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ใบเสนอราคา
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ทะเบียนกำรค้ำ เลขที่ ..................................................................
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.....................................................................................................
โทร. .............................................. แฟกซ์ .................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ ...................................................................................

วันที่ .........................................
เงื่อนไขในกำรชำระเงิน
1. เงินมัดจำ 15,000 บำท ณ วันสัง่ ซื้อ
2. ที่เหลือเงื่อนไข เงินสด ชำระเมื่อส่งสินค้ำ/เงินโอน
ก่อนจัดส่งทำงไปรษณีย ์
เลขที่บญั ชีเงินโอน บจก.เคเอเอส ออดิท
*ธ.กสิกรไทย เลขที่ 777-2-19709-2

ประเภทเงินได้ ข้อ 6 อื่นๆ ระบุ ค่ำโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป
หำกท่ำนสนใจสัง่ ซื้อ โปรดใส่เครื่ องหมำย ตรงช่อง No. มี 2Version คือ Version 1.0 บัญชี(แบบเดิม) Version 1.5 สรรพำกร
NO. รายละเอียดชุดภาษาไทย
รำคำ
VAT
-Tax 3%
01

Express Windows Single For Thai - ( ) V.1.0 ( ) V.1.5 สรรพำกร

02

Express Windows LAN For Thai - ( ) V.1.0 ( ) V.1.5 สรรพำกร

03

Express Windows Single For Thai - English - ( ) V.1.0 ( ) V.1.5

04

Express Windows LAN For Thai-English - ( ) V.1.0 ( ) V.1.5

19,000.00
31,000.00
27,000.00
39,000.00

20,330.00
33,170.00
28,890.00
41,730.00

19,760.00
32,240.00
28,080.00
40,560.00

รำคำ
16,000.00
16,000.00
8,000.00
8,000.00

VAT
17,120.00
17,120.00
8,560.00
8,560.00

-Tax 3%
16,640.00
16,640.00
8,320.00
8,320.00

Upgrade program
NO. รายละเอียดชุดภาษาไทย
05

Express Windows For Thai จำก Single เป็ น LAN Version ……….

06

Express Windows For T/E จำก Single เป็ น LAN Version ……….

07

Express Windows Single จำก Thai เป็ น T/E Version ….…….

08

Express Windows LAN

จำก Thai เป็ น T/E Version ……….

หมำยเหตุ : 1. รำคำข้ำงต้นไม่รวมค่ำติดตั้งและค่ำเดินทำง
2.ไม่สำมำรถใช้งำนร่ วมกับ Server ที่เป็ น Linux, Netware, NAS, VMWARE และเครื่ อง Macintosh
กรุณายืนยันการสั่งซื้อ

(.................................................)
..……./………../……….

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)

บริ ษทั เอ็กซ์เพรส ดีลเลอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริ ษทั เคเอเอส ออดิท จำกัด
(ตัวแทนจำหน่ำยโปรแกรมอย่ำงเป็ นทำงกำร)

โปรดกำเครื่ องหมำย / ตรงช่อง No. ลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจสั่งซื้ อและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ฯ
รำยละเอียดใน ส่วนประกอบของโปรแกรม และบริ กำรหลังกำรขำย อยูใ่ นหน้ำถัดไป
กำรออกหนังสื อภำษีหกั ณ ที่จ่ำย ตำมรำยละเอียดหัวกระดำษจดหมำย
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ส่ วนประกอบของสินค้ า (ใน 1 ชุ ด)
1.
2.
3.
4.
5.

แผ่น CD ต้นฉบับระบบบัญชี Express จำนวน 1 แผ่น สิ ทธิ ในกำรติดตั้ง 1 PC หรื อ LAN 1 วง
ซี ดีสอนกำรใช้งำน 1 แผ่น (อยู่ในกล่องเดียวกับแผ่นต้นฉบับ)
คู่มือกำรใช้งำนเป็ นภำษำไทย 1 เล่ม (ชุดไทย-อังกฤษ จะมีคู่มืออังกฤษอีก 1 เล่ม)
บัตรลงทะเบียน
ตำรำงอบรม และใบจองอบรม บริ ษทั ฯ จะอบรมกำรใช้งำนโปรแกรมให้กบั ลูกค้ำฟรี 1 ครั้ง ใช้เวลำ 2 วันเต็ม
(9.00-16.00น) 2 ท่ำนต้องมำพร้อมกัน และต้องสำรองที่นงั่ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2-3 อำทิตย์ ตำรำงอบรมและใบ
จองอบรมจะแนบมำพร้ อมกับโปรแกรม

บริการหลังการขาย
1. กำรให้บริ กำรสอบถำมปั ญหำและปรึ กษำโปรแกรม จะบริ กำรทำงโทรศัพท์หรื อผ่ำน web site และภำยใน
สถำนที่ทำกำรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมี Call Center อยู่ 50 กว่ำท่ำนและมีเบอร์ โทรติดต่อ 45 คู่สำย เบอร์ โทรศัพท์
และ e-mail จะมีอยู่ที่ปกหลังของคู่มือ
2. โปรแกรมสำมำรถใช้กบั คอมพิวเตอร์ ที่มี CPU ตั้งแต่ Intel-Celeron หรื อ AMD-Duron และหน่วยควำมจำ 512
MB ขึ้นไป

การให้ บริการหลังการขาย มีตามรายการดังต่ อไปนี้
1. กำรขอเคลมสิ ทธิซ่ ึ งใน 1 โปรแกรมหรื อ 1 S/N ใช้ได้ 1 เครื่ อง(1 PC / 1 Server) อนาคตถ้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสี ยจะต้ องติดตั้ง
ใหม่ อันดับแรกให้ โทรมาปรึกษาฝ่ ายขายของบริษัทฯ ว่ าต้ องเตรี ยมการอย่ างไรบ้ างก่อนโทรเข้ำมำขอรหัสลงทะเบียนเพื่อเปิ ดใช้
โปรแกรมใหม่ พร้อมเอกสำรแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับสิ นค้ำ/ใบเสร็ จรับเงินที่ซ้ื ออุปกรณ์ใหม่
2. ให้กรอกข้อมูลในบัตรลงทะเบียน(อยูใ่ นแพ็ค) Faxมำที่ 02-216-5990 และหย่อนตูไ้ ปรษณี ยส์ ่ งกลับบริ ษทั แม่ทนั ที เพื่อควำม
สะดวกในกำรขอรหัสเปิ ดใช้โปรแกรม, จองอบรมกำรใช้งำน, สอบถำมปัญหำกับฝ่ ำยบริ กำร และ update โปรแกรม
3. ตำมสิ ทธิควำมเป็ นเจ้ำของโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express ใน 1 ชุด หรื อ 1 S/N สำมำรถใช้ได้ 1 บริ ษทั ต่อ 1 PC หรื อ
LAN 1 วง ที่ลงทะเบียนกับบริ ษทั แม่เท่ำนั้น ไม่สำมำรถนำ S/N เดียวกันไปใช้กบั สำขำ หรื อบริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งในแต่ละสถำนที่
ดังกล่ำวนั้นต้องซื้ อใช้คนละชุด (ยกเว้นกรณี รับทำบัญชีขอ้ มูลหลำยบริ ษทั ใช้ในเครื่ องเดียวกัน หรื อใน LAN วงเดียวกัน)
4. บริ ษทั ฯ จะอบรมกำรใช้งำนโปรแกรมให้ฟรี 1 ครั้ง ใช้เวลำ 2 วันเต็ม(9.00-16.00น) 2 ท่ำนต้องมำพร้อมกัน และต้องสำรองที่นงั่
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2-3 อำทิตย์ ตำรำงอบรมและใบจองอบรมจะแนบมำพร้อมกับโปรแกรม
5. หำกต้องกำรอบรมเพิ่มมำกกว่ำ 2 ท่ำน หรื อมำกกว่ำ 1 ครั้ง บริ ษทั ฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 1,000 บำท หรื อ 2 ท่ำน 1,500 บำท
นัง่ โต๊ะเดียวกัน (รำคำยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
6. กำรสำรองที่นงั่ อบรม บริ ษทั ฯ จะรับกำรสำรองจำกลูกค้ำเท่ำนั้น เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น และกำรสำรองจะ
สมบูรณ์กต็ ่อเมื่อเรำได้รับFaxใบจองอบรมจำกลูกค้ำเรี ยบร้อยแล้ว (เบอร์ Fax 0-2216-5899)
7. กำรยกเลิก หรื อเลื่อนกำรอบรม จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนจะถึงวันอบรม หำกมิได้แจ้งกำรยกเลิก
บริ ษทั ฯ ถือว่ำ ลูกค้ำได้ใช้สิทธิในกำรอบรมแล้ว หรื อสละสิ ทธิ หำกจะอบรมจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มตำมข้อ 5
8. ให้นำซี ดีสอนกำรใช้งำนมำเปิ ดศึกษำ และลองเล่นตำม เพื่อทำควำมคุน้ เคยกับโปรแกรมก่อนเข้ำอบรม บำงคนอำจจะสำมำรถใช้
งำนได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลำเดินทำงเข้ำมำอบรม เพรำะข้อมูลในซี ดีจะเสมือนกับข้อมูลที่เรำมำนัง่ เรี ยนในห้องอบรมเลย
9. บริษัทฯ ถือแผ่ นโปรแกรมต้ นฉบับเป็ นสาคัญ หากแผ่ นสู ญหายจะต้ องแจ้ งความหายที่สถานีตารวจแล้ ว ซื้ อโปรแกรมใหม่ เท่ านั้ น
และจะต้ องนาไปติดตั้งในเครื่ องเดิมที่เคยขอรหัสลงทะเบี ยนล่ าสุ ดเท่ านั้น ถ้ าไม่ ใช้ ต้องทาตามเงื่อนไขการขอเคลมสิ ทธิก่อน
10. กำรให้บริ กำรสอบถำมปัญหำและปรึ กษำโปรแกรม จะบริ กำรทำงโทรศัพท์หรื อผ่ำน web site และภำยในสถำนที่ทำกำรของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมี Call Center อยู่ 50 กว่ำท่ำนและมีเบอร์ โทรติดต่อ 45 คู่สำย เบอร์ โทรศัพท์และ e-mail จะมีอยูท่ ี่ปกหลังของคู่มือ

ข้ อแนะนาในการติดตั้งโปรแกรม
เพื่อควำมสะดวกในกำรดูแล และกำรเคลม ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ ใน Drive d: หรื อ Drive อื่นๆ ที่ไม่ ใช่ Drive ของ
Windows(c:) ฉะนั้นก่อนติดตั้ง Hard disk ควรจัดแบ่ง Partition ไว้สำหรับลงโปรแกรม Express โดยเฉพำะโปรแกรมเดียว และ
ในกรณี ทมี่ ี Hard disk มำกกว่ำ 1 ลูก ให้เลือกลงลูกที่เป็ น Master(ลูกที่ใช้ Boot) ใน Drive ที่ว่ำง ๆ เช่นกัน เนื่องจำกในอนำคตถ้ำ
จำเป็ นต้องเปลี่ยนเครื่ อง หรื อเปลี่ยน Hard disk คุณจะต้อง Format Drive ที่ลงโปรแกรมเพื่อถอด code ทำให้กำรปฏิบตั ิจะทำได้
ง่ำยและรวดเร็ วขึ้น

ขั้นตอนการถอด Code
เมื่อเครื่ องเกิดปัญหำ และจะต้องขอรหัสลงทะเบียนใหม่ เช่น Format ใหม่, เปลี่ยน PC, Server(ตัวแม่), Hard disk หรื อ
อุปกรณ์อื่นๆ ก่ อนเปลี่ยน ให้โทรติดต่อกับฝ่ ำยขำยของ บริ ษทั เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ ป จำกัด เพื่อขอคำแนะนำในกำรถอด Code
เก็บไว้ ก่อนโทรมำขอรหัสลงทะเบียนใหม่ ซึ่ งแนวปฏิบตั ิโดยหลัก ๆ มีดงั นี้
1. กรณี Format อย่ำงเดียว อุปกรณ์ทุกอย่ำงเหมือนเดิม
** ให้โทรติดต่อที่ฝ่ำยขำยเพื่อบันทึกประวัติไว้ หลังจำกนั้นให้โทรไปขอรหัสลงทะเบียนที่ฝ่ำยลงทะเบียน ตำมเบอร์ 02-2165320-4
2. กรณี เปลี่ยนเครื่ อง หรื ออุปกรณ์ของเครื่ อง จะแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
กรณี ที่เครื่ องเก่ำยังเปิ ดเล่นโปรแกรมExpressได้ สำมำรถเลือกกำรถอดCodeได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1. แจ้งรหัสเครื่ องก่อน Format และ หลัง Format Drive ซึ่ งติดตั้ง Express ของเครื่ องเก่ำ (รหัสเครื่ องดูที่เมนูอื่น ๆ
-> เมนูยอ่ ย C.ลงทะเบียนโปรแกรม)
วิธีที่ 2. นำเครื่ องเก่ำ หรื อ Hard disk (อำจส่ งทำงEMS) เข้ำมำที่ บริ ษทั เอ็กซ์เพรสฯ เพื่อถอด Code (กรุ ณำนัดวันเวลำ
ล่วงหน้ำกับฝ่ ำยขำยเพื่อเตรี ยมบุคลำกรไว้บริ กำร)
กรณี ที่เครื่ องเก่ำเสี ย ไม่สำมำรถเปิ ดเล่นโปรแกรมExpressได้ ต้องนำเครื่ องเก่ำ หรื อ Hard disk (อำจส่ งทำงEMS) เข้ำมำถอด
Code ที่บจก.เอ็กซ์เพรสฯ เท่ำนั้น (กรุ ณำนัดวันเวลำล่วงหน้ำกับฝ่ ำยขำยก่อนเช่นกัน)
** ทั้ง 2 กรณี ให้ Fax ใบเสร็ จ/ใบกำกับภำษี หรื อ ใบเคลมระบุS/N HDDเก่ำพร้อมระบุ S/N Express**
ขั้นตอนการแจ้ งรหัสเครื่ อง ก่ อน+หลัง format drive ซึ่งติดตั้งExpress เพื่อถอดCode (วิธีที่ 1.)
1. ที่เครื่ องเก่ำ เข้ำไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูยอ่ ย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ำยขำย 02-215-4252 แจ้งรหัสเครื่ องก่อน
format เพื่อบันทึกประวัติไว้ (ถ้ำเป็ นระบบLAN ให้ดูที่เครื่ องแม่เรี ยกโปรแกรมผ่ำน Map network drive และ Local drive)
2. Copy โปรแกรมทั้ง folder (จะไปทั้งโปรแกรมและข้อมูล) ไปวำงไว้ที่เครื่ องใหม่ (ควรเก็บไว้ใน drive d:,e:..ที่ไม่ใช่
drive c: และเลือกshare drive หรื อ folder ก็ได้ แล้ว Mapเตรี ยมไว้)
3. ที่เครื่ องเก่ำ format drive ซึ่ งเก็บExpress หลังจำกนั้นนำแผ่นติดตั้งลงไปใหม่แล้วเข้ำไปที่เมนูอื่นๆ->เมนูยอ่ ย C.
ลงทะเบียนโปรแกรม โทรไปที่ฝ่ำยขำยแจ้งรหัสเครื่ องหลัง format ให้บนั ทึกไว้ในประวัติอีกครั้ง แล้วก็ลบ folder->Express..ทิง้
4. ทีเ่ ครื่ องใหม่ เข้ำไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูยอ่ ย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ำยขอรหัสลงทะเบียน 02-216-5320-4
เพื่อขอรหัสเปิ ดใช้โปรแกรม

