www.ninenic.com

บรริษษัท ออีคอมสยาม ดอทคอม จจากษัด (ECOMSIAM DOT COM CO., LTD.)
470 Pracharat rd, Taladkuan, Muang, Nonthaburi 110
Tel.02-968-2665 Line : @ecomsiam Email : support@ecomsiam.com

Ninenic Service Request Form
(ฟอรร์มเปริดใช ชบรริการเวว็บไซตร์สจาเรว็จรรูป)

กรอกฟอรต์มออนไลนต์ คลกิกททที่นทที่

ช โดเมนของคคุณ(กรณอีมอีโดเมนอยรูยู่แลชว)/Your domain name
ชชอ

ช โดเมนทอีค
ชชอ
ช คุณตชองการ(กรณอีจดทะเบอียนใหมยู่)/New domain name

ช นามสกคุลของคคุณ (ภาษาไทย)/Your name/last name(Thai) *
ชชอ

ช นามสกคุลของคคุณ (อษังกฤษ)/Your name/last name(English) *
ชชอ

ช นามสกคุลผรูชตด
ชชอ
ริ ตยู่อดชานบษัญชอี/ A/C contact name *

ช บรริษษัท/Your company
ชชอ

โทรศษัพทร์/Your phone no.

Email ผรูชดแ
รู ล / Administrative contact email *

ทอีอ
ช ยรูยู่ของคคุณ/Address *

แพคเกจเวว็บไซตต์สสสำเรว็จรรูปธธุรกกิจททค
ที่ ธุณเลลือก/Choose your plan *
เวว็บไซตต์สสสำเรว็จรรูปองคต์กร – ธธุรกกิจ/Business Website
Standard

Starter

Silver

Gold

Business

Enterprise

รสำคสำ 3,300 บ./ปท

รสำคสำ 4,400 บ./ปท

รสำคสำ 5,500 บ./ปท

รสำคสำ 6,600 บ./ปท

รสำคสำ 9,900 บ./ปท

รสำคสำ 13,000 บ./ปท

-

-

-

-

-

-

เวว็บเพจ 100 หนชา
พชน
พื้ ทอีชเวว็บไซตร์ 4 GB
Data transfer 50 GB
1 ผรูด
ช รูแลระบบ

เวว็บเพจ 100 หนชา
พชพื้นทอีชเวว็บไซตร์ 4 GB
ช
ออีเมล 3 รายชชอ
พชพื้นทอีชอเอี มล 5 GB
Data transfer 100 GB
1 ผรูชดรูแลระบบ

เวว็บเพจ 200 หนชา
พชพื้นทอีชเวว็บไซตร์ 4 GB
ช
ออีเมล 5 รายชชอ
พชพื้นทอีชอเอี มล 10 GB
Data transfer 100 GB
1 ผรูชดรูแลระบบ

เวว็บเพจ 300 หนชา
พชพื้นทอีชเวว็บไซตร์ 6 GB
ช
ออีเมล 15 รายชชอ
พชพื้นทอีชอเอี มล 15 GB
Data transfer 100 GB
1 ผรูชดรูแลระบบ

เวว็บเพจ 400 หนชา
พชน
พื้ ทอีชเวว็บไซตร์ 10 GB
ช
ออีเมล 30 รายชชอ
พชน
พื้ ทอีชออีเมล 30 GB
Data transfer 200 GB
ไมยู่จจากษัดผรูชดรูแลระบบ

ไมยู่จจากษัดเวว็บเพจ
พชน
พื้ ทอีชเวว็บไซตร์ 10 GB
ช
ออีเมล 100 รายชชอ
พชน
พื้ ทอีชออีเมล 50 GB
Data transfer 300 GB
ไมยู่จจากษัดผรูชดรูแลระบบ

เวว็บไซตต์สสสำเรว็จรรูปองคต์กร – ธธุรกกิจ/Business Plus
Business Plus

Business Plus + 1 Email

รสำคสำ 4,500 บ./ปท (จากปกตริ 5,000 บ.)
-

ไมยู่จจากษัดหนชาเวว็บเพจ
พชนทอี
พื้ พื้ ชเวว็บไซตร์ 4 GB
Theme และ Layout
ระบบสรชางเวว็บไซตร์ Visual Composer Premium
ฟรอีใบรษับรอง SSL สจาหรษับเวว็บไซตร์

Business Plus + 10 Emails

รสำคสำ 5,500 บ./ปท (จากปกตริ 6,000 บ.)
-

ไมยู่จจากษัดหนชาเวว็บเพจ
พื้ ชเวว็บไซตร์ 4 GB
พชพื้นทอี
Theme และ Layout
ระบบสรชางเวว็บไซตร์ Visual Composer Premium
ช , พชน
ออีเมล 1 รายชชอ
พื้ ทอีชออีเมล 10 GB
ฟรอีใบรษับรอง SSL สจาหรษับเวว็บไซตร์และออีเมล

รสำคสำ 6,500 บ./ปท (จากปกตริ 7,000 บ.)
-

ไมยู่จจากษัดหนชาเวว็บเพจ
พชนทอี
พื้ พื้ ชเวว็บไซตร์ 4 GB
Theme และ Layout
ระบบสรชางเวว็บไซตร์ Visual Composer Premium
ช , พชพื้นทอีชอเอี มล 10 GB
ออีเมล 10 รายชชอ
ฟรอีใบรษับรอง SSL สจาหรษับเวว็บไซตร์และออีเมล

เวว็บไซตต์สสสำเรว็จรรูปองคต์กร – ระบบอทคอมเมกิรซ
ต์ /Online Shop
Ecommerce Plus

Ecommerce Plus + 1 Email

รสำคสำ 6,660 บ./ปท (จากปกตริ 7,400 บ.)
-

พชน
พื้ ทอีชรชานออนไลนร์ 4 GB
ไมยู่จจากษัด รายการสรินคชา , ไมยู่จจากษัด จจานวนเวว็บเพจ
ตระกรชาสรินคชา + ระบบชจาระเงริน
Theme และ Layout
ระบบจษัดการเวว็บไซตร์ Visual Composer Premium
Bandwidth web 100 GB/เดชอน
ฟรอีใบรษับรอง SSL สจาหรษับเวว็บไซตร์

Covered Period / ระยะเวลา

Ecommerce Plus + 10 Emails

รสำคสำ 7,660 บ./ปท (จากปกตริ 8,400 บ.)
-

พชพื้นทอีชรชานออนไลนร์ 4 GB
ช , พชน
ออีเมล 1 รายชชอ
พื้ ทอีชออีเมล 10 GB
ไมยู่จจากษัด รายการสรินคชา , ไมยู่จจากษัด จจานวนเวว็บเพจ
ตระกรชาสรินคชา + ระบบชจาระเงริน
Theme และ Layout
ระบบจษัดการเวว็บไซตร์ Visual Composer Premium
Bandwidth web 100 GB/เดชอน
ไมยู่จจากษัด Bandwidth ของออีเมล
ฟรอีใบรษับรอง SSL สจาหรษับเวว็บไซตร์และออีเมล

ปอี

รสำคสำ 8,660 บ./ปท (จากปกตริ 9,400 บ.)
-

พชน
พื้ ทอีชรชานออนไลนร์ 4 GB
ช , พชพื้นทอีชอเอี มล 10 GB
ออีเมล 10 รายชชอ
ไมยู่จจากษัด รายการสรินคชา , ไมยู่จจากษัด จจานวนเวว็บเพจ
ตระกรชาสรินคชา + ระบบชจาระเงริน
Theme และ Layout
ระบบจษัดการเวว็บไซตร์ Visual Composer Premium
Bandwidth web 100 GB/เดชอน
ไมยู่จจากษัด Bandwidth ของออีเมล
ฟรอีใบรษับรอง SSL สจาหรษับเวว็บไซตร์และออีเมล

เรริชมใช ชงาน (วษัน/เดชอน/ปอี)

ขชาพเจชาขอยชนยษันการเปริดใช ชบรริการฝากพชพื้นทอีชเวว็บไซตร์ และใช ชงานโปรแกรมสจาเรว็จรรูป ตามทอีไ
ช ดชใหชขชอมรูลไวชดษังขชางตชน
I confirm this agreement to use the hosting service, domain name registation, and NineNic website builder.
ช
Signature/ ลงชชอ
(
ตจาแหนยู่ง/ Position
ในนามตษัวแทนบรริษษัท/Company
วษันทอีช

)

