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เงื$อนไขและข้อกาํหนด 

Terms and Privacy Policy 

 

1. เมื$อลงทะเบียนเป็น ‘ผูข้าย’ ทางบริษทัจะตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ “รหสัผูข้าย (Seller ID)”  พร้อมกบัคาํแนะนาํ

เพิ$มเติมสาํหรับผูข้ายใหม่ ทางอีเมลที์$ท่านไดร้ะบุไว ้

Once the Seller information is verified upon submission, a Seller ID will be assigned and 
further instructions will be given to the new Seller.   
 

2. เมื$อมีสินคา้ใหม่หรือแคมเปญส่งเสริมการขาย ทางบริษทัจะส่งขอ้มูลใหผู้ข้ายทราบทาง LINE และ/หรือช่องทาง

อื$นๆ 

An active Seller will be notified by Line and/or other forms of communication whenever new 
product campaigns are available.  
 

3. ผู้ขายจะได้รับคูมื่อการขายสนิค้า (Sale kit) สาํหรับแตล่ะแคมเปญ ได้แก่ รูปภาพสนิค้าทีDพร้อมสาํหรับการ

โพสต์ขาย (Product images), รายละเอียดเกีDยวกบัสนิค้า (Product details), จดุเดน่ของสนิค้าสาํหรับการ

ขาย (USPs), ตารางเรทราคา (Price chart) และ คูมื่อการตอบคําถามลกูค้า (Q&A) 
Seller will be given a product sales kit for each campaign, including price chart, product USPs  
and Q&A. 
 

4. ขอ้มูลส่วนตวัของผูข้ายที$ไดล้งทะเบียนไว ้บริษทัจะเกบ็เป็นความลบัอยา่งปลอดภยัที$สุด ไม่นาํไปเผยแพร่ต่อ

บุคคลภายนอก หรือหาผลประโยชนใ์ดๆ ทัNงสิNน 

Private information of the Seller will be kept confidential and not disclosed to third parties 
for profit. 
 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิP ในการเปลี$ยนแปลงหรือแกไ้ขขอ้กาํหนดที$ไม่กระทบกบัผูข้ายโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  แต่

หากมีการเปลี$ยนแปลงที$สาํคญัและกระทบต่อผูข้าย ทางบริษทัจะแจง้ใหผู้ข้ายทราบการเปลี$ยนแปลงนัNน 

The Company reserves the right to change or modify terms and conditions without advance 
notice. If there is a material change, Seller will be informed of that change. 

 

Order processing ขั MนตอนการสัDงซื Mอ 

6. เมืDอมีลกูค้าสัDงซื Mอสนิค้า ให้ผู้ขายแจ้งรายละเอียดกบัทางบริษัท บริษัทจะออก “หมายเลขคําสัDงซื Mอ” เพืDอให้ผู้ขาย

แจ้งหมายเลขคําสัDงซื Mอแก่ลกูค้า โดยสามารถแจ้งการสัDงซื Mอ หรือสอบถามเรืDองตา่งๆ กบัทางบริษัทได้ในเวลาทํา

การ (จนัทร์ - ศกุร์ เวลา V.XX – Z[.XX น.) 
Seller needs to notify Supplier of new order, to coordinate drop-shipping, and to resolve any 
issue in a timely manner. 
 

7. ลกูค้าโอนเงินชําระคา่สนิค้าให้กบับริษัท โดยระบหุมายเลขคําสัDงซื Mอในบนัทกึการโอนเงิน เพืDอทางบริษัทจะ

สามารถจดัสง่สนิค้าได้อยา่งถกูต้อง (ไมมี่เก็บเงินปลายทาง) 
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When a payment is made, the order number needs to be included in the payment memo for 
record matching. 
 

8. สนิค้าจะถกูจดัสง่หลงัจากลกูค้าโอนเงินจา่ยคา่สนิค้าเข้ามาทีDบริษัทแล้วเทา่นั Mน 

(โดยจดัสง่ในชืDอของผู้ขาย และระบทีุDอยูค่ลงัสนิค้าของบริษัท) 
Orders will be processed only after payment received by Supplier. 
 

9. หลงัจากจดัสง่สนิค้าแล้วทางบริษัทจะแจ้ง ‘เลขพสัด ุ(Tracking number)’ ให้กบัผู้ขาย ผู้ขายสามารถนํา ‘เลข

พสัด’ุ ไปแจ้งแก่ลกูค้า 
A tracking number will be issued to Seller for customer service. 
 

10. หากพบปัญหาการจดัสง่สนิค้าหรือปัญหาอืDนๆ ให้ผู้ขายแจ้งให้ทางบริษัททราบในเวลาทําการ 
Seller should notify Supplier of any issue with shipment in a timely manner. 
 

11. เมืDอสง่สนิค้าออกไปแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิการสัDงซื Mอได้ 
No cancellation is allowed once shipment is arranged.  

 

Payment การจา่ยเงิน 

12. สนิค้าจะถกูจดัสง่หลงัจากลกูค้าชําระคา่สนิค้าให้กบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
Orders will be processed after payment received by Supplier. 
 

13. ลกูค้าต้องระบหุมายเลขคําสัDงซื Mอในโน้ตหรือบนัทกึการโอนเงิน (สลปิ) เพืDอทางบริษัทจะสามารถจดัการสง่สนิค้า

ได้อยา่งถกูต้อง 
The order number needs to be included in the payment memo for record matching. 
 

14. ผู้ขายจะได้รับคา่คอมมิชชนัภายใน ` วนั นบัจากวนัทีDลกูค้าได้รับสนิค้าเรียบร้อยแล้ว 
Commission will be issued to Seller within 7 days of completing order. 
 

15. หากบริษัทไมส่ามารถจดัสง่สนิค้าได้  บริษัทจะโอนเงินคืนให้กบัลกูค้าเตม็จํานวนทีDโอนมา 
Payments will be refunded to Customer if order cannot be fulfilled.  

 

RMA policy : นโยบายการคืนสนิค้า 

16. สนิค้าซื Mอแล้วไมรั่บคืน 
No return is allowed once order completed. 
 

17. หากลกูค้าต้องการ ‘เปลีDยนสนิค้า’ เนืDองจากสนิค้าเสยีหาย สามารถสง่สนิค้ากลบัมาทีDบริษัท หากบริษัท

ตรวจสอบวา่สนิค้าเสยีหายจริง ทางบริษัทจะจดัสง่สนิค้าชิ Mนใหมไ่ปให้ พร้อมกบัโอนเงินคา่จดัสง่คืนให้กบัลกูค้า 

แตห่ากบริษัทตรวจสอบแล้วพบวา่สนิค้ายงัใช้งานได้ดี ไมไ่ด้รับความเสยีหายใดๆ บริษัทจะจดัสง่สนิค้าชิ Mนเดมิ

ให้กบัลกูค้า และลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่จดัสง่สนิค้า 
Customer can request for exchange through Seller if the product is defected. Shipping cost 
will be reimbursed by supplier, if product is verified to be defected. 


