
 
 
 
 

ทาง บจก.ดีบี ดีไซน ์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ฟอนต์ดีบี ขอชี้แจงรายละเอียดการจ าหนา่ย พร้อมเงื่อนไข  
โดยแบ่งกลุ่มผู้ซื้อและการน าไปใช้งาน ดังนี้ 

 
1. การขายสิทธิ์ในการใช้ ส าหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการออกแบบ 

1.1 ผู้ประกอบการรายใหญ่ (Agency ตัวแทนโฆษณา) (ไม่จ ำกัดจ ำนวนเครื่อง) 
ราคาชุดใดๆ ในราคาชุดละ 53,500 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
 

1.2 ผู้ประกอบการรายย่อย (Graphic Design, Freelance, โรงพิมพ์)  
(1 ชุด/5 เครื่อง เพื่อควำมเป็นธรรม ใช้จ ำนวนเครื่องสะท้อนขนำดองคก์ร) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 1  ชุดละ 5,885 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 2  ชุดละ 5,885 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 3  ชุดละ 5,885 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 4  ชุดละ 5,885 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 5  ชุดละ 5,885 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 6  ชุดละ 5,885 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 7  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 8  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 9  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 10  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 11  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุดที่ 12  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Heavent ชุดละ 5,885 บาท (ราคารวมภาษมีูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Soda  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Moment&Metta  ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB OnUma ชุดละ 3,210 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Futhaira ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษมีูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Yord ชดุละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB ManopNew ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB ChuanPim ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Merit ชดุละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Ecothai ชุดละ 1,070 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Bangkok ชุดละ 2,140 บาท (ราคารวมภาษมีูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Angkana ชุดละ 1,070 บาท (ราคารวมภาษมีูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB LetterPress ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว) 



ราคาจ าหน่ายชุด MN by DB ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Airy ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Manoptica ชุดละ 3,210 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Romanem ชุดละ 3,210 บาท (ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Sumkan Square ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษมีูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Sathorn Now ชุดละ 3,210 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB ComYard Now ชุดละ 3,210 บาท (ราคารวมภาษมีูลคา่เพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB Bodin ชุดละ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
ราคาจ าหน่ายชุด DB AiR Fancy ชุดละ 3,210 บาท (ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 
(ส ำหรับกลุ่มนี้จ ำหนำ่ยทั้งชุด ไม่แยกจ ำหน่ำยเฉพำะฟอนต์) 

  
โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้ 

 - ฟอนต์ประเภท คือ Unicode fonts ใช้งานได้ในโปรแกรม Adobe CS2-CS6, Creative Cloud ที่รันบน
เครื่อง MacOSX และ WinXP ขึ้นไป 
 - สิทธิ์การใช้งานเฉพาะติดตั้งลงเครื่องภายในบรษิัทเท่านั้น ห้ามจ าหน่าย จา่ย แจก แก้ไข ดัดแปลง 
เผยแพรไ่ฟล์ฟอนต์ต่อให้บุคคล / Agency / Supplier ภายนอกโดยเด็ดขาด 

  - ใช้ได้กับทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท าโดยหน่วยงานภายใน (ยกเว้นการน าไปใช้จัดท านิตยสาร, วารสาร 
ที่มีรอบการเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นประจ า ต้องช าระค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม ตามข้อ 2.1 หรือน าไปใชก้ าหนดเป็น Identity  
(Logo, Slogan, Tagline), Package, Application, Signage ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งหมายถึง
การเจาะจงเลือกใช้ฟอนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานประจ าในหลายสือ่หลายโอกาส เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจ า
ง่าย โดยการเจาะจงนั้นอาจจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการบอกกลา่วด้วยวาจาหรือไม่ก็ตาม ต้องช าระ
ค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม ตามข้อ 2.2 หรือ 2.3) 

- การออกแบบเว็บไซต์ ไม่อนญุาตให้ใช้เป็น webfont (CSS@font-face)  
 - ไม่จ ากัดเวลา ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
  
 เงื่อนไขส่วนลด (กรณซีื้อตามขอ้ 1.2) 
 - เมื่อมียอดสั่งซือ้รวมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 5%  
 - เมื่อมียอดสั่งซือ้รวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 10%  
 - เมื่อมียอดสั่งซือ้รวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลด 20% 

• ยอดสั่งซื้อรวมค ำนวณจำกรำคำก่อนบวกภำษมีูลค่ำเพิ่ม 
 

 

1.3 การออกแบบเว็บไซต์ webfont (CSS@font-face)  
ราคาฟอนตล์ะ 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) ต่อการใช้งาน 1 โดเมนหลัก 
*** ยกเว้น DB Heavent, DB Airy จ าหน่ายแยกกลุม่ *** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. การขายสิทธิ์ในการเผยแพร ่ 
2.1 ส าหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการผลิตนิตยสาร, วารสาร  
 2.1 หากต้องการใช้คละฟอนต ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ซ้ า สามารถซื้อยกชุดได้ในราคาตามข้อ 1  
 2.2 หากต้องการเลือกฟอนต์ใดๆ เพื่อใช้เป็นเอกลักษณ์ เป็นมาตรฐานสม่ าเสมอ 
 ราคาจ าหน่ายฟอนตล์ะ 10,700 – 21,400 บาท ต่อ 1 หัวเรื่อง (ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว) 
 โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้  
 - ส าหรับการใช้งานบนเครื่อง MacOSX และ WinXP ขึ้นไป โดยไม่นับจ านวนเครื่อง 
 - ฟอนต์ประเภท คือ Unicode fonts ใช้งานได้ในโปรแกรม Adobe CS2-CS6, Creative Cloud ที่รันบน
เครื่อง MacOSX และ WinXP   
 - สิทธิ์การใช้งานเฉพาะนิตยสารหัวเรื่องนั้นๆ รวมทั้งหนา้โฆษณา ห้ามจ าหนา่ย จา่ย แจก แก้ไข ดัดแปลง 
เผยแพรไ่ฟล์ฟอนต์ต่อให้บุคคล / Agency / Supplier ภายนอกโดยเด็ดขาด 
 - ไมอ่นุญาตให้น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Identity เป็นมาตรฐานสม่ าเสมอ ต้องช าระคา่ลิขสิทธิ์เพิ่ม ตามข้อ 
2.2 
 - ไม่จ ากัดเวลา ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 
 
2.2. หน่วยงาน/องค์กรที่ใชฟ้อนต์หลากหลายในสื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อภาพยนตร,์ ป้ายสัญลักษณ์, 
DVD, CD, Internet ฯลฯ (จ าหน่ายแบบแยกฟอนต์) เพื่อน าไปใช้ก าหนดเป็น Identity ทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นมาตรฐานสม่ าเสมอในหลายสื่อหลายโอกาส เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าง่าย  
  ราคาฟอนตล์ะ 53,500 บาท ต่อ 1 แบรนด ์(ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว) 
 *** ยกเว้น DB Heavent, DB Airy ราคาตามข้อ 2.3 ***  
 โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้  
 - ส าหรับการใช้งานบนเครื่อง MacOSX และ WinXP ขึ้นไป โดยไม่นับจ านวนเครื่อง 
 - ฟอนต์ประเภท คือ Unicode fonts ใช้งานได้ในโปรแกรม Adobe CS2-CS6, Creative Cloud ที่รันบน
เครื่อง MacOSX และ WinXP   
 - อนญุาตให้ใชอ้อกแบบ Identity  (Logo, Slogan, Tagline), Package, Application, Signage เพื่อเป็น
มาตรฐานประจ าบนสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภทโดยไม่มีข้อจ ากัด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, สื่ออิเล็คทรอนิคส,์ สื่อ
ออนไลน์, ปา้ยสญัลักษณ์, รายการโทรทัศน ์และสื่ออื่นๆ 
 - อนญุาตให ้Agency / Supplier ที่ร่วมงานน าไปใช้ได ้โดยมีสัญญาการใช้งานเฉพาะสื่อของแบรนด์ที่
อนุญาตเท่านัน้ และหา้มมิให้ Supplier ใดๆ จ าหนา่ย จา่ย แจก แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ต่อให้โดย
เด็ดขาด 
 - ไม่จ ากัดเวลา ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. หน่วยงาน/องค์กรที่ใชฟ้อนต์หลากหลายในสื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อภาพยนตร,์ ป้ายสัญลักษณ์, 
DVD, CD, Internet ฯลฯ  (จ าหน่ายแบบยกชุด) 
 ราคาจ าหน่ายชุดใดๆ ชุดละ 107,000 บาท (ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว) 
 โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้  
 - ส าหรับการใช้งานบนเครื่อง MacOSX และ WinXP ขึ้นไป โดยไม่นับจ านวนเครื่อง 
 - ฟอนต์ประเภท คือ Unicode fonts ใช้งานได้ในโปรแกรม Adobe CS2-CS6, Creative Cloud ที่รันบน
เครื่อง MacOSX และ WinXP   
 - อนญุาตให้ใชอ้อกแบบ Identity (Logo, Slogan, Tagline), Package, Application, Signage เพื่อเป็น
มาตรฐานประจ าบนสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภทโดยไม่มีข้อจ ากัด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, สื่ออิเล็คทรอนิคส,์ สื่อ
ออนไลน์, ปา้ยสญัลักษณ์, รายการโทรทัศน ์และสื่ออื่นๆ 
 - อนญุาตให ้Agency / Supplier ที่ร่วมงานน าไปใช้ได ้โดยมีสัญญาการใช้งานเฉพาะสื่อขององค์กรเท่านั้น 
และห้ามมใิห้ Supplier ใดๆ จ าหน่าย จ่าย แจก แก้ไข ดัดแปลง เผยแพรไ่ฟล์ฟอนต์ต่อให้โดย 
 - ไม่จ ากัดเวลา ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 
 
ส ำหรับกรณีที่ 1.3 และ 2 ไมม่ีส่วนลดใดๆ 


