
 

เงื$อนไขข้อตกลงและรายละเอียด 

การออกแบบโปรไฟล์ธุรกจิ 

บริษัท ไบโอนิค เน็ตเวร์ิค โซลูชั$น จาํกัด 

 

เงื%อนไข และ ข้อตกลง 

     คาํนิยาม      การออกแบบโปรไฟล์ คือ การออกแบบโดยที4เอาข้อมลูเกี4ยวกบับริษัทของ
ลกูค้ามาจดัเรียงวางข้อมลูเนื Aอหา,วาง Layout รูปภาพ,ออกแบบตกแตง่กราฟิกให้เป็นลกัษณะ
การวางเรียงลําดบัรูปเลม่ เป็นไฟล์ออกแบบสําหรับใช้ในงานพิมพ์ได้ ซึ4งไฟล์ต้นฉบบัออกแบบเป็น 
.Ai พร้อมใช้กบังานสิ4งพิมพ์ตา่ง ๆ ซึ4งข้อมลูทั Aงหมดลกูค้าเป็นผู้ นําสง่แก่แก่ทางบริษัทฯ คือ ข้อมลู
รายละเอียดด้านเนื Aอหาและรูปภาพประกอบตา่ง ๆ โดย 
v ทางบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการออกแบบด้านรูปแบบดีไซน์ รูปลกัษณ์ของโปรไฟล์บริษัทของทา่น

จากข้อมลูและรูปภาพที4ทางลกูค้าจดัสง่มาให้เทา่นั Aน ไมมี่การดดัแปลงตอ่เติมข้อมลูอื4นใดที4
นอกเหนือ ไมเ่กี4ยวข้องจากข้อมลูที4ได้รับจากลกูค้าเพื4อปอ้งกนัการละเมิดลขิสทิธิ_ทาง พรบ.
คอมพิวเตอร์ 

v รายละเอียด ข้อมลู เนื Aอหา รูปภาพ เกี4ยวกบัการออกแบบโปรไฟล์บริษัท ทางลกูค้าจะต้องเป็น
ผู้ ดําเนินการจดัเตรียมเรียบเรียงลําดบัข้อความตา่ง ๆทั Aงหมดให้พร้อมสมบรูณ์ เช็คการสะกด
คําให้ถกูต้อง ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบกราฟิกตกแตง่หน้าเพจให้โดยไมมี่การคิดเนื Aอหาหรือ
ถ้อยคําเพิ4มเติมอื4นใด และไมส่ามารถออกแบบให้ก่อนโดยไมมี่ข้อมลูครบถ้วนจากทางลกูค้า 

v ลกูค้าควรรวบรวมและจดัสง่ข้อมลูมาในคราวเดียวกนั โดยแยกชื4อและหวัข้ออยา่งชดัเจนใน
อีเมล์เดียวกนัเพื4อสง่ตอ่ข้อมลูสูก่ารดําเนินการออกแบบตา่ง ๆ ให้ถกูต้องและครบถ้วน  

v บริษัทจะทําการออกแบบ และวาง Layout สําหรับออกแบบโปรไฟล์บริษัท Company Profile 
นั Aน ๆตามธีมหรือรูปแบบที4ลกูค้าเลือกไว้แล้ว j แบบ และอาจจะมีการปรับแตง่ ลด เพิ4มงาน
ดีไซน์ตามความเหมาะสม 

v ทางบริษัทฯจะดําเนินการสง่ไฟล์งานออกแบบครั Aงแรกให้ทางอีเมล์เพื4อให้ทางลกูค้าตรวจเช็ค
รายละเอียดได้ทกุหน้าพร้อมกนั ภายใน 7-14 วนัทําการของบริษัท และระยะเวลาการแก้ไขแต่
ละครั Aงใช้เวลาดําเนินการ p-jq วนัทําการของบริษัท (ซึ4งนบัจากวนัที4ลกูค้าสง่ข้อมลูครบถ้วน
แล้วเทา่นั Aน) 

v เมื4อได้รับอีเมล์ไฟล์งานออกแบบในแตล่ะครั Aง ลกูค้าจําเป็นต้องตรวจเช็คข้อมลุรายละเอียดทกุ
หน้า ทั Aงเนื Aอหา ตวัสะกด ลําดบั ตําแหน่ง รูปภาพ หากมีความประสงค์ที4จะปรับแก้ไขงาน
ออกแบบโดยจะต้องอยูใ่นขอบเขตโครงสร้างเดิม ต้องแจ้งแก้ไขโดยระบจุดุ,รายการ และ
รายละเอียดข้อมลูที4ต้องการแก้ไขตอบกลบัมาทางอีเมล์สง่งานนั Aน ภายในระยะเวลาที4กําหนด 
(ภายใน 3-7 วนัทําการ ขึ Aนอยูก่บัจํานวนหน้าแพ็คเกจออกแบบ)  
 
 



 

v ทางบริษัทจดัสง่ไฟล์งานออกแบบ .PDF หรือ .PNG ให้ลกูค้าทางอีเมล์ เพื4อตรวจสอบและ
ปรับแก้ไขให้เสร็จสมบรูณ์ก่อนสง่งานจริง ลกูค้าสามารถแจ้งแก้ไขได้สงูสดุ p ครั Aง แตล่ะครั Aง
แจ้งกลบัมาภายใน 3-7 วนัทําการ ขึ Aนอยูก่บัจํานวนหน้าแพ็คเกจออกแบบ ยืดหยุน่ได้สงูสดุ 15 
วนัทําการของบริษัทแล้วแตก่รณี หากไมมี่การแจ้งกลบัภายในระยะเวลาดงักลา่วทางบริษัทจะ
ถือวา่ได้ออกแบบตรงตามที4ลกูค้าได้กําหนดและยอมรับการออกแบบนั Aนแล้ว  ดงันั Aนหาก
ลกูค้าต้องการแก้ไขหลงัจากพ้นกําหนดระยะเวลา 15 วนัทําการแล้ว หรือหลงัจากแก้ไขครบ
ตามจํานวนครั Aงที4กําหนดแล้ว จะมีคา่ดําเนินการแก้ไข 3,500 – 5,000 บาท ตอ่ครั Aงตอ่หน้า 
การประเมิณราคาขึ Aนอยูก่บัปริมาณเนื Aอหา รายละเอียดของข้อมลูการแก้ไขในครั Aงนั Aนๆ  

v ทางลกูค้าจะได้รับไฟล์งานต้นฉบบัทั Aงหมด ( .AI ) หลงัจากตรวจสอบงานและชําระเงินครบ
ตามจํานวนเป็นที4เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทฯจะสง่ไฟล์งานต้นฉบบั .Zip รวมให้แก่ลกูค้า
ทางอีเมล์ภายในระยะเวลา 1-3 วนัทําการ หมายเหต:ุ ลกูค้าได้รับไฟล์ต้นฉบบัแล้วต้องดาวน์
โหลดไว้ที4เครื4องคอมพิวเตอร์ของตนเองและเก็บรักษาไฟล์ต้นฉบบัด้วยตนเองเป็นอยา่งดี หาก
ต้องการขอไฟล์จากทางบริษัทฯในภายหลงัจะมีคา่ดําเนินการ �,�qq บาทตอ่ครั Aง 

v สว่นขั Aนตอนการพิมพ์ ระยะเวลาการพิมพ์งานจะอยูร่ะหวา่ง �q-�q วนัทําการ ทั Aงนี Aระยะเวลา
จะขั Aนอยูก่บัคิวงานพิมพ์ ณ ชว่งเวลานั Aนๆ 

 

 

1. แจ้งข้อมลูเกี4ยวกบับริษัทและธรุกิจของทา่น โดยข้อมลูเอกสารที4สง่มาควรเป็นรูปแบบ Microsoft 
Word หรือ ไฟล์ที4สามารถทําการคดัลอกเนื Aอหาได้ 
1.1 ประวติัความเป็นมาของบริษัท หรือ แนวคิดในการจดัตั Aง และ ดําเนินการธรุกิจของบริษัท 
1.2  ที4ตั Aงและข้อมลูการติดตอ่ 
1.3  แผนที4ตั Aงของบริษัท 

2. ไฟล์โลโก้บริษัท จะต้องแสดงโลโก้ของบริษัทให้ตรงตามเวบ็ไซต์หรือตามเอกสารจดทะเบียนบริษัท 

ลกูค้าต้องทําการสง่ แนะนําสง่ หากเป็นไฟล์ประเภทอื4นๆจะไมส่ามารถ

ปรับเปลี4ยนแก้ไขเกี4ยวกบัโลโก้ของลกูค้าได้ 

3. รูปภาพที4ใช้ในการออกแบบโปรไฟล์ ควรจะมีความละเอียดสงูตั Aงแต ่ ความ

ละเอียดภาพจะมีผลตอ่การแสดงผลงานการออกแบบโปรไฟล์บริษัทและการพิมพ์เลม่ 
3.1 รูปถ่ายเกี4ยวกบับริษัท เช่น รูปออฟฟิศ, ตกึอาคารสํางาน 
p.� รูปถ่ายผู้บริหารหรือพนกังาน 
3.3 รูปภาพผลงานที4ผา่นมา แยกโฟลเดอร์แตล่ะโปรเจค 

4. เวบ็ไซต์บริษัท แจ้งที4อยูเ่วบ็ไซต์ของบริษัท หากทา่นยงัไมมี่เวบ็ไซต์ สามารถติดตอ่สอบถาม
คา่บริการจดัทําเวบ็ไซต์กบัทาง Bionic ได้ เนื4องจากเราเป็นผู้ให้บริการทั Aงทางด้านเวบ็ไซต์,งาน
ออกแบบ,งานกราฟิกดีไซน์  

5. แจ้งรายละเอียดการดําเนินการโดยแจ้งข้อมลูประเภทลกัษณะบริการ หรือสนิค้าของทางบริษัท 
หากมีบริการหรือสนิค้าหลากหลายประเภท จงอธิบายแยกแตล่ะชนิดสนิค้าและบริการ โดยข้อมลู
เอกสารที4สง่มาควรเป็นรูปแบบ Microsoft Word หรือ ไฟล์ที4สามารถทําการคดัลอกเนื Aอหาได้ 



 

6. แจ้งข้อมลูเกี4ยวกบัผลงานที4ผา่นมาของบริษัท อธิบายข้อมลูของแตล่ะผลงานโดยข้อมลูเอกสารที4
สง่มาควรเป็นรูปแบบ Microsoft Word หรือ ไฟล์ที4สามารถทําการคดัลอกเนื Aอหาได้ พร้อมทั Aงใส่

ภาพประกอบ (กรุณาแนบไฟล์ภาพประกอบที4มีความละเอียดสงูตั Aงแต ่1,500 pixel ขึ Aนไป มาใน

แฟม้แยกมาให้ตา่งหาก)  
7. แจ้งข้อมลูรายชื4อหรือรวบรวมสง่รูปภาพโลโก้บริษัทในเครือ,ดีลเลอร์ (Dealer), หุ้นสว่น (Partner) 

หรือพนัธมิตรของบริษัท (ถ้ามี) 
8. ระบโุทนสีและรูปแบบที4ต้องการเพียง j แบบ  
9. ในการออกแบบโปรไฟล์บริษัท Company Profile การประเมินราคาจําเป็นต้องมีข้อมลูเบื Aองต้น 

เช่น ข้อมลูบริษัท ,โลโก้ ,รูปภาพและภาพถ่าย จํานวนหน้าโปรไฟล์บริษัท ข้อมลูสนิค้าตา่ง ๆ และ 
ข้อมลูอื4น ๆ ที4ต้องการใสใ่นเนื Aอหา ซึ4งไฟล์เอกสารควรเป็นรูปแบบ Microsoft words, รูปภาพควร
เป็นนามสกลุ jpg, png , gif, ไฟล์โลโก้เป็นนามสกลุ .Ai  

10. หากทางบริษัทได้รับข้อมลูจากทางลกูค้าเรียบร้อยแล้ว พบวา่มีรายการออกแบบเพิ4มเติมนอกเหนือ
แพ็คเกจ, การให้เนื Aอหาข้อมลูไมเ่พียงพอ หรือ เนื Aอหามากเกินไปกบัจํานวนหน้าแพ็คเกจการ
ออกแบบ ทาง Bionic จะดําเนินการแจ้งให้ทางลกูค้าทราบ ทั Aงนี Aอาจจะมีคา่ใช้จ่ายเพิ4มเติม
นอกเหนือจากราคาแพ็คเกจที4ระบไุว้ 

Ø ราคาคา่ออกแบบเพิ4มเตมิซึ4งไมร่วมในแพค็เกจออกแบบโปรไฟลบ์ริษทั 

Ø  1. คา่บริการออกแบบโลโก้ใหม่ ราคา p,500 - 5,500 บาท 

Ø 2. คา่บริการดราฟท์โลโก้ ( โลโก้ตามรูปแบบเดมิต้องการไฟลต้์นฉบบั .Ai )  ราคา �,000 - 

4,500 บาท 

Ø 3. คา่บริการออกแบบแผนผงัองค์กร Organization Chart, กราฟแสดงสถติ,ิ แผนที4, ภาพ 

Infographic และอื4นๆ  ราคา p,000 - 5,500 บาท 

Ø 4. คา่บริการออกแบบนามบตัร j แบบ, p รายชื4อ  ราคา �,�qq บาท 

หมายเหต:ุ เรทราคาคา่บริการ ตอ่การออกแบบ 1 แบบเทา่นั Aน สามารถปรับแก้ไขได้สงูสดุ 3 ครั Aง  

11. ลกูค้าต้องดาํเนนิการแจ้งข้อมลูออกแบบทกุประเภทภายในระยะเวลา �q วนั นบัจากวนัที4ชาํระเงนิ 

12. ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ_ไมส่ามารถแลกเปลี4ยน, ยกเลกิ หรือ คนืเงนิได้ทกุกรณี 

 

 

v ขั 7นตอนการดาํเนินการ 

 
ü ลกูค้าทําการชําระเงินคา่ออกแบบ และแจ้งสง่หลกัฐานการชําระเงินให้ทางบริษัทฯทราบ 
ü ลกูค้าสง่ข้อมลูสําหรับการออกแบบตามหวัข้อในเอกสาร เงื4อนไขการออกแบบโปรไฟล์บริษัท 

ภายในระยะเวลา �q วนั นบัจากวนัที4ทําการชําระเงิน และต้องจดัสง่ข้อมลูทั Aงหมดมาทางอีเมล์ 
info@bionic.co.th เทา่นั Aน  

ü เมื4อบริษัทรับข้อมลูครบถ้วนแล้วจะเข้าคิวงานดําเนินการออกแบบวาง Layout ใช้ระยะเวลา
ดําเนินการ �-j� วนัทําการ ระยะเวลาขึ Aนอยูก่บัจํานวนหน้าออกแบบตามแตล่ะแพ็คเกจ (โดยนบั
จากวนัที4ลกูค้าสง่ข้อมลูครบถ้วนแล้วเทา่นั Aน) 



 

ü บริษัทสง่ไฟล์งานออกแบบ ไฟล์ PDF หรือ PNG ให้ลกูค้าทางอีเมล์ ภายใน �-j� วนัทําการ 
(ระยะเวลาขึ Aนอยูก่บัจํานวนหน้าออกแบบตามแตล่ะแพ็คเกจ (โดยนบัจากวนัที4ลกูค้าสง่ข้อมลู
ครบถ้วนแล้วเทา่นั Aน) **หมายเหต:ุ ไฟล์ต้นฉบบั .AI จะจดัสง่ให้ก็ตอ่เมื4อ ลกูค้าได้ยอมรับและไมมี่
รายการแก้ไข ต้องการสิ Aนสดุการดําเนินการออกแบบตามเงื4อนไขที4ระบเุรียบร้อยแล้วเทา่นั Aน หาก
ทางลกูค้าร้องขอไฟล์ต้นฉบบัก่อนกําหนด ทางบริษัทจะถือวา่ลกูค้าได้ยอมรับข้อตกลงและถือเป็น
การสิ Aนสดุการออกแบบในครั Aงนี Aโดยสมบรูณ์เป็นที4เรียบร้อยแล้ว ** 

ü ลกูค้าตรวจงานโดยละเอียดทั Aงในสว่นของเนื Aอหาข้อมลู, ตวัอกัษร, การสะกดคําตา่งๆ และหากมี
ความประสงค์ต้องการแก้ไข สามารถแจ้งแก้ไขภายใน p-� วนัทําการ หรือ ในวนัที4ระบใุนอีเมล์สง่
งาน โดยมีขั Aนตอนดงันี A 
 
ขั 7นตอนการแจ้งข้อมูลสาํหรับการแก้ไข 

     1. ระบหุน้า,ตําแหน่ง,จดุที4ต้องการแก้ไข พร้อมรายละเอียด (โดยลกูค้าสามารถปริ Aนออก

มาแล้วระบเุขียนรายละเอียดลงตําแหน่งที4ต้องการแก้ไขแล้วสแกนไฟล์หรือถ่ายรูปเอกสารแนบ

สง่กลบัมาทางอีเมล์) 

     2. หากต้องการแก้ไขสว่นเนื Aอหา ข้อความตา่ง ๆ ให้แจ้งรายละเอียดลงในไฟล์เอกสาร MS 

Word 

     3. หากต้องการแก้ไขสว่นของรูปภาพให้แนบรูปภาพ (ไฟล์รูปภาพต้นฉบบั) • กรุณาอยา่สง่

ภาพที4จะใช้มาให้เราโดยการใสภ่าพลงในไฟล์ Microsoft Word , Excel, PowerPoint หรือ PDF 

เพราะจะทําให้ภาพเบลอและแตก และควรแยกโฟลเดอร์รูปภาพแตล่ะหมวดหมู ่พร้อมระบุ

รายละเอียด, ตําแหน่ง หรือ จดุที4ต้องการให้ใสรู่ปภาพนั Aน ๆ 

     4. การแจ้งแก้ไขต้องรวบรวมข้อมลูเอกสารเนื Aอหา และ รูปภาพ โดยทําการสง่มาให้ครบถ้วน

ทั Aงหมดในคราวเดียวกนั ทั Aงนี Aหากทางบริษัทฯได้แจ้งกําหนดการนดัหมายวนัสง่งานให้ลกูค้าทราบ

เป็นที4เรียบร้อยแล้ว ลกูค้าได้มีสง่ข้อมลูหรือแจ้งแก้ไขมาหลงัจากนั Aนจะยกยอดข้อมลูเป็นการแจ้ง

แก้ไขในคราวตอ่ไป หากเป็นการแก้ไขครบตามเงื4อนไขจํานวนครั Aงการแก้ไขฟรีแล้ว จะมีคา่ใช้จา่ย

เพิ4มเติมในแตล่ะครั Aง 

    5. การสง่ข้อมลูรายละเอียดและรูปภาพที4ต้องการแก้ไข ต้องสง่มาที4 

อีเมล์ info@bionic.co.th เทา่นั Aน 

ü ลกูค้าสามารถแจ้งแก้ไขได้สงูสดุ p ครั Aง และจะต้องแจ้งจดุที4ต้องการแก้ไขภายใน p-� วนัทําการ 
หรือ ในวนัที4ระบใุนอีเมล์สง่งาน หากไมมี่การแจ้งกลบัมาภายในระยะเวลาดงักลา่วจะถือวา่ทาง
ลกูค้าได้ยอมรับงานออกแบบเป็นที4เรียบร้อยแล้ว และทางบริษัทจะดําเนินการสูข่ั Aนตอนถดัไป  

ü หากลกูค้าต้องการแก้ไขหลงัจากที4เลยระยะเวลาที4กําหนดแล้ว หรือหลงัจากแก้ไขครบตามจํานวน
แก้ไขฟรี pครั Aงแล้ว จะมีคา่บริการดําเนินการแก้ไขตอ่ครั Aงตอ่หน้า ขึ Aนอยูก่บัปริมาณและข้อมลู 
เนื Aอหา  

ü กรณีลกูค้าชําระเฉพาะคา่มดัจําก่อนเริ4มงาน ทางบริษัทจะสง่เอกสารเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี Aให้
ทางลกูค้าพร้อมกบัการสง่งานแก้ไขครั Aงลา่สดุ ลกูค้าสามารถตรวจสอบรายการและทําการชําระ



 

เงินงวดสดุท้ายภายใน � วนั หากเกินกําหนดเวลาที4กําหนดไว้จะมีจ่ายใช้จ่ายในสว่นของ คา่ปรับ 
5% ตอ่เดือน จนกวา่จะได้รับชําระหนี Aหรือมีข้อตกลงเป็นอยา่งอื4น 

 
ü กรณีลกูค้าที4ได้ทําการชําระเงินเตม็จํานวน ทางบริษัทจะสง่มอบไฟล์งานต้นฉบบั .AI ให้แก่ลกูค้า

ทางอีเมล์ภายในระยะเวลา j-p วนัทําการ 
ü เมื4อลกูค้าได้รับไฟล์ต้นฉบบั .Zip งานออกแบบแล้ว ต้องทําการดาวน์โหลดทกุไฟล์เก็บไว้ที4เครื4อง

คอมพิวเตอร์ภายในระยะเวลา j� วนั และ เก็บรักษาไฟล์ต้นฉบบัด้วยตนเองเป็นอยา่งดี  
ü หากลกูค้าทําไฟล์ต้นฉบบังานออกแบบสญูหายและต้องการขอไฟล์ต้นฉบบัใหมจ่ากทางบริษัทฯใน

ภายหลงั จะมีคา่บริการในการดําเนินการ �,�qq บาท ตอ่ครั Aง 
 
 

** ข้อควรทราบในการออกแบบ** 
 

• การบริการออกแบบไมค่รอบคลมุการสร้างและตดัตอ่รูปภาพ ภาพเวกเตอร์ แผนที4 และ โลโก้ 
• การบริการออกแบบไมค่รอบคลมุการคิดเนื Aอหาและตรวจสอบความถกูต้องของตวัหนงัสือ เนื Aอหา
ทั Aงหมดในงานอาร์ตเวิรค์จะเป็นความรับผิดชอบของทางฝั4งลกูค้า ซึ4งจะถกูระบไุว้ในเงื4อนไขและข้อตกลง
การออกแบบ ตวัหนงัสือจะต้องถกูสง่มาให้เราในไฟล์ตระกลูใดตระกลูหนึ4งตอ่ไปนี Aเทา่นั Aน:  Microsoft 
Word , Excel หรือ PowerPoint เราขอสงวนสทิธิ_ในการไมรั่บไฟล์เนื Aอหาที4สง่มาเป็นภาพ หรือ PDF 
• หากลกูค้ามีรูปภาพหรือกราฟิกที4ต้องการให้เราใช้ ลกูค้าจําเป็นต้องให้รูปภาพหรือกราฟิกนั Aนๆ กบัเรา
ผา่น อีเมล์ info@bionic.co.th 
• กรุณาอยา่สง่ภาพที4จะใช้มาให้เราโดยการใสภ่าพลงในไฟล์ Microsoft Word , Excel, PowerPoint 
หรือ PDF เพราะจะทําให้ภาพเบลอและแตก 
• ลกูค้าจะทราบวนัสง่งานออกแบบหลงัจากลกูค้าได้ตรวจสอบ อนมุติั และอพัโหลดงานดีไซน์ 
• การบริการออกแบบไมค่รอบคลมุการตดัตอ่ภาพ 
• ทางบริษัทจะสง่ j ดีไซน์ ไปให้ลกูค้าทางอีเมล์ในครั Aงแรก พร้อมกบัการแก้ไขฟรีสงูสดุ p ครั Aง 
• การแก้ไขงานครั Aงตอ่ๆไปจะมีคา่ใช้จ่าย p,qqq-�,qqq บาท ตอ่ครั Aงตอ่หน้า ขึ Aนอยูก่บัรายละเอียดข้อมลู
การแก้ไข 
• โลโก้ควรถกูเซฟมาเป็นไฟล์ Ai (Adobe Illustrator) หรือภาพที4มีความคมชดัสงู (pqq dpi ขึ Aนไป) 
• หากคณุมีตวัอยา่งไฟล์สําหรับเราหรืออยากจะให้คําอธิบายเพิ4มเติม คณุสามารถสง่สิ4งเหลา่นั Aน พร้อม
กบัเลขออเดอร์ของคณุมาได้ที4อีเมล์ info@bionic.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
v การหกัภาษค่ีาบริการ หรือ ภาษหีกั ณ ที%จ่าย 

 
Ø ยอดชําระ ที4มีจํานวนเงินตั Aงแต ่j,qqq บาทขึ Aนไป สําหรับนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ที4จ่าย ใน

สว่นของ(คา่บริการ) p%  
Ø ในนาม  

บริษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลชูั4น จํากดั  (สํานกังานใหญ่) 
เลขที4 ���/j� หมูj่j ตําบลสนันาเม็ง อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่�q�jq   
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร q�q����qjj���  

** สําคญัมาก **  ต้องทําการสง่หนงัสือรับรองการหกั ภาษี ณ ที4จ่ายมาทางที4อยูข่องบริษัท 
Ø กรณีเลือกชําระเงินด้วยบตัรเครดิตจะไมส่ามารถหกัภาษี ณ ที4จ่าย p% ได้ 
Ø บริษัทจะจดัสง่ใบเสร็จรับเงินให้เมื4อ ได้รับหนงัสือหกัภาษี ณ ที4จ่าย (ต้นฉบบั) จากทา่นแล้วเทา่นั Aน 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 

บริษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลชูั4น จํากดั  

สํานกังานใหญ่ เลขที4 ���/j� หมูj่j ต.สนันาเม็ง  

อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่�q�jq  

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร q�q����qjj���                                                                  

 

 

 


