บริษทั อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
E-BUSINESS PLUS CO.,LTD.
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร: 0-2880-8800 ,0-2409-5409 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย) แฟกซ์: 0-2424-0972

12-14 Soi Borommaratchachonnani 39,Talingchan, Bangkok. 10170 Thailand Tel: 0-2880-8800 ,0-2409-5409(Auto 30 Lines) Fax: 0-2424-0972
เลขที่
เรี ยน

.................................
วันที่
: ...............................
.................................
โทร
: ...............................
.................................
แฟกซ์
: ...............................
่
่
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนเสนอราคาระบบโปรแกรมเงินเดือนสาเร็ จรู ป Business Plus HRM รุ น SMALL SME ใช้งานคนเดี ยว (จากัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) แบบเช่า เพื่อให้ทานพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้

รำยกำร

ลำดับ

จำนวน

Business Plus HRM รุ่ น SMALL SME ระบบ PR+DK ใช้ งำนคนเดียว แบบเช่ ำ
PR:PAYROLL ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
DK:Disk Transfer ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.9
Bplus Small on Cloud (จำกัดพนักงำนไม่เกิน 50 คน)
แพคเกจ สาหรับ 3 เดือน (โปรโมชัน่ จากปกติ 979 บาท/ต่อเดือน/ผูใ้ ช้ เหลือเพียง 750 บาท/เดือน/ผูใ้ ช้)
โปรโมชัน่ สุดพิเศษภายใน 01/07/2564 – 30/09/2564 นี้เท่านั้น
รำคำพิเศษสำหรับกำรสั่งซื้อออนไลน์ เท่ำนั้น
เงื่ อนไขงำนบริกำร Bplus Samll On Cloud : ให้ บริกำรเฉพำะในเวลำทำกำร วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 17.30น.
หัวข้อบริ กำร
ลำดับ
รำยละเอียด
X
1 บริ การสอบถามทางโทรศัพท์ที่ศูนย์บริ การ

รำคำต่ อหน่ วย

จำนวนเงิน

1

2

บริ การ Remote หน้าจอ (มีค่าบริ การต่อครั้ง)

3
4
5
6

บริ การสอบถามทาง e-Mail
บริ การสอบถามทาง Line@ MiniHRM
บริ การติดตั้งโปรแกรม
บริ การ Upgrade เมื่อมีการปรับรุ่ น

7

บริ การนอกสถานที่

8

อบรม Online ตามหลักสูตรมาตรฐาน

9
10
11

เข้าใช้บริ การหน้า Web Service
VDO แนะนาการใช้งานตามรุ่ น
บริ การนอกเวลาทาการ

1
(3เดือน)

2,250.00

2,250.00

√
(มีค่าบริ การเพิ่มตามมาตรฐานของบริ ษทั )
√
√
√
√
√
(มีค่าบริ การเพิ่มตามมาตรฐานของบริ ษทั )
√
(มีค่าบริ การเพิ่มตามมาตรฐานของบริ ษทั )
√
√

X
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
ยอดสุทธิ

หมายเหตุ เลขที่ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี บริ ษทั อี-บิซิเนส พลัส จากัด 0105543096568 สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @businessplusHRM ฝ่ ายขาย 09-2345-3681

157.50
2,407.50

Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409 Email: sales_hrm@businessplus.co.th

เงื่ อนไข :
1. รำคำดังกล่ ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ และกำหนดยืนรำคำ 7 วัน
2. กำหนดส่ งของภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกได้ รับใบยืนยันกำรสั่ งซื้อ และชำระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว
ชำระเงิน โดยโอนเงินเข้ำบัญชี บริ ษทั อี -บิซิเนส พลัส จำกัด(ไม่รวมค่ำธรรมเนียมโอนเงินต่ ำงจังหวัด)
2.1 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 211-0-501950
2.2 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาเซนทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 094-2-155050
2.3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 753-2-10968-4
2.4 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาถนนบรมราชชนนี (ตลิ่งชัน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 387-1-26181-1
3. ระบบโปรแกรมทีเ่ สนอไม่ รวมระบบฐำนข้ อมูล นอกเหนือจำกมำตรฐำน
4. บริษทั ฯ ไม่ รับคืนสินค้ ำ เมื่อกำรสั่ งซื้อเสร็ จสิ้นสมบูรณ์
5. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็ นลิขสิทธิ์เฉพำะบุคคลหรื อกิจกำรทีส่ ั่ งซื้อไม่ สำมำรถโอนย้ ำยลิขสิ ทธิ์ได้ ยึดตำมเลขทีป่ ระจำตัวผู้เสี ยภำษีทลี่ งทะเบียน
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และหากท่านอนุมตั ิการสัง่ ซื้อกรุ ณาเซ็นอนุมตั ิ และแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั ฯ ด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ
ผู ้เสนอรำคำ

ผูอ้ นุมตั ิสั่งซื้ อพร้อมประทับตราบริ ษทั
..........................................

ฝ่ ำยขำย

บริษัท อี-บิซเิ นส พลัส จำกัด

( .......................................... )
ตำแหน่ง .........................................

กรุ ณาระบุ : ชื่ อบริ ษทั ที่สั่งซื อ้ .................................................................................................................................................................…....กรุณาแฟกซ์ ใบ ภพ.20 แนบมาด้ วย
ที่อยู่………………..…………………………………….…….........................................................................................................ประเภทกิ จการ............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี.............................................................................. ชื่ อผู้ติดต่ อ................................................................ตาแหน่ ง.......................................................….......
เบอร์ โทร............................................................................................เบอร์ แฟกซ์ ..................................................…e-mail……………………………………............................
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แก้ไขครั้งที่ 10:28/05/64
E-Business Plus Co.,Ltd.(CR,MK,RS,SP)
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