ไทยพีบีดี ดอท คอม (โดยคุณศราวดี จันทร์ สุภา)
เลขทะเบียนพาณิ ชย์ / เลขทีประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 3-7704-00416-08-3
50/55 หมู่ 1 หมู่บา้ นอยูส่ บาย ซอย3 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
Tel. 082-361-1904 (คุณไว / Software&Network Support) Email : thaipbd@hotmail.com

ใบเสนอราคา / QUOTATION
Quotation No. .........................
วันที. ..........................
เรื อง เสนอราคาโปรแกรมออกบิล เอกสารงานขาย ( Easy POS Document ) แบบ USB Edition ติดตั[งได้ 1 เครื อง(Stand Alone)
เรี ยน ผูม้ ีอาํ นาจสังซื[อ / .............................................................................................. TAX ID : ...........................................
ทีอยู่ ...............................................................................................................................................................................................
ชือผูต้ ิดต่อ ...................................................Tel. ......................................................... Email : ...............................................
ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์ ตามทีท่านได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูล และท่ านได้ Download ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ร่ ุนทดลองใช้ งานก่อน
เพือ. ความมัน. ใจมาเป็ นระยะเวลาหนึ.งแล้ ว จึงได้ส่งใบเสนอราคามายังท่าน เพือให้ท่านได้พิจารณา มีรายละเอียด ดังนี[ :
NO.
รายการสิ นค้า
จํานวน
หน่วยละ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ
(Items)
(Unit) (Unit Price)
(Amount)
(Remark)
1
1
9,900.00
9,900.00 ต้องเสี ยบ
โปรแกรมออกบิล เอกสารงานขาย แบบ USB Edition
USB
(Easy POS Document) Software Version : 1.5 BuildOn : 61-08-20
ตลอดเวลา
เงือนไขบริ การหลังการขายและข้อตกลงการใช้งาน
เพือใช้งาน
- ใช้ได้เฉพาะบน OS WindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Pro
โปรแกรม
- ไม่มี บริ การสอนการใช้งานทีหน้างาน(มีคู่มือแบบ PDF File)
- ความสามารถของโปรแกรมทั[งหมดจะยึดตามรุ่ น Demo ที
ท่านได้ทดลองใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถปรับเปลียนได้
- กรณี USB เสี ย จะต้องส่งคืนเพือแลกซื[ออันใหม่ได้ในราคา
1,000 บาท หากสูญหายท่านจะต้องซื[อโปรแกรมใหม่เท่านั[น
(รับประกัน USB นาน 6 เดือน ถ้าพังก่อน เปลียนใหม่ฟรี !)
- ท่านสามารถ BackUp ข้อมูลจาก USB ลงสื อสํารองข้อมูล
อืนๆได้
2

ค่าบริ การดูแลก่อนและหลังการขาย ครั[งละ 1,500 บาท เช่น บริ การ
Remote ติดตั[งโปรแกรมใหม่ หรื อย้ายเครื องคอมฯทีใช้งาน

1

1,500.00

ราคารวม (Sub Total)
ส่วนลดพิเศษสําหรับค่าบริ การ Remote ติดตั[ง เฉพาะครั[งแรกทีซื[อในข้อที 2 (Special Discount)

( เก้ าพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน )

รวมเป็ นเงินทั[งสิ[น (Total)

1,500.00
11,400.00
1,500.00
9,900.00 (ไม่คิด Vat)

การเสนอราคานี[ ทางร้านไม่จดทะเบียน VAT ให้ใช้หกั ภาษี ณ ทีจ่าย 3% กรณี ค่าบริ การเกิน 1,000 บาท และขอกําหนดส่งมอบผลิตภัณฑ์ใน
รายการข้างต้นแล้วเสร็ จภายใน 3 วันผ่านระบบไปรษณี ย ์ EMS โดยนับแต่วนั ทีได้รับชําระเงินเต็มจํานวน(ยกเว้นติดช่วงวันหยุด) ราคาทีเสนอ
นี[จะยืนอยูไ่ ด้ 15 วัน จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาและหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้มีโอกาสให้บริ การท่านในเร็ ววันนี[และในโอกาสต่อๆไป
วิธีการชําระเงิน
1. ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ตามเลขทีบัญชีในเอกสารหน้าที 2 ของใบเสนอราคา
2. กรณี มีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรุ ณาสแกนเอกสารหลักฐานการหัก ณ ทีจ่าย แนบมาพร้อม Slip หลักฐานการโอนเงินด้วยทุกครั[ง
เสนอราคาโดย

อนุมตั ิสงซื
ั [ อโดย

( ศราวดี จันทร์สุภา )
เจ้าของร้าน / ผูร้ ับเงิน

........................................................
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

