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 ทำอย่ ำงไรหลังจำกใช้ โปรแกรม myAccount ครบกำหนดฟรี 2 ปี ?
ก่อนครบกำหนด 2 ปี โปรแกรมจะแจ้ งเตือนระยะเวลำคงเหลืออีกกี่วนั หลังจำกครบ 2 ปี แล้ ว โปรแกรมจะยัง
เข้ ำใช้ งำนได้ อีกประมำณ 1 เดือน หรื ออยูใ่ นระยะเวลำผ่อนผันกำรใช้ งำน เพื่อให้ ลกู ค้ ำดำเนินกำรเรื่ องชำระเงินค่ำ
License
(1.) ในกรณีที่ไม่ต้องกำรใช้ งำนโปรแกรมต่อ หรื อต้ องกำรยกเลิก เมื่อครบกำหนด 2 ปี โปรแกรมจะเข้ ำใช้ งำน
ไม่ได้ โดยอัตโนมัติ
(2.) ในกรณีที่ต้องกำรซื ้อ License เพื่อใช้ งำนต่อ สำมำรถติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริกำรเพื่อสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติม หรื อขอใบเสนอรำคำ เพื่อดำเนินกำรเรื่ อง License ใหม่ เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งรำยละเอียดให้ ทำง Email
รำยละเอียดรำคำโปรแกรม
1. แบบ LAN (ใช้ 2 เครื่ องขึ ้นไป) ซื ้อขำด 28,000 บำท (ไม่รวม Vat) เช่ำรำยปี 6,000 บำท (ไม่รวม Vat)
2. แบบ Stan alone (ใช้ เครื่ องเดียว) ซื ้อขำด 19,000 บำท (ไม่รวม Vat) เช่ำรำยปี 3,600 บำท (ไม่รวม Vat)
*** ไม่มีคำ่ บริกำรรำยปี เพิ่มเติม ลูกค้ ำสำมำรถใช้ ฐำนข้ อมูลเดิมในกำรทำงำนต่อได้ เลยโดยไม่ต้องเริ่มใหม่
สำมำรถติดต่อสอบถำมปั ญหำกำรใช้ งำนโปรแกรมได้ ทกุ วันทำกำร จันทร์ - ศุกร์ เวลำ 8.30 - 17.30 น.
ติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริกำร โครงกำร ProSMEs ดังนี ้
เบอร์ โทร
0-2402-6140-1
0-2402-8151
มือถือ
08-8259-0457
08-8554-1633
Email
supportmyaccount@prosmes.com
(3.) หลังจำกได้ รับใบเสนอรำคำเรี ยบร้ อยแล้ ว สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชี ดังนี ้
ธนำคำรกสิกรไทย

สำขำศรี สมำน

เลขที่ 980-2-06242-4

*** กำรชำระค่ำบริ กำรไม่รวมค่ำธรรมเนียมธนำคำรในกำรโอนเงิน หำกมีคำ่ ธรรมเนีมต่ำงๆ เกิดขึ ้น ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ ลกู ค้ ำ
เป็ นผู้รับผิดชอบในค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
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สำมำรถหักภำษี ณ ที่จำ่ ยได้ 3% เป็ นค่ำบริกำร โดยออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ ยในนำม และจัดส่ง
เอกสำรมำตำมที่อยู่ ดังนี ้
บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด
287 หมูท่ ี่ 5 ตำบลสันทรำยน้ อย อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 13 หลัก 0105550000953
และให้ Scan หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส่งมำทำง e-mail supportmyaccount@prosme.com ก่อน
พร้ อมแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน (Pay-in Slip) และระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริ ษัท, สำขำ, เลขประจำตัวผู้เสียภำษี,
ที่อยูใ่ นกำรออกใบกำกับภำษี, ชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์ โทรศัพท์ให้ ชดั เจน
ทำงบริษัทฯ จะส่ง สำเนำใบกำกับภำษีและ License ให้ ทำง Email พร้ อมกับวิธีกำร Register License ก่อน
และจะนำส่งใบกำกับภำษี ตวั จริงพร้ อมใบเสร็จรับเงินไปให้ ทำงไปรษณีย์ หลังจำกที่ได้ รับหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ
ที่จำ่ ยตัวจริงแล้ วเท่ำนัน้
กรณีลกู ค้ ำยังไม่พร้ อมจ่ำยเงิน ให้ สง่ หนังสือแจ้ ง ทำงบริ ษัทฯ จะพิจำรณำเป็ นกรณี
(4.) หลังจำกได้ รับ License ทำง Email เรี ยบร้ อยแล้ วสำมำรถนำ License ไป Register ในโปรแกรมแล้ วใช้
งำนต่อได้ เลย หำกติดปัญหำกำร Register License รบกวนติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริกำรเพื่อขอคำปรึกษำ

