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เงื่อนไขรำยละเอียดในกำรขำยสินค้ ำผ่ำนบริษทั ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (B S G)
ข้อ 1. “ผูใ้ ห้บริ การ” ทาหน้าที่เป็ นสื่อกลางโดยมีเว็บไซต์ www.wishopping24.com ทาหน้าที่เป็ น EMARKETPLACE หรื อ ตลาดนัดออนไลน์ เพือ่ เผยแพร่ สินค้าของสมาชิก “ผูใ้ ช้บริ การ”
ข้อ 2. “ผูใ้ ห้บริ การ” จัด SHOP ให้กบั สมาชิก “ผูใ้ ช้บริ การ” รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กบั สมาชิก
“ผูใ้ ช้บริ การ” ในกรณี มีการ PROMOTION ส่งเสริ มการขายพิเศษ
ข้อ 3. “ผูใ้ ช้บริ การ” จะต้องเป็ นสมาชิกของ “ผูใ้ ห้บริ การ” ในระดับ BRONZE, SILVER หรื อ GOLD จึงจะ
ได้รับสิทธิในการเปิ ด SHOP เพือ่ นาสินค้าหรื อบริ การเข้ามาจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.wishopping24.com ได้ฟรี
ข้อ 4. สมาชิก “ผูใ้ ช้บริ การ” จะต้องนาสินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ในการที่
จะนาเข้ามาจาหน่ายในเว็บไซต์ www.wishopping24.com
ข้อ 5. สมาชิก ตาแหน่ง

BRONZE สามารถขายสินค้าได้ 3 รายการ
SILVER สามารถขายสินค้าได้ 6 รายการ
GOLD สามารถขายสินค้าได้ไม่จากัดรายการ

ข้อ 6. “ผูใ้ ห้บริ การ” มีหน้าที่ในการจัดวาง แสดงภาพสินค้า และรายละเอียดของสินค้า รวมถึงคุณสมบัติของ
สินค้า พร้อมราคาใน SHOP ที่ “ผูใ้ ห้บริ การ” จัดหาให้ อนุญาตให้ใส่ BRAND สินค้า อนุญาตให้ใส่ชื่อร้านค้าหรื อนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนการค้า แต่ไม่อนุญาตให้ใส่ที่อยู่ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง หรื อ E-mail, LINE
หรื อเครื่ องมือสื่อสารใดๆ ที่จะทาให้สมาชิกหรื อผูบ้ ริ โภคสามารถติดต่อกับ “ผูใ้ ช้บริ การ” ได้โดยตรง หากฝ่ าฝื นและถูก
ตรวจพบ “ผูใ้ ห้บริ การ” จะปิ ด SHOP นั้นทันที อนึ่งในวันข้างหน้า “ผูใ้ ห้บริ การ” จะให้สมาชิก เป็ นคนตกแต่ง SHOP เอง
แล้วแต่วนั ที่ “ผูใ้ ห้บริ การ” กาหนด และจะประกาศแจ้งให้ทราบ
ข้อ 7. เมื่อมีคาสัง่ ซื้อจาก “ผูซ้ ้ือสินค้า” “ผูใ้ ห้บริ การ” จะแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะซื้อ ราคาสินค้า และที่อยู่
ของผูซ้ ้ือสินค้า โดยละเอียด “ผูใ้ ช้บริ การ” มีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าให้กบั “ผูซ้ ้ือสินค้า” ตามรายละเอียดดังกล่าว โดย
กาหนดการส่งของถึงมือผูซ้ ้ือสินค้าตามกาหนดเวลาที่แจ้งไว้ นับจากมีคาสัง่ ซื้อ แต่หาก “ผูใ้ ช้บริ การ” ไม่สามารถส่งสินค้า
ให้กบั “ผูซ้ ้ือสินค้า” ได้ภายในเวลาที่กาหนดไว้ นับจากมีคาสัง่ ซื้อจาก “ผูซ้ ้ือสินค้า” “ผูใ้ ช้บริ การ” จะต้องถูกลงโทษตาม
กฎระเบียบ ดังนี้
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ครั้งที่ 1 จะถูกตักเตือนจาก “ผูใ้ ห้บริ การ” ให้ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ
ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการเปิ ด SHOP เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
ครั้งที่ 3 จะถูกระงับการเปิ ด SHOP ตลอดไป
โดยพิจารณาเป็ นกรณี ไป ตามความเหมาะสม
ข้อ 8. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ได้แจ้งไว้ให้กบั “ผูซ้ ้ือสินค้า” เป็ นปกติ แต่ถา้ หากเกิด
การร้องเรี ยนจาก “ผูซ้ ้ือสินค้า” ว่าสินค้าที่ได้รับไม่มีคุณภาพ หรื อด้อยคุณภาพ จากทีไ่ ด้แจ้งไว้ หาก “ผูซ้ ้ือสินค้า” สามารถ
พิสูจน์ได้วา่ สินค้าที่นามาจาหน่ายไม่มีคุณภาพ หรื อด้อยคุณภาพจริ ง “ผูใ้ ช้บริ การ” จะต้องถูกลงโทษ ดังนี้
ครั้งที่ 1 จะถูกตักเตือนจาก “ผูใ้ ห้บริ การ” ให้ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ
ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการเปิ ด SHOP เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
ครั้งที่ 3 จะถูกระงับการเปิ ด SHOP ตลอดไป และผูใ้ ช้บริ การจะไม่สามารถเปิ ด SHOP เพือ่ จาหน่ าย
สินค้าได้อีก
โดยพิจารณาเป็ นกรณี ไป ตามความเหมาะสม
ข้อ 9. หากสินค้าที่ส่งถึง “ผูซ้ ้ือสินค้า” เกิดการชารุ ด แตกหัก เสี ยหาย และผูซ้ ้ือสินค้าได้แจ้งมาทาง “ผู ้
ให้บริ การ” “ผูใ้ ช้บริ การ” จะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า และส่งให้ “ผูซ้ ้ือสินค้า” ใหม่ ตามเวลาที่กาหนด
ข้อ 10. หาก “ผูซ้ ้ือสินค้า” มีความประสงค์จะขอคืนสินค้า หรื อเปลี่ยนสินค้า จะสามารถทาได้ภายในระยะเวลา
7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และ “ผูใ้ ช้บริ การ” มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า หรื อรับคืน เว้นแต่ทาง SHOP ได้
มีการแจ้งเงื่อนไขไม่รับเปลี่ยน และไม่รับคืน “ผูซ้ ้ือสินค้า” ก็ไม่สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้
ข้อ 11. สินค้าที่ “ผูใ้ ช้บริ การ” นามาจาหน่ายใน SHOP ของ www.wishopping24.com จะต้องมีราคาขายไม่สูง
กว่าสินค้าแบรนด์เดียวกัน ขนาดเดียวกัน ที่มีวางขายในช่องทางอื่นๆ หาก “ผูใ้ ห้บริ การ” สามารถตรวจสอบพบว่ามีสินค้า
แบรนด์เดียวกัน ขนาดเดียวกัน ที่มีวางขายในช่องทางอื่นๆ มีราคาที่ถูกกว่ามาขายใน SHOP ของ www.wishopping24.com
“ผูใ้ ห้บริ การ” จะมีสิทธิในการเรี ยก “ผูใ้ ช้บริ การ” เข้ามาปรึ กษาหารื อร่ วมกันในการที่จะทาให้ราคาสินค้าไม่สูงกว่าที่ขาย
ในช่องทางอื่น
ข้อ 12. หากกรณี “ผูซ้ ้ือสินค้า” ต้องการใบเสร็ จรับเงินค่าสินค้า “ผูใ้ ช้บริ การ” มีหน้าที่ในการออก
ใบเสร็ จรับเงินนั้นให้แก่ผซู ้ ้ือสินค้า โดยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินในราคาขายหน้าเว็บไซต์
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ข้อ 13. ในกรณี ชาระค่าสินค้าเมื่อ “ผูใ้ ช้บริ การ” ได้รับคาสัง่ ซื้อจาก “ผูซ้ ้ือสินค้า” และเมื่อ “ผูใ้ ช้บริ การ” จัดส่ ง
สินค้าให้กบั “ผูซ้ ้ือสินค้า” เรี ยบร้อยแล้ว ร้านค้าสามารถใส่เลขแทรคกิ้งโค้ด (Tracking Code) ได้ในระบบหลังร้านของ
รายการสัง่ ซื้อแต่ละรายการ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการส่งสินค้าเรี ยบร้อยแล้ว “ผูใ้ ห้บริ การ” จะมีระเบียบการชาระค่าสินค้า
ดังนี้
- เมื่อมีการจัดส่งสินค้าตั้งแต่วนั ที่ 1 - 15 “ผูใ้ ห้บริ การ” จะจ่ายให้วนั ที่ 1 ของเดือนถัดไป
- เมื่อมีการจัดส่งสินค้าตั้งแต่วนั ที่ 16 - สิ้นเดือน “ผูใ้ ห้บริ การ” จะจ่ายให้วนั ที่ 16 ของเดือนถัดไป
โดยทั้งนี้ “ผูใ้ ห้บริ การ” จะโอนค่าสินค้าเข้าบัญชีให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ (หรื ออาจโอนเข้าให้ทาง E-WALLET) โดย
คิดค่า Transaction 3.9 % ของราคาสินค้าที่หกั ส่วนลดแล้ว และคิดค่าใช้จ่ายในการโอน 35 บาท / ครั้ง
ข้อ 14. “ผูใ้ ห้บริ การ” มีหน้าที่ทาการประชาสัมพันธ์ และทาให้เว็บไซต์ www.wishopping24.com เป็ นที่รู้จกั
ของผูบ้ ริ โภค และเพิม่ ยอดสมาชิกให้มากขึ้น
ข้อ 15. สมาชิกมีสิทธิ์เปิ ด SHOP ได้เพียง SHOP เดียวเท่านั้น และ “ผูใ้ ห้บริ การ” สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
การอนุมตั ิ การเปิ ด SHOP นั้นๆ
ข้อ 16. ในกรณี “ผูใ้ ช้บริ การ” มีโปรโมชัน่ พิเศษ หรื อมีการปรับลดหรื อเพิม่ ราคาสินค้า รวมถึงกรณี เพิม่ รายการ
สินค้า หรื อเปลี่ยนแปลงสินค้าจะต้องทาการแจ้งให้ “ผูใ้ ห้บริ การ” ทราบทุกครั้งก่อนการประกาศลงใน SHOP อย่างน้อย
15 วัน
ข้อ 17. กรณี หมดอายุสมาชิก สมาชิกที่เปิ ด SHOP จาเป็ นต้องต่ออายุสมาชิกเช่นเดียวกับสมาชิกทัว่ ไปจึงจะมี
สิทธิในการเปิ ด SHOP ได้ตามปกติ หากถึงกาหนดต่ออายุแล้วยังไม่มีการต่ออายุสมาชิก จะถูกระงับการเปิ ด SHOP จนกว่า
จะมีการต่ออายุตามกาหนด โดยเสียค่าต่ออายุ 900 บาท ต่อปี
ข้อ 18. “ผูใ้ ห้บริ การ” สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะแจ้งให้
“ผูใ้ ช้บริ การ” ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 1 เดือน

บริษัท ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | WI COMMERCE INTERNATIONAL.,CO.LTD.
เลขที่ 234/3 อาคาร ดิ อเวนิว รัชโยธิ น อาคาร C ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ C401-B,C401-C
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 0125558007680

ขั้นตอน “ผู้ใช้ บริกำร” สมัครเปิ ด SHOP
1. “ผูใ้ ช้บริ การ” สามารถกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มในหน้าเว็บไซด์ www.wishopping24.com และลงรายละเอียดสินค้า
ตามข้อมูลที่กาหนดมาในแบบฟอร์ม แล้วออนไลน์ส่งมาทาง “ผูใ้ ห้บริ การ”
2. เมื่อ “ผูใ้ ห้บริ การ” ตรวจสอบข้อมูลสินค้า และอนุมตั ิแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งคู่สญ
ั ญาไปให้ “ผูใ้ ช้บริ การ” ทาง อีเมลที่
“ผูใ้ ช้บริ การ” ได้ให้ไว้
3. เมื่อ “ผูใ้ ช้บริ การ” ได้รับคู่สญ
ั ญาในอีเมล ให้พมิ พ์ออกมาเป็ นเอกสาร และกรอกข้อมูลที่สาคัญให้ครบถ้วนตามกาหนด
จากนั้นส่งเอกสารคู่สญ
ั ญานั้นมาทางไปรษณี ย ์ จ่าหน้าซองถึงบริ ษทั ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เลขที่
234/3 อาคาร ดิ อเวนิว รัชโยธิน อาคาร C ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ C401-B,C401-C ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900
4. เมื่อ “ผูใ้ ห้บริ การ” ได้รับเอกสารคู่สญ
ั ญาที่สมาชิกส่งมาให้ เมื่อตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ด
SHOP ให้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากได้รับสัญญา
5. “ผูใ้ ห้บริ การ” มีสิทธิ์ ไม่เปิ ด SHOP ให้กบั “ผูใ้ ช้บริ การ” ตามดุลยพินิจ ของ “ผูใ้ ห้บริ การ” ในบางกรณี เช่น
“ผูใ้ ช้บริ การ” มีสินค้าในสต๊อกน้อยเกินไป หรื อสินค้าที่ขายตามกฎหมายกาหนดให้มี อย. แต่สินค้าที่ขายไม่มี อย. หรื อ
เหตุผลอื่นๆ เป็ นต้น โดย “ผูใ้ ห้บริ การ” จะแจ้งให้ทราบ

