ใบเสนอราคา

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ด้วยข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ ลิมป์ ประภากุล บ้านเลขที่ 33/13 หมูท่ ี่ 9 ถนน พระราม 2 เขตจอมทอง
แขวงจอมทอง จังหวัด กรุ งเทพ โทรศัพท์ 089-1117797 Email : dish_naa@hotmail.com
ขอเสนอราคา ค่าจัดทําเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
ลําดับที่
รายการ
1
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยน มีรายระเอียดดังนี้
- ค่าจัดทําเว็บไซต์
- ค่าดูแลเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์ (รายปี )
- ค่าบริ หารพื้นที่เว็บไซต์ (hosting)
- ค่าบริ การทํา SEO
(สามารถค้นหา Google ชื่อโรงเรี ยนติดหน้าแรก)
- ค่าบริ การโดเมน 1 โดเมน

ลําดับ

จํานวน
เว็บไซต์

รายละเอียด

Package 1

รายการ
1,300 บาท / ปี

www.lnwschool.ชื่อโรงเรี ยน.com

Package 2

2,400 บาท /ปี

มีโดเมนเนมแล้วยังไม่หมดอายุ

Package 3

2,900 บาท / ปี

ไม่เคยมีเว็บไซต์โรงเรี ยน

Package 4

5,500 บาท / 2 ปี

ไม่เคยมีเว็บไซต์โรงเรี ยน

Package 5

8,700 บาท / 4 ปี ( 3 ฟรี 1 )

ไม่เคยมีเว็บไซต์โรงเรี ยน

ราคา
-

ท่ านเลือก

ราคาที่เสนอตามรายการข้างบนนี้ กําหนดส่ งมอบของหรื อทํางานให้เสร็ จภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับคําสั่ง
นี้ พร้อมทั้งชําระค่าบริ การ จึงเสนอราคามาเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ นายณัฐวฒิ ลิมป์ ประภากุล ผูเ้ สนอราคา

------------------------------------ลงนามผูอ้ นุมตั ิ

ประโยชน์ ของเว็บไซต์ ที่มีต่อหน่ วยงาน
- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทดั เทียมกับหน่วยงานอื่นๆ
- ลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
- เว็บไซต์เปรี ยบเสมือนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยทางเราไม่ตอ้ งให้
คําแนะนําผ่านโทรศัพท์
- อํานวยความสะดวกให้กบั คนที่จะมาติดต่อคุณด้านข้อมูลของหน่วยงาน แผนที่เดินทาง และกิจกรรม
ผลงานที่ผา่ นมาของหน่วยงาน
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน ดูทนั สมัย และมีความน่าเชื่อถือ
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ครอบคลุมประเทศไทย
- ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ในทุกขั้นตอนของกระบวนการต่างๆ เช่น กิจกรรม การให้บริ การ และลด
ค่าใช้จ่ายในด้านสถานที่ รวมถึงการติดต่อสื่ อสารระหว่างประชาชน-หน่วยงาน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งให้ผสู ้ นใจทาง
ไปรษณี ย ์ โดยให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ได้เอง
- เพิ่มศักยภาพเพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้ามาทบทวนบทเรี ยนและฝึ กทําคลังข้อสอบออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
โรงเรี ยน

เมนูบนเว็บไซต์
-

Hosting & Storage พื้นที่เก็บเว็บไซต์
bandwidth per Month ปริ มาณการเรี ยกดูขอ้ มูลเว็บไซต์ของท่านต่อเดือน
Use or Add Domain Name ใช้โดเมนของโรงเรี ยนโดยตรง
Google Analytics Site Stats สถิติการเข้าเว็บไซต์โดย Google Analytics
Trueplookpanya.com News Feed ข่าวกิจกรรม / ค่าย ข่าวและกิจกรรมธรรมะ ข่าวการศึกษา
ข่าว Admissions / สอบตรง ข่าวทุน
Trueplookpanya.com News Feed คลังความรู ้ เราจะทํา feed คลังความรู ้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ตั้งแต่
ระดับ อนุบาล – ม.6 ที่สอนในรู ปแบบคลิปวิดีโอ ที่มีมากกว่า 150,000 คลิป
ปฏิทินข่าวของโรงเรี ยน
เพิ่ม banner โรงเรี ยนในเครื อข่ายได้เอง
พูดคุยสําหรับนักเรี ยน และสมาคมศิษย์เก่า ผ่านทาง facebook
Video Youtube ใส่ วดิ ีโอ Youtube ได้ไม่จาํ กัด
Document Download ดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์
MUSIC ใส่ เพลงโรงเรี ยน
Website Stats สถิติเว็บไซต์
มีทีมงานให้คาํ แนะนําตลอดอายุการใช้งาน

