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Gmail สำหรับธุรกิจ สามารถใชช่ืออีเมล@ช่ือบริษัทของคุณได มีพ้ืนท่ีการใชงาน 30 GB และมี Functions การใชงานของ Gmail เชน
Docs, Drive, Calendar, Video, และ Voice Conferencing ท่ีคุณคุนเคยอยางครบครัน

Simple to use
ระบบอีเมลของ Gmail ใชงานงาย มี function ครบครัน มีระบบ
คนหาอีเมลที่รวดเร็ว มีระบบกรองอีเมลอันตรายและอีเมลขยะ
ประสิทธิภาพสูง สามารถแยกประเภทอีเมลไดอยางสะดวก

Work anywhere 
เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานกับระบบอีเมลที่ทำงานได
บนทุกอุปกรณ ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร PC, มือถือ, แท็บเล็ท, 
ฯลฯ โดยขอมูลอีเมลและไฟลงาน รวมทั้ง contact และ calendar 
ทุกอยางจะ sync กันแบบ real time ทำใหสามารถรับ-สงอีเมลไดทุกท่ี
แมไมอยูในออฟฟศ

Business Ready 
สามารถใชชื่ออีเมล@ชื่อบริษัทของคุณเองได รวมทั้งเปลี่ยน 
logo Gmail ในหนาการใชงานใหเปน Logo ของบริษัทคุณเอง
ไดอีกดวย นอกจากน้ี ยังมี Admin Console สำหรับใชบริหารจัดการ
อีเมลของพนักงานในองคกรไดเอง ไมวาจะเพิ่ม/ลดชื่อบัญชี 
เปลี่ยนรหัสเขาใช หรือดู Log การใชงานของพนักงาน



sms

Large Storage 
พื้นที่เก็บขอมูลอีเมลและไฟลบน Cloud รวม 
30 GB ตอบัญชี 

Store & Share Files in the Cloud  
มี Drive บน Cloud ไวเก็บไฟลงานตางๆ รวมท้ัง
แชรไฟลกับผูอ่ืนได

2-Steps Verification
ยืนยันตัวตนผาน SMS เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 
แมผูอ่ืนมีรหัสผานอีเมลก็ยังสวมรอยเขาใชงาน
แทนเราไมได

Business-Grade Security
ปกปองขอมูลขององคกรดวยความปลอดภัย
ระดับสูงไรกังวลแมพนักงานลาออกหรือโดน
โจมตีจากภายนอก

Admin Console
Admin Console ใชงานงาย ควบคุมการใชงาน
อีเมลทั้งองคกรได แมไมอยูในออฟฟศ

Share Screen  
แชรหนาจอกันไดเพ่ือความสะดวกในการทำงาน
ยิ่งขึ้น

Chat & Video Conference
เพ่ิมชองทางการส่ือสารในองคกรผาน Chat และ
การประชุมผาน Video Conference 

Docs, Sheets, and Slides 
สามารถแชรไฟล doc, excel, presentation 
รวมกันกับคนในองคกรและนอกองคกรได  
โดยสามารถเปดใชงานและแกไขไฟลพรอมๆ
กันได ไมตอง save ไฟลหลายๆ version

Features

Admin Console
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 • เพิ่ม/ลดบัญชีอีเมลไดเอง 
 • เปลี่ยนรหัสผานอีเมลของพนักงานในองคกรได 
 • บริหารจัดการผานมือถือได 
 • เปลี่ยน Profile และ Logo เปนของบริษัทได 
 • กำหนดใหผูใชงานคนอื่นเปน Admin ได โดย
    สามารถกำหนดระดับการบริหารจัดการที่ไมเทากันได 



Gmail
ใชงานบน platform ของ Gmail ท่ีคุนเคย โดยมี
พ้ืนท่ีเก็บอีเมลและไฟลรวม 30 GB มีระบบกรอง
อีเมลขยะคุณภาพสูง และมีระบบคนหาอีเมล
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง สามารถติดดาว หรือติด
ปายกำกับเพื่อแยกประเภทอีเมลไดอีกดวย

Calendar 
สามารถทำนัดระหวางคนในทีมหรือกับคนภาย
นอกไดอยางงายดาย โดยขอมูลนัดหมายจะ 
sync กับมือถือหรืออุปกรณอื่นที่ใชงาน ทำให
ไมพลาดทุกตารางนัด

Admin
บริหารจัดการ G Suite สำหรับองคกรไดเอง 
ทั้งเพิ่ม / ลด บัญชีการใชงาน การตั้งคา
ความปลอกภัยตางๆ การเปล่ียนรหัสเขาใชงาน 
หรือการบริการจัดการการใชงานผานหลายๆ
อุปกรณ

Hangouts Meet  
สามารถคุยกันแบบเห็นหนาไดมากถึง 15 คน 
ผาน PC, แท็บเล็ต, แล็ปท็อบ หรือ หรือโทรศัพท
โดยไมมีสะดุด

Google Slides  
สรางและแกไขไฟล presentation online รวมกัน
เปนทีมได สามารถแสดงความเห็น ใชระบบแชท
และแกไขไฟลงานแบบ real time ไดอยางสะดวก

Google Drive
การจัดเก็บไฟลตางๆ เขาไวในที่เดียวกันเพือ่
ความคลองตัวในการใชงาน สามารถ upload 
และคนหาไฟลไดอยางงายดาย รวมท้ังการเปดใช
และแกไขตระกูลไฟลของ Microsoft บน 
Google Docs, Sheets, and Slides

Google Forms 
สรางแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม เพ่ือใชสำรวจ
ความตองการของลูกคา หรือของคนในองคกร
อยางงายดาย ขอมูลจะถูกรวบรวมอยางอัตโนมัติ
เพื่อการวิเคราะหและเก็บเปนหลักฐาน

Google+ 
Google+ เปน social network ท่ีทาง Google 
ออกแบบมาเพ่ือสงเสริมการเช่ือมตอและแชร
ขอมูลกันในทีมรวมถึงแชรกับลูกคาหรือ
บุคคลนอกองคกร

Google Sheets
สรางไฟลหรือ upload ไฟล excel เพื่อใชงาน
รวมกันในทีม โดยสามารถแกไขพรอมๆ กันได
แบบ real time

Google Docs 
สามารถทำงานรวมกันเปนทีม เปดและแกไขไฟล
เอกสารเดียวกันพรอมๆ กันไดแบบ real time
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What you get
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ทั้ง Gmail และ G-Suite ตางเปนผลิตภัณฑระบบอีเมลของ Google ซึ่งเปนผูใหบริการระบบอีเมลชั้นนำของโลก โดย Gmail 
เปนอีเมลท่ี Google ใหบริการผูใชท่ัวไปแบบไมคิดคาบริการ ในขณะท่ี G-Suite เปนอีเมลท่ี Google คิดคาบริการ ซ่ึงมีความแตกตางกัน 
ดังน้ี

Email Name

List

พ้ืนท่ี  Mail และ Storage  

Attachment size limit

Maximum recipients per message

Maximum recipients/day per user
(outside your domain)

Webmail 

Mobile Sync

Backup

Drive

Admin Console

Spam Gateway

Anti-Spam

ระบบความปลอดภัย

Log Monitor

Group List 

Mail Route

Outlook setup

โฆษณา

yourname@gmail.com

รวม 15 GB

25 MB

500

500

www.gmail.com

Setup Mobile sync ไดท้ัง iOS และ Android
โดย sync ท้ัง mailbox, calendar,

และ address book

Share file ระหวาง users ได

ใชระบบ Global Network Spam Gateway
ปองกัน ransom mail, rivus, and spam.

Premium Anti-Spam

เขารหัสขอมูลสูงสุด 256-Bits และมีระบบ
firewall คุณภาพสูงปองกันการโจมตี

มีระบบจัดการเสนทางอีเมล ท้ังขาเขาและ
ขาออก รองรับการทำ Bcc และ Re-route

อีเมล
สามารถใชงานผาน Outlook ได

yourname@yourcompany.com

รวม 30 GB

25 MB

500

3,000

www.gmail.com

Setup Mobile sync ไดท้ัง iOS และ Android
โดย sync ท้ัง mailbox, calendar,

และ address book

Share file ระหวาง users ได

มี Admin Panel ให Admin สามารถจัดการ
อีเมล เชน เพ่ิม/ลดเองได, reset password

ได ฯลฯ

ใชระบบ Global Network Spam Gateway
ปองกัน ransom mail, rivus, and spam.

Premium Anti-Spam

เขารหัสขอมูลสูงสุด 256-Bits และมีระบบ
firewall คุณภาพสูงปองกันการโจมตี

สรางกลุมรับอีเมลเหมือนกันได

มีระบบจัดการเสนทางอีเมล ท้ังขาเขาและ
ขาออก รองรับการทำ Bcc และ Re-route

อีเมล

สามารถใชงานผาน Outlook ได



sale@mailmaster.co.th02-116-3100 (Auto) 081-802-0500

ตัวอยางลูกคา 

กวา 300 บริษัทที่วางใจในบริการของเรา

ขอมูลการติดตอบริษัท

39 ซ.ประดิพัทธ 10 ถ.ประดิพัทธ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105559065799

บริษัท เมล มาสเตอร จำกัด
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บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น

คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำกัด บริษัท อีซูซุ สุราษฎรธานี จำกัด บริษัท กลัฟเท็กซ จำกัด

บริษัท ไว คอมเมิรซ

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอเซีย แอมโร 

อินดัสตรี้ จำกัด

Premier Professional

Consulting Co., Ltd.

บริษัท ลีฟ อะราวด จำกัด Signify Co.,Ltd.

บริการจากเรา
 • Authorized Reseller โดยเปน Google Cloud Partner 

 • ออกใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี และใบหักภาษี ณ ที่จายเปนสกุลเงินบาท

 • บริการยายจากระบบเกา ฟรี ไมมีคาใชจาย

 • ใหคำปรึกษาการใชงานเบื้องตน

 • คูมือการใชงานผานเว็บ

 • ทีมงานดูแลตลอด 24/7 ติดตอ Hot Line ไดทันที


