
 

❖ เงื่อนไข และ ข้อตกลง 
  

    ค ำนิยำม      การออกแบบโปรไฟล ์คือ การออกแบบโดยท่ีเอาข้อมลูเก่ียวกบับริษัทของลกูค้ามา
จดัเรียงวางข้อมลูเนือ้หา,วาง Layout รูปภาพ,ออกแบบตกแต่งกราฟิกให้เป็นลกัษณะการวางเรียงล าดบั
รูปเลม่ เป็นไฟล์ออกแบบส าหรับใช้ในงานพิมพ์ได้ ซึง่ไฟลต้์นฉบบัออกแบบเป็น .Ai พร้อมใช้กบังานสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ซึง่ข้อมลูทัง้หมดต้องมาจากลกูค้าเองทัง้หมด คือ ข้อมลูรายละเอียดด้านเนือ้หาและรูปภาพประกอบ
ต่างๆ โดย 

❖ ทางบริษัทเป็นผู้ด าเนินการออกแบบด้านรูปแบบดีไซน์ รูปลกัษณ์ของโปรไฟล์บริษัทของทา่น
จากข้อมลูและรูปภาพท่ีทางลกูค้าจดัสง่มาให้เทา่นัน้ ไม่มีการดดัแปลงต่อเติมข้อมลูอื่นใดท่ี
นอกเหนือ ไม่เก่ียวข้องจากข้อมลูท่ีได้รับจากลกูค้าเพ่ือป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิทาง พรบ.
คอมพิวเตอร์ 

❖ รายละเอียด ข้อมลู เนือ้หา รูปภาพ เก่ียวกบัการออกแบบโปรไฟล์บริษัท ทางลกูค้าจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการจดัเตรียมเรียบเรียงล าดบัข้อความต่างๆมาเองทัง้หมดให้พร้อมสมบูรณ์ เช็คการ
สะกดค าให้ถูกต้อง ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบกราฟิกตกแต่งหน้าเพจให้เทา่นัน้โดยไม่มีการคิด
เนือ้หาหรือถ้อยค าเพ่ิมเติมอ่ืนใด และไม่สามารถออกแบบให้ก่อนโดยไมมี่ข้อมูลครบถ้วนจาก
ทางลกูค้า 

❖ ลกูค้าควรรวบรวมและจดัสง่ข้อมลูมาในคราวเดียวกนัโดยแยกช่ือและหวัข้ออย่างชดัเจนใน
อีเมล์เดียวกนัเพ่ือสง่ต่อข้อมลูสูแ่ผนกต่างๆให้ถกูต้องและครบถ้วน  

❖ บริษัทจะท าการออกแบบ และวาง Layout ส าหรับออกแบบโปรไฟล์บริษัท Company Profile 
นัน้ๆตามธีมหรือรูปแบบท่ีลกูค้าเลือกไว้แล้วและได้แจ้งมา และอาจจะมีการปรับแต่ง ลด เพ่ิม
งานดีไซน์ตามความเหมาะสม 

❖ ทางบริษัทฯจะด าเนินการสง่ไฟล์ออกแบบครัง้แรกให้ทางอีเมล์เพ่ือให้ทางลกูค้าตรวจเช็ค
รายละเอียดได้ทกุหน้าพร้อมกนั ภายใน 7-14 วนัท าการของบริษัท และระยะเวลาการแก้ไขแต่
ละครัง้ใช้เวลาด าเนินการ 3-7 วนัท าการของบริษัท (ซึง่นบัจากวนัท่ีลกูค้าสง่ข้อมลูครบถ้วน
แล้วเทา่นัน้) 

❖ เม่ือได้รับอีเมล์ไฟล์งานออกแบบในแต่ละครัง้ ลกูค้าจ าเป็นต้องตรวจเช็ครายละเอียดทกุหน้า 
ทัง้เนือ้หา ตวัสะกด ล าดบั ต าแหนง่ รูปภาพ หากมีความประสงค์ท่ีจะปรับแก้ไขงานออกแบบ
โดยจะต้องอยู่ในขอบเขตโครงสร้างเดิม ต้องแจ้งแก้ไขโดยระบุจดุ,รายการและรายละเอียด
ข้อมลูท่ีต้องการแก้ไขตอบกลบัมาทางอีเมล์สง่งานนัน้ๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน 3 
วนัท าการ)  



 

 
 

❖ ทางบริษัทจดัสง่ไฟล์งานออกแบบ .PDF ให้ลกูค้าทางอีเมล์เพ่ือตรวจสอบและปรับแก้ไขให้
เสร็จสมบูรณ์ก่อนสง่งานจริง ลกูค้าสามารถแจ้งแก้ไขได้สงูสดุ 3 ครัง้ แต่ละครัง้แจ้งกลบัมา
ภายใน 3 วนัท าการ ยืดหยุ่นได้สงูสดุ 10 วนัท าการแล้วแต่กรณี หากไม่มีการแจ้งกลบัภายใน
ระยะเวลาดงักลา่วทางบริษัทจะถือวา่ได้ออกแบบตรงตามท่ีลกูค้าได้ก าหนดและยอมรับการ
ออกแบบแล้ว  ดงันัน้หากลกูค้าต้องการแก้ไขหลงัจากพ้นก าหนดระยะเวลา 10 วนัท าการแล้ว
หรือหลงัจากแก้ไขครบตามจ านวนครัง้ท่ีก าหนดแล้ว จะมีค่าด าเนินการแก้ไข 1,500 – 3,000 
บาท ต่อครัง้ต่อหน้า การประเมิณราคาขึน้อยู่กบัปริมาณและข้อมลูนัน้ๆ  

ทางลกูค้าจะได้รับไฟล์งานต้นฉบบัทัง้หมดหลงัจากตรวจสอบงานและช าระเงินงวดสดุท้ายเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วโดยจะสง่ไฟล์งานต้นฉบบัให้แก่ลกูค้าทางอีเมล์ภายในระยะเวลา 1-3 วนัท าการ  

หมายเหตุ: ลกูค้าได้รับไฟล์ต้นฉบบัแล้วต้องดาวน์โหลดไว้ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองและเก็บรักษา
ไฟล์ต้นฉบบัด้วยตนเองเป็นอย่างดี หากต้องการขอไฟล์จากทางบริษัทฯในภายหลงัจะมีค่าด าเนินการ 
1,000 – 2,000 บาทต่อครัง้ 

❖ สว่นขัน้ตอนการพิมพ์ ระยะเวลาการพิมพ์งานจะอยู่ระหวา่ง 20-30วนัท าการ แล้วแต่คิวงาน
พิมพ์ ณ ชว่งเวลานัน้ๆ 

 
 
 

❖  ลูกค้ำต้องแจ้งรำยละเอยีดข้อมูลดงัต่อไปนี ้
 

1. แจ้งข้อมลูเก่ียวกบับริษัทและธุรกิจของทา่น โดยข้อมลูเอกสารท่ีสง่มาควรเป็นรูปแบบ Microsoft 
Word หรือ ไฟล์ท่ีสามารถท าการคดัลอกเนือ้หาได้ 
1.1 ประวติัความเป็นมาของบริษัท หรือแนวคิดในการจดัตัง้บริษัท 
1.2  ท่ีตัง้และข้อมลูการติดต่อ 
1.3  แผนท่ีตัง้ของบริษัท 

2. ไฟล์โลโก้บริษัท จะต้องแสดงโลโก้ของบริษัทให้ตรงตามเว็บไซต์หรือตามเอกสารจดทะเบียนบริษัท 
ลกูค้าต้องท าการสง่ ไฟลโ์ลโก้ต้นฉบบั ..Ai เทา่นัน้ หากเป็นไฟล์ประเภทอ่ืนๆจะไม่สามารถ
ปรับเปลีย่นแก้ไขเก่ียวกบัโลโก้ของลกูค้าได้ 

3. รูปภาพท่ีใช้ในการออกแบบโปรไฟล ์ควรจะมีความละเอียดสงูตัง้แต่ 1,500 pixel ขึน้ไป ความ
ละเอียดภาพจะมีผลต่อการแสดงผลงานการออกแบบโปรไฟล์บริษัทและการพิมพ์รูปเลม่ 
3.1 รูปถ่ายเก่ียวกบับริษัท เชน่ รูปออฟฟิศ, ตกึอาคารส างาน 
3.2 รูปถ่ายผู้บริหารหรือพนกังาน 
3.3 รูปภาพผลงานท่ีผา่นมา แยกโฟลเดอร์แต่ละโปรเจค 



 

4. เว็บไซต์บริษัท แจ้งท่ีอยู่เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านยงัไม่มีเว็บไซต์ สามารถติดต่อสอบถามการ
จดัท าเว็บไซต์กบัทางบริษัทเราได้เน่ืองจากเราเป็นผู้ให้บริการทัง้ทางด้านเว็บไซต์,งานออกแบบ,
งานกราฟิกดีไซน์ต่าง ๆ  

5. แจ้งรายละเอียดของข้อมลูลกัษณะบริการหรือสินค้าของทางบริษัทท่ีท าเดินการอยู่ หากมีบริการ
หรือสินค้าหลากหลายประเภท จงอธิบายแยกแต่ละชนิดสินค้าและบริการ โดยข้อมลูเอกสารท่ีสง่
มาควรเป็นรูปแบบ Microsoft Word หรือ ไฟล์ท่ีสามารถท าการคดัลอกเนือ้หาได้ 

 
6. แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัผลงานท่ีผา่นมาของบริษัท อธิบายข้อมลูของแต่ละผลงานโดยข้อมลูเอกสารท่ี

สง่มาควรเป็นรูปแบบ Microsoft Word หรือ ไฟล์ท่ีสามารถท าการคดัลอกเนือ้หาได้ พร้อมทัง้ใส่
ภาพประกอบ (กรุณาแนบไฟล์ภาพประกอบท่ีมีความละเอียดสงูตัง้แต่ 1,500 pixel ขึน้ไป มาใน
แฟ้มแยกมาให้ต่างหาก)  

7. แจ้งข้อมลูรายช่ือหรือรวบรวมสง่รูปภาพโลโก้บริษัทในเครือ,ดีลเลอร์ (Dealer), หุ้นสว่น (Partner) 
หรือพนัธมิตรของบริษัท (ถ้ามี) 

8. ระบุโทนสีและรูปแบบท่ีต้องการ สามารถสอบถามธีมตวัอย่างเพ่ิมเติมนอกเหนือจากในเว็บไซต์ได้
จากเจ้าหน้าท่ี 

9. ในการท าออกแบบโปรไฟลบ์ริษัท Company Profile การประเมินราคาจ าเป็นต้องมีข้อมลูเบือ้งต้น 
เชน่ ข้อมลูบริษัท ,โลโก้ ,รูปภาพและภาพถ่าย จ านวนหน้าโปรไฟล์บริษัท ข้อมลูสินค้าต่างๆ และ 
อ่ืนๆท่ีต้องการ ไฟล์เอกสารควรเป็นรูปแบบ Microsoft word, รูปภาพควรเป็นนามสกุล jpg, png , 
gif, ไฟล์โลโก้เป็นนามสกุล .Ai 

10. หากทางบริษัทได้รับข้อมลูและประเมิณแล้วได้รับข้อมลูไม่ตรงตามรายละเอียดแพ็คเกจการ
ออกแบบตามจ านวนหน้าและราคาท่ีระบุไว้จะอาจจะมีการแจ้งค่าใช้จา่ยท่ีเหมาะสมไปให้ทาง
ลกูค้าทราบอีกครัง้ 

 
 
 
 

➢ ราคาค่าออกแบบเพ่ิมเติมซึง่ไม่รวมในแพ็คเกจออกแบบโปรไฟล์บริษัท 
➢  1. ค่าบริการออกแบบโลโก้ใหม่ ราคา 2,500 - 4,500 บาท 
➢ 2. ค่าบริการดราฟท์โลโก้ ( โลโก้ตามรูปแบบเดิมต้องการไฟลต้์นฉบบั .Ai )  ราคา 2,000 - 

4,500 บาท 
➢ 3. ค่าบริการออกแบบแผนผงัองค์กร Organization Chart, กราฟแสดงสถิติ, แผนท่ี, ภาพ 

Infographic 
 และอื่นๆ  ราคา 3,000 - 5,500 บาท 
➢ 4. ค่าบริการออกแบบนามบตัร 1 แบบ, 3 รายช่ือ  ราคา 2,800 บาท 

หมายเหตุ: เรทราคาค่าบริการต่อการออกแบบ 1 แบบเทา่นัน้ สามารถปรับแก้ไขได้สงูสดุ 3 ครัง้ 
 
 



 

 
 

❖ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
 

✓  ลกูค้าท าการช าระเงินค่าออกแบบงวดแรก 50% และแจ้งส่งหลกัฐานการช าระเงิน, โอนเงินให้ทางบริษัททราบ 
✓ ลกูค้าส่งข้อมลูส าหรับการออกแบบตามหัวข้อในเอกสารเง่ือนไขการออกแบบโปรไฟล์บริษัท ภายในระยะเวลา 

15 วนั ทางอีเมล์ info@bionic.co.th เท่านัน้ 
✓ เม่ือบริษัทรับข้อมลูครบถ้วนแล้วจะเข้าควิงานด าเนินการออกแบบวาง Layout ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 7-14 วนั

ท าการ ระยะเวลาขึน้อยู่กบัจ านวนหน้าออกแบบตามแตล่ะแพ็คเกจ (โดยนบัจากวนัที่ลกูค้าส่งข้อมลูครบถ้วน
แล้วเท่านัน้) 

✓ บริษัทส่งไฟล์งานออกแบบ ไฟล์ PDF ให้ลกูค้าทางอีเมล์ ภายใน 7-14 วนัท าการ (ระยะเวลาขึน้อยู่กบัจ านวน
หน้าออกแบบตามแตล่ะแพ็คเกจ (โดยนบัจากวนัที่ลกูค้าส่งข้อมลูครบถ้วนแล้วเท่านัน้) 

✓ ลกูค้าตรวจงานโดยละเอียดทัง้ในส่วนของเนือ้หาข้อมลู, ตวัอักษร, การสะกดค าตา่งๆ และหากมีความประสงค์
ต้องการแก้ไข ต้องแจ้งแก้ไขภายใน 3 วนัท าการ หรือในวนัที่ระบใุนอีเมล์ส่งงาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

✓ ขัน้ตอนการแจ้งข้อมลูส าหรับการแก้ไข 
     1. ระบหุน้า,ต าแหน่ง,จุดที่ต้องการแก้ไข พร้อมรายละเอียด (โดยลกูค้าสามารถปริน้ออกมาแล้วระบเุขียน
รายละเอียดลงต าแหน่งที่ต้องการแก้ไขแล้วสแกนไฟล์หรือถ่ายรูปเอกสารแนบส่งมา) 
     2. หากต้องการแก้ไขส่วนเนือ้หาข้อความให้แจ้งรายละเอียดลงในไฟล์เอกสาร MS Word 
     3. หากต้องการแก้ไขส่วนของรูปภาพให้แนบรูปภาพ (ไฟล์รูปภาพต้นฉบบั) • กรุณาอย่าส่งภาพที่จะใช้มาให้
เราโดยการใส่ภาพลงในไฟล์ Microsoft Word , Excel, PowerPoint หรือ PDF เพราะจะท าให้ภาพเบลอและ
แตก และแยกแตล่ะหมวดหมู่ พร้อมระบรุายละเอียด,ต าแหน่งหรือจดุที่ต้องการให้ใส่รูปภาพ 
     4. การแจ้งแก้ไขต้องรวบรวมข้อมลูเอกสารและรูปภาพส่งมาเสร็จสิน้ทัง้หมดในคราวเดียวกนั หากทางบริษัท
ฯได้แจ้งก าหนดการวนัส่งงานให้ลกูค้าทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากทางลกูค้าได้ส่งข้อมลูหรือแจ้งแก้ไขมาหลงั
จากนัน้จะยกยอดข้อมลูเป็นการแจ้งแก้ไขในคราวตอ่ไป 
    5. การส่งข้อมลูรายละเอียดและรูปภาพที่ต้องการแก้ไข ต้องส่งมาที่ อีเมล์ info@bionic.co.th เท่านัน้ 

✓ ลกูค้าสามารถแจ้งแก้ไขได้สงูสดุ 3 ครัง้ และจะต้องแจ้งจดุที่ต้องการแก้ไขภายใน 3 วนัท าการ หรือในวนัที่ระบใุน
อีเมล์ส่งงาน หากไม่มีการแจ้งกลบัมาภายในระยะเวลาดงักล่าวจะถือวา่ได้ออกแบบตามที่ลกูค้าได้ก าหนดไว้
แล้ว   

✓ หากลกูค้าต้องการแก้ไขหลงัจากพ้นก าหนดระยะเวลา 10 วนัท าการแล้วหรือหลงัจากแก้ไขครบตามจ านวนครัง้ที่
ก าหนดแล้ว จะมีคา่ด าเนินการแก้ไขครัง้ละ 1,500 -3,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่หน้า ขึน้อยู่กบัปริมาณและข้อมลูนัน้ๆ  

✓ ทางบริษัทจะส่งเอกสารเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนีใ้ห้ทางลกูค้าพร้อมกบัการส่งงานแก้ไขครัง้ล่าสดุ ดงันัน้ลกูค้า
จะมีระยะเวลาการช าระเงินงวดสดุท้ายภายใน 7 วนั หากเกินก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ ลกูค้าจะต้องจ่ายค่าปรับ
5% ตอ่เดอืนจนกวา่จะได้รับช าระหนีห้รือมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น 

ทางบริษัทส่งมอบไฟล์งานต้นฉบบัทัใ้ห้แก่ลกูค้าทางอีเมล์ภายในระยะเวลา 1-3 วนัท าการ 

✓ เม่ือลกูค้าได้รับไฟล์ต้นฉบบังานออกแบบแล้ว ต้องท าการดาวน์โหลดเก็บไว้ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเก็บรักษา
ไฟล์ต้นฉบบัด้วยตนเองเป็นอย่างด ี 

✓ หากลกูค้าท าไฟล์ต้นฉบบังานออกแบบสญูหายและต้องการขอไฟล์ต้นฉบบัใหม่จากทางบริษัทฯในภายหลงัจะมี
คา่ด าเนินการ 1,000 – 2,000 บาทตอ่ครัง้ 
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ข้อควรทรำบในกำรออกแบบ 
 

• การบริการออกแบบไม่ครอบคลมุการสร้างและตดัตอ่ภาพเวกเตอร์ แผนที่ และโลโก้ 
• การบริการออกแบบไม่ครอบคลมุการคิดเนือ้หาและตรวจสอบความถูกต้องของตวัหนงัสือ เนือ้หาทัง้หมดในงานอาร์ต
เวริค์จะเป็นความรับผิดชอบของทางฝ่ังลกูค้า ซึง่จะถูกระบไุว้ในเง่ือนไขและข้อตกลงการออกแบบ ตวัหนงัสือจะต้องถกูส่ง
มาให้เราในไฟล์ตระกลูใดตระกลูหนึ่งตอ่ไปนีเ้ท่านัน้:  Microsoft Word , Excel หรือ PowerPoint เราขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่รับไฟล์เนือ้หาที่ส่งมาเป็นภาพหรือ PDF 
• หากลกูค้ามีรูปภาพหรือกราฟิกที่ต้องการให้เราใช้ ลกูค้าจ าเป็นต้องให้รูปภาพหรือกราฟิกนัน้ๆ กบัเราผ่าน อีเมล์ 
info@bionic.co.th 
• กรุณาอย่าส่งภาพที่จะใช้มาให้เราโดยการใส่ภาพลงในไฟล์ Microsoft Word , Excel, PowerPoint หรือ PDF เพราะ
จะท าให้ภาพเบลอและแตก 
• ลกูค้าจะทราบวนัส่งงานออกแบบหลงัจากลกูค้าได้ตรวจสอบ อนมุัต ิและอพัโหลดงานดไีซน์ 
• การบริการออกแบบไม่ครอบคลมุการตดัตอ่ภาพ 
• ทางบริษัทจะส่ง 1 ดไีซน์ไปให้ลกูค้าทางอีเมล์ในครัง้แรก พร้อมกบัการแก้ไขฟรีสงูสดุ 3 ครัง้ 
• การแก้ไขงานครัง้ตอ่ๆไปจะมีคา่ใช้จ่าย 1,500 -3,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่หน้า ขึน้อยู่กบัรายละเอียดข้อมลูการแก้ไข 
• โลโก้ควรถกูเซฟมาเป็นไฟล์ Ai (Adobe Illustrator) หรือภาพที่มีความคมชัดสงู (300 dpi ขึน้ไป) 
• หากคณุมีตวัอย่างไฟล์ส าหรับเราหรืออยากจะให้ค าอธิบายเพิ่มเตมิ คณุสามารถส่งสิ่งเหล่านัน้ พร้อมกบัเลขออเดอร์
ของคณุมาได้ที่อีเมล์ info@bionic.co.th 

 
 

❖ กำรหกัภำษีค่ำบริกำร หรือ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 
 

➢ ยอดช าระ ท่ีมีจ านวนเงินตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป ส าหรับนิตบิุคคลสามารถหกัภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนของ
(คา่บริการ) 3%  

➢ ในนาม บริษัท ไบโอนิค เน็ตเวร์ิค โซลชูัน่ จ ากัด  ส านักงานใหญ่  เลขที่ 555/14 หมู่11 ต าบลสนันาเม็ง        
อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0505558011446  
** ส าคญัมาก **  ต้องท าการส่งหนงัสือรับรองการหกั ภาษี ณ ที่จ่ายมาทางที่อยู่ของบริษัท 

➢ กรณีเลือกช าระเงินด้วยบตัรเครดติจะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ 
➢ บริษัทจะจดัส่งใบเสร็จรับเงินให้เม่ือ ได้รับหนงัสือหกัภาษี ณ ที่จ่าย (ต้นฉบบั) จากท่านแล้วเท่านัน้ 

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

บริษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลชูัน่ จ ากดั  

ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 555/14 หมู่11 ต.สนันาเม็ง  

อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 50210  

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0505558011446                                                                  



 

 

 


