
 
ใบเสนอราคา 

กรุณากรอกชือ และทอีย่ ทจีะให้เปิดใบกาํกับภาษี โดยตรวจสอบให้ถกต้องตรงตาม ภพ� � �ู ู .20 
*** หากมีข้อผิดพลาด บริษัทฯ จะไม่ได้รับแก้ไขใบกาํกับภาษีให้ ***   

บริษัท  จาํกัด                  วันที�______________________ 

ทะเบียนการค้า เลขท ี�   
ทอีย่� ู       เงอืนไขชาํระเงิน�      เงนิสด  
   *โอนเงนิ ชอื� บัญช ีบจก. เอก็ซเ์พรสซอฟทแ์วรก์รุ๊ป 
         ธ.กรุงเทพ สาขาราชเทวี ออมทรพัย ์เลขที� 123-0-81880-7 
โทร.   E-mail :   ***(ยอดเงนิทโีอนจะ� ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน)*** 
ผ้ตดิต่อ ู    (**ไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังเปิดการใช้บริการ**) 

No. รายละเอียด   

          กรณาระบ ุ ุ S/N        
ต่อเดอืน 

จาํนวน
เงนิรวม 

+VAT 7% -TAX 3% 

  

 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
 10.

 

ที�เกบ็ข้อมล ู 15 Folder  

Hosted shared: 4CPU RAM 16GB  

Express  Run on Cloud 1 User   (380 x 1) X 12 เดอืน 

Express  Run on Cloud 2 User   (380 x 2) X 12 เดอืน 

Express  Run on Cloud 3 User  (380 x 3) X 12 เดอืน  
Express  Run on Cloud 4 User   (380 x 4) X   6 เดอืน 

Express  Run on Cloud 5 User  (380 x 5) X   6 เดอืน 

Express  Run on Cloud 6 User  (380 x 6) X   6 เดอืน 

Express  Run on Cloud 7 User  (380 x 7) X   6 เดอืน  
Express  Run on Cloud 8 User  (380 x 8) X   6 เดอืน  
Express  Run on Cloud 9 User  (380 x 9) X   6 เดอืน 

Express  Run on Cloud10 User (เกิน10User คดิ @380.-) x 6เดอืน 

* หมายเหตุ * :  
1. ตังแต่ � 4 User ขึนไป สามารถเปิด� ใช้บริการอยา่งน้อย 6 เดือน 
2. ห้ามนํา User Cloud  ไปให้เช่าใช้ตอ่ทุกกรณี มิฉะนันจะยกเลิกสัญญา�
การใช ้Express on Cloud โดยไม่คืนเงนิทุกกรณี 

   

 
380.00 

760.00 

1,140.00 

1,520.00 

1,900.00 

2,280.00 

2,660.00 

3,040.00 

3,420.00 

3,500.00 

 
 

 

 
4,560.00 

9,120.00 

13,680.00 

9,120.00 

11,400.00 

13,680.00 

15,960.00 

18,240.00 

20,520.00 

21,000.00 

 

 
4,879.20 

9,758.40 

14,637.60 

9,758.40 

12,198.00 

14,637.60 

17,077.20 

19,516.80 

21,956.40 

22,470.00 

 

 
4,742.40 

9,484.80 

14,227.20 

9,484.80 

11,856.00 

14,227.20 

16,598.40 

18,969.60 

21,340.80 

21,840.00 

กรุณากรอกข้อมลใหค้รบถ้วนู , ตกิเลือกรายการทตี้องการ� � ,เซ็นชอื และส่ง� ใบเสนอราคา, ชอื� -ทอีย่เปิดบลิ� ู ,ใบโอน  
และใบหกัภาษี ณ ทจี่าย�  มาที� Email: mkt@esg.co.th , esg2555@gmail.com  **สอบถามข้อมลเพมิเตมิู � ได้ทเีบอร ์� 02-217-3555 
       ที�อย่ออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที�จ่ายู : (สาํนักงานใหญ่) 39/69 หมู่ที� 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
        ประเภทเงนิได้   ข้อ 6 อืนๆ� (ระบุ) ค่าบริการ       ทะเบยีนการค้าเลขท ี � 0105537095903 
 ทอียส่่งเอกสาร� ู : 128/23 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน � 3 ห้อง A,B,C ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 

Included Package 

*  Endpoint Antivirus 
*  Security Firewall Protection Infrastructure 
*  Network Operation Support 7*24*365 
*  Service Level Agreement (SLA) 99.90% For Cloud Infrastructure 
*      Service Level Agreement (SLA) 99.50% For VDI 
*  ISO/IEC 27001 : INET Data Center(Bangkok ThaiTower &Thai Summit Tower) with Information Technology Service Management 
*  ISO/IEC 27001 : Cloud Security Service Management 
*  ISO/IEC 20000-1 : Cloud Service with Information Technology Service Management (ITSM) 
*  CSA STAR Cloud Security Alliance (CSA) Security, Trust and Assurance Registry 

 กรุณายนืยันการสังซือ� �   

   ขอแสดงความนับถอื 
 

 ผ้สังซือู � �  บริษทั  เอก็ซ์เพรสซอฟท์แวร์กร๊ป  จํากดัุ  

ไม่สามารถใช้งานบน Windows XP และ 
Windows รุ่นทีตาํกว� � ่า Windows XP ลงไป 

ทะเบียนการค้าเลขที  � 0105537095903 



 
 

ใบเสนอราคา   
กรุณากรอกชือ และทอีย่ ทจีะให้เปิดใบกาํกับภาษี โดยตรวจสอบให้ถกต้องตรงตาม ภพ� � �ู ู .20 

*** หากมีข้อผิดพลาด บริษัทฯ จะไม่ได้รับแก้ไขใบกาํกับภาษีให้ ***   

บริษัท  จาํกัด                วันที�______________________ 

ทะเบียนการค้า เลขท ี�   
ทอีย่� ู       เงอืนไขชาํระเงิน�      เงนิสด  
   *โอนเงนิ ชอื� บัญช ีบจก. เอก็ซเ์พรสซอฟทแ์วรก์รุ๊ป 
         ธ.กรุงเทพ สาขาราชเทวี ออมทรพัย ์เลขที� 123-0-81880-7 
โทร.   E-mail :   ***(ยอดเงนิทโีอนจะ� ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน)*** 
ผ้ตดิต่อ ู    (**ไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังเปิดการใช้บริการ**) 

No. รายละเอียด   

          กรณาระบ ุ ุ S/N        
ต่อเดอืน 

คณ ู 6

เดอืน 
+VAT 7% -TAX 3% 

  

  

   1.

  2. 

   3.
  

ที�เกบ็ข้อมล ู 15 Folder  
Hosted shared : 4CPU  Ram 16GB  

Express  Run on Cloud 15 User (เกิน 15User คิด User ละ 380.-) 

Express  Run on Cloud 20 User (เกิน 20User คิด User ละ 300.-) 

Express  Run on Cloud 30 User  

 

* หมายเหตุ * :  
1. ตังแต่ � 4 User ขึนไป สามารถเปิด� ใช้บริการอยา่งน้อย 6 เดือน 
2. ห้ามนํา User Cloud  ไปให้เช่าใช้ตอ่ทุกกรณี มิฉะนันจะยกเลิกสัญญา�
การใช ้Express on Cloud โดยไม่คืนเงนิทุกกรณี 

   
 

4,950.00 

6,000.00 

8,700.00 

 

 

 

 

29,700.00 

36,000.00 

52,200.00 

 

 

 

 

31,779.00 

38,520.00 

55,854.00 

 

 

30,888.00 

37,440.00 

54,288.00 

กรุณากรอกข้อมลใหค้รบถ้วนู , ตกิเลือกรายการที� �ต้องการ,เซน็ชือ และส่ง� ใบเสนอราคา, ชือ� -ทอีย่เปิดบิล� ู ,ใบโอน  
และใบหกัภาษี ณ ทจี่าย�  มาที� Email: mkt@esg.co.th , esg2555@gmail.com  **สอบถามข้อมลเพมิเตมิู � ได้ทเีบอร ์� 02-217-3555 

      ที�อย่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที�จ่ายู : (สาํนักงานใหญ่) 39/69 หมู่ที� 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
         ประเภทเงนิได้   ข้อ 6 อืนๆ� (ระบุ) ค่าบริการ           ทะเบยีนการค้าเลขท ี � 0105537095903 

     ทอียส่่งเอกสาร� ู : 128/23 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน � 3 ห้อง A,B,C ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 

Included Package 

*  Endpoint Antivirus 
*  Security Firewall Protection Infrastructure 
*  Network Operation Support 7*24*365 
*  Service Level Agreement (SLA) 99.90% For Cloud Infrastructure 
*      Service Level Agreement (SLA) 99.50% For VDI 
*  ISO/IEC 27001 : INET Data Center(Bangkok ThaiTower &Thai Summit Tower) with Information Technology Service Management 
*  ISO/IEC 27001 : Cloud Security Service Management 
*  ISO/IEC 20000-1 : Cloud Service with Information Technology Service Management (ITSM) 
*  CSA STAR Cloud Security Alliance (CSA) Security, Trust and Assurance Registry 
   

 กรุณายนืยันการสังซือ� �   

   ขอแสดงความนับถอื 
 

 ผ้สังซือู � �  บริษทั  เอก็ซ์เพรสซอฟท์แวร์กร๊ป  จํากดัุ  

  

ไม่สามารถใช้งานบน Windows XP และ 
Windows รุ่นทีตาํกว่า � � Windows XP ลงไป 

ทะเบียนการค้าเลขที  � 0105537095903 



 
Cloud Computing คอือะไร? (ดเพมิเตมิได้ทีู � �: https://www.youtube.com/watch?v=WDgs6PPxaF0) 

หากพดูถึงว่า คลาวดค์อมพวิตงิ�   (Cloud Computing) คืออะไร? หลายคนอาจจะนึกถึงแคบ่รกิารพื �นที�ฝากไฟลบ์น

อินเทอรเ์น็ต อนัเป็นบริการ Cloud ประเภทหนึ�งเทา่นั�น แตอ่นัที�จรงิแลว้ บริการ Cloud Computing มีความหมายกวา้งขวาง

กวา่นั�นมาก 

Cloud Computing คือบรกิารที�ครอบคลมุถึงการใหใ้ชก้าํลงัประมวลผล หนว่ยจดัเก็บขอ้มลู และระบบออนไลน์

ตา่งๆจากผูใ้หบ้รกิาร เพื�อลดความยุง่ยากในการติดตั�ง ดแูลระบบ ชว่ยประหยดัเวลา และลดตน้ทนุในการสรา้งระบบ

คอมพิวเตอรแ์ละเครือขา่ยเอง ซึ�งก็มีทั�งแบบบรกิารฟรีและแบบเก็บเงิน 

ร้จกัคลาวด์คอมพวิติ�งู   (Cloud Computing) แบบเข้าใจง่าย 

Cloud Computing คือการที�เราใชซ้อฟตแ์วร,์ ระบบ, และทรพัยากรของเครื�องคอมพิวเตอรข์องผูใ้หบ้ริการ ผ่าน

อินเทอรเ์น็ต โดยสามารถเลือกกาํลงัการประมวลผล เลือกจาํนวนทรพัยากร ไดต้ามความตอ้งการในการใชง้าน และใหเ้รา

สามารถเขา้ถึงขอ้มลูบน Cloud จากที�ไหนก็ได ้ 

ทําไมบริการ Express on cloud จงึได้รับความนิยม? 

Express on cloud  คือบรกิารที�เราใชห้รือเชา่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรห์รือทรพัยากรดา้นคอมพิวเตอร ์ ของผู้

ใหบ้รกิาร เพื�อนาํมาใชใ้นการทาํงาน Expressโดยที�เราไมจ่าํเป็นตอ้งลงทนุซื �อ Hardware และ Software เองทั�งระบบ ไม่

ตอ้งวางระบบเครือข่ายเอง ลดความรบัผิดชอบในการดแูลระบบลง (เพราะผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูด้แูลใหเ้อง) แถมตอนอพัเกรด

ระบบยงัทาํไดง้่ายกวา่ ผูใ้ชท้กุคนสามารถเขา้ถึงระบบ ขอ้มลูตา่งๆ ผา่นอินเทอรเ์น็ตไดง้่ายดว้ย และการจา่ยเงินเพื�อเชา่

ระบบ ก็สามารถจา่ยตามความตอ้งการของเรา (อยา่งนอ้ย 4 Users) ใชเ้ทา่ไหร ่ จ่ายเทา่นั�นได ้ หากวนัใดความตอ้งการมี

มากขึ �นก็สามารถซื �อเพิ�มเตมิเพื�อเพิ�มศกัยภาพของระบบ Express on cloud  ได ้โดยที�ไมต่อ้งอพัเกรดระบบ และเครื�อง

คอมพิวเตอรใ์หวุ้น่วาย ดงันั�น ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง จงึหนัมาใชบ้รกิาร Express on cloud  ที�ทั�งชว่ยลด

ตน้ทนุและลดความยุง่ยากทั�งหลายกนัมาก คลา้ยกบัเป็นการ Outsource งานนี �ออกไปเพื�อจะได ้ Focus กบังานหลกัของ

ตนเองจรงิๆ การบรกิาร Express on cloud เป็นการบรกิารแบบ Software as a Service (SaaS) เป็นการที�เชา่ใช้

บรกิารซอฟตแ์วรห์รือแอพพลิเคชั�น ผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยประมวลผลบนระบบของผูใ้หบ้รกิาร ทาํใหไ้มต่อ้งลงทนุในการสรา้ง

ระบบคอมพิวเตอร ์ ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วรเ์อง ไมต่อ้งพะวงเรื�องคา่ใชจ้า่ยในการดแูลระบบ เพราะซอฟตแ์วรจ์ะถกูเรียกใชง้าน

ผา่น Cloud จากที�ไหนก็ได ้เพียงแคค่ณุมีระบบ internet ใชง้านเทา่นั�น 

ความสําเร็จขององค์กรที�ใช้งาน Express on cloud 

จะเห็นไดว้า่ องคก์ร บรษิัท ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ลว้นแตห่าชอ่งทางในการลดตน้ทนุ ลดเวลา 

ลดความยุง่ยากในบริหารจดัการดา้นไอที ซึ�งสาํคญัมาก และเกี�ยวขอ้งกบัความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัทางธุรกิจ เพราะการ

ซื �ออปุกรณ ์ ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ การอพัเดตซอฟตแ์วร ์ และการอพัเกรดระบบ ตา่งมาพรอ้มกบัตน้ทนุและตอ้งการการ

บาํรุงรกัษาในระยะยาว ในขณะที�องคก์รเอง ก็ตอ้งการความยืดหยุน่ และไมยุ่ง่ยากในการปรบัเปลี�ยนโครงสรา้งระบบ

คอมพิวเตอร,์ ระบบเครือขา่ย รองรบัการขยายตวัของธุรกิจ และปรบัตวัเขา้กบัอนาคตไดเ้รว็กวา่คูแ่ขง่ ทาํใหปั้จจบุนัมีลกูคา้

ของ Express ใชบ้รกิาร Express on Cloud มากกวา่ 14,000 Users (ผูใ้ช)้ และในยคุที�มีอินเทอรแ์พรห่ลายและมีเครือขา่ย 

3G / 4G / 5G / Wi-Fi ที�ครอบคลมุทกุพื �นที� การวางใจใชบ้รกิาร Express on Cloud ทาํใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทนุ

และบรหิารองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 
 
Express On Cloud คอือะไร 

   เป็นการนาํโปรแกรม Express และขอ้มลูที�ใชอ้ยู ่ไปใชง้านบน Cloud นั�นหมายความวา่ คณุจะตอ้งมี Internet 

ใชง้านอยู ่ถึงจะสามารถใชง้านได ้

  ดงันั�น ตอ่ไปไมว่า่คณุจะอยูที่�ไหน ที�มี Internet ก็สามารถใชง้าน Express ได ้(หลงัจากใช ้Express on 
Cloud แลว้ก็ไมต่อ้งใช ้Server ของคณุแลว้) 

** หมายเหตุ **  : ไมส่ามารถใชง้านบน Windows XP และ Windows รุน่ที�ต ํ�ากว่า Windows XP ลงไป 

ทาํไมต้องเป็น Cloud ของ Express ? 

 ลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีในองคก์ร เนื�องจากไม่ต้องใช้ Server ในการใช้งาน Express จึงหมดห่วงใน
เรือง ซ่อมแซม � / บาํรุง หรือหาบุคลากรมาดแล ู Server 

 เพิ�มระบบปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลู โดยใชร้ะบบการปอ้งกนัแบบ Private Security ซึ�งเป็นระบบปอ้งกนั IP ที�

แปลกปลอมเขา้สูร่ะบบการทาํงาน 

 เพิ�มระบบการปอ้งกนั Virus และ Spyware สองชั�น 

 สามารถขอข้อมลสาํรอง ู (Backup) ย้อนหลังได้ 7  วัน โดยระบเุป็นวนั เดือน ปี ที�ตอ้งการ 

 ใชง้านไดต้ลอด 24 ชั�วโมง ทกุที ,ทกุเวลา แคมี่อินเตอรเ์น็ท และ คอมพิวเตอร ์หรือแทบเล็ท หรือสมารท์โฟน  
 ใชบ้นมือถือได ้ไมว่า่จะเป็น Android หรือ IOS.  

 ขอ้มลูที�นาํขึ �นมาใชบ้น Express on Cloud แลว้ หากในอนาคตตอ้งการนาํลงมาใชง้านใน Server ภายใน

บรษิัทของลกูคา้ ก็สามารถทาํไดท้นัที โดยไมมี่ขั�นตอนยุง่ยากใด ๆ  

ถ้าสัญญาณ Internet ล่ม จะทาํอยา่งไร ? 

 ก็สามารถแชรส์ญัญาณจากมือถือใหเ้ครื�องคอมพิวเตอรเ์พื�อใชง้านตอ่ หรือสาํรองขอ้มลูมาใชที้�เครื�องของคณุได ้

จนกวา่จะมีสญัญาณ Internet จงึนาํขอ้มลูขึ �น Cloud เพื�อใชง้านตอ่ได ้

แล้วใช้งานได้กีบริษัท � ? 

 ทางบรษิัทฯ จะบรกิารเฉพาะบรษิัทที�เป็นเจา้ของ License เทา่นั�น แตจ่ะเปิดที�เก็บขอ้มลูไวใ้หใ้ชง้าน 15 Folder  

จะมีปัญหาในการพมิพอ์อกเครืองพมิพ ์หรือไม่ � ? 

 หมดปัญหาในการพิมพ ์ถา้เครื�องพิมพข์องคณุไมเ่ก่าจนเกินไป 

 เครื�องคอมพิวเตอรที์�ใช ้OS Macintosh, iOS และ Android ไมส่ามารถสั�งพิมพไ์ปที�เครื�องพิมพ(์Printer)ได ้แต่

สามารถปอ้นขอ้มลู และดขูอ้มลูที�หนา้จอได ้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement)  
 บรษิัทฯ จะจดัวางขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ที�ใชบ้รกิาร Express on Cloud ดว้ยการควบคมุที�เหมาะสม และ 

ขอ รบัรองว่าจะไมน่าํขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ไปเผยแพรใ่หก้บับคุคลภายนอกโดยไมไ่ดร้บัความยินยอมจาก
ลกูคา้โดย เด็ดขาด 

 


