EASY BRANCHES CO., LTD.
บริษัท อีซี่ บร๊านเชส จากัด
34/17 Moo 3, Chaofa West Rd., Vichit, Muang Phuket 83000
Tel: +66 (0)76 367766 Fax: +66 (0)76 367765
............................................................... ...........................................................

Easy Branches Web Design Terms and Conditions
Website: http://_________________
By placing an order with Easy Branches, you agreed to bound by the terms and conditions
below. การตัดสินใจใช้บริการกับ อีซี่ บร๊านเชสนั้น คุณควรยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้
General เงื่อนไขทั่วไป
“Easy Branches” will carry out work based on the agreement only. An 'order' is
deemed to be a written or verbal contract between “Easy Branches” and Client.
(Hereafter refer as “The Client”.)
“อีซี่ บร๊านเชส” จะให้บริการออกแบบเว็บไซต์กับลูกค้าที่มีอายุครบหรือมากกว่า 18 ปี เท่านัน้ และจาเป็นจะต้องมีสัญญาทีท่ าขึน้
ระหว่าง “อีซี่ บร๊านเชส” กับ “ลูกค้า”


Web Design เงื่อนไขเกี่ยวกับเว็บไซต์


“The Client” Must supply all the neccessary informations (images/contents) to “Easy
Branches”.
“ลูกค้า” จะต้องเป็นผูจ้ ัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพต่างๆที่ใช้ประกอบการทาเว็บไซต์ ให้กบั “อีซี่ บร๊านเชส”

“Easy Branches” will bear no responsibility for any copyright infringements for
materials supply by “The Client” or being used by “The Client” in future for their
Website. “The Client” must ensure that all materials to be used/published in their
website legally abide by international copyright laws and that they do not infringe
these laws and regulations in any way.
“อีซี่ บร๊านเชส” จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือรูปภาพที่ได้มาจาก “ลูกค้า” รวมถึงข้อมูล
หรือรูปภาพที่ “ลูกค้า”ใช้งานบนเว็บไซต์ในอนาคต




“The Client” will be given a period of 2 weeks (after the Website is online) to verify
the published contents. “Easy Branches” will update any information for the client
within that period. Once the period is over, “The Client” will be required to pay
additonal charges for updates that are required for the Website.
หลังจากเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์และสถานะออนไลน์ “ลูกค้า” สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ภายใน 2สัปดาห์ เท่านัน้ หาก
เลยกาหนด “ลูกค้า” จาเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการพิเศษเพิ่มเติม

The project deadline will be given to “The Client” after they have supplied all the
necessary information for us.
ระยะเวลาของแต่ละโปรเจค ขึน้ อยู่กับการเตรียมข้อมูลของ “ลูกค้า” โปรเจคจะเริ่มทันทีที่ได้ข้อมูลครบถ้วนและวันกาหนดเสร็จงาน
จะขึน้ อยู่กับ ข้อกาหนด
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If “The Client” fails to supply the complete text and graphic contents information to
“Easy Branches” within 60 days from the signed contract date , the project will be
considered void, unless stated otherwise between both parties in the contract. If “The
Client” wishes to continue the project after 60 days, an additional 10% of total
package price for the project will be required to pay.
หาก “ลูกค้า” ไม่นาข้อมูลที่ครบถ้วนให้กับ อี่ซี่ บร๊านเชส ภายใน 60 วัน หลังจากทีต่ กลงเซ็นสัญญา จะถือว่าโปรเจคนัน้ เป็นโมฆะ
เว้นแต่ ได้ทาข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และหาก “ลูกค้า” ต้องการสานต่อโปรเจค ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าปรับ10%
ของราคาสุทธิ “อีซี่ บร๊านเชส” จึงจะดาเนินงานต่อ

Easy Branches Web Design Terms and Conditions
“Easy Branches” will not be held responsible for problems occurring that are not in
their control.
ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทาง “อีซี่ บร๊านเชส” จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ กับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนัน้


Copyright เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์


“The Client” reserves the copyright for any elements supplied by themselves in the
forms of text, graphics, photos, designs and trademarks.
ข้อมูลต่างๆที่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ ดีไซน์ หรือ เครื่องหมายการค้า ล้วนแล้วแต่เป็นลิขสิทธิข์ อง
“ลูกค้า” ทั้งสิ้น



Any scripts, applications or software (unless specifically agreed) written by
“Easy Branches” will remain as the copyright of “Easy Branches” and may be
reproduced commercially or resold by “Easy Branches”.
สคริป แอพลิเคชัน่ หรือ โปรแกรม ที่จัดทาหรือผลิตขึน้ โดย อีซี่ บร๊านเชส ยังคงเป็นลิขสิทธิข์ อง “อีซี่ บร๊านเชส” เพียงแต่อาจมี
การอนุญาตให้ทาซ้าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ “อีซี่ บร๊านเชส”



”Easy Branches” will not share with or sell or pass on any of “The Client” business
or personal information to third parties without their permission.
“อีซี่ บร๊านเชส” จะไม่มีการแชร์หรือขาย ข้อมูลต่างๆของลูกค้า ให้กับบุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาตโดยเด็ดขาด
“Easy Branches” will place a copyright information and Logo in the footer of “The
Client” Website. Client Agreed not to remove it at any circumstance. Because the
design is exclusively customized by “Easy Branches” to “The Client”.
“อีซี่ บร๊านเชส” จะใส่ข้อมูลลิขสิทธิ์และโลโก้ของบริษทั ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ของลูกค้า “ลูกค้า” ตกลงที่จะไม่เอามันออกไปที่
กรณีใด ๆ เพราะการออกแบบได้กาหนดขึน้ เองสาหรับเฉพาะระหว่าง “อีซี่ บร๊านเชส” กับ “ลูกค้า” เท่านั้น

EASY BRANCHES CO., LTD.
บริษัท อีซี่ บร๊านเชส จากัด
34/17 Moo 3, Chaofa West Rd., Vichit, Muang Phuket 83000
Tel: +66 (0)76 367766 Fax: +66 (0)76 367765
............................................................... ...........................................................

Payment เงื่อนไขการชาระค่าบริการ


A 50% of total package price is to be paid before”Easy Branches” carried out the
project.
ลูกค้าจาเป็นทีจ่ ะต้องจ่ายค่ามัดจาล่วงหน้า 50% ของราคาทั้งหมด ซึ่ง “อีซี่ บร๊านเชส” จะดาเนินงานโดยทันที



Once the Website is online, The Client have to pay the full amount of package price
”Easy Branches” within 7 days.
เมื่อเว็บไซต์ออนไลน์, ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเต็มจานวนของราคาแพคเกจให้กับ “อีซี่ บร๊านเชส” ภายใน 7 วัน.

…………………………………….

…………………………………….

Date:..................................................................
Easy Branches Co., Ltd.
Name: Jan Jansen

Date: ..................................................................
Client:................................................................
Name:................................................................
Passport No.:................................................

