
บริษทั อี-บิซิเนส พลสั จ ำกดั
E-BUSINESS PLUS CO.,LTD.
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั  กทม. 10170  โทร: 0-2880-8800 ,0-2409-5409 (อตัโนมติั 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

เลขท่ี  ................................. วนัท่ี : ...............................
เรียน ................................. โทร : ...............................

................................. แฟกซ์ : ...............................
บริษทัฯ ขอเรียนเสนอราคาระบบโปรแกรมเงินเดือนส าเร็จรูป Business Plus HRM รุ่น SMALL SME ใชง้านคนเดียว (จ ากดัพนกังานไม่เกิน 50 คน) แบบเช่า เพ่ือใหท้่านพิจารณาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ล ำดบั จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงนิ

1 Business Plus HRM รุ่น SMALL SME ระบบ PR+DK ใช้งำนคนเดยีว แบบเช่ำ
PR:PAYROLL ระบบเงินเดือนค่าแรงพนกังาน

Bplus Small on Cloud (จ ำกัดพนักงำนไม่เกิน 50 คน) 1 2,250.00                        2,250.00                    
แพคเกจ ส าหรับ 3 เดือน (โปรโมชัน่จากปกติ  979 บาท/ต่อเดือน/ผูใ้ช ้เหลือเพียง 750 บาท/เดือน/ผูใ้ช)้ (3เดือน)

     
รำคำพิเศษส ำหรับกำรส่ังซ้ือออนไลน์เท่ำนั้น     

เง่ือนไขงำนบริกำร Bplus Samll On Cloud : ให้บริกำรเฉพำะในเวลำท ำกำร วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 17.30น.     
ล ำดบั     
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หมายเหตุ เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษี บริษทั อี-บิซิเนส พลสั จ  ากดั 0105543096568 สามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได ้3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 157.50                       
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ Line ID : @businessplusHRM ฝ่ายขาย 09-2345-3681 ยอดสุทธิ 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

เง่ือนไข :
1. รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมภำษมูีลค่ำเพิม่ และก ำหนดยืนรำคำ 7 วัน
2. ก ำหนดส่งของภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกได้รับใบยืนยนักำรส่ังซ้ือ และช ำระเงนิเรียบร้อยแล้ว
   ช ำระเงนิ โดยโอนเงนิเข้ำบัญชี บริษทั อี-บิซิเนส พลัส จ ำกัด(ไม่รวมค่ำธรรมเนียมโอนเงนิต่ำงจังหวัด)

2.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตล่ิงชนั บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 211-0-501950
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซนทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 094-2-155050
2.3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขนุนนท ์บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 753-2-10968-4
2.4 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาถนนบรมราชชนนี(ตล่ิงชนั) บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 387-1-26181-1

3. ระบบโปรแกรมทีเ่สนอไม่รวมระบบฐำนข้อมูล นอกเหนือจำกมำตรฐำน

4. บริษทัฯ ไม่รับคืนสินค้ำ เม่ือกำรส่ังซ้ือเสร็จส้ินสมบูรณ์

5. ลิขสิทธ์ิโปรแกรมเป็นลิขสิทธ์ิเฉพำะบุคคลหรือกิจกำรทีส่ั่งซ้ือไม่สำมำรถโอนย้ำยลิขสิทธ์ิได้ ยดึตำมเลขทีป่ระจ ำตัวผู้เสียภำษทีีล่งทะเบียน

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และหากทา่นอนุมติัการสัง่ซ้ือกรุณาเซ็นอนุมติั และแฟกซก์ลบัมายงับริษทัฯ ดว้ย

กรุณาระบ ุ: ช่ือบริษัทท่ีส่ังซือ้.................................................................................................................................................................…....กรุณาแฟกซ์ใบ ภพ.20 แนบมาด้วย
ท่ีอยู่………………..…………………………………….…….........................................................................................................ประเภทกิจการ............................................................
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.............................................................................. ช่ือผู้ติดต่อ................................................................ต าแหน่ง.......................................................….......
เบอร์โทร............................................................................................เบอร์แฟกซ์..................................................…e-mail……………………………………............................
RS50-02                   แกไ้ขคร้ังท่ี 10:28/05/64                                           E-Business Plus Co.,Ltd.(CR,MK,RS,SP) __/___

อบรม Online ตามหลกัสูตรมาตรฐาน √
(มีค่าบริการเพ่ิมตามมาตรฐานของบริษทั)

เขา้ใชบ้ริการหนา้ Web Service √

VDO แนะน าการใชง้านตามรุ่น √

บริการ Remote หนา้จอ (มีค่าบริการต่อคร้ัง) √
(มีค่าบริการเพ่ิมตามมาตรฐานของบริษทั)

บริการสอบถามทาง e-Mail √

บริการสอบถามทาง Line@ MiniHRM √

บริการนอกเวลาท าการ X

DK:Disk Transfer ระบบดิสกย์ื่นแบบดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.9

บริการ Upgrade เม่ือมีการปรับรุ่น √

บริการนอกสถานท่ี √
(มีค่าบริการเพ่ิมตามมาตรฐานของบริษทั)

บริการติดตั้งโปรแกรม √

หัวข้อบริกำร รำยละเอียด
บริการสอบถามทางโทรศพัทท่ี์ศูนยบ์ริการ X

รำยกำร

โปรโมชัน่สุดพิเศษภายใน 01/07/2564 – 30/09/2564  น้ีเทา่นั้น

        ผูอ้นุมติัส่ังซ้ือพร้อมประทบัตราบริษทั 

.......................................... 

( .......................................... ) 

ต ำแหน่ง ......................................... 

ขอแสดงควำมนับถอื 

ผูเ้สนอรำคำ 

ฝ่ำยขำย 

 บรษัิท อ-ีบซิเินส พลัส จ ำกดั  


