบภาพหรื อวิดีโอ ซึง่ ไม่ได้ มีการออกแบบในรูปแบบของ Magazine ที่มีการออกแบบทุก
หน้ า
- ภาพในการจัดวาง อาจเป็ นภาพของลูกค้ า หรื อ ภาพจาก shutterstock ของบริ ษัท ซึง่ ในกรณีที่เป็ น shutterstock ของบริ ษัท
ลูกค้ าไม่สามารถเลือกภาพได้
- ไม่รวมการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหา ตรวจทานตัวอักษร การแปลภาษา การลงเนื ้อหาสินค้ า การลงข้ อมูล นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน
รายละเอียด
- ในกรณีที่เป็ นระบบหลายภาษา นอกเหนือจากภาษาไทย ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้จดั เตรี ยมให้ ทงหมด
ั้
- บริ การนี ้ ไม่ใช่บริ การดูแลเนื ้อหารายปี และไม่รวมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
กำรเติมข้ อมูลสินค้ ำในหมวดสินค้ ำ
บริ การนําข้ อมูลสินค้ า ผลงาน ของลูกค้ า เติมเข้ าสูร่ ะบบสินค้ า หรื อ แกลอรี่ ภาพ
- นําข้ อมูลสินค้ า ผลงาน บันทึกลงระบบเว็บไซต์
- รวมจํานวนข้ อมูลสินค้ า ผลงาน ทังหมดไม่
้
เกินที่กําหนด
- ระบบรองรับให้ ลกู ค้ าสามารถเพิ่มเติมข้ อมูลสินค้ า ผลงาน เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง
- ไม่รวมบริ การถ่ายรูป ตกแต่งภาพ ไดคัทภาพ นอกจากที่ระบุในการจัดทํากราฟิ คแบนเนอร์
Responsive design
รองรับการแสดงผลผ่านหน้ าจอ Mobile และ Tablet

- รองรับการโชว์ในหลายๆอุปกรณ์ ในการทําดีไซน์เดียว
- แสดงผลได้ ดีรองรับ Browser เวอร์ ชนั่ ล่าสุด
- การออกแบบจะอ้ างอิงกับการออกแบบหลัก ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปรับแต่งการจัดการเลย์เอ้ าท์เฉพาะบางอุปกรณ์ได้
Browser friendly
- การทํางาน รองรับ Browser Chrome, Internet Explorer, FireFox,Safari,Opera เวอร์ ชนั่ ล่าสุด
กำรนัดประชุมยังสำนักงำนของลูกค้ ำ
บริ การเข้ าพบเพื่อรับบรี พ หรื อประชุมงานยังสํานักงานของลูกค้ า นับตังแต่
้ เซ็นสัญญา ลูกค้ าสามารถ ส่ง Agenda หัวข้ อการ
ประชุมที่ต้องการประชุมมาล่วงหน้ า
- ในกรณีที่เกินกว่าจํานวนครัง้ ที่กําหนด ลูกค้ าสามารถเข้ าพบที่บริษัท หรื อประชุมออนไลน์ ด้ วยระบบ Conference ได้
- หรื อกรณีที่เกินกว่าจํานวนครัง้ ที่กําหนด และต้ องการเข้ าพบ คิดค่าเดินทางเพิม่ ครัง้ ละ 5,500 บาท และจะเข้ าไปหลังจาก
ได้ รับชําระค่าบริ การด้ วยการโอนเงินแล้ ว
- เข้ าพบเฉพาะในพื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านัน.้
กำรรับประกันคุณภำพงำน
- การแก้ ไขงานในความผิดพลาดของระบบ หรื อเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้ งานเว็บไซต์ได้ เท่านัน้ ไม่รวมการเพิม่ เติมฟี เจอร์ อื่นๆ
- การรับประกันคุณภาพงาน ไม่รวมการเข้ าไปที่ออฟฟิ ศเพื่อแก้ ไขงาน
Terms of payment / เงื่อนไขกำรชำระเงิน
งวดชำระที ่ 1: 60%
- ชําระเงินมัดจําทันทีหลังเซ็นต์ใบเสนอราคาเพื่อเริ่ มขันตอนทํ
้
างาน
งวดชำระที ่ 2: 30%
- หลังลูกค้ าอนุมตั ิดีไซน์ ทันทีเพือ่ ดําเนินงานขันตอนต่
้
อไป/ทางบริ ษัทจะจัดส่ง Link Demo ให้ หลังจากรับชําระงวดที่ 2
เรี ยบร้ อยแล้ ว

งวดชำระที ่ 3: 10%
- หลังจากปิ ดงานทังหมดหรื
้
อมีการขึ ้นเว็บไซต์เพื่อใช้ งานจริ ง
**บริ ษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีลกู ค้ ายกเลิกงาน/การจ้ าง**

