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 เรียน  ทกุทา่น 
 ทางเลอืกใหมส่าํหรับทา่นที�ใช้งานโปรแกรมเงินเดือนสาํเร็จรูป Business Plus Payroll ที�ต้องการการบริการในราคาประหยดัและคุ้มคา่ 

โดยผู้ให้บริการขอเรียนเสนอรายละเอียดและอตัราคา่บริการ เพื�อให้ทา่นพิจารณาดงันี 5 
 

 ลาํดับ รายละเอียดการบริการ อัตราค่าบริการ 
     

     1 
 

บริการให้คาํปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาการใช้งานทางโทรศพัท์ หรือโดยการรีโมทคอมพิวเตอร์ตอ่ครั 5ง                   500.00 

 เงื�อนไขการบริการ :  
1. บริการในวนัทาํการ จนัทร์ – ศกุร์ ในเวลาทําการ 08.00 – 17.00 น. และนอกเวลาทําการ 19.00 – 21.00 น. 
2. กรณีต้องการให้ผู้ ให้บริการรีโมทคอมพิวเตอร์เพื�อแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน เครื�องคอมพิวเตอร์ที� 

ลกูค้าใช้งานโปรแกรมเงินเดือนต้องตอ่อินเตอร์เน็ตได้ และต้องมีการติดตั 5งโปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ TeamViewer  
ไว้แล้ว 

3. ไมจํ่ากดัจํานวนคําถามตอ่การบริการ 1 ครั 5ง 
4. ขอบเขตการบริการให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน ไมร่วมถึงการสอนการใช้งาน,  

การติดตั 5งโปรแกรม, การอพัเกรดโปรแกรม, การเซตกะทํางาน, การเซตสิทธิการลาและเบี 5ยขยนั, การเขียนสตูร 
เงินเพิ�มเงินหกั, การเขียนรายงาน, การทําเงินเดือนให้ลกูค้า และการแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ 

5. กรณีลกูค้าซื 5อบริการให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมเงินเดอืน แบบเหมา 5 ครั 5ง หรือ 10 ครั 5ง  
ผู้ ให้บริการจะสง่เอกสารแจ้งจํานวนครั 5งและรายละเอียดที�ทา่นใช้บริการแล้วทางอีเมล์ เพื�อให้ทา่นสามารถทราบ 
จํานวนครั 5งบริการคงเหลือทนัที  

6. ชําระคา่บริการก่อนการบริการ (อา่นรายละเอียดได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 
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บริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือน โดยการรีโมทคอมพิวเตอร์  

 2.1 กรณีใช้งานโปรแกรมโดยผู้ใช้งานคนเดยีว (Stand Alone) จํานวน 1 ฐานข้อมลูตอ่ครั 5ง                    500.00 
 2.2 กรณีใช้งานโปรแกรมโดยผู้ใช้งานหลายคน (Lan)  ไมเ่กิน 3 เครื�อง และ 1 ฐานข้อมลูตอ่ครั 5ง                   800.00 
 เงื�อนไขการบริการ :  

1. บริการในวนัทาํการ จนัทร์ – ศกุร์ เฉพาะในเวลาทาํการ 08.00 – 17.00 น. 
2. เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ลกูค้าใช้งานโปรแกรมเงินเดือนต้องตอ่อินเตอร์เน็ตได้ และมีการติดตั 5งโปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ 

TeamViewer ไว้แล้ว และต้องมีเจ้าหน้าที� IT ของทา่น Stand by กบัผู้ ให้บริการ หากมีปัญหาอนัเกิดจากฮาร์ดแวร์ 
หรือระบบเครือข่าย (Lan) ของทา่น 

3. ลกูค้าต้องเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพื�อการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือนไว้เรียบร้อยแล้ว 
4. กรณีลกูค้าใช้งานโปรแกรมเงินเดือนโดยผู้ ใช้งานหลายคน (Lan) ลกูค้าต้องมีการติดตั 5งระบบเครือข่ายไว้เรียบร้อยแล้ว 
5. ขอบเขตการบริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือน ไมร่วมถึงการติดตั 5งระบบปฏิบตักิาร, ระบบเครือข่าย (Lan), โปรแกรม 

จดัการฐานข้อมลูที�นอกเหนือจากโปรแกรม Firebird, โปรแกรมอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือน  
Business Plus Payroll, การติดตั 5งฮาร์ดแวร์ และการเซตอพัโปรแกรมเงินเดือน 

6. กรณีต้องการให้ผู้ ให้บริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือนมากกวา่ 1 ฐานข้อมลู คิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มฐานข้อมลูละ 200 บาท 
7. กรณีต้องการให้ผู้ ให้บริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือนมากกวา่จํานวนเครื�องที�ระบขุ้างต้น คดิคา่ใช้จา่ยเพิ�มเครื�องละ  

300 บาท 
8. การบริการนี 5ไมรั่บผิดชอบในกรณีลกูค้ามีการเปลี�ยนเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือเปลี�ยนแปลงระบบเครือข่าย (Lan)  

ภายหลงัได้รับบริการการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือนเรียบร้อยไปแล้ว 
 

 

 

 บรกิารค ุม้ค่า          

ในราคาประหยดั 
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 ลาํดับ รายละเอียดการบริการ อัตราค่าบริการ 

 
 

9. กรณีลกูค้าซื 5อบริการให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม แบบเหมา 5 ครั 5ง หรือ 10 ครั 5ง สามารถนํา 
จํานวนครั 5งบริการคงเหลือที�มีมลูคา่เทา่กนัมาใช้บริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือน โดยการรีโมทคอมพิวเตอร์ได้ 

10. ชําระคา่บริการก่อนการบริการ (อา่นรายละเอียดได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 
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บริการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อมลูเงินเดือน จํานวน 1 ฐานข้อมลูตอ่ครั 5ง 
(กรณีจําเป็นต้องสง่ข้อมลูมาให้ผู้บริการดําเนินการตรวจสอบ และแก้ไข) 
เงื�อนไขการบริการ :  
1. บริการในวนัทาํการ จนัทร์ – ศกุร์ ในเวลาทําการ 08.00 – 17.00 น. และนอกเวลาทําการ 19.00 – 21.00 น. 
2. เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ลกูค้าใช้งานโปรแกรมเงินเดือนต้องตอ่อินเตอร์เน็ตได้ และมีการติดตั 5งโปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ 

TeamViewer ไว้แล้ว 

3. ขอบเขตการบริการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อมลูเงินเดือน ไมร่วมถึงการแก้ไขการเซตกะทํางาน, การเซตสิทธิ 
การลาและเบี 5ยขยนั, การเซตสตูรเงินเพิ�มเงินหกั, รายงาน และปัญหาเกี�ยวกบัฮาร์ดแวร์ 

4. กรณีต้องการให้ผู้ ให้บริการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อมลูเงินเดือนมากกวา่ 1 ฐานข้อมลู คิดคา่ใช้จา่ยเพิ�ม 
ฐานข้อมลูละ 500 บาท 

5. ผู้ ให้บริการจะดาํเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อมลูเงินเดือนให้ลกูค้าภายใน 2 วนัทําการ 
6. กรณีลกูค้าซื 5อบริการให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมเงินเดอืน แบบเหมา 5 ครั 5ง หรือ 10 ครั 5ง  

สามารถนําจํานวนครั 5งบริการคงเหลือที�มีมลูคา่เทา่กนัมาใช้บริการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อมลูเงินเดือนได้ 
7. ชําระคา่บริการก่อนการบริการ (อา่นรายละเอียดได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 

 

                  800.00 
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บริการให้คาํปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน (นอกสถานที�)                        

 4.1 บริการในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง (ฟรีคา่เดินทาง)                 3,000.00 
 4.2 บริการในเขตตา่งจงัหวดั ระยะทางไมเ่กิน 200 กม.จากกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง  

(คิดคา่เดนิทางเพิ�มตามอตัรามาตรฐานของผู้ ให้บริการ) 

4.3 บริการในเขตตา่งจงัหวดั ระยะทางเกิน  200 กม. จากกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง (2 วนั 1 คืน)  
(คิดคา่เดนิทาง และคา่ที�พกัเพิ�มตามอตัรามาตรฐานของผู้ ให้บริการ) 

               3,500.00 
 

 7,000.00 

 เงื�อนไขการบริการ :  
1. โทรจองการบริการลว่งหน้า และเซ็นชื�อรับทราบในเอกสารยืนยนัรายละเอียดการบริการ และสง่กลบัมาให้ผู้ ให้บริการ 

ทางอีเมล์ก่อนวนับริการ 
2. ระยะเวลาการบริการไมเ่กิน 4 – 5 ชั�วโมงตอ่ครั 5ง กรณีบริการเกินระยะเวลาที�กําหนดอนัมีเหตเุนื�องมาจากลกูค้า  

คิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มชั�วโมงละ 500 บาท 
3. ขอบเขตการบริการให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน ไมร่วมถึงการสอนการใช้งาน,  

การติดดั 5งโปรแกรม, การอพัเกรดโปรแกรม, การติดตั 5งระบบปฏิบตัิการ, การติดดั 5งโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู 
ที�นอกเหนือจากโปรแกรม Firebird, การติดดั 5งและแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์, การเซตกะทํางาน, การเซตสิทธิการลา 
และเบี 5ยขยนั, การเซตสตูรเงินเพิ�มเงินหกั, การเขียนรายงาน, การทําเงินเดือนให้ลกูค้า และการบริการที�นอกเหนือ 
จากที�ระบไุว้ในเอกสารยืนยนัรายละเอียดการบริการที�ลกูค้าเซ็นชื�อรับทราบก่อนวนับริการ 

4. ชําระคา่บริการก่อนวนับริการ (อา่นรายละเอียดได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 
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บริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือน (นอกสถานที�)                        

 5.1 บริการในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง ไมเ่กิน 3 เครื�อง และ 3  ฐานข้อมลู (ฟรีคา่เดินทาง)                 3,000.00 
 5.2 บริการในเขตตา่งจงัหวดั ระยะทางไมเ่กิน  200 กม. จากกรุงเทพฯ  1 ครั 5ง  ไมเ่กิน 3 เครื�อง และ  

3 ฐานข้อมลู (คิดคา่เดินทางเพิ�มตามอตัรามาตรฐานของผู้ ให้บริการ) 

5.3 บริการในเขตตา่งจงัหวดั ระยะทางเกิน  200 กม. จากกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง (2 วนั 1 คืน) ไมเ่กิน 3 เครื�อง  
และ 3 ฐานข้อมลู (คิดคา่เดินทาง และคา่ที�พกัเพิ�มตามอตัรามาตรฐานของผู้ ให้บริการ) 

               3,500.00 
 

 7,000.00 

 เงื�อนไขการบริการ :  
1. โทรจองการบริการลว่งหน้า และเซ็นชื�อรับทราบในเอกสารยืนยนัรายละเอียดการบริการ และสง่กลบัมาให้ผู้ ให้บริการ 

ทางอีเมล์ก่อนวนับริการ 
2. ระยะเวลาการบริการไมเ่กิน 4 – 5 ชั�วโมงตอ่ครั 5ง กรณีบริการเกินระยะเวลาที�กําหนดอนัมีเหตเุนื�องมาจากลกูค้า  

คิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มชั�วโมงละ 500 บาท 
3. ลกูค้าต้องเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพื�อการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือนไว้เรียบร้อยแล้ว 
4. กรณีลกูค้าใช้งานโปรแกรมเงินเดือนโดยผู้ ใช้งานหลายคน (Lan) ลกูค้าต้องมีการติดตั 5งระบบเครือข่ายไว้เรียบร้อยแล้ว 
5. ขอบเขตการบริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือน ไมร่วมถึงการติดตั 5งระบบปฏิบตักิาร, ระบบเครือข่าย (Lan), โปรแกรม 

จดัการฐานข้อมลูที�นอกเหนือจากโปรแกรม Firebird, โปรแกรมอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือน  
Business Plus Payroll, การติดตั 5งฮาร์ดแวร์, การเซตอพัโปรแกรมเงินเดือน และการแก้ไขไฟล์รายงานที�ทา่นมีการ 
เพิ�มเติมจากมาตรฐานโปรแกรม 

6. กรณีต้องการให้ผู้ ให้บริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือนมากกวา่ 3 ฐานข้อมลู คิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มฐานข้อมลูละ 200 บาท 
7. กรณีต้องการให้ผู้ ให้บริการติดตั 5งโปรแกรมเงินเดือนมากกวา่จํานวนเครื�องที�ระบขุ้างต้น คดิคา่ใช้จา่ยเพิ�ม 

เครื�องละ 300 บาท 
8. การบริการนี 5ไมรั่บผิดชอบในกรณีลกูค้ามีการเปลี�ยนเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือเปลี�ยนแปลงระบบเครือข่าย (Lan)  

ภายหลงัได้รับบริการการติดตั 5งหรืออพัเกรดโปรแกรมเงินเดือนเรียบร้อยไปแล้ว 
9. ชําระคา่บริการก่อนวนับริการ (อา่นรายละเอียดได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 

 

                

    

     6 
 

บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน (นอกสถานที�)                        

 6.1 บริการในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง (ฟรีคา่เดินทาง)                 3,000.00 
 6.2 บริการในเขตตา่งจงัหวดั ระยะทางไมเ่กิน  200 กม. จากกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง  

(คิดคา่เดนิทาง และคา่ที�พกั เพิ�มตามอตัรามาตรฐานของผู้ ให้บริการ) 

6.3 บริการในเขตตา่งจงัหวดั ระยะทางเกิน  200 กม. จากกรุงเทพฯ 1 ครั 5ง  (2 วนั 1 คืน) 
(คิดคา่เดนิทาง และคา่ที�พกั เพิ�มตามอตัรามาตรฐานของผู้ ให้บริการ) 

               3,500.00 
 
               7,000.00 

 เงื�อนไขการบริการ :  
1. โทรจองการบริการลว่งหน้า และเซ็นชื�อรับทราบในเอกสารยืนยนัรายละเอียดการบริการ และสง่กลบัมาให้ผู้ ให้บริการ 

ทางอีเมล์ก่อนวนับริการ 
2. ระยะเวลาการบริการไมเ่กิน 4 – 5 ชั�วโมงตอ่ครั 5ง กรณีบริการเกินระยะเวลาที�กําหนดอนัมีเหตเุนื�องมาจากลกูค้า  

คิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มชั�วโมงละ 500 บาท 
3. กรณีลกูค้าต้องการให้ผู้ ให้บริการอบรมในห้องอบรม หรือห้องประชมุ ลกูค้าต้องเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์เพื�อการอบรมโปรแกรมเงินเดือนเอง 
4. กรณีลกูค้าใช้งานโปรแกรมเงินเดือนโดยผู้ ใช้งานหลายคน (Lan) ลกูค้าต้องมีการติดตั 5งระบบเครือข่ายไว้เรียบร้อยแล้ว 
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 ลาํดับ รายละเอียดการบริการ อัตราค่าบริการ 

 
 

5. ขอบเขตการบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน ไม่รวมถึงการติดตั 5งระบบปฏบิตัิการ, ระบบเครือข่าย (Lan),  
โปรแกรมจดัการฐานข้อมลูที�นอกเหนือจากโปรแกรม Firebird, โปรแกรมอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัการติดตั 5งโปรแกรม 
เงินเดือน Business Plus Payroll, การติดตั 5งฮาร์ดแวร์, การอพัเกรดโปรแกรมเงินเดือน, การเซตอพัโปรแกรมเงินเดือน  
และการแก้ไขไฟล์รายงานที�ทา่นมีการเพิ�มเติมจากมาตรฐานโปรแกรม 

6. ชําระคา่บริการก่อนวนับริการ (อา่นรายละเอียดได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 
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บริการเซตกะทํางาน                        

 7.1 การเซตกะทํางาน (บนัทกึเวลา 2 ครั 5ง)  
 - คา่บริการสาํหรับกะทํางานแรก                1,000.00 
 - คา่บริการตอ่กะสาํหรับกะทํางานถดัไปที�มีเงื�อนไขเหมือนกนั                   500.00 
 7.2 การเซตกะทํางาน (บนัทกึเวลา 4 ครั 5ง) 

- คา่บริการสาํหรับกะทํางานแรก 
- คา่บริการตอ่กะสาํหรับกะทํางานถดัไปที�มีเงื�อนไขเหมือนกนั 

 
               1,200.00 
                  600.00 

 7.3 การเซตกะทํางาน (บนัทกึเวลา 6 ครั 5ง) 
- คา่บริการสาํหรับกะทํางานแรก               
- คา่บริการตอ่กะสาํหรับกะทํางานถดัไปที�มีเงื�อนไขเหมือนกนั  

     
               1,500.00 
                  750.00 

 7.4 การเซตกะทํางาน (บนัทกึเวลา 8 ครั 5ง)  
 - คา่บริการสาํหรับกะทํางานแรก                1,800.00 
 - คา่บริการตอ่กะสาํหรับกะทํางานถดัไปที�มีเงื�อนไขเหมือนกนั 

เงื�อนไขการบริการ :  
1. ลกูค้าสง่รายละเอียดเงื�อนไขกะทํางานทั 5งหมดที�ต้องการวา่จ้างผู้ ให้บริการทาํการเซตมาให้ผู้ ให้บริการทางอีเมล์ก่อน  

เพื�อผู้ ให้บริการจะดําเนินการสรุปรายละเอียดเงื�อนไขกะทํางานกบัลกูค้าให้เกิดความเข้าใจที�ตรงกนั 
2. ลกูค้าเซ็นชื�อในเอกสารเงื�อนไขกะทํางานตามที�ผู้ ให้บริการได้สรุปรายละเอียดกบัลกูค้าแล้ว เพื�อยืนยนัวา่เงื�อนไข 

กะทํางานทั 5งหมดตรงตามความต้องการของลกูค้า และสง่อีเมล์กลบัมาให้ผู้ ให้บริการ เพื�อประเมินราคาคา่บริการ 
ทั 5งหมด 

3. ขอบเขตการบริการ ผู้ ให้บริการจะเซตกะทํางานตามรายละเอียดในเอกสารเงื�อนไขกะทํางานที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ 
กรณีลกูค้าต้องการให้ผู้ ให้บริการเซตกะทํางานนอกเหนือจากรายละเอียดในเอกสารเงื�อนไขกะทํางานที�ลกูค้าเซ็นชื�อ 
ยืนยนัไว้ จะมีการคิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มตามเงื�อนไขกะทํางานที�ลกูค้าแจ้งนอกเหนือจากที�เซ็นชื�อยืนยนัไว้ 

4. ผู้ ให้บริการจะสง่มอบการเซตกะทํางานให้ลกูค้าภายใน 3 - 10 วนัทําการ ขึ 5นอยูก่บัความยากงา่ยของกะทํางาน 
5. กรณีผู้ ให้บริการเซตกะทาํงานไมต่รงตามเอกสารเงื�อนไขกะทํางานที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ ผู้ ให้บริการจะทําการแก้ไข 

การเซตกะทํางานให้ตรงตามเอกสารเงื�อนไขกะทํางานที�ลกูค้าเซ็นยืนยนัไว้ โดยไมมี่การคิดคา่ใช้จา่ยใดๆ ภายในระยะ 
เวลารับประกนั 90 วนันบัจากวนัสง่มอบ 

6. ชําระคา่บริการก่อนการสง่มอบการเซตกะทํางาน (อา่นรายละเอียดได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 
 

                  900.00 
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บริการเซตสทิธิการลา และเบี 5ยขยนั                        

 8.1 การเซตสทิธิการลา (ประเมินราคาตามความยากและซบัซ้อนของเงื�อนไข) คา่บริการขั 5นตํ�าเริ�มต้น                1,500.00 
 8.2 การเซตเบี 5ยขยนั  (ประเมินราคาตามความยากและซบัซ้อนของเงื�อนไข) คา่บริการขั 5นตํ�าเริ�มต้น                1,000.00 
  

เงื�อนไขการบริการ :  
1. ลกูค้าสง่รายละเอียดเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัที�ต้องการวา่จ้างผู้ ให้บริการทําการเซตมาให้ผู้ให้ 

บริการทางอีเมล์ก่อน เพื�อผู้ ให้บริการจะดําเนินการสรุปรายละเอียดเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนั 
กบัลกูค้าให้เกิดความเข้าใจตรงกนั 

2. ลกูค้าเซ็นชื�อในเอกสารรายละเอียดเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัตามที�ผู้ ให้บริการได้สรุป 
รายละเอียดกบัลกูค้าแล้ว เพื�อยืนยนัวา่เงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัตรงตามความต้องการของ 
ลกูค้า และสง่อีเมล์กลบัมาให้ผู้ ให้บริการ เพื�อประเมินราคาคา่บริการทั 5งหมด 

3. ขอบเขตการบริการ ผู้ ให้บริการจะเซตเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเซตเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัตามรายละเอียดเงื�อนไข 
สิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ในเอกสารเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ย 
เบี 5ยขยนั กรณีลกูค้าต้องการให้ผู้ ให้บริการเซตเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเซตเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนันอกเหนือจาก 
รายละเอียดเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ในเอกสารเงื�อนไขสิทธิการลา 
หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนั จะมีการคิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มตามเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัที�ลกูค้า 
แจ้งนอกเหนือจากที�เซ็นชื�อยืนยนัไว้ 

4. ผู้ ให้บริการจะสง่มอบการเซตสิทธิการลา หรือการเซตเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัให้ลกูค้าภายใน 3 - 5 วนัทําการ ขึ 5นอยู ่
กบัความยากงา่ยของเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนั 

5. กรณีผู้ ให้บริการเซตเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัไมต่รงตามเอกสารเงื�อนไขสิทธิการลา หรือ 
เงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ ผู้ ให้บริการจะทําการแก้ไขการเซตเงื�อนไขสิทธิการลา หรือการเซต 
เงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัให้ตรงตามเอกสารเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัที�ลกูค้าเซ็นยืนยนัไว้ 
โดยไมมี่การคิดคา่ใช้จา่ยใดๆ ภายในระยะเวลารับประกนั 90 วนันบัจากวนัสง่มอบ 

6. ชําระคา่บริการก่อนการสง่มอบการเซตเงื�อนไขสิทธิการลา หรือการเซตเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนั (อา่นรายละเอียด 
ได้จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 
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บริการเขียนสตูรประเภทเงินเพิ�มเงินหกั (ประเมินราคาตามความยากและซบัซ้อนของเงื�อนไข)  
คา่บริการขั 5นตํ�าเริ�มต้น 

เงื�อนไขการบริการ :  
1. ลกูค้าสง่รายละเอียดเงื�อนไขการคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกัที�ต้องการวา่จ้างผู้ ให้บริการทําการเขียน 

สตูรการคํานวณมาให้ผู้ ให้บริการทางอีเมล์ก่อน เพื�อผู้ ให้บริการดําเนินการสรุปรายละเอียดเงื�อนไขคํานวณยอดเงิน 
ของประเภทเงินเพิ�มเงินหกักบัลกูค้าให้เกิดความเข้าใจตรงกนั 

2. ลกูค้าสง่รายละเอียดเงื�อนไขการคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกัที�ต้องการวา่จ้างผู้ ให้บริการทําการเขียน 
สตูรการคํานวณมาให้ผู้ ให้บริการทางอีเมล์ก่อน เพื�อผู้ ให้บริการดําเนินการสรุปรายละเอียดเงื�อนไขคํานวณยอดเงิน 
ของประเภทเงินเพิ�มเงินหกักบัลกูค้าให้เกิดความเข้าใจตรงกนั 

3. ลกูค้าเซ็นชื�อในเอกสารสรุปรายละเอียดเงื�อนไขการคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกัตามที�ผู้ ให้บริการ 
ได้สรุปรายละเอียดกบัลกูค้าแล้ว เพื�อยืนยนัวา่เงื�อนไขการคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกัตรงตาม 
ความต้องการของลกูค้า และสง่อีเมล์มาให้ผู้ ให้บริการ เพื�อประเมินราคาคา่บริการทั 5งหมด 

4. ขอบเขตการบริการ ผู้ ให้บริการจะเขียนสตูรการคาํนวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกัตามรายละเอียดเงื�อนไข 
การคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกัที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ กรณีลกูค้าต้องการให้ผู้ ให้บริการเขียนสตูร 
การคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกันอกเหนือจากรายละเอียดเงื�อนไขการคํานวณยอดเงินของประเภท 
เงินเพิ�มเงินหกัที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ จะมีการคิดคา่ใช้จา่ยเพิ�มตามเงื�อนไขการคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�ม 
เงินหกัที�ลกูค้าแจ้งนอกเหนือจากที�เซ็นชื�อยืนยนัไว้ 

5. ผู้ ให้บริการจะสง่มอบสตูรการคํานวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกัให้ลกูค้าภายใน 3 วนัทําการ 

              
   1,000.00 
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 ลาํดับ รายละเอียดการบริการ อัตราค่าบริการ 

 6. กรณีผู้ ให้บริการเซตเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัไมต่รงตามเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไข 
การจา่ยเบี 5ยขยนัที�ลกูค้าเซ็นชื�อยืนยนัไว้ ผู้ ให้บริการจะทาํการแก้ไขการเซตเงื�อนไขสิทธิการลา หรือการเซตเงื�อนไข 
การจา่ยเบี 5ยขยนัให้ตรงตามเงื�อนไขสิทธิการลา หรือเงื�อนไขการจา่ยเบี 5ยขยนัที�ลกูค้าเซ็นยืนยนัไว้โดยไมมี่การคิด 
คา่ใช้จา่ยใดๆ ภายในระยะเวลารับประกนั 90 วนันบัจากวนัสง่มอบ 

7. ชําระคา่บริการก่อนการสง่มอบการเขียนสตูรการคาํนวณยอดเงินของประเภทเงินเพิ�มเงินหกั (อา่นรายละเอียดได้ 
จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 
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บริการรับทําเงินเดือนพนกังาน (ประเมินราคาตามจํานวนพนกังานและรายการประเภทเงินเพิ�มเงินหกั)                  - 

 เงื�อนไขการบริการ :  
1. ผู้ ให้บริการมีรูปแบบแฟ้ม Excel มาตรฐานเพื�อให้ลกูค้ากรอกข้อมลูสําหรับการทําเงินเดือนพนกังาน และลกูค้าสง่ 

แฟ้ม Excel ข้อมลูสําหรับการทําเงินเดอืนพนกังานในแตล่ะงวดให้กบัผู้ ให้บริการภายในระยะเวลาที�ตกลงกนัไว้  
       ทั 5งนี 5 เพื�อผู้ ให้บริการดําเนินการคํานวณเงินเดือนพนกังานโดยโปรแกรมเงินเดือนสําเร็จรูป และทาํการจา่ยเงินเดอืน 
       โดยโอนเงินเข้าบญัชีของพนกังานได้ตามวนัที�ที�ลกูค้ากําหนด รวมถึงผู้ ให้บริการจะดําเนินการเกี�ยวกบัการยื�นภาษี  
       เงินสมทบประกนัสงัคม และเงินกองทนุสํารองเลี 5ยงชีพให้ภายในวนัที�กําหนดด้วย 
2. กรณีลกูค้าสง่ข้อมลูสําหรับการทําเงินเดือนพนกังานให้กบัผู้ ให้บริการลา่ช้ากวา่วนัที�ตกลงกนัไว้ ผู้ ให้บริการขอสงวน 
       สิทธิhในการเลื�อนการจา่ยเงินเดือนพนกังานตามจํานวนวนัที�ลกูค้าสง่ข้อมลูลา่ช้ากวา่วนัที�ตกลงกนัไว้  
3. ราคาคา่บริการรับทาํเงินเดือนพนกังานจะประเมินตามจํานวนพนกังานและรายการประเภทเงินเพิ�มเงินหกั ผู้ ให้บริการ 
       ขอสงวนสิทธิhในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บริการตามจํานวนพนกังาน และรายการประเภทเงินเพิ�มเงินหกัของลกูค้าใน 
       การทําจา่ยเงินเดือนแตล่ะงวด      
4. ชําระคา่บริการหลงัวนัจา่ยเงินเดือนพนกังาน 3 วนั โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ให้บริการ (อา่นรายละเอียดได้ 
       จากหมายเหตดุ้านลา่ง) 

 

 

 

หมายเหต ุ:  
1. ราคาคา่บริการไมร่วม VAT เนื�องจากผู้ให้บริการอยูใ่นขา่ยได้รับยกเว้นไมต้่องจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม 
2. ลกูค้าชําระคา่บริการโดยการโอนเงินคา่บริการเข้าบญัชีของผู้ให้บริการ และอีเมล์ใบ Pay in มาให้ผู้ให้บริการก่อนการบริการ 
3. ผู้ให้บริการจะสง่ใบเสร็จรับเงินให้ลกูค้า เมื�อได้รับคา่บริการหรือหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที�จา่ย (50 ทวิ) แล้ว  
4. หากทา่นแนะนําลกูค้ารายอื�นให้ซื 5อการบริการของผู้ให้บริการ จะได้รับสทิธิพิเศษตามเงื�อนไขของผู้ให้บริการ 

 

หากทา่นสนใจ หรือต้องการสั�งซื 5อการบริการ  สามารถติดตอ่มายงัผู้ให้บริการตามช่องทางการติดตอ่ที�แจ้งไว้ด้านลา่งนี 5 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

        ณฎัฐ์ธนภคั  เดชาวินนัท์พล 
ผู้บริการให้คาํปรึกษาการใช้งานโปรแกรมเงินเดือนสาํเร็จรูป 

 
มือถือ : 094-156-5942 
อีเมล์ : iamwitchayasolution@gmail.com  
Line ID : primgoodlucky 
(ผู้ให้บริการมีประสบการณ์ในการให้คําแนะนําการใช้งาน โปรแกรมเงินเดือนสาํเร็จรูป Business Plus Payroll มากวา่ 12 ปี) 
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รายชื�อลูกค้าอ้างอิงที�ใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

 ลาํดับ ชื�อบริษัท ชื�อลูกค้า โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ 

     1 The Regent International School 
Bangkok 

คณุศิริรัตน์ 081-813-6599 โรงเรียน 

     2 C.N.T. International Systems Co.,Ltd คณุจดูี 5 
 

0-2866-2691 ติดตั 5งระบบรักษาความปลอดภยัใน
ประเทศไทย 

     3 บริษัท กิจไพบลูย์อิมปอร์ต จํากดั 
 

คณุนิธิดา 087-700-4965 นําเข้า และจําหนา่ยเครื�องมือชา่งทกุ
ชนิด 

     4 บริษัท แกรนด์เอเซีย อตุสาหกรรมอาหาร 
จํากดั 

คณุจรัสศรี 087-346-7020 ผลติผกัและผลไม้กระป๋อง 

     5 บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จํากดั 
 

คณุสวุิทย์ 0-2322-0292 ออกแบบ ผลติ และจําหนา่ยบตัร   
อวยพรชั 5นนําของประเทศ ภายใต้      
แบรนด์ Cordial และ Hallmark 

     6 บริษัท เค-แคทเทอริ�ง จํากดั คณุนิสา 092-249-8302 ภตัตาคาร 
     7 บริษัท ชาญเลศิ จํากดั 

 
คณุพรรณี 086-310-7551 รับจ้างผลติชิ 5นงาน ด้วยกรรมวิธีการ

กลงึ ด้วยเครื�องกลงึ CNC และเป็นผู้
ประดิษฐ์สายอากาศวิทยสุื�อสาร
สาํหรับรถยนต์ 

     8 บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จํากดั 
 

คณุธีรพงษ์ 086-341-7465 ผลติบรรจภุณัฑ์ 

    9 บริษัท เดลาโตรี�อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั คณุศิริขวญั 0-2727-0320-1  
ตอ่ 104 

ผลติและสง่ออกเครื�องประดบัอญัมณี 

   10 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จํากดั คณุวิภา 081-846-2387 ผลติเส้นใยประดษิฐ์ 
   11 บริษัท โนวา พริ 5นเท็กซ์ จํากดั 

 
คณุหลนิ 091-858-9457 พิมพ์ย้อมผ้า และผลติเสื 5อผ้าสง่ออก

ตา่งประเทศ 
   12 บริษัท บางกอก ฟอร์ซ จํากดั คณุศิริพร 086-323-5984 จําหนา่ยแบตเตอรี�รถฟอร์คลฟิท์ 
   13 บริษัท พร็อพเพอร์ตี 5 พ้อยท์ จํากดั คณุพฒันพงศ์ 084-208-9835 อสงัหาริมทรัพย์ 
   14 บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั คณุกนกพร 095-048-7777 The Pizza Company, สเวนเซนส 

   15 บริษัท มาสเตอร์ โซลชูั�น จํากดั 
 

คณุปักษา 081-466-6101 ให้บริการตดิตั 5งระบบไฟฟ้า
อตุสาหกรรมและไฟฟ้าโรงงานทกุ
ประเภทพร้อมบริการหลงัการขาย 

   16 บริษัท ยานภณัฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

คณุธนวรรณ 084-738-8118 ตกแตง่และเคลอืบโลหะ 

   17 บริษัท สตีล แอนด์ โซลา่ รูฟ จํากดั คณุสรุกิจ 084-695-0853 ผลติ จําหนา่ย และให้บริการตดิตั 5ง 
หลงัคาเหลก็รีดลอน 

   18 บริษัท เสริมไทยอตุสาหกรรม จํากดั 
 

คณุตา 081-644-9978 ผลติบรรจภุณัฑ์อตุสาหกรรมประเภท
ฝาขวด 
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ลาํดับ ชื�อบริษัท ชื�อลูกค้า โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ 

   19 บริษัท หงีเฮงแชมเปี5ยนกรุ๊ป จํากดั 
 

คณุกมล 081-806-1406 ผลติ และจดัจําหนา่ยซองจดหมาย 
และซองเอกสารตราเครื�องบิน ทั 5งซอง
ขนาดมาตรฐานและซองสั�งทําพิเศษ 

   20 บริษัท อลัลอินัซ์ ฟาร์มา จํากดั คณุนกุลู 081-743-5435 จําหนา่ยยาและเวชภณัฑ์ 
   21 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากดั 

(มหาชน) 
คณุธนิตย์ 081-815-2688 ผลติและจําหนา่ยลกูถ้วยไฟฟ้าที�ใช้ใน

การระบบสง่ และจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า  
   22 บริษัท อี-ทราเวล มาร์เก็ตติ 5ง จํากดั คณุอภินนัท์ 0-2514-1683 ให้คําปรึกษาทางด้านการทําตลาด

ออนไลน์ 
   23 บริษัท ไอ.ซี.โอ. อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 

จํากดั 
 

คณุไกรวิทย์ 0-2370-1334-6 จําหนา่ยอปุกรณ์ประต ู

   24 บริษัท ไอ.เอ็น.พรีซิชั�น จํากดั คณุแอล 081-503-4135 ผลติผลติภณัฑ์พลาสติก 

 


