❖ เงื่อนไข และ ข้ อตกลง
คำนิยำม การออกแบบโปรไฟล์ คือ การเอาข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทของลูกค้ ามาจัดเรี ยงวางข้ อมูลเนื ้อหา,วาง
Layout รูปภาพ,ออกแบบตกแต่งกราฟิ กให้ เป็ นลักษณะการวางเรียงลาดับรูปเล่ม เป็ นไฟล์ออกแบบสาหรับใช้ ในงานพิมพ์
ได้ ซึง่ ไฟล์ต้นฉบับออกแบบเป็ น .Ai พร้ อมใช้ กบั งานสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ซึง่ ข้ อมูลทังหมดต้
้
องมาจากลูกค้ าเองทังข้
้ อมูล
รายละเอียดด้ านเนื ้อหาและรูปภาพประกอบต่างๆ โดย
❖ ทางบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการออกแบบด้ านรูปแบบดีไซน์ รูปลักษณ์ของโปรไฟล์บริ ษัทของท่านจากข้ อมูลและ
รูปภาพที่ทางลูกค้ าจัดส่งมาให้ เท่านัน้ ไม่มีการดัดแปลงต่อเติมข้ อมูลอื่นใดที่น อกเหนือ ไม่เกี่ยวข้ องจาก
ข้ อมูลที่ได้ รับจากลูกค้ าเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง พรบ.คอมพิวเตอร์
❖ รายละเอียด ข้ อมูล เนื ้อหา รูปภาพ เกี่ยวกับการออกแบบโปรไฟล์บริ ษัท ทางลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการ
จัดเตรี ยมเรี ยบเรี ยงลาดับข้ อความต่างๆมาเองทังหมดให้
้
พร้ อมสมบูรณ์ ทางบริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบกราฟิ กตก
แต่งหน้ าเพจให้ เท่านันโดยไม่
้
มกี ารคิดเนื ้อหาหรื อถ้ อยคาเพิ่มเติมอื่นใด และไม่สามารถออกแบบให้ ก่อนโดย
ไม่มีข้อมูลครบถ้ วนจากทางลูกค้ า
❖ ลูกค้ าควรรวบรวมและจัดส่งข้ อมูลมาในคราวเดียวกันโดยแยกชื่อและหัวข้ ออย่างชัดเจนในอีเมล์เดียวกันเพื่อ
ส่งต่อข้ อมูลสูแ่ ผนกต่างๆให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
❖ บริ ษัทจะทาการออกแบบ และวาง Layout สาหรับออกแบบโปรไฟล์บริ ษัท Company Profile นันๆ
้
ตามธีมหรื อรูปแบบที่ลกู ค้ าได้ แจ้ งมา และอาจจะมีการปรับแต่ง ลด เพิ่มงานดีไซน์ตามความเหมาะสม
❖ ทางบริ ษัทฯจะดาเนินการส่งไฟล์ออกแบบครัง้ แรกให้ ทางอีเมล์เพือ่ ให้ ทางลูกค้ าตรวจเช็ครายละเอียดได้ ทกุ
หน้ าพร้ อมกัน ภายใน 7-14 วันทาการของบริ ษัทและระยะเวลาการแก้ ไขแต่ละครัง้ 5-7 วันทาการของบริ ษัท
(ซึง่ นับจากวันที่ลกู ค้ าส่งข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วเท่านัน)
้
❖ เมื่อได้ รับอีเมล์ไฟล์งานออกแบบในแต่ละครัง้ ลูกค้ าจาเป็ นต้ องตรวจเช็ครายละเอียดทุกหน้ า หากมีความ
ประสงค์ที่จะปรับแก้ ไขงานออกแบบโดยอยูใ่ นขอบเขตโครงสร้ างเดิม ต้ องแจ้ งแก้ ไขโดยระบุจดุ ,รายการและ
รายละเอียดข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไขตอบกลับมาทางอีเมล์สง่ งานนันๆ
้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 3
วันทาการ)
❖ ทางบริ ษัทจัดส่งไฟล์งานออกแบบ .PDF ให้ ลกู ค้ าทางอีเมล์เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ ไขให้ เสร็ จสมบูรณ์ก่อน
ส่งงานจริ ง ลูกค้ าสามารถแจ้ งแก้ ไขได้ สงู สุด 3 ครัง้ แต่ละครัง้ แจ้ งกลับมาภายใน 3 วันทาการ ยืดหยุน่ ได้
สูงสุด 10 วันทาการแล้ วแต่กรณี หากไม่มกี ารแจ้ งกลับภายในระยะเวลาดังกล่าวทางบริษัทจะถือว่าได้

ออกแบบตรงตามที่ลกู ค้ าได้ กาหนดและยอมรับการออกแบบแล้ ว ดังนันหากลู
้
กค้ าต้ องการแก้ ไขหลังจาก
พ้ นกาหนดระยะเวลา 10 วันทาการแล้ วหรื อหลังจากแก้ ไขครบตามจานวนครัง้ ทีก่ าหนดแล้ ว จะมีคา่
ดาเนินการแก้ ไขครัง้ ละ 1,500 บาทขึ ้นไป แล้ วแต่ปริ มาณและข้ อมูลนันๆ
้
❖ ทางลูกค้ าจะได้ รับไฟล์งานต้ นฉบับทังหมดหลั
้
งจากตรวจสอบงานและชาระเงินงวดสุดท้ ายเป็ นที่เรียบร้ อย
แล้ วโดยจะส่งไฟล์งานต้ นฉบับให้ แก่ลกู ค้ าทางอีเมล์ภายในระยะเวลา 1-3 วันทาการ
❖ ส่วนขันตอนการพิ
้
มพ์ ระยะเวลาการพิมพ์งานจะอยูร่ ะหว่าง 15-20 วันทาการ แล้ วแต่คิวงานพิมพ์ ณ
ช่วงเวลานันๆ
้

❖ ลูกค้ ำต้ องแจ้ งรำยละเอียดข้ อมูลดังต่ อไปนี ้
1. แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของท่าน โดยข้ อมูลเอกสารที่สง่ มาควรเป็ นรูปแบบ Microsoft Word หรื อ ไฟล์
ที่สามารถทาการคัดลอกเนื ้อหาได้
1.1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท หรื อแนวคิดในการจัดตังบริ
้ ษัท
1.2 ที่ตงและข้
ั้
อมูลการติดต่อ
1.3 แผนที่ตงของบริ
ั้
ษัท
2. ไฟล์โลโก้ บริ ษัท จะต้ องแสดงโลโก้ ของบริ ษัทให้ ตรงตามเว็บไซต์หรื อตามเอกสารจดทะเบียนบริ ษัท ลูกค้ าต้ องทา
การส่ง ไฟล์โลโก้ ต้นฉบับ ..Ai เท่านัน้ หากเป็ นไฟล์ประเภทอื่นๆจะไม่สามารถปรับเปลีย่ นแก้ ไขเกี่ยวกับโลโก้ ของ
ลูกค้ าได้
3. รูปภาพที่ใช้ ในการออกแบบโปรไฟล์ ควรจะมีความละเอียดสูงตังแต่
้ 1,500 pixel ขึ ้นไป ความละเอียดภาพจะมี
ผลต่อการแสดงผลงานการออกแบบโปรไฟล์บริ ษัทและการพิมพ์รูปเล่ม
3.1 รูปถ่ายเกี่ยวกับบริษัท เช่น รูปออฟฟิ ศ, ตึกอาคารสางาน
3.2 รูปถ่ายผู้บริ หารหรื อพนักงาน
3.3 รูปภาพผลงานที่ผา่ นมา แยกโฟลเดอร์ แต่ละโปรเจค
4. เว็บไซต์บริษัท แจ้ งที่อยูเ่ ว็บไซต์ของบริ ษัท หากท่านยังไม่มีเว็บไซต์ สามารถติดต่อสอบถามการจัดทาเว็บไซต์กบั
ทางบริ ษัทเราได้ เนื่องจากเราเป็ นผู้ให้ บริ การทังทางด้
้
านเว็บไซต์ ,งานออกแบบ,งานกราฟิ กดีไซน์ตา่ ง ๆ
5. แจ้ งรายละเอียดของข้ อมูลลักษณะบริ การหรื อสินค้ าของทางบริษัทที่ทาเดินการอยู่ หากมีบริ การหรื อสินค้ า
หลากหลายประเภท จงอธิบายแยกแต่ละชนิดสินค้ าและบริ การ โดยข้ อมูลเอกสารที่สง่ มาควรเป็ นรูปแบบ
Microsoft Word หรื อ ไฟล์ที่สามารถทาการคัดลอกเนื ้อหาได้

6. แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ผา่ นมาของบริ ษัท อธิบายข้ อมูลของแต่ละผลงานโดยข้ อมูลเอกสารที่สง่ มาควรเป็ น
รูปแบบ Microsoft Word หรื อ ไฟล์ที่สามารถทาการคัดลอกเนื ้อหาได้ พร้ อมทังใส่
้ ภาพประกอบ (กรุณาแนบไฟล์
ภาพประกอบที่มีความละเอียดสูงตังแต่
้ 1,500 pixel ขึ ้นไป มาในแฟ้มแยกมาให้ ตา่ งหาก)
7. แจ้ งข้ อมูลรายชื่อหรื อรวบรวมส่งรูปภาพโลโก้ บริ ษัทในเครื อ,ดีลเลอร์ (Dealer), หุ้นส่วน (Partner) หรื อพันธมิตร
ของบริ ษัท (ถ้ ามี)
8. ระบุโทนสีและรูปแบบที่ต้องการ สามารถสอบถามธีมตัวอย่างเพิม่ เติมนอกเหนือจากในเว็บไซต์ได้ จากเจ้ าหน้ าที่
9. ในการทาออกแบบโปรไฟล์บริ ษัท Company Profile การประเมินราคาจาเป็ นต้ องมีข้อมูลเบื ้องต้ น เช่น ข้ อมูล
บริ ษัท ,โลโก้ ,รูปภาพและภาพถ่าย จานวนหน้ าโปรไฟล์บริ ษัท ข้ อมูลสินค้ าต่างๆ และ อื่นๆที่ต้องการ ไฟล์เอกสาร
ควรเป็ นรูปแบบ Microsoft word, รูปภาพควรเป็ นนามสกุล jpg, png , gif, ไฟล์โลโก้ เป็ นนามสกุล .Ai
10. หากทางบริ ษัทได้ รับข้ อมูลและประเมิณแล้ วได้ รับข้ อมูลไม่ตรงตามรายละเอียดแพ็คเกจการออกแบบตามจานวน
หน้ าและราคาที่ระบุไว้ จะอาจจะมีการแจ้ งค่าใช้ จา่ ยทีเ่ หมาะสมไปให้ ทางลูกค้ าทราบอีกครัง้

➢ ราคาค่าออกแบบเพิ่มเติมซึง่ ไม่รวมในแพ็คเกจออกแบบโปรไฟล์บริษัท
➢ 1. ค่าบริ การออกแบบโลโก้ ใหม่ ราคา 1,500-2,500 บาท

➢ 2. ค่าบริ การดราฟท์โลโก้ ( โลโก้ ตามรูปแบบเดิมต้ องการไฟล์ต้นฉบับ .Ai ) ราคา 1,000 - 2,500 บาท
➢ 3. ค่าบริ การออกแบบแผนผังองค์กร Organization Chart, กราฟแสดงสถิติ, แผนที,่ ภาพ Infographic
และอื่นๆ ราคา 2,000 - 3,500 บาท
➢ 4. ค่าบริ การออกแบบนามบัตร 1 แบบ,3 รายชื่อ ราคา 1,800 บาท
หมายเหตุ: เรทราคาค่าบริ การต่อการออกแบบ 1 แบบเท่านัน้ สามารถปรับแก้ ไขได้ สงู สุด 3 ครัง้

❖ ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร
✓ ลูกค้ าทาการชาระเงินค่าออกแบบงวดแรก 50% และแจ้ งส่งหลักฐานการชาระเงิน, โอนเงินให้ ทางบริ ษัททราบ
✓ ลูกค้ าส่งข้ อมูลสาหรับการออกแบบตามหัวข้ อในเอกสารเงื่อนไขการออกแบบโปรไฟล์บริ ษัททางอีเมล์
info@bionic.co.th เท่านัน้
✓ เมื่อบริ ษัทรับข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วจะเข้ าคิวงานดาเนินการออกแบบวาง Layout ใช้ ระยะเวลาดาเนินการ 7-14 วัน
ทาการ (นับจากวันที่ลกู ค้ าส่งข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วเท่านัน)
้
✓ บริ ษัทส่งไฟล์งานออกแบบ ไฟล์ PDF ให้ ลกู ค้ าทางอีเมล์ ภายใน 7-14 วันทาการ (นับจากวันที่ลกู ค้ าส่งข้ อมูล
ครบถ้ วนแล้ วเท่านัน)
้
✓ ลูกค้ าตรวจงานและแจ้ งแก้ ไขภายใน 3 วันทาการ (ถ้ ามี)
✓ ลูกค้ าสามารถแจ้ งแก้ ไขได้ สงู สุด 3 ครัง้ และจะต้ องแจ้ งจุดที่ต้องการแก้ ไขภายใน 10 วันทาการ หากไม่มีการแจ้ ง
กลับมาภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าได้ 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 บาทขึ ้นไป แล้ วแต่ปริ มาณและข้ อมูลนันๆ
้
✓ ทางบริ ษัทจะส่งเอกสารเรียกเก็บเงินหรื อใบแจ้ งหนี ้ให้ ทางลูกค้ ารับทราบ และทาการชาระเงินงวดสุดท้ ายภายใน
ระยะเวลา 7 วันทาการ หากเกินกาหนดเวลาทีก่ าหนดไว้ ลูกค้ าจะต้ องจ่ายค่าปรับวันละ 300 บาท จนกว่าจะ
ได้ รับชาระหนี ้หรื อมีข้อตกลงเป็ นอย่างอื่น
✓ ทางบริ ษัทส่งมอบไฟล์งานต้ นฉบับทัให้
้ 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 บาทต่อครัง้

❖ กำรหักภำษีค่ำบริกำร หรื อ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
➢ ยอดชาระ ที่มีจานวนเงินตังแต่
้ 1,000 บาทขึ ้นไป สาหรับนิติบคุ คลสามารถหักภาษี ณ ที่จา่ ย ในส่วนของ
(ค่าบริการ) 3%
➢ ในนาม บริ ษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด สานักงานใหญ่ เลขที่ 555/14 หมู1่ 1 ตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0505558011446
** สาคัญมาก ** ต้ องทาการส่งหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายมาทางบริษัท
➢ กรณีเลือกชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตจะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จา่ ย 3%
➢ บริ ษัทจะจัดส่งใบเสร็ จรับเงินให้ เมื่อ ได้ รับหนังสือหักภาษี ณ ที่จา่ ย (ต้ นฉบับ) จากท่านแล้ วเท่านัน้

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 555/14 หมู1่ 1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0505558011446

