❖ เงื่อนไข และ ข้ อตกลง
คำนิยำม การออกแบบโปรไฟล์ คือ การออกแบบโดยที่เอาข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทของลูกค้ ามา
จัดเรี ยงวางข้ อมูลเนื ้อหา,วาง Layout รูปภาพ,ออกแบบตกแต่งกราฟิ กให้ เป็ นลักษณะการวางเรี ยงลาดับ
รู ปเล่ม เป็ นไฟล์ออกแบบสาหรับใช้ ในงานพิมพ์ได้ ซึง่ ไฟล์ต้นฉบับออกแบบเป็ น .Ai พร้ อมใช้ กบั งานสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ซึง่ ข้ อมูลทังหมดต้
้
องมาจากลูกค้ าเองทังหมด
้
คือ ข้ อมูลรายละเอียดด้ านเนื ้อหาและรู ปภาพประกอบ
ต่างๆ โดย
❖ ทางบริษัทเป็ นผู้ดาเนินการออกแบบด้ านรู ปแบบดีไซน์ รู ปลักษณ์ของโปรไฟล์บริ ษัทของท่าน
จากข้ อมูลและรูปภาพที่ทางลูกค้ าจัดส่งมาให้ เท่านัน้ ไม่มีการดัดแปลงต่อเติมข้ อมูลอื่นใดที่
นอกเหนือ ไม่เกี่ยวข้ องจากข้ อมูลที่ได้ รับจากลูกค้ าเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง พรบ.
คอมพิวเตอร์
❖ รายละเอียด ข้ อมูล เนื ้อหา รูปภาพ เกี่ยวกับการออกแบบโปรไฟล์บริ ษัท ทางลูกค้ าจะต้ องเป็ น
ผู้ดาเนินการจัดเตรียมเรียบเรียงลาดับข้ อความต่างๆมาเองทังหมดให้
้
พร้ อมสมบูรณ์ เช็คการ
สะกดคาให้ ถูกต้ อง ทางบริษัทเป็ นผู้ออกแบบกราฟิ กตกแต่งหน้ าเพจให้ เท่านันโดยไม่
้
มีการคิด
เนื ้อหาหรือถ้ อยคาเพิ่มเติมอื่นใด และไม่สามารถออกแบบให้ ก่อนโดยไม่มีข้อมูลครบถ้ วนจาก
ทางลูกค้ า
❖ ลูกค้ าควรรวบรวมและจัดส่งข้ อมูลมาในคราวเดียวกันโดยแยกชื่อและหัวข้ ออย่างชัดเจนใน
อีเมล์เดียวกันเพื่อส่งต่อข้ อมูลสูแ่ ผนกต่างๆให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
❖ บริษัทจะทาการออกแบบ และวาง Layout สาหรับออกแบบโปรไฟล์บริ ษัท Company Profile
นันๆตามธี
้
มหรือรูปแบบทีล่ กู ค้ าเลือกไว้ แล้ วและได้ แจ้ งมา และอาจจะมีการปรับแต่ง ลด เพิ่ม
งานดีไซน์ตามความเหมาะสม
❖ ทางบริษัทฯจะดาเนินการส่งไฟล์ออกแบบครัง้ แรกให้ ทางอีเมล์เพื่อให้ ทางลูกค้ าตรวจเช็ค
รายละเอียดได้ ทกุ หน้ าพร้ อมกัน ภายใน 7-14 วันทาการของบริ ษัท และระยะเวลาการแก้ ไขแต่
ละครัง้ ใช้ เวลาดาเนินการ 3-7 วันทาการของบริ ษัท (ซึง่ นับจากวันที่ลกู ค้ าส่งข้ อมูลครบถ้ วน
แล้ วเท่านัน)
้
❖ เมื่อได้ รับอีเมล์ไฟล์งานออกแบบในแต่ละครัง้ ลูกค้ าจาเป็ นต้ องตรวจเช็ครายละเอียดทุกหน้ า
ทังเนื
้ ้อหา ตัวสะกด ลาดับ ตาแหน่ง รู ปภาพ หากมีความประสงค์ที่จะปรับแก้ ไขงานออกแบบ
โดยจะต้ องอยู่ในขอบเขตโครงสร้ างเดิม ต้ องแจ้ งแก้ ไขโดยระบุจดุ ,รายการและรายละเอียด
ข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไขตอบกลับมาทางอีเมล์สง่ งานนันๆ
้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 3
วันทาการ)

❖ ทางบริษัทจัดส่งไฟล์งานออกแบบ .PDF ให้ ลกู ค้ าทางอีเมล์เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ ไขให้
เสร็จสมบูรณ์ก่อนส่งงานจริง ลูกค้ าสามารถแจ้ งแก้ ไขได้ สงู สุด 3 ครัง้ แต่ละครัง้ แจ้ งกลับมา
ภายใน 3 วันทาการ ยืดหยุ่นได้ สงู สุด 10 วันทาการแล้ วแต่กรณี หากไม่มีการแจ้ งกลับภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวทางบริษัทจะถือว่าได้ ออกแบบตรงตามทีล่ กู ค้ าได้ กาหนดและยอมรับการ
ออกแบบแล้ ว ดังนันหากลู
้
กค้ าต้ องการแก้ ไขหลังจากพ้ นกาหนดระยะเวลา 10 วันทาการแล้ ว
หรือหลังจากแก้ ไขครบตามจานวนครัง้ ที่กาหนดแล้ ว จะมีค่าดาเนินการแก้ ไข 1,500 – 3,000
บาท ต่อครัง้ ต่อหน้ า การประเมิณราคาขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณและข้ อมูลนันๆ
้
ทางลูกค้ าจะได้ รับไฟล์งานต้ นฉบับทังหมดหลั
้
งจากตรวจสอบงานและชาระเงินงวดสุดท้ ายเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ วโดยจะส่งไฟล์งานต้ นฉบับให้ แก่ลกู ค้ าทางอีเมล์ภายในระยะเวลา 1-3 วันทาการ
หมายเหตุ: ลูกค้ าได้ รับไฟล์ต้นฉบับแล้ วต้ องดาวน์โหลดไว้ ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเองและเก็บรักษา
ไฟล์ต้นฉบับด้ วยตนเองเป็ นอย่างดี หากต้ องการขอไฟล์จากทางบริ ษัทฯในภายหลังจะมีค่าดาเนินการ
1,000 – 2,000 บาทต่อครัง้
❖ ส่วนขันตอนการพิ
้
มพ์ ระยะเวลาการพิมพ์งานจะอยู่ระหว่าง 20-30วันทาการ แล้ วแต่คิวงาน
พิมพ์ ณ ช่วงเวลานันๆ
้

❖ ลูกค้ ำต้ องแจ้ งรำยละเอียดข้ อมูลดังต่ อไปนี ้
1. แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของท่าน โดยข้ อมูลเอกสารที่สง่ มาควรเป็ นรู ปแบบ Microsoft
Word หรือ ไฟล์ที่สามารถทาการคัดลอกเนื ้อหาได้
1.1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท หรื อแนวคิดในการจัดตังบริ
้ ษัท
1.2 ที่ตงและข้
ั้
อมูลการติดต่อ
1.3 แผนที่ตงของบริ
ั้
ษัท
2. ไฟล์โลโก้ บริษัท จะต้ องแสดงโลโก้ ของบริ ษัทให้ ตรงตามเว็บไซต์หรื อตามเอกสารจดทะเบียนบริ ษัท
ลูกค้ าต้ องทาการส่ง ไฟล์โลโก้ ต้นฉบับ ..Ai เท่านัน้ หากเป็ นไฟล์ประเภทอื่นๆจะไม่สามารถ
ปรับเปลีย่ นแก้ ไขเกี่ยวกับโลโก้ ของลูกค้ าได้
3. รู ปภาพที่ใช้ ในการออกแบบโปรไฟล์ ควรจะมีความละเอียดสูงตังแต่
้ 1,500 pixel ขึ ้นไป ความ
ละเอียดภาพจะมีผลต่อการแสดงผลงานการออกแบบโปรไฟล์บริ ษัทและการพิมพ์รูปเล่ม
3.1 รูปถ่ายเกี่ยวกับบริษัท เช่น รูปออฟฟิ ศ, ตึกอาคารสางาน
3.2 รูปถ่ายผู้บริหารหรือพนักงาน
3.3 รูปภาพผลงานที่ผา่ นมา แยกโฟลเดอร์ แต่ละโปรเจค

4. เว็บไซต์บริษัท แจ้ งที่อยู่เว็บไซต์ของบริ ษัท หากท่านยังไม่มีเว็บไซต์ สามารถติดต่อสอบถามการ
จัดทาเว็บไซต์กบั ทางบริษัทเราได้ เนื่องจากเราเป็ นผู้ให้ บริ การทังทางด้
้
านเว็บไซต์ ,งานออกแบบ,
งานกราฟิ กดีไซน์ต่าง ๆ
5. แจ้ งรายละเอียดของข้ อมูลลักษณะบริ การหรื อสินค้ าของทางบริ ษัทที่ทาเดินการอยู่ หากมีบริ การ
หรื อสินค้ าหลากหลายประเภท จงอธิบายแยกแต่ละชนิดสินค้ าและบริ การ โดยข้ อมูลเอกสารที่สง่
มาควรเป็ นรูปแบบ Microsoft Word หรื อ ไฟล์ที่สามารถทาการคัดลอกเนื ้อหาได้
6. แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ผา่ นมาของบริ ษัท อธิบายข้ อมูลของแต่ละผลงานโดยข้ อมูลเอกสารที่
ส่งมาควรเป็ นรูปแบบ Microsoft Word หรื อ ไฟล์ที่สามารถทาการคัดลอกเนื ้อหาได้ พร้ อมทังใส่
้
ภาพประกอบ (กรุณาแนบไฟล์ภาพประกอบที่มีความละเอียดสูงตังแต่
้ 1,500 pixel ขึ ้นไป มาใน
แฟ้มแยกมาให้ ต่างหาก)
7. แจ้ งข้ อมูลรายชื่อหรือรวบรวมส่งรูปภาพโลโก้ บริ ษัทในเครื อ,ดีลเลอร์ (Dealer), หุ้นส่วน (Partner)
หรื อพันธมิตรของบริษัท (ถ้ ามี)
8. ระบุโทนสีและรูปแบบที่ต้องการ สามารถสอบถามธีมตัวอย่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากในเว็บไซต์ได้
จากเจ้ าหน้ าที่
9. ในการทาออกแบบโปรไฟล์บริษัท Company Profile การประเมินราคาจาเป็ นต้ องมีข้อมูลเบื ้องต้ น
เช่น ข้ อมูลบริษัท ,โลโก้ ,รูปภาพและภาพถ่าย จานวนหน้ าโปรไฟล์บริ ษัท ข้ อมูลสินค้ าต่างๆ และ
อื่นๆที่ต้องการ ไฟล์เอกสารควรเป็ นรู ปแบบ Microsoft word, รู ปภาพควรเป็ นนามสกุล jpg, png ,
gif, ไฟล์โลโก้ เป็ นนามสกุล .Ai
10. หากทางบริษัทได้ รับข้ อมูลและประเมิณแล้ วได้ รบั ข้ อมูลไม่ตรงตามรายละเอียดแพ็คเกจการ
ออกแบบตามจานวนหน้ าและราคาที่ระบุไว้ จะอาจจะมีการแจ้ งค่าใช้ จา่ ยที่เหมาะสมไปให้ ทาง
ลูกค้ าทราบอีกครัง้

➢ ราคาค่าออกแบบเพิ่มเติมซึง่ ไม่รวมในแพ็คเกจออกแบบโปรไฟล์บริ ษัท
➢ 1. ค่าบริการออกแบบโลโก้ ใหม่ ราคา 2,500 - 4,500 บาท
➢ 2. ค่าบริการดราฟท์โลโก้ ( โลโก้ ตามรู ปแบบเดิมต้ องการไฟล์ต้นฉบับ .Ai ) ราคา 2,000 4,500 บาท
➢ 3. ค่าบริการออกแบบแผนผังองค์กร Organization Chart, กราฟแสดงสถิติ, แผนที่, ภาพ
Infographic
และอื่นๆ ราคา 3,000 - 5,500 บาท
➢ 4. ค่าบริการออกแบบนามบัตร 1 แบบ, 3 รายชื่อ ราคา 2,800 บาท
หมายเหตุ: เรทราคาค่าบริการต่อการออกแบบ 1 แบบเท่านัน้ สามารถปรับแก้ ไขได้ สงู สุด 3 ครัง้

❖ ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร
✓ ลูกค้ าทาการชาระเงินค่าออกแบบงวดแรก 50% และแจ้ งส่งหลักฐานการชาระเงิน, โอนเงินให้ ทางบริ ษัททราบ
✓ ลูกค้ าส่งข้ อมูลสาหรับการออกแบบตามหัวข้ อในเอกสารเงื่อนไขการออกแบบโปรไฟล์บริ ษัท ภายในระยะเวลา
15 วัน ทางอีเมล์ info@bionic.co.th เท่านั ้น
✓ เมื่อบริ ษัทรับข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วจะเข้ าคิวงานดาเนินการออกแบบวาง Layout ใช้ ระยะเวลาดาเนินการ 7-14 วัน
ทาการ ระยะเวลาขึ ้นอยู่กบั จานวนหน้ าออกแบบตามแต่ละแพ็คเกจ (โดยนับจากวันที่ลกู ค้ าส่งข้ อมูลครบถ้ วน
แล้ วเท่านั ้น)
✓ บริ ษัทส่งไฟล์งานออกแบบ ไฟล์ PDF ให้ ลกู ค้ าทางอีเมล์ ภายใน 7-14 วันทาการ (ระยะเวลาขึ ้นอยู่กบั จานวน
หน้ าออกแบบตามแต่ละแพ็คเกจ (โดยนับจากวันที่ลกู ค้ าส่งข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วเท่านั ้น)
✓ ลูกค้ าตรวจงานโดยละเอียดทั ้งในส่วนของเนื ้อหาข้ อมูล, ตัวอักษร, การสะกดคาต่างๆ และหากมีความประสงค์
ต้ องการแก้ ไข ต้ องแจ้ งแก้ ไขภายใน 3 วันทาการ หรื อในวันที่ระบุในอีเมล์ส่งงาน โดยมีขั ้นตอนดังนี ้
✓ ขั ้นตอนการแจ้ งข้ อมูลสาหรับการแก้ ไข
1. ระบุหน้ า,ตาแหน่ง,จุดที่ต้องการแก้ ไข พร้ อมรายละเอียด (โดยลูกค้ าสามารถปริ น้ ออกมาแล้ วระบุเขียน
รายละเอียดลงตาแหน่งที่ต้องการแก้ ไขแล้ วสแกนไฟล์หรื อถ่ายรูปเอกสารแนบส่งมา)
2. หากต้ องการแก้ ไขส่วนเนื ้อหาข้ อความให้ แจ้ งรายละเอียดลงในไฟล์เอกสาร MS Word
3. หากต้ องการแก้ ไขส่วนของรูปภาพให้ แนบรูปภาพ (ไฟล์รูปภาพต้ นฉบับ) • กรุณาอย่าส่งภาพที่จะใช้ มาให้
เราโดยการใส่ภาพลงในไฟล์ Microsoft Word , Excel, PowerPoint หรื อ PDF เพราะจะทาให้ ภาพเบลอและ
แตก และแยกแต่ละหมวดหมู่ พร้ อมระบุรายละเอียด,ตาแหน่งหรื อจุดที่ต้องการให้ ใส่รูปภาพ
4. การแจ้ งแก้ ไขต้ องรวบรวมข้ อมูลเอกสารและรูปภาพส่งมาเสร็ จสิ ้นทั ้งหมดในคราวเดียวกัน หากทางบริ ษัท
ฯได้ แจ้ งกาหนดการวันส่งงานให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หากทางลูกค้ าได้ ส่งข้ อมูลหรื อแจ้ งแก้ ไขมาหลัง
จากนั ้นจะยกยอดข้ อมูลเป็ นการแจ้ งแก้ ไขในคราวต่อไป
5. การส่งข้ อมูลรายละเอียดและรูปภาพที่ต้องการแก้ ไข ต้ องส่งมาที่ อีเมล์ info@bionic.co.th เท่านั ้น
✓ ลูกค้ าสามารถแจ้ งแก้ ไขได้ สงู สุด 3 ครัง้ และจะต้ องแจ้ งจุดที่ต้องการแก้ ไขภายใน 3 วันทาการ หรื อในวันที่ระบุใน
อีเมล์ส่งงาน หากไม่มีการแจ้ งกลับมาภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าได้ ออกแบบตามที่ลกู ค้ าได้ กาหนดไว้
แล้ ว
✓ หากลูกค้ าต้ องการแก้ ไขหลังจากพ้ นกาหนดระยะเวลา 10 วันทาการแล้ วหรื อหลังจากแก้ ไขครบตามจานวนครัง้ ที่
กาหนดแล้ ว จะมีคา่ ดาเนินการแก้ ไขครัง้ ละ 1,500 -3,000 บาทต่อครั ง้ ต่อหน้ า ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณและข้ อมูลนั ้นๆ
✓ ทางบริ ษัทจะส่งเอกสารเรี ยกเก็บเงินหรื อใบแจ้ งหนี ้ให้ ทางลูกค้ าพร้ อมกับการส่งงานแก้ ไขครัง้ ล่าสุด ดังนั ้นลูกค้ า
จะมีระยะเวลาการชาระเงินงวดสุดท้ ายภายใน 7 วัน หากเกินกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ลูกค้ าจะต้ องจ่ายค่าปรับ
5% ต่อเดือนจนกว่าจะได้ รับชาระหนี ้หรื อมีข้อตกลงเป็ นอย่างอื่น
ทางบริ ษัทส่งมอบไฟล์งานต้ นฉบับทั ้ให้ แก่ลกู ค้ าทางอีเมล์ภายในระยะเวลา 1-3 วันทาการ
✓ เมื่อลูกค้ าได้ รับไฟล์ต้นฉบับงานออกแบบแล้ ว ต้ องทาการดาวน์โหลดเก็บไว้ ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเก็บรักษา
ไฟล์ต้นฉบับด้ วยตนเองเป็ นอย่างดี
✓ หากลูกค้ าทาไฟล์ต้นฉบับงานออกแบบสูญหายและต้ องการขอไฟล์ต้นฉบับใหม่จากทางบริ ษัทฯในภายหลังจะมี
ค่าดาเนินการ 1,000 – 2,000 บาทต่อครัง้

ข้ อควรทรำบในกำรออกแบบ
• การบริ การออกแบบไม่ครอบคลุมการสร้ างและตัดต่อภาพเวกเตอร์ แผนที่ และโลโก้
• การบริ การออกแบบไม่ครอบคลุมการคิดเนื ้อหาและตรวจสอบความถูกต้ องของตัวหนังสือ เนื ้อหาทั ้งหมดในงานอาร์ ต
เวิรค์จะเป็ นความรับผิดชอบของทางฝั่ งลูกค้ า ซึง่ จะถูกระบุไว้ ในเงื่อนไขและข้ อตกลงการออกแบบ ตัวหนังสือจะต้ องถูกส่ง
มาให้ เราในไฟล์ตระกูลใดตระกูลหนึ่งต่อไปนี ้เท่านั ้น: Microsoft Word , Excel หรื อ PowerPoint เราขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่รับไฟล์เนื ้อหาที่ส่งมาเป็ นภาพหรื อ PDF
• หากลูกค้ ามีรูปภาพหรื อกราฟิ กที่ต้องการให้ เราใช้ ลูกค้ าจาเป็ นต้ องให้ รูปภาพหรื อกราฟิ กนั ้นๆ กับเราผ่าน อีเมล์
info@bionic.co.th
• กรุณาอย่าส่งภาพที่จะใช้ มาให้ เราโดยการใส่ภาพลงในไฟล์ Microsoft Word , Excel, PowerPoint หรื อ PDF เพราะ
จะทาให้ ภาพเบลอและแตก
• ลูกค้ าจะทราบวันส่งงานออกแบบหลังจากลูกค้ าได้ ตรวจสอบ อนุมัติ และอัพโหลดงานดีไซน์
• การบริ การออกแบบไม่ครอบคลุมการตัดต่อภาพ
• ทางบริ ษัทจะส่ง 1 ดีไซน์ไปให้ ลกู ค้ าทางอีเมล์ในครัง้ แรก พร้ อมกับการแก้ ไขฟรี สงู สุด 3 ครัง้
• การแก้ ไขงานครัง้ ต่อๆไปจะมีคา่ ใช้ จ่าย 1,500 -3,000 บาทต่อครัง้ ต่อหน้ า ขึ ้นอยู่กบั รายละเอียดข้ อมูลการแก้ ไข
• โลโก้ ควรถูกเซฟมาเป็ นไฟล์ Ai (Adobe Illustrator) หรื อภาพที่มีความคมชัดสูง (300 dpi ขึ ้นไป)
• หากคุณมีตวั อย่างไฟล์สาหรับเราหรื ออยากจะให้ คาอธิบายเพิ่มเติม คุณสามารถส่งสิ่งเหล่านั ้น พร้ อมกับเลขออเดอร์
ของคุณมาได้ ที่อีเมล์ info@bionic.co.th

❖ กำรหักภำษีค่ำบริกำร หรื อ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
➢ ยอดชาระ ที่มีจานวนเงินตั ้งแต่ 1,000 บาทขึ ้นไป สาหรับนิตบิ ุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนของ
(ค่าบริ การ) 3%
➢ ในนาม บริ ษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด สานักงานใหญ่ เลขที่ 555/14 หมู่11 ตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0505558011446
** สาคัญมาก ** ต้ องทาการส่งหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายมาทางที่อยู่ของบริ ษัท
➢ กรณีเลือกชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตจะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
➢ บริ ษัทจะจัดส่งใบเสร็ จรับเงินให้ เมื่อ ได้ รับหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (ต้ นฉบับ) จากท่านแล้ วเท่านั ้น

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 555/14 หมู่11 ต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0505558011446

