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เลือกรุน่ที�เหมาะกับคณุ ทดลองใชฟ้ร� 14 วนั
แพ็กเกจ Google Workspace มรีาคาเริ�มตน้เพยีง ฿92.50 ตอ่ผูใ้ชต้อ่เดอืนสําหรับ Business Starter, ฿222 ตอ่ผูใ้ชต้อ่เดอืน

สําหรับ Business Standard และ ฿555 ตอ่ผูใ้ชต้อ่เดอืนสําหรับ Business Plus

ทกุแพก็เกจประกอบด้วย

Gmail Drive Meet Calendar Chat Jamboard Docs Sheets Slides Keep Sites Forms

s Sta�er

50 THB

ตอ่เดอืน

หนดเองและ

�

85 *

ดลองใชฟ้ร�

Standard

22 THB

ตอ่เดอืน

หนดเองและ

�

70 *

ดลองใชฟ้ร�

ss Plus

55 THB

ตอ่เดอืน

หนดเองและ
scovery, การเก็บ

�

ดลองใชฟ้ร�

rprise

พื�อขอขอ้มลูราคา

หนดเองและ
scovery, การเก็บ
รเขา้รหัส S/MIME

�

ฝ�ายขาย

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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คณุจะซื�อแพ็กเกจ Business Starter, Business Standard และ Business Plus ใหผู้ใ้ชไ้ดส้งูสดุ 300 คน สว่นแพ็กเกจ Enterprise จะไมม่จํีานวนผูใ้ชข้ั �นตํ�าหรอืสงูสดุ

ลกูคา้ Google Workspace อาจเขา้ถงึฟีเจอรเ์พิ�มเตมิไดใ้นชว่งเวลาจํากัด

* ขอ้เสนอสําหรับลกูคา้ Google Workspace รายใหมเ่ทา่นั�น ราคาชว่งแนะนํานี�ใชไ้ดก้ับผูใ้ชท้ี�เพิ�มเขา้มา 20 คนแรกเป็นระยะเวลา 12 เดอืนเทา่นั�น หลังจากนั�นผูใ้ชท้กุคนจะ

เปลี�ยนไปใชร้าคามาตรฐาน โดยลกูคา้จะยกเลกิการสมัครใชบ้รกิารเมื�อใดก็ได ้

** Google Workspace ใหบ้รกิารพื�นที�เก็บขอ้มลูร่วมตอ่ผูใ้ชแ้ตล่ะรายในขนาดยดืหยุน่ ซึ�งจะใชร้่วมกันทั �งองคก์ร โดยลกูคา้แพ็กเกจ Enterprise จะไดรั้บพื�นที�เก็บขอ้มลูร่วม

ขนาด 5 TB ตอ่ผูใ้ชแ้ละสามารถขอพื�นที�เก็บขอ้มลูเพิ�มเตมิไดห้ากจําเป็นโดยตดิตอ่ทมีสนับสนุนของ Google

วดิโีอที�มผีูเ้ขา้ร่วมได ้

ขนาด 30 GB ตอ่ผู ้

มปลอดภัยและการ

ดับมาตรฐาน

วดิโีอที�บันทกึได ้+ มี
0 คน

ขนาด 2 TB ตอ่ผู ้

มปลอดภัยและการ

ดับมาตรฐาน (ชาํระ
เป็นการสนับสนุนขั �น

วดิโีอที�บันทกึได ้+ มี
0 คน การตดิตามการ

ขนาด 5 TB ตอ่ผู ้

มปลอดภัยและการ
ะสทิธภิาพ รวมถงึ
ารจัดการปลายทาง

ดับมาตรฐาน (ชาํระ
เป็นการสนับสนุน

วดิโีอที�บันทกึได ้+ มี
0 คน การตดิตามการ
เสยีงรบกวน สตรมีมงิ
โดเมน

ตามตอ้งการ**

มปลอดภัย การ
ปฏบิัตติามขอ้
วมถงึหอ้งนริภัย,
และการจัดการ
องคก์ร

นสงู (ชาํระเงนิเพื�อ
รสนับสนุนระดับ
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เปร�ยบเทยีบแพก็เกจอยา่งละเอียด



ประสิทธภิาพการทาํงานและการทาํงานรว่มกัน
ขยายทั�งหมด

Gmail อเีมลธรุกจิ    

อเีมลที�กําหนดเองสําหรับธรุกจิของคณุ    

การป้องกนัฟิชชงิและสแปมที�บล็อกการโจมตไีดก้วา่ 99.9%    

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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ดฟีูเจอรเ์พิ�มเตมิ

ดฟีูเจอรเ์พิ�มเตมิ

การใชอ้เีมลแบบไมม่โีฆษณา    

Meet การประชมุทางวดิโีอและเสยีง
ผู้เขา้รว่ม 100 คน ผู้เขา้รว่ม 150 คน ผู้เขา้รว่ม 500 คน ผู้เขา้รว่ม 500 คน

ระยะเวลาประชมุ (สงูสดุ) 24 ชั�วโมง 24 ชั�วโมง 24 ชั�วโมง 24 ชั�วโมง

หมายเลขโทรศพัทโ์ทรเขา้ในสหรัฐอเมรกิาหรอืตา่งประเทศ    

ไวทบ์อรด์ดจิทิลั    

การลดเสยีงรบกวน    

ไฟลบ์นัทกึการประชมุที�เกบ็ไวใ้น Google ไดรฟ์    

ไดรฟ์ พื�นที�เกบ็ขอ้มลูระบบคลาวดท์ี�ปลอดภยั
30 GB ต่อผู �ใช้ 2 TB ต่อผู �ใช้ 5 TB ต่อผู �ใช้ ไม่จาํกัด

ไดรฟ์สําหรับเดสกท็์อป    

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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ดฟีูเจอรเ์พิ�มเตมิ

Chat การรับสง่ขอ้ความในทมี    

เปิดหรอืปิดประวตักิารสนทนาเป็นคา่เริ�มตน้    

การตอบรับคําเชญิอตัโนมตัิ    

ปฏทินิ ปฏทินิที�แชร์    

หนา้การจองการนัดหมาย    

เลอืกดแูละจองหอ้งประชมุ    

เอกสาร ชตี สไลด ์การสรา้งเนื�อหาดว้ยการทํางานรว่มกนั    

แชรโ์นต้ดว้ย Keep    

เครื�องมอืสรา้งเว็บไซตจ์าก Sites    

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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ดฟีูเจอรเ์พิ�มเตมิ

การรกัษาความปลอดภัยและการจดัการ

เครื�องมอืสรา้งแบบสํารวจของฟอรม์    

ความสามารถในการทํางานรว่มกบัไฟล ์O�ce    

การวเิคราะหท์ี�งา่ยขึ�นดว้ย Smart Fill, Smart Cleanup และ
Answers    

AppSheet สรา้งแอปโดยไมต่อ้งใชโ้คด้    

Cloud Search การคน้หาอจัฉรยิะ  ขอ้มูลของบุคคลที�หนึ�ง ขอ้มูลของบุคคลที�หนึ�ง ขอ้มูลของบุคคลที�หนึ�ง
และบุคคลที�สาม

การยนืยนัแบบ 2 ขั �นตอน    

การควบคมุนโยบายแบบกลุม่    

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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ดฟีูเจอรเ์พิ�มเตมิ

ลองใช ้Google Workspace ฟร�

ดวูา่เหตใุดธรุกจิหลายลา้นแหง่จงึวางใจและเชื�อถอืให ้Google Workspace ตอบสนองความตอ้งการทางธรุกจิ

โปรแกรมการปกป้องขั �นสงู    

การจัดการปลายทาง พื�นฐาน พื�นฐาน ขั�นสูง องค์กร

เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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คําถามที�พบบอ่ยเกี�ยวกับ
ราคา Google Workspace

ผู �ใชคื้ออะไร 

ฉันจะซื�อและชาํระเง�นได้อย่างไร 

แพ็กเกจการชาํระเง�นคืออะไร 

บร�การเสร�มอื�นๆ มแียกจาํหน่ายต่างหาก

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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ฮารด์แวร์

ฮารด์แวรข์อง Google Meet

บรกิารดา้นการประชมุทางเว็บและทางวดิโีอที�รวดเร็ว เชื�อถอืได ้และเขา้ร่วมไดอ้ยา่งง่ายดายสําหรับหอ้งประชมุทกุขนาด

ดขูอ้มูลเพิ�มเติม

Jamboard

ไวทบ์อรด์ดจิทิัลสําหรับการทํางานร่วมกันชว่ยใหก้ารสรา้งสรรคอ์ยา่งไรข้ดีจํากัดเป็นเรื�องง่ายดาย และยังแชรแ์นวคดิไดแ้บบเรยีลไทมอ์กีดว้ย

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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ดขูอ้มูลเพิ�มเติม

Chrome Enterprise

ปลดล็อกความสามารถในการรองรับธรุกจิของ Chrome OS, เบราวเ์ซอร ์Chrome และอปุกรณ์ Chrome และชว่ยใหฝ่้ายไอทไีดม้เีวลาดแูล
พนักงานที�ทํางานบนระบบคลาวด์

ดขูอ้มูลเพิ�มเติม

แอปพลิเคชนั

Voice

โซลชูนับรกิารโทรศัพทสํ์าหรับธรุกจิที�ใชง้านง่าย ราคาประหยัด และเหมาะกับองคก์รทกุขนาด

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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ติดตั�ง Google Workspace ที�มีบร�การ Voice

ดขูอ้มูลเพิ�มเติม

AppSheet

โซลชูนัการพัฒนาแอปพลเิคชนัแบบไมต่อ้งใชโ้คด้ซึ�งจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้รา้งแอปสําหรับอปุกรณ์เคลื�อนที�และเว็บไดโ้ดยไมต่อ้งเขยีนโคด้

ดขูอ้มูลเพิ�มเติม

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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Gmail

Meet

Chat

ปฏิทนิ

ไดรฟ�

เอกสาร

ชตี

สไลด์

ฟอรม์

Sites

Keep

Apps Script

Cloud Search

Admin

ปลายทาง

ห้องนิรภัย

Work Insights

ธรุกิจใหม่

ธรุกิจขนาดเล็ก

องค์กร

Education

การกศุล

เลือกรุน่

AppSheet

การทาํงานนอกสถานที�

ความปลอดภัย

คําถามที�พบบ่อย

พารท์เนอร์

Marketplace

Google Workspace Add-ons

การฝ�กอบรมและการรบัรอง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ความชว่ยเหลือสําหรบัผู้ดแูลระบบ

ศูนย์การตั�งค่าและการทาํให �ใชง้านได้

ศูนย์การเร�ยนรูสํ้าหรบัผู �ใช้

ฟอรมัสําหรบัผู้ดแูลระบบ

แดชบอรด์ Google Workspace

ค้นหาพารท์เนอร ์Google
Workspace

สื�อ

Google Cloud

Chrome Enterprise

โซลชูนัธรุกิจ Google

Google เพื�อการกศุล

Business Messages

เขา้รว่มการศึกษาว�จยัผู �ใช้

คน้หาเว็บไซตน์ี�

แอปพลิเคชนัที�รวมอยูด้่วย การรกัษาความปลอดภัยและ
การจดัการ

โซลชูนั

ราคา

Add-ons

ทรพัยากร การเร�ยนรูแ้ละการสนับสนนุ

ผลิตภัณฑอื์�นๆ ของ Google

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ราคา แหล่งข้อมูล ติดต่อฝ�ายขาย เร��มต้นทดลองใชฟ้ร�คอนโซลผู้ดแูลระบบ
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