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1. ปรับเปลี่ยนรุนโปรแกรมตลอดระยะเวลาประกัน
 ฟรี (Download แผนเวอรชั่นจากหนาเว็บเทานั้น)

2. บริการใหคำปรึกษาทางโทรศัพท, E-mail,
 แฟกซ, Line, Webboard ในเวลาทำการ ฟรี

3. บริการทางโทรศัพทมือถือ, Line, Webboard
 นอกเวลาทำการ ฟรี
 (จันทร-ศุกร เวลา 17.30 น. - 22.00 น.)
 (วันหยุดบริษัท เวลา 08.30น. - 22.00 น.)

4. บริการพิเศษโดย Online ผาน VNC หรือ
 Remote Computer ในเวลาทำการ ฟรี 
 (บริการเบื้องตน)

ระบบคิวติดตอกลับ ภายใน 1 ชั่วโมง

ลด 20% (จากราคา 1,000-3,000 บาท)
แจงผลเบื้องตนกลับภายใน 3 วันทำการ

ลด 20% (จากราคา 1,000-3,000 บาท)

นัดหมายลวงหนา มาเฉพาะวันศุกร

บริการเฉพาะทาง E-mail หลังจากที่บริการ
ลูกคา MA และในประกันทั้งหมดเรียบรอยแลว

5. คาบริการตรวจเช็ค / ใหคำปรึกษาดูขอมูล
 ที่ศูนยบริการ

 5.1 สงขอมูลมาตรวจเช็ค ฟรี

     
 5.2 กรณีเขามารับการตรวจเช็คขอมูล
  หรือปรึกษาโดยนัดหมายลวง
  หนา 2 วันทำการ ฟรี

 5.3 บริการปรึกษาโดย Open House ฟรี

รายละเอียด กรณีทำสัญญาบำรุงรักษา
(Gold) ไมทำสัญญาบำรุงรักษา

6. คาบริการ Onsite นอกสถานที่ / ตรวจสอบ
 ขอมูลนอกสถานที่ ฟรี

 6.1 เขตกรุงเทพ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. ฟรี

 
 6.2 ตางจังหวัดระยะทางไมเกิน 200 กม.
  จากกทม. บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. และ
  เขตปริมณฑลรอบนอก รวมถึง ปทุมธานี,
  นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ,
  นนทบุรี ฟรี

 6.3 ตางจังหวัดระยะทางเกิน 200 กม.
  จากกทม. บริการครั้งละ 2 วัน / 1 ครั้ง
  ราคา 14,000 บาท (วันละ 7,000 บาท)
  คิดคาเดินทาง, ที่พักเพิ่มเติมตาม
  มาตรฐานบริษัทฯ ฟรี

3,500 บาท / ครั้ง / วัน

4,500 บาท / ครั้ง / วัน
คิดคาเดินทางเพิ่มเติมตามมาตรฐานบริษัทฯ
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7. บริการอบรมที่ศูนยบริการ หลักสูตรมาตรฐาน
 ไมจำกัดครั้ง ฟรี
   (จองอบรมพรอมดาวนโหลดเอกสารผาน Web)

8. บริการอบรมนอกสถานที่หลักสูตรเฉพาะ
 แตละบริษัท (ไมรวมคาเดินทาง / ที่พัก (ถามี)
 กรณีนอกเขต กทม. หรือ ตจว.)

9. รับ Modify ฟอรม / รายงาน /
 สรางกะการทำงาน สำหรับโปรแกรมทุกรุน
 ราคาตามมาตรฐานบริษัทฯ (Monday) 

ลด 20% (จากราคา 2,000 บาท / วัน / 
1 ผูอบรม)

ไมสามารถโอนมาใชบริการตอได ไมสามารถโอนมาใชบริการตอได
และไมมีบริการ

ไมสามารถโอนมาใชบริการตอได
และไมมีบริการ

ราคา 4,000 บาท / วัน / 1 ผูอบรม

ลด 10% (จากราคา 10,000 บาท / วัน /
จำนวนผูอบรมไมเกิน 5 ทาน)

โอนมาใชบริการตอได
(กรณีที่ตอ MA ในเดือนที่หมดประกัน)

(ตามราคามาตรฐาน)

10. สิทธิ์จำนวนครั้งจากการบริการ Onsite
 ที่เหลือในประกัน

11. สิทธิ์จำนวนครั้งที่เหลือจากในประกัน เชน
 บริการสรางฟอรม / สรางรายงาน /
 สรางใบจายเงินเดือน / สรางกะการทำงาน

12. Banner (ลงสารสัมพันธประจำเดือน) ฟรี

13. จัดสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร/
 สัมมนาความรูตางๆ (ถามี) ฟรี

รายละเอียด กรณีทำสัญญาบำรุงรักษา
(Gold) ไมทำสัญญาบำรุงรักษา

14. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเปนลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคล
 หรือกิจการที่สั่งซื้อ ไมสามารถโอนยาย
 ลิขสิทธิ์ได ยึดตามเลขที่ประจำตัวผูเสีย
 ภาษีที่ลงทะเบียน  ยกเวน การเปลี่ยนชื่อผูประกอบการ หรือ

เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ โดยตองมี
เอกสารประกอบจากกรมสรรพากร
หรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ไมสามารถโอนยายลิขสิทธิ์ได ยึดตามเลขที่
ประจำตัวผูเสียภาษีที่ลงทะเบียน  
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Remarks
เครื่องหมาย  หมายถึง ไดรับสิทธิ์ฟรี

เครื่องหมาย        (มีเงื่อนไข)  หมายถึง ไมไดรับสิทธิ์ฟรี แตสามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได

เครื่องหมาย  หมายถึง ไมไดรับสิทธิ์ฟรีและไมสามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได

PR Full  หมายถึง ระบบ Payroll, Personnel, Time Attendance, Advance Rights, Disk Transfer, Advanced Security

การบริการเบื้องตน หมายถึง การบริการตรวจสอบ/แกไขขอมูลโดยพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลววาสามารถทำการบริการโดยการ Remote โดยไมมีขอจำกัด
 ดานเทคนิค และระยะเวลาในขณะน้ัน กรณีท่ีไมสามารถบริการเบ้ืองตนได เจาหนาท่ีจะแจงใหทราบ ลูกคาอาจตองใหเขาไปบริการ
  Onsite โดยมีเงื่อนไขคาบริการตามมาตรฐานบริษัทฯ หรือเขามาที่ศูนยบริการ

**ขอบเขตการบริการ 
  1. ลูกคาที่ทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) ไดรับสิทธิ์ตามตารางสิทธิประโยชนแตละรุน

 2. ลูกคาที่ไมทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) บริการเฉพาะทาง E-mail หลังจากที่บริการลูกคา MA และในประกันทั้งหมดเรียบรอยแลวเทานั้น

 3. ลูกคาที่ขาดระยะเวลาการทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์การตอสัญญาบำรุงรักษา และการบริการทุกประเภท
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สิทธิประโยชนการบริการในระยะเวลาสัญญาบำรุงรักษา
1. กรณีทำสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมและบริการ (MA)

• Help Desk

 พรอมบริการทานดวยความยินดี เมื่อมีปญหาสามารถถาม - ตอบโดยทางโทรศัพท, e-mail  ดวยเจาหนาที่ที่มี

ประสบการณ

• การใหบริการทางโทรศัพท 

 ทางบริษัทฯ จะใหบริการแนะนำปรึกษาดานโปรแกรม ทางโทรศัพทแกลูกคา

 • กรณีเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดทันที เจาหนาที่จะติดตอกลับ เพื่อแกปญหาใหทานสามารถทำงานได

  ตามปกติ

 • กรณีไมสามารถแกไขปญหาทางโทรศัพท

   - ทานสามารถนำขอมูลที่มีปญหามารับบริการแกไขหรือคำแนะนำไดที่บริษัทผูใหบริการโดยไมเสียคาบริการ

    ตามการนัดหมายลวงหนาในเวลาทำการ จันทร - ศุกร

   - กรณีไมสามารถเขามารับบริการแกไขได บริษัทฯ ยินดีสงเจาหนาที่ไปแกไขปญหาใหทาน โดยทานตองเสีย

    คาใชจาย ใหกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขและขอตกลง ตามการนัดหมายลวงหนาในเวลาทำการ จันทร - ศุกร

 • ใหบริการทางโทรศัพทมือถือ กรณีนอกเวลาทำการ

• การใหบริการพิเศษดวย Remote Computer

 กรณีไมสามารถ แกปญหา ทางโทรศัพทได เราสามารถแกปญหาเสมือน Support อยูขางๆ ทาน โดยไมตองกังวลตอ

ความลับของขอมูล ขณะแกปญหา User สามารถมองกระบวนการทำงานจากหนาจอของ User ได

• System and Technical Consult

 บริการใหคำปรึกษาทางดานระบบและเทคนิคกอนและหลังติดตั้งโปรแกรม เพื่อใหการใชงานเปนไปโดยราบรื่น

และเกิดความคลองตัว โดยจัดใหบริการดังนี้ 

 1. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ 

 2. ใหคำแนะนำหรือตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอรเดิมวาสามารถรองรับการใชงานของระบบหรือไม 

 3. ใหคำปรึกษาเรื่องสายสัญญาณในการเชื่อมตอระหวางออฟฟศและสาขา 

 4. ใหคำปรึกษาเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร (Networking)

• Consulting

 บริการใหคำปรึกษา การออกแบบระบบเพื่อประหยัดเวลา ลดตนทุนของคาใชจาย และเพิ่มรายได จากการขึ้น

ระบบใหเร็วที่สุด จากประสบการณการ Implement ที่ผานมา

• อบรม (Training) ที่ศูนยบริการตามสิทธิ์ที่ไดรับในสัญญาบำรุงรักษา

 • ใหคำปรึกษาการใชงานมาตรฐานที่ศูนยบริการ

 • อบรมหลักสูตรเฉพาะธุรกิจที่ศูนยบริการ

 • อบรมหลักสูตรผูบริหารที่ศูนยบริการ

 • อบรมครั้งละ 1 ทานตอหลักสูตร

• อบรม (Training) ที่บริษัทลูกคา จำนวนครั้ง Onsite Service ตามสิทธิ์รุนที่ซื้อ

• มีพนักงานหลักคอยติดตามงาน ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกตางๆ 

• อื่นๆ

 - ครอบคลุมการไดรับขาวสาร, เอกสาร, การจัดสัมมนาความรู, การจัดอบรมพิเศษ, การโฆษณา Banner ตามสิทธิ์รุนที่ซื้อ 

 - ของขวัญของแจก และอื่นๆ (ถามี)
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)  แฟกซ : 0-2424-0972

ติดตอสอบถาม : ฝายลูกคาสัมพันธ ตอ 271 - 275

Website : www.businessplus.co.th  E-mail : crm@businessplus.co.th

www.facebook.com/businesspluspayroll และ www.twitter.com/business_plus

การรับประกันดานโปรแกรมในระยะเวลาสัญญาบำรุงรักษา

ขอบเขตการรับประกัน
 • ครอบคลุมถึงการแกไขขอผิดพลาดตามคุณสมบัติมาตรฐานของโปรแกรม      

 • ครอบคลุมถึงการปรับรุนโปรแกรมฟรี โดยดาวนโหลดจากเวปไซต แตไมรวมคาสื่อบันทึกขอมูลและคาบริการจัดสง

 • ครอบคลุมเฉพาะโปรแกรมที่ซื้อถูกตองตามลิขสิทธิ์เทานั้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขโครงสรางขอมูลตามรุนของโปรแกรมโดยไมตองแจงลวงหนา

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน และการใหบริการ จะไมครอบคลุมถึง
 • การแกไขปญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ หรือไวรัสคอมพิวเตอร หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณตอพวง

 • การแกไขปญหาจากขอจำกัดของระบบปฏิบัติการ หรือ ฐานขอมูล หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณตอพวง

 • ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ทำใหใชโปรแกรมไมได

 • การใชโปรแกรมผิดจากวิธีปกติ หรือการเขาถึงขอมูลไมไดผานขั้นตอนปกติโดยโปรแกรม

 • การปรับรุนโปรแกรมผิดวิธี หรือโดยไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

 • ความตองการใดๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมมาตรฐานและรายงานมาตรฐาน

 • โปรแกรมเสริมที่พัฒนาโดยลูกคา หรือความผิดพลาดจากการใชโปรแกรมนั้น 

 • รายงานที่พัฒนาโดยลูกคา หรือความผิดพลาดจากการใชรายงานนั้น 

**************************************************************************************
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ตารางสิทธิประโยชนการบริการบำรุงรักษารายป

โปรแกรม Business Plus Payroll (Gold) หลังหมดระยะเวลาประกัน (MA)


