บริ ษทั ไอ.ที.แอดแวนเทจ จํากัด

I.T.ADVANTAGE CO.,LTD.

ใบเสนอราคา /Quotation

โทร. ( #$)&&$# #,&&$# & แฟ็ กซ์ . #$-&& /
/ ม. ถนนสุ ขประยูร ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี
1/167 MOO.1 SUKPRAYOON RD. NAPA, MUANG, CHONBURI THAILAND 20000 E-MAIL: info@itac.co.th
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/ Tax ID : 0205539003771 สํานักงานใหญ่
เลขที9ใบเสนอราคา QT-EP-WEB-2017
Quotation No.
วันที9
Date

บริ ษทั /Company
ที9อยู/่ Address

ต้องการให้ส่งมอบวันที9 ______/______/______
Delivery Date.

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/TAX ID.
โทร./TEL.
ผูต้ ิดต่อ/Contact :

เงืPayment
9อนไขชํ
าระเงิน
Term
มือถือ/Mobile.

เงินสด (Cash) / เช็ค

E-Mail ลูกค้า

บริษัทฯ มีความยินดีที]จะเสนอราคาสิ นค้ า ดังต่ อไปนี` :
ลําดับ
1
2
3
4

รายละเอีย ด ( . =ชุดบริหารภายใน ./ = ชุดรองรับสรรพากร ราคาเท่ ากัน)
Express Windows Single For Thai ( 1 เครื9 อง)
Version 1.0 1.5
Express Windows LAN For Thai
Version 1.0 1.5
Express Windows Single For Thai/English ( 1 เครื9 อง) Version 1.0 1.5
Express Windows Lan For Thai/English
Version 1.0 1.5

หน่ วยละ

+Vat 7%

-Tax 3%

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

กรุ ณากรอกข้อมูลในรายการต่างๆให้ครบถ้วนเพื9อความสะดวกในการติดต่อและออกใบกํากับภาษี
โปรดทําเครื9 องหมาย
ลงในช่องของรายการและเวอร์ชนั9 ที9ตอ้ งการ
ชื9อบัญชี บริ ษทั ไอ.ที.แอดแวนเทจ จํากัด
การชําเงินด้วยเงินสด ในวันที9ส่ง/ติดตัfงโปรแกรม
ธนาคารากสิ กรไทย เลขที9 hij-k-hlmil-k
สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี
กรณีโอนเงิน กรุณาโอนเงินก่อนนัดติดตั`งโปรแกรม อย่ างน้ อย วันทําการ
กรณี ชาํ ระด้วยเช็ค ในนาม บริ ษทั ไอ.ที. แอดแวนเทจ จํากัด ลงวันที9ส่ง/ติดตัfงโปรแกรม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ส่ วนประกอบของโปรแกรมใน ชุด และการให้ บริการหลังการขาย
n. แผ่น CD serial number Express จํานวน n แผ่น, CD สอนการใช้งานโปรแกรมมีคาํ บรรยาย และสิ ทธิ ในการติดตัfง n ครัfง
k. หนังสื อคู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษาไทย n เล่ม (ชุดไทย-อังกฤษ จะมีคู่มือภาษาอังกฤษอีก n เล่ม)
h เพื9อความสะดวกและรวดเร็ วในการขอรหัสเพื9อลงทะเบียน ควรลงทะเบียนยืนยันการจองที9นงั9 อบรม หน้า www.esg.co.th
m. บริ ษทั ฯจะอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมให้ฟรี n ครัfง/k วันเต็ม เวลา i.ss-nt.ss น.-k ท่าน(มาพร้อมกัน) ณ ห้องอบรม Express
l. ลูกค้าจะได้รับสิ ทธิu ในการอบรมฟรี k ท่าน ที9ตึกพญาไทพลาซ่า หลังจากซืf อโปรแกรมเรี ยบร้อยแล้ว
t. การเข้ารับการอบรมที9ตึกพญาไทพลาซ่า จะมีการสอนการตัfงค่าและการใช้งานของโปรแกรมทุกระบบ ระยะเวลา k วันติดกัน
j. สําหรับลูกค้าที9ตอ้ งการติดตัfง ซอฟแวร์ Express ระบบ Lan ทางลูกค้าจะต้องมีเครื9 องคอมพิวเตอร์n เครื9 อง เพื9อใช้เป็ น Server Express
ข้ อแตกต่ างระหว่ าง . กับ ./ มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือ เมื]อบันทึกรายการรายวันในหน้ าจอเมนูซื`อ,ขาย,การเงิน ฯลฯ
โปรแกรมจะนําข้ อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที]เกีย] วข้ องให้ เองโดยอัตโนมัต และสามารถพิมพ์ รายงานทุกระบบได้ ทันที
ขอแสดงความนับถือ
กรุ ณาเซ็นยืนยันการสั9งซืf อด้านล่างนีf
ในนาม บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จํากัด
ตราประทับบริ ษทั
Please sign below for purchasing comfirmation.

______________________________
(______________________________)
ผูส้ 9ังซืf อสิ นค้า/ Ordered by

____/____/____
วันที9/ Date

_________________________________

