
www.ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย.com 

รู้จกักบัเรา www.ผูรั้บก่อสร้างไทย.com เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมรายช่ือกลุ่มผูรั้บเหมาต่างๆ ไวใ้น

เวบ็ไซตแ์ห่งน้ีซ่ึงเวบ็ไซตแ์ห่งน้ีจะเป็นตวัท าการตลาดใหก้บัท่านเพราะเวบ็ไซตติ์ดหนา้แรกของ google 

กรณีท่ีมีผูท่ี้สนใจจะว่าจา้งหาผูรั้บเหมาอะไรสกัอยา่ง ก็มกัจะไปคน้หาขอ้มลูผา่นทาง google ก็จะคน้หาค าว่า 

รับเหมาก่อสร้าง , ผูรั้บเหมาก่อสร้าง , หาผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็นตน้ แลว้เวบ็ไซต ์ผูรั้บก่อสร้างไทย.com จะ

แสดงผลบนหนา้แรกของ google แลว้ผูท่ี้สนใจจะว่าจา้งผูรั้บเหมาก็จะเขา้มาในเวบ็ไซต ์ผูรั้บก่อสร้างไทย.

com ของเราและหาดูขอ้มลูผูรั้บเหมาต่างๆท่ีมีในเวบ็ไซตแ์ห่งน้ี ท าใหผู้รั้บเหมาก่อสร้างต่างๆท่ีมีรายช่ือมี

ขอ้มลูการรับเหมาการติดต่อของตนเอง ไวใ้นเวบ็ไซตแ์ห่งน้ี ก็จะท าใหเ้ป็นตวัเลือกใหก้บัผูท่ี้สนใจจะว่าจา้ง

อีกช่องทางหน่ึงซ่ึงจะท าใหมี้โอกาสไดรั้บงานมากยิง่ข้ึนภาพตวัอยา่ง จากการคน้หา ค  าว่า ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

ผา่นทาง google 

 

สถิตกิารเข้าเวบ็ไซต์ 

 



บริการของเรา มีอยู่ 3 ประเภท 

1.เป็นสมาชิกวไีอพ ีกับ ทางเวบ็ไซต์ จะเห็นข้อมูลตดิต่อของผู้ว่าจ้างที่มาลงข้อมูลหาผู้รับเหมา 

ในเวบ็ไซต์ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย.com ผู้รับเหมาสามารถตดิต่อคุยงานกับผู้ว่าจ้างได้โดยตรง  

 

รายละเอยีดค่าบริการ การสมคัรดังนี ้

 Vip แพค็เกจ1 เป็นสมาชิกvip ระยะเวลา 3 เดือนค่าบริการ 10,000 บาท 

 Vip แพค็เกจ2 เป็นสมาชิกvip ระยะเวลา 6 เดือนค่าบริการ 19,000 บาท 

 Vip แพค็เกจ3 เป็นสมาชิกvip ระยะเวลา 1 ปีค่าบริการ 37,000 บาท 

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก vip 

1.แจง้ แพค็เกจท่ีท่านตอ้งการใชบ้ริการ ใหผู้ดู้แลระบบทราบ ทางช่องทางดงัน้ี 

- Line CHATCHAI-KRAB  

- ทางเบอร์โทร 084-4821768 ชาติชาย 

- email: SONGTWOKRAB@GMAIL.COM 

2.ท่านช าระค่าบริการตามแพค็เกจท่ีท่านตอ้งการ 

3.ทางเราท าการตรวจสอบและแจง้ username กบั password ใหล้อ็กอินเขา้ใชง้านระบบ 

4.ท่านสามารถlogin เขา้มาดูขอ้มลูติดต่อของผูว้่าจา้ง รายการต่างๆในระบบได ้แลวัติดต่อคุยงานกบัผูว้่าจา้ง

โดยตรงไดเ้ลย 



2.การโฆษณาตดิรูปภาพแบนเนอร์ที่เวบ็ไซต์ รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

ตารางพืน้ที่โฆษณา เวบ็ www.ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย.com 
รูปภาพ รายละเอียด ค่าบริการ 

สไล หวัเวบ็ 

 
 

โฆษณาอยูห่นา้แรก เป็น
หนา้ท่ีมีคนเขา้มากท่ีสุด 
กวา้ง=484px 
ยาว=441px 
ภาพยดืขยายตามขนาด
หนา้จอ 

1 เดือน=3,000 
3 เดือน=8,000 
6 เดือน=15,000 
1ปี =29,000 

ล่างสไล 

 
 

ล่างสไลหนา้แรก 
กวา้ง= 250 
ยาว = 100 %  
ภาพยดืขยายตามขนาด
หนา้จอ 

1เดือน=2,500 
3 เดือน=7,000 
6 เดือน=13,500 
1ปี =25,000 

ล่างขอ้ความ 

 

ล่างขอ้ความหนา้ลง
ประกาศ  
กวา้ง= 250 
ยาว = 100 %  
ภาพยดืขยายตามขนาด
หนา้จอ 

1เดือน =2,000 
3 เดือน=5,000 
6 เดือน=9,000 
1ปี =17,000 

สามารถติดต่อขอลงพ้ืนท่ีโฆษณาอ่ืนๆพิเศษไดต้าม
ตอ้งการ 

ตามตอ้งการ ตามตกลง 

 

3.การลงโพสประกาศในเวบ็ไซต์ จะแบ่งพืน้ที่ ออกเป็น 3 โซนคอื โซนA , B,C 



ตารางรายละเอียดแต่ละพืน้ที่ 
พ้ืนท่ี  ค่าบริการ ประโยชน์ท่ีท่านจะไดรั้บและสิทธิพิเศษ 
A 3,900 บาทต่อปี  สามารถคน้หาขอ้มลูธุรกิจของท่าน ผา่นทาง google 

ได ้
 การแสดงขอ้มลูธุรกิจท่านบนหนา้เวบ็ แบบ Vip 
 โพสจะแสดงในพ้ืนท่ี A 
 การคน้หาภายในเวบ็ไซตจ์ะข้ึนล าดบัแรก 

ตวัอยา่งการแสดงผล  http://www.ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย.
com/40-ประกาศรับเหมาก่อสร้าง 

B 3,700 บาทต่อปี  สามารถคน้หาขอ้มลูธุรกิจของท่าน ผา่นทาง google 
ได ้

 การแสดงขอ้มลูธุรกิจท่านบนหนา้เวบ็ แบบ Vip 
 โพสจะแสดงในพ้ืนท่ี B 
 การคน้หาภายในเวบ็ไซตจ์ะข้ึนล าดบัตน้ๆรองจากพ้ืน

A 
ตวัอยา่งการแสดงผล  http://www.ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย.
com/40-ประกาศรับเหมาก่อสร้าง  

C 1,900 บาทต่อปี  สามารถคน้หาขอ้มลูธุรกิจของท่าน ผา่นทาง google 
ได ้

 การแสดงขอ้มลูธุรกิจท่านบนหนา้เวบ็ แบบธรรมดา 
 โพสจะแสดงในพ้ืนท่ี C 
 การคน้หาภายในเวบ็ไซตจ์ะข้ึนล าดบัตน้ๆรองจากพ้ืน

AและB 
ตวัอยา่งการแสดงผล   http://www.ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย.
com/PostContractors/600-รับเหมาก่อสร้างบริษทัทูลโฮมจ ากดั  
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ความสามารถของระบบโพสประกาศและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับอื่นๆ 

1. สามารถคน้หาช่ือธุกิจติดหนา้แรก google 

2. รองรับการเขา้ชมและแกไ้ขขอ้มลูผา่นทาง mobile 

3. มีคอมเมน้facebook และปุ่มแชร์ขอ้มลูไปยงั facebook google twitter 

4. ระบบส่งเมลลติ์ดต่อกลบัไปยงัผูโ้พสประกาศ 

5. เพ่ิมช่องทางทางการตลาดใหก้บัธุกิจรับเหมาของท่าน 

6. ท าใหผู้ท่ี้สนใจตอ้งหาผูรั้บเหมาสามารถคน้หาเจอโพสประกาศของท่านได ้

7. เป็นท่ีจดัเก็บผลงานการรับเหมาของท่านเป็น Portfolio เพื่อแสดผลงาน 

8. ท่านสามารถจดัการขอ้มลูต่างเก็บกบัธุรกิจของท่านไดเ้องไดต้ลอดเวลา 

9. ท าใหธุ้กิจรับเหมาของท่านเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

แนะน าบริการอืน่ๆของเรา 

บริการรับจดัท าเวบ็ไซตติ์ดหนา้แรก google 
**จุดเด่นเวบ็ไซตข์องเรา เพื่อสร้างยอดขายและการตลาดใหก้บัธุรกิจ** 

1. รองรับมือถือทุกขนาดหนา้จอ 

2.เวบ็สวยทนัสมยั  

3.ท าใหติ้ดหนา้แรก google เพื่อใหผู้ท้  าเวบ็ไดลู้กคา้ใหม่ๆจากทางgoogle เพราะจะช่วยในเร่ืองของการตลาด

ใหก้บัธุรกิจเป็นอยา่งดี ครับ 

ดูผลงานเวบ็ไซตล์ูกคา้ของเรา ที่ติดหนา้แรกgoogleตอนน้ีมีงานเขา้อยา่งต่อเน่ือง รับชมไดท่ี้ 

 http://www.ตลาดเวบ็ไซต.์com 

ตดิต่อเรา 

ไอดีไลน์: chatchai-krab 

เบอร์โทรติดต่อ: 084-4821768คุณ ชาติชาย 

ติดต่อทาง e-mail: songtwokrab@gmail.com 

เวบ็ไซต:์ http://www.ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย.com  

ขอบคุณครับ 

 

http://line.me/ti/p/~chatchai-krab
tel:0844821768
mailto:name@example.com
http://www.����Ѻ���ҡ�����ҧ��.com/

