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บริกำร Maintenance ฟรี 1 ปีแรก (ปีต่อไป คดิค่ำบริกำรปีละ 10% จำกรำคำขำย) 

 
รำยละเอยีด และเงือ่นไข 

กำรใหบ้รกิำร 

 

ลกูคำ้ใหม ่
Maintenance 

ฟร ี1 ป ี
 

 
ลกูคำ้ 

Maintenance 
รำยป ี

 

 
ลกูคำ้ MA 

นอกเหนอืจำกเงือ่นไข 
ทีก่ ำหนด 

 
 
(1.) ดูแล Database ท ำให้กำรท ำงำนของโปรแกรมเร็วขึ้น  
(6 เดือน 1 คร้ัง รวมเป็น 2 คร้ัง) 
 - Reindex Database เพื่อให้ Database ท ำงำนเร็วขึ้น 
 - Shrink Database เพือ่ให้ Database มีขนำดเล็กลง 
 - Check AutobackUp Database (2 เดือน 1 คร้ัง)
ตรวจสอบระบบ BackUp ว่ำมีกำรท ำงำนปกติหรือไม ่
 

    

 
ในกรณีที่เกิน 2 คร้ัง/ป ี 
กำร Reindex และ Shrink 
Database คิดค่ำบริกำรโดย 
- กำร Remote Desktop 
ค่ำใช้จ่ำย 3,000 บำท (ไม่รวม 
ภำษี) 
- Onsite Service 
ค่ำใช้จ่ำย 5,000 บำท (ไม่รวม
ภำษี) 

 
(2.) Support ต่ำงๆ เ ช่น กำรถำม-ตอบทำงโทรศัพท์ , 
บริกำรถำม-ตอบทำง E-Mail, ทำง Internet Remote 
Desktop และ Ammyy Admin (AA) 
 

    - 

 
(3.) Consult ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรใช้งำน
โปรแกรม รวมถึงวิธีประยุกต์กำรใช้งำน ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ 
 

    
 
- 
 

 
(4.) บริกำร Set Form Report ให้ฟรี  
 

  
(8 ฟอร์ม) 

  
(4 ฟอร์ม) 

 
ในกรณีที่เกินจ ำนวนฟอร์มที่
ก ำหนด มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้
ฟอร์ม ฟอร์มละ 3,000 บำท 
(ไม่รวมภำษี) 
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รำยละเอยีด และเงือ่นไข 

กำรใหบ้รกิำร 

 

ลกูคำ้ใหม ่
Maintenance 

ฟร ี1 ป ี
 

 
ลกูคำ้ 

Maintenance 
รำยป ี

 

 
ลกูคำ้ MA 

นอกเหนอืจำกเงือ่นไข 
ทีก่ ำหนด 

 
 
(5.) ดงึขอ้มลู Stock คงเหลอื ณ สิน้เดอืน ได้ 12 คร้ัง/ป ี
 (ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำร และมี Database Backup เก็บไว้) 

    

 
ในกรณีที่เกิน 12 คร้ัง/ปี 
- กำร Remote Desktop 
ค่ำใช้จ่ำย 3,000 บำท (ไม่รวม 
ภำษี)  
- Onsite Service  
ค่ำใช้จ่ำย 5,000 บำท (ไม่รวม
ภำษี) 

 
(6.) ขอรับกำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม ที่บริษัท ไอเทค 
ซอฟทแ์วร ์ได้ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 3 วัน (สูงสุด 20 คน/
คร้ัง) ตำมวัน-เวลำที่ บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ ก ำหนด 
หมำยเหตุ  
 - กรณีส่งพนักงำนเข้ำไปด ำเนินกำร  มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริกำร 5,000 บำท (ไม่รวมภำษี) / 2 คน และค่ำเดินทำง คิด
ตำมระยะทำง (ไป-กลับ กิโลเมตรละ 5 บำท) และค่ำที่พัก 
1,000 บำท / 2 คน / คืน 

    
ในกรณีที่ขอรับกำรอบรมที่
บริษัทไอเทคเกิน 2 คร้ัง คิดวัน
ละ 3,000 บำท (ไม่รวมภำษี) 

 
(7.) ลง Program ITEC ให้เครื่อง Client ในกรณีที่เคร่ือง
ติดไวรัส  ต้องลง Windows ใหม่  หรือเคร่ืองเกิดควำม
เสียหำย (โดยกำร Remote Desktop) 

    - 

 
(8.) ตดิตัง้, ทดสอบโปรแกรม, ยำ้ยระบบ, ลง Program 
ITEC ส ำหรบัเครือ่ง Server หรอืโอนยำ้ยขอ้มลู Database 
กรณ ีเครือ่ง Server มปีญัหำ (ไม่รวมกำรกู้ Database) 
โดยกำร Remote Desktop หรือลูกค้ำยกเคร่ืองมำที่
บริษัทไอเทค ซอฟท์แวร ์
หมำยเหตุ  
- กรณีส่งพนักงำนเข้ำไปด ำเนินกำร  มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริกำร 5,000 บำท (ไม่รวมภำษี) / 2 คน และค่ำเดินทำง คิด
ตำมระยะทำง (ไป-กลับ กิโลเมตรละ 5 บำท) และค่ำที่พัก 
1,000 บำท / 2 คน / คืน 
- กำรกู้  Database Program คิดค่ำบริกำรเป็นกรณีไป 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรกู้ข้อมูล 
 

  
 
  

(2 คร้ัง / ปี) 

 
 
 
ในกรณีที่เกิน 2 คร้ัง/ปี 
- กำร Remote Desktop 
ค่ำใช้จ่ำย 3,000 บำท (ไม่รวม 
ภำษี)  
- Onsite Service  
ค่ำใช้จ่ำย 5,000 บำท (ไม่รวม
ภำษี) 
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หมำยเหตุ 

 ส ำหรับลูกค้ำที่มีกำร Customize โปรแกรมเพิ่ม จะคิดมลูค่ำ Maintenance รำยปีจำก (10% จำกรำคำโปแกรม) รวมกับ (10% จำก
รำคำ Customize) 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ โดยไมต่อ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 
รำยละเอยีด และเงือ่นไข 

กำรใหบ้รกิำร 

 

ลกูคำ้ใหม ่
Maintenance 

ฟร ี1 ป ี
 

 
ลกูคำ้ 

Maintenance 
รำยป ี

 

 
ลกูคำ้ MA 

นอกเหนอืจำกเงือ่นไข 
ทีก่ ำหนด 

 
 
(9.) ไดร้บัสว่นลด ในกรณีทีซ่ื้อ Module เสริม, Customize 
โปรแกรม และส่วนลดในกำรแก้ไข Report ที่เกินจำกเงือ่นไข 
 

-   - 


