บริ ษทั ไอ.ที.แอดแวนเทจ จํากัด

ใบเสนอราคา /Quotation

I.T.ADVANTAGE CO.,LTD.

/

ม. ถนนสุ ขประยูร ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. (

)

,

แฟ็ กซ์ .

-

1/167 MOO.1 SUKPRAYOON RD. NAPA, MUANG, CHONBURI THAILAND 20000 E-MAIL: info@itac.co.th

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/ Tax ID : 0205539003771 สํานักงานใหญ่
บริ ษทั /Company

เลขทีใบเสนอราคา

ทีอยู/่ Address

Date

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/TAX ID.

ต้องการให้ส่งมอบวันที __________________
Delivery Date.
เงืPayment
อนไขชํ
าระเงิน
เงินสด (Cash) / เช็ค
Term

โทร./TEL.
ผูต้ ิดต่อ/Contact :

Quotation No.

วันที

QT-Web-620901
__________________

สํานักงานใหญ่
สาขาที
__________________ Ver 1.5 หรื อ Thai-Eng กรุ ณาโอนเงินก่อน
E-Mail ลูกค้า

บริษัทฯ มีความยินดีทีจะเสนอราคาสิ นค้า ดังต่อไปนี :
ลําดับ
1
2
3
4

รายละเอียด ( . =ชุดบริหารภายใน . = ชุดรองรับสรรพากร ราคาเท่ ากัน)
Express Windows Single For Thai ( 1 เครื อง)
Version 1.0 1.5
Express Windows LAN For Thai
Version 1.0 1.5
Express Windows Single For Thai/English ( 1 เครื 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 ณากรอกข้อมูลในรายการต่างๆให้ครบถ้วนเพือความสะดวกในการติดต่อและออกใบกํากับภาษี
โปรดทําเครื องหมาย
ลงในช่องของรายการและเวอร์ชนที
ั ต้องการ
ชือบัญชี บริ ษทั ไอ.ที.แอดแวนเทจ จํากัด
การชําระเงิน เงินสดวันทีส่ง/ติดตังโปรแกรม) กรณี Ver 1.5 หรื อ Thai-Eng กรุ ณาโอนเงินก่อน ธนาคารกสิ กรไทย เลขที - -

กรณีโอนเงิน กรุณาโอนเงินก่อนนัดติดตังโปรแกรม อย่างน้อย วันทําการ (ยอดเงินเข้าบัญชีเรียบร้ อย)

สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

กรณี ชาํ ระด้วยเช็ค ในนาม บริ ษทั ไอ.ที. แอดแวนเทจ จํากัด ลงวันทีส่ ง/ติดตังโปรแกรม
ส่ วนประกอบของโปรแกรมใน ชุด และการให้ บริการหลังการขาย
. แผ่น CD serial number Express จํานวน แผ่น, CD สอนการใช้งานโปรแกรมมีคาํ บรรยาย และสิ ทธิในการติดตัง ครัง
. หนังสื อคู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษาไทย เล่ม (ชุดไทย-อังกฤษ จะมีคู่มือภาษาอังกฤษอีก เล่ม)
เพือความสะดวกและรวดเร็ วในการขอรหัสเพือลงทะเบียน ควรลงทะเบียนยืนยันการจองทีนังอบรม หน้า www.esg.co.th
. บริ ษทั ฯจะอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมให้ฟรี ครัง/ วันเต็ม เวลา . - . น.- ท่าน(มาพร้อมกัน) ณ ห้องอบรม Express
. ลูกค้าจะได้รับสิ ทธิในการอบรมฟรี ท่าน ทีตึกพญาไทพลาซ่า หลังจากซือโปรแกรมเรี ยบร้อยแล้ว
. การเข้ารับการอบรมทีตึกพญาไทพลาซ่า จะมีการสอนการตังค่าและการใช้งานของโปรแกรมทุกระบบ ระยะเวลา วันติดกัน
. สําหรับลูกค้าทีต้องการติดตัง ซอฟแวร์ Express ระบบ Lan ทางลูกค้าจะต้องมีเครื องคอมพิวเตอร์ เครื อง เพือใช้เป็ น Server Express
ข้ อแตกต่ างระหว่าง . กับ . คือ . โปรแกรมบันทึกประจําวันให้ แต่ ดูแยกประเภท ดูงบการเงินไม่ ได้ ต้อง Post ก่ อน (ก่ อน Post แก้ ไขได้ )
หลังจาก Post แล้ วแก้ ไขไม่ได้ ต้ องปรับปรุงรายการเท่ านัน และ . สามารถดูแยกประเภท งบการเงิน ได้ ทันที สามารถแก้ ไขได้ ตลอดเวลา

กรุ ณาเซ็นยืนยันการสังซือด้านล่างนี
Please sign below for purchasing comfirmation.
______________________________
( ______________________________ )
ผูส้ งซื
ั อสิ นค้า/ Ordered by

ตราประทับบริ ษทั
____/____/____
วันที/ Date

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริ ษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จํากัด
_________________________________
บริ ษทั ไอ.ที. แอดแวนเทจ จํากัด
ผูเ้ สนอราคา

