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วนัท่ี  ......................................... 
เง่ือนไขในกำรช ำระเงิน     
1.  เงินมดัจ  ำ 15,000 บำท ณ วนัสัง่ซ้ือ   
2. ท่ีเหลือเง่ือนไข เงินสด ช ำระเมื่อส่งสินคำ้/เงินโอน

ก่อนจดัส่งทำงไปรษณีย ์
เลขท่ีบญัชีเงินโอน บจก.เคเอเอส ออดิท 
*ธ.กสิกรไทย     เลขท่ี 777-2-19709-2 
 
ประเภทเงินได ้ขอ้ 6 อื่นๆ ระบุ ค่ำโปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูป 

หำกท่ำนสนใจสัง่ซ้ือ โปรดใส่เคร่ืองหมำย     ตรงช่อง No. มี 2Version คือ Version 1.0 บญัชี(แบบเดิม) Version 1.5 สรรพำกร 
NO. รายละเอียดชุดภาษาไทย  รำคำ VAT -Tax 3% 
01 Express Windows Single For Thai - (   ) V.1.0   (   ) V.1.5 สรรพำกร 19,000.00 20,330.00 19,760.00 
02 Express Windows LAN For Thai - (   ) V.1.0   (   ) V.1.5 สรรพำกร 31,000.00 33,170.00 32,240.00 
03 Express Windows Single For Thai - English - (   ) V.1.0   (   ) V.1.5 27,000.00 28,890.00 28,080.00 
04 Express Windows LAN For Thai-English - (   ) V.1.0   (   ) V.1.5 39,000.00 41,730.00 40,560.00 

Upgrade program 
NO. รายละเอียดชุดภาษาไทย  รำคำ VAT -Tax 3% 
05 Express Windows For Thai  จำก Single  เป็น LAN  Version ………. 16,000.00 17,120.00 16,640.00 
06 Express Windows For T/E    จำก Single  เป็น LAN  Version ………. 16,000.00 17,120.00 16,640.00 
07 Express Windows Single     จำก  Thai     เป็น T/E    Version ….……. 8,000.00 8,560.00 8,320.00 
08 Express Windows LAN        จำก  Thai     เป็น T/E   Version ………. 8,000.00 8,560.00 8,320.00 

หมำยเหตุ : 1. รำคำขำ้งตน้ไม่รวมค่ำติดตั้งและค่ำเดินทำง 
2.ไม่สำมำรถใชง้ำนร่วมกบั Server ท่ีเป็น Linux, Netware, NAS, VMWARE และเคร่ือง Macintosh 

 
         กรุณายืนยนัการส่ังซ้ือ 

 
 
 

(.................................................)           ประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) 
         ..……./………../………. 

ขอแสดงความนับถือ 
 

      บริษทั  เอก็ซเ์พรส ดีลเลอร์  เซอร์วิส  จ  ำกดั 
           บริษทั  เคเอเอส ออดิท  จ  ำกดั 

   (ตวัแทนจ ำหน่ำยโปรแกรมอยำ่งเป็นทำงกำร) 
 

โปรดกำเคร่ืองหมำย / ตรงช่อง No.  ลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจสั่งซ้ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ  
รำยละเอียดใน ส่วนประกอบของโปรแกรม  และบริกำรหลงักำรขำย อยูใ่นหนำ้ถดัไป 
กำรออกหนงัสือภำษีหกั ณ ที่จ่ำย  ตำมรำยละเอียดหวักระดำษจดหมำย             Rev. Feb 2, 2018 

mailto:kasaudit@gmail.com


ส่วนประกอบของสินค้า  (ใน 1 ชุด) 
1. แผ่น CD ตน้ฉบบัระบบบญัชี Express จ ำนวน 1 แผ่น สิทธิในกำรติดตั้ง 1 PC หรือ LAN 1 วง 
2. ซีดีสอนกำรใชง้ำน 1 แผ่น (อยู่ในกล่องเดียวกบัแผน่ตน้ฉบบั) 
3. คู่มือกำรใชง้ำนเป็นภำษำไทย 1 เล่ม (ชุดไทย-องักฤษ จะมีคู่มือองักฤษอีก 1 เล่ม) 
4. บตัรลงทะเบียน  
5. ตำรำงอบรม และใบจองอบรม  บริษทัฯ จะอบรมกำรใชง้ำนโปรแกรมใหก้บัลูกคำ้ฟรี 1 คร้ัง ใชเ้วลำ 2 วนัเตม็

(9.00-16.00น) 2 ท่ำนตอ้งมำพร้อมกนั และตอ้งส ำรองท่ีนัง่ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 2-3 อำทิตย ์ตำรำงอบรมและใบ
จองอบรมจะแนบมำพร้อมกบัโปรแกรม 

บริการหลงัการขาย 
1. กำรใหบ้ริกำรสอบถำมปัญหำและปรึกษำโปรแกรม จะบริกำรทำงโทรศพัทห์รือผ่ำน web site และภำยใน

สถำนที่ท ำกำรของบริษทัฯ ซ่ึงจะมี Call Center อยู่ 50 กวำ่ท่ำนและมีเบอร์โทรติดต่อ 45 คู่สำย เบอร์โทรศพัท์
และ e-mail จะมีอยู่ท่ีปกหลงัของคู่มือ 

2. โปรแกรมสำมำรถใชก้บัคอมพิวเตอร์ท่ีมี CPU ตั้งแต่ Intel-Celeron หรือ AMD-Duron  และหน่วยควำมจ ำ 512 
MB ข้ึนไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้บริการหลังการขาย มีตามรายการดังต่อไปน้ี 
 
1. กำรขอเคลมสิทธิซ่ึงใน 1 โปรแกรมหรือ 1 S/N ใชไ้ด ้1 เคร่ือง(1 PC / 1 Server) อนาคตถ้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสียจะต้องติดตั้ง

ใหม่ อันดับแรกให้โทรมาปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทฯ ว่าต้องเตรียมการอย่างไรบ้างก่อนโทรเขำ้มำขอรหสัลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้
โปรแกรมใหม่ พร้อมเอกสำรแนบท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ใบก ำกบัสินคำ้/ใบเสร็จรับเงินท่ีซ้ืออุปกรณ์ใหม่ 

2. ใหก้รอกขอ้มูลในบตัรลงทะเบียน(อยูใ่นแพค็) Faxมำที่ 02-216-5990 และหยอ่นตูไ้ปรษณียส่์งกลบับริษทัแม่ทนัที เพื่อควำม
สะดวกในกำรขอรหสัเปิดใชโ้ปรแกรม, จองอบรมกำรใชง้ำน, สอบถำมปัญหำกบัฝ่ำยบริกำร และ update โปรแกรม 

3. ตำมสิทธิควำมเป็นเจำ้ของโปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูป Express  ใน 1 ชุด หรือ 1 S/N สำมำรถใชไ้ด ้1 บริษทั ต่อ 1 PC หรือ 
LAN 1 วง ที่ลงทะเบียนกบับริษทัแม่เท่ำนั้น  ไม่สำมำรถน ำ S/N เดียวกนัไปใชก้บัสำขำ หรือบริษทัในเครือ ซ่ึงในแต่ละสถำนที่
ดงักล่ำวนั้นตอ้งซ้ือใชค้นละชุด (ยกเวน้กรณีรับท ำบญัชีขอ้มูลหลำยบริษทั ใชใ้นเคร่ืองเดียวกนั หรือใน LAN วงเดียวกนั) 

4. บริษทัฯ จะอบรมกำรใชง้ำนโปรแกรมให้ฟรี 1 คร้ัง ใชเ้วลำ 2 วนัเตม็(9.00-16.00น) 2 ท่ำนตอ้งมำพร้อมกนั และตอ้งส ำรองท่ีนัง่
ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 2-3 อำทิตย ์ตำรำงอบรมและใบจองอบรมจะแนบมำพร้อมกบัโปรแกรม 

5. หำกตอ้งกำรอบรมเพิ่มมำกกว่ำ 2 ท่ำน หรือมำกกว่ำ 1 คร้ัง บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยท่ำนละ 1,000 บำท หรือ 2 ท่ำน 1,500 บำท 
นัง่โต๊ะเดียวกนั (รำคำยงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

6. กำรส ำรองท่ีนัง่อบรม บริษทัฯ จะรับกำรส ำรองจำกลูกคำ้เท่ำนั้น  เพื่อป้องกนัควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึน และกำรส ำรองจะ
สมบูรณ์กต่็อเม่ือเรำไดรั้บFaxใบจองอบรมจำกลูกคำ้เรียบร้อยแลว้ (เบอร์Fax 0-2216-5899) 

7. กำรยกเลิก หรือเลื่อนกำรอบรม จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนจะถึงวนัอบรม หำกมิไดแ้จง้กำรยกเลิก
บริษทัฯ ถือว่ำ ลูกคำ้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรอบรมแลว้หรือสละสิทธิ หำกจะอบรมจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเพิ่มตำมขอ้ 5 

8. ใหน้ ำซีดีสอนกำรใชง้ำนมำเปิดศึกษำ และลองเล่นตำม เพื่อท ำควำมคุน้เคยกบัโปรแกรมก่อนเขำ้อบรม บำงคนอำจจะสำมำรถใช้
งำนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลำเดินทำงเขำ้มำอบรม เพรำะขอ้มูลในซีดีจะเสมือนกบัขอ้มูลท่ีเรำมำนัง่เรียนในหอ้งอบรมเลย 

9. บริษัทฯ ถือแผ่นโปรแกรมต้นฉบับเป็นส าคญั หากแผ่นสูญหายจะต้องแจ้งความหายที่สถานีต ารวจแล้วซ้ือโปรแกรมใหม่เท่าน้ัน 

และจะต้องน าไปติดต้ังในเคร่ืองเดิมที่เคยขอรหัสลงทะเบียนล่าสุดเท่าน้ัน ถ้าไม่ใช้ต้องท าตามเง่ือนไขการขอเคลมสิทธิก่อน 

10. กำรใหบ้ริกำรสอบถำมปัญหำและปรึกษำโปรแกรม จะบริกำรทำงโทรศพัทห์รือผ่ำน web site และภำยในสถำนที่ท  ำกำรของ
บริษทัฯ ซ่ึงจะมี Call Center อยู ่50 กว่ำท่ำนและมีเบอร์โทรติดต่อ 45 คู่สำย เบอร์โทรศพัทแ์ละ e-mail จะมีอยูท่ี่ปกหลงัของคู่มือ 

 

ข้อแนะน าในการตดิตั้งโปรแกรม 
 

 เพื่อควำมสะดวกในกำรดูแล และกำรเคลม ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ใน Drive d: หรือ Drive อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ Drive ของ 
Windows(c:) ฉะนั้นก่อนติดตั้ง Hard disk ควรจดัแบ่ง Partition ไวส้ ำหรับลงโปรแกรม Express โดยเฉพำะโปรแกรมเดียว และ
ในกรณีทีมี่ Hard disk มำกกว่ำ 1 ลูก ใหเ้ลือกลงลูกที่เป็น Master(ลูกที่ใช ้Boot) ใน Drive ที่ว่ำง ๆ เช่นกนั เน่ืองจำกในอนำคตถำ้
จ ำเป็นตอ้งเปลี่ยนเคร่ือง หรือเปลี่ยน Hard disk คุณจะตอ้ง Format Drive ที่ลงโปรแกรมเพื่อถอด code ท  ำใหก้ำรปฏิบติัจะท ำได้
ง่ำยและรวดเร็วข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 
 



ขั้นตอนการถอด Code 
 

  เม่ือเคร่ืองเกิดปัญหำ และจะตอ้งขอรหสัลงทะเบียนใหม่ เช่น Format ใหม่, เปลี่ยน PC, Server(ตวัแม่), Hard disk หรือ 

อุปกรณ์อื่นๆ  ก่อนเปลี่ยน ใหโ้ทรติดต่อกบัฝ่ำยขำยของ บริษทั เอก็ซ์เพรส ซอฟทแ์วร์ กรุ๊ป จ ำกดั เพื่อขอค ำแนะน ำในกำรถอด Code 
เกบ็ไว ้ก่อนโทรมำขอรหสัลงทะเบียนใหม่ ซ่ึงแนวปฏิบติัโดยหลกั ๆ มีดงัน้ี 

1. กรณี Format อยำ่งเดียว อุปกรณ์ทุกอยำ่งเหมือนเดิม 

** ใหโ้ทรติดต่อท่ีฝ่ำยขำยเพื่อบนัทึกประวติัไว ้หลงัจำกนั้นใหโ้ทรไปขอรหสัลงทะเบียนท่ีฝ่ำยลงทะเบียน ตำมเบอร์ 02-216-
5320-4 

2. กรณีเปลี่ยนเคร่ือง หรืออุปกรณ์ของเคร่ือง จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 
 กรณีที่เคร่ืองเก่ำยงัเปิดเล่นโปรแกรมExpressได ้สำมำรถเลือกกำรถอดCodeได ้2 วิธี 

วิธีที่ 1. แจง้รหสัเคร่ืองก่อน Format และ หลงั Format Drive ซ่ึงติดตั้ง Express ของเคร่ืองเก่ำ (รหสัเคร่ืองดูที่เมนูอื่น ๆ 
-> เมนูยอ่ย C.ลงทะเบียนโปรแกรม)   
วิธีที่ 2. น ำเคร่ืองเก่ำ หรือ Hard disk (อำจส่งทำงEMS) เขำ้มำที่ บริษทั เอก็ซ์เพรสฯ เพื่อถอด Code (กรุณำนดัวนัเวลำ
ล่วงหนำ้กบัฝ่ำยขำยเพื่อเตรียมบุคลำกรไวบ้ริกำร) 

 กรณีที่เคร่ืองเก่ำเสีย ไม่สำมำรถเปิดเล่นโปรแกรมExpressได ้ ตอ้งน ำเคร่ืองเก่ำ หรือ Hard disk (อำจส่งทำงEMS) เขำ้มำถอด 
Code ท่ีบจก.เอก็ซ์เพรสฯ เท่ำนั้น (กรุณำนดัวนัเวลำล่วงหนำ้กบัฝ่ำยขำยก่อนเช่นกนั) 
    ** ทั้ง 2 กรณี ให ้Fax ใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษี หรือ ใบเคลมระบุS/N HDDเก่ำพร้อมระบุ S/N Express** 
 

ขั้นตอนการแจ้งรหัสเคร่ือง ก่อน+หลัง format drive ซ่ึงติดตั้งExpress เพ่ือถอดCode (วิธีที่ 1.) 
 1. ที่เคร่ืองเก่ำ เขำ้ไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูยอ่ย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แลว้โทรไปที่ฝ่ำยขำย 02-215-4252 แจง้รหสัเคร่ืองก่อน 
format เพื่อบนัทึกประวติัไว ้(ถำ้เป็นระบบLAN ใหดู้ที่เคร่ืองแม่เรียกโปรแกรมผ่ำน Map network drive และ Local drive) 
 2. Copy โปรแกรมทั้ง folder (จะไปทั้งโปรแกรมและขอ้มูล) ไปวำงไวท้ี่เคร่ืองใหม่ (ควรเกบ็ไวใ้น drive d:,e:..ที่ไม่ใช่ 
drive c: และเลือกshare drive หรือ folder กไ็ด ้แลว้ Mapเตรียมไว)้ 
 3. ที่เคร่ืองเก่ำ format drive ซ่ึงเกบ็Express หลงัจำกนั้นน ำแผ่นติดตั้งลงไปใหม่แลว้เขำ้ไปท่ีเมนูอื่นๆ->เมนูยอ่ย C.

ลงทะเบียนโปรแกรม โทรไปที่ฝ่ำยขำยแจง้รหสัเคร่ืองหลงั format ใหบ้นัทึกไวใ้นประวติัอีกคร้ัง แลว้กล็บ folder->Express..ท้ิง 
 4. ทีเ่คร่ืองใหม่ เขำ้ไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูยอ่ย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แลว้โทรไปที่ฝ่ำยขอรหสัลงทะเบียน 02-216-5320-4 
เพื่อขอรหสัเปิดใชโ้ปรแกรม 
 
 
 


