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วันที่..........................................................

สั ญญำบริกำร
วัตถุประสงค์ของ Wi Commerce เพื่อให้บริ การเว็บไซต์ขายสิ นค้าผลิตภัณฑ์, ซอฟต์แวร์ , งานบริ การ,โฆษณา ผ่านอินเทอร์เน็ต
ให้แก่สมาชิก หรื อบุคคลภายนอกทัว่ ไป ซึ่งสนใจเข้าใช้บริ การเว็บไซต์ของ Wi Commerce ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ผู้ใช้ บริกำร” ของ
Wi Commerce เว็บไซต์ของบริ ษทั ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ในชื่อ www.wishopping24.com ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ผู้ให้ บริกำร”
สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นร้านค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริ การ หรื อเว็บไซต์ ของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า
“บริกำร”
บุคคลซึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริ การไม่ว่าจะส่ วนใดส่ วนหนึ่ง หรื อทั้งหมดของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ผู้ใช้ บริกำร” โดยจะแยกได้
ดังนี้
ประเภทเจ้าของสิ นค้าผูท้ ี่นาสิ นค้ามาจัดจาหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริ การของ “ผูใ้ ห้บริ การ” ซึ่งต้องเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ไว
คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ในระดับ BRONZE, SILVER หรื อ GOLD จะมีสิทธิ์เปิ ดร้านค้าออนไลน์เพื่อนาสิ นค้ามาจาหน่ายผ่าน
เว็บไซต์ www.wishopping24.com ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ผู้ใช้ บริกำร”
ประเภทผูส้ ั่งซื้อสิ นค้า และ/หรื อ ใช้บริ การเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ผู้ซื้อสินค้ำ”
โดยสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้บริ การตกลงกับผูใ้ ช้บริ การอีกฝ่ ายหนึ่ง
คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………........................…………………
…………………………………………………………………………………………………………........................

1. ผู้ใช้ บริกำรตกลงจะปฏิบัติตำมข้ อตกลง และเงื่อนไขต่ ำงๆ
การใช้บริ การของ “ผูใ้ ห้บริ การ” นั้น ผูใ้ ช้บริ การจาเป็ นต้องเข้าใจ และยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ของ “ผูใ้ ห้บริ การ”
ทั้งหมด รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งแสดงในเว็บไซต์ของ Wi Commerce นอกเหนือสัญญานี้ โดยเงื่อนไขเหล่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมสาหรับการดาเนินในกิจการของ Wi Commerce เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ “ผูใ้ ช้บริ การ”
1.1 ข้ อตกลง และเงื่อนไขของผู้ให้ บริกำร
“ผูใ้ ห้บริ การ” ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ให้บริ การเว็บไซต์ร้านค้า และยุติการให้บริ การหรื อยุติการโฆษณาสิ นค้าโดยผูใ้ ช้บริ การไม่มีสิทธิ์
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้ น ดังกรณีต่อไปนี้
1.1.1 เว็บไซต์ที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสิ นค้า เช่น เว็บไซต์รับประกาศสิ นค้า เว็บไซต์รวมลิงค์
เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์ เว็บไซต์ขายสิ นค้าแบบ Affiliate เป็ นต้น
1.1.2 ผิดกฎหมายหรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อ
ลามก หรื อเนื้อหาส่ อไปทางลามก เพศสัมพันธ์ ขายบริ การทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่ อลามก
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1.1.3 หากพบทุจริ ต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น (ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ) ทั้งนี้ ผใู ้ ห้บริ การขอสงวน
สิ ทธิ์ในการตัดสิ นใจว่าสิ่ งใดถือว่าเป็ นการทุจริ ต
1.1.4 เกี่ยวกับ Hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต โทรจัน หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
ผิดกฎหมาย
1.1.5 หลอกลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ โฆษณาเกินจริ ง หรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอกให้แจ้ง
1.1.6 ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบ และทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้
งาน E-mail เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรื อการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการทางานของระบบ และผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาว่าการใช้งานใดเป็ นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
1.1.7 มีการนาพื้นที่อีเมล หรื อทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้รับบริ การ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรื อที่เรี ยกกัน
ว่า Free e-mail และ Free Hosting
1.1.8 มีการทา Commercial Mass Emailing หรื อ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เช่น การส่ งโฆษณาไปยังอีเมล
ผูอ้ ื่นโดยผูอ้ ื่นไม่ได้รับความยินยอม การส่ งอีเมลโดยใช้ที่อยูส่ ่ งกลับที่ไม่มีจริ งทางด้านธุรกิจ, การส่ งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทาให้
เกิดการตอบกลับจานวนมาก และการส่ งข้อความซ้ าๆ เดิมๆ ไปยังผูอ้ ื่น เป็ นต้น
1.1.9 มีขอ้ มูล และไฟล์ต่างๆ บนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ ห้บริ การ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
1.1.10 มีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรื อลบ การทางานหรื อการแสดงผลส่ วนต่างๆ ของระบบร้านค้า เช่น การนาตะกร้าสินค้า,
การสร้างสัญลักษณ์หรื อภาพของตนเอง เจตนาหลอกลวงว่าเป็ นของระบบ, การนารู ปภาพบังแถบ Wi Commerce เพื่อซ่ อนหรื อ
ปกปิ ด (แถบตาแหน่งบนสุ ดของเว็บ แสดงข้อมูลต่างๆ) เป็ นต้น
หากผูใ้ ห้บริ การตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผดิ ข้อตามตกลงดังกล่าว จะดาเนินการงดการให้บริ การทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริ การ
ใดๆ ทั้งสิ้ น และไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผใู ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรื อไม่
หากมีขอ้ โต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคาตัดสิ นของผูใ้ ห้บริ การเป็ นที่สิ้นสุ ด

2. ข้ อตกลงในกำรจำหน่ ำยสิ นค้ำ www.wishopping24.com
ผูใ้ ห้บริ การมีความประสงค์ที่ให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบร้านค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้บริ การอนุโลมให้
สามารถใช้บริ การในรู ปแบบการประกาศขายสิ นค้าของตนได้ เช่น อสังหาริ มทรัพย์ รถยนต์ เป็ นต้น
โดยผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ให้บริ การเว็บไซต์ร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้า ดังต่อไปนี้
2.1 สิ นค้าผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
2.2 สิ นค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็ นต้น
2.3 สิ นค้า และบริ การที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิ โนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
2.4 สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลด MP3 ซอฟแวร์ วิดีโอ คลิปเสี ยง และการให้บริ การเพลงออนไลน์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และผิดกฎหมายทุกประเภท
2.5 สิ นค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่ องหมายการค้า สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญา ของผูอ้ ื่น หรื อ
คณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทัว่ โลก
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2.6 ฝิ่ น ยาสู บ ยาเสพติดทุกชนิด หรื อบุหรี่ เหล้า เบียร์ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผดิ กฎหมาย
2.7 สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรื อสัตว์ที่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
2.8 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิล้ และสัญญาณดาวเทียม เพื่อใช้บริ การเคเบิลฟรี
2.9 เครื่ องสาอาง ยา หรื ออาหารเสริ ม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ยหี่ ้อ fuco เป็ นต้น
2.10 ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาที่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์
2.11 ส่ งเสริ มการรักษา หรื อการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรื อรายการอื่นๆ ที่ทาตลาดว่าเป็ นสิ่ งที่ใช้เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ
ได้อย่างรวดเร็ ว
2.12 อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุ และสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกมั มันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
2.13 อาวุธ หรื ออุปกรณ์อนั ตรายที่ผดิ กฎหมาย
2.14 สิ นค้าที่มีการโฆษณาเกินจริ ง
หากผูใ้ ห้บริ การตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผดิ ข้อตกลงตามดังกล่าว จะดาเนินการงดการให้บริ การทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริ การ
ใดๆ ทั้งสิ้ น และไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผใู ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรื อไม่
หากมีขอ้ โต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคาตัดสิ นของผูใ้ ห้บริ การเป็ นที่สิ้นสุ ด

3. ระยะเวลำของสัญญำ
ผูใ้ ห้บริ การ ตกลงขายสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การโดยกาหนดระยะเวลาเป็ นรายปี นับตั้งแต่วนั ที่........เดือน…………...........พ.ศ. ...........
เป็ นเวลา 1 ปี และหากผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะต่ออายุสัญญาในแต่ละปี ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชาระค่าต่ออายุเป็ นจานวน 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
ภายใน 30 วัน ก่อนถึงกาหนดระยะในสัญญานี้ หากผูใ้ ช้บริ การไม่ชาระค่าต่ออายุเมื่อหมดอายุสญ
ั ญาจะถือว่าผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์ดาเนินการ
ร้านค้าผ่านเว็บไซต์ www.wishopping24.com อีกต่อไป ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและงดให้บริ การได้ทนั ที

4. รำยละเอียดสิ นค้ำ
ผูใ้ ห้บริ การได้ตกลงกับผูใ้ ช้บริ การในเรื่ องรายละเอียด และราคาของสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การที่ฝากขายผ่านทางเว็บไซต์
www.wishopping24.com ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยผูใ้ ช้บริ การต้องส่ งใบเสนอราคาให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ (ตามใบเสนอราคาที่แนบมาท้าย
สัญญานี้)
4.1 กำรเปลีย่ นแปลงข้ อมูลหรื อรำคำสินค้ำ
การเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าสามารถทาได้โดยความตกลงระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การเท่านั้น ซึ่งต้องทาเป็ นหนังสื อแนบ
ท้ายสัญญานี้เสมอ หากผู้ใช้ บริกำรประสงค์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่มหรื อลดราคาสิ นค้าในระหว่างอายุสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้ผ้ใู ห้
บริกำรทราบล่วงหน้า 15 วัน พร้อมแจ้งข้อมูลหรื อราคาสิ นค้าที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละรายการ
กรณีราคาสิ นค้าที่ขอเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาสามารถตกลงกันได้ ให้ราคาดังกล่าวมีผลใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ตกลงหรื อ
คู่สัญญากาหนดร่ วมกัน โดยต้องทาเป็ นหนังสื อแนบท้ายสัญญาทุกครั้ง
กรณีการเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าที่ขอเปลี่ยนแปลงสู งเกินกว่าที่คู่สัญญาจะสามารถตกลงกันได้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิยกเลิกเฉพาะ
รายการสิ นค้าที่ไม่สามารถตกลงราคากันได้
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4.2 ข้ อมูลและรำคำสินค้ำทีแ่ สดงบนเว็บไซต์
ผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูก้ าหนดราคาเท่านั้น โดยต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ผใู ้ ช้บริ การกาหนดในใบเสนอราคาเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ใน
การดาเนินการขายสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การบนเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูก้ าหนดวิธีการขาย, การตลาด, การจัดกลุ่มสิ นค้า แต่เพียงผู ้
เดียว หากข้อมูลหรื อราคาสิ นค้าใดผิดพลาด หรื อคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง หรื อจากตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งถึงความ
ผิดพลาดโดยทันที
4.3 กำรแจ้ งข้อมูลจำนวนสินค้ำ (กรณีสินค้าหมดไม่มีจาหน่าย หรื อมีจานวนจากัด)
ผูใ้ ช้บริ การมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งถึงสิ นค้าที่หมด ไม่มีจาหน่ายตามประเภท, ขนาด, สี แก่ผใู ้ ห้บริ การในทันที หากผูส้ ่ังซื้อสิ นค้ามีคาสั่ง
ซื้อสิ นค้าใด แต่ผใู ้ ช้บริ การไม่มีสินค้านั้นจาหน่าย หรื อส่ งให้ผซู ้ ้ือสิ นค้าได้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิเลิกสัญญาหรื อยกเลิกเฉพาะสิ นค้ารายการนั้นได้

5. ลักษณะกำรซื้อสิ นค้ำผ่ ำนเว็บไซต์ Wi Commerce
5.1 กำรซื้อขำยสินค้ำ
ผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูส้ ั่งซื้อสิ นค้า โดยกาหนดประเภท, ขนาด, สี , จานวนของสิ นค้า, รายละเอียดผูส้ ั่งซื้อ และสถานที่จดั ส่ งแก่
ผูใ้ ช้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การต้องจัดส่ งสิ นค้าตามคาสั่งซื้อให้กบั ผูซ้ ้ือสิ นค้าภายในระยะเวลาอันสมควร
5.2 กำรชำระรำคำสินค้ำ
ผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูช้ าระราคาสิ นค้าที่ส่ังซื้อจากผูใ้ ช้บริ การ ตามราคาที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ซึ่งจะชาระราคาสิ นค้าแก่ผใู ้ ช้บริ การใน
รอบถัดไปนับตั้งแต่วนั ที่ผซู ้ ้ือสิ นค้าได้รับสิ นค้าตรงตามคาสั่งซื้อ และอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น
ผูใ้ ห้บริ การกาหนดชาระราคาสิ นค้าตามคาสั่งซื้อ เดือนละ 2 รอบ คือ หากผูใ้ ช้บริ การมีการส่ งสิ นค้าให้ผซู ้ ้ือสิ นค้าแล้วในวันที่ 1-15
ของเดือน ผูใ้ ห้บริ การจะชาระค่าสิ นค้าให้วนั ที่ 1 ของเดือนถัดไป และถ้าผูใ้ ช้บริ การมีการส่ งสิ นค้าให้ผซู ้ ้ือสิ นค้าแล้ว ในรอบวันที่ 16-สิ้ นเดือน
ผูใ้ ห้บริ การจะชาระค่าสิ นค้าให้ในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป แต่หากสิ นค้าเป็ นบริ การ หรื อสิ ทธิพิเศษ เมื่อมีผซู ้ ้ือซื้อคูปองบริ การ หรื อแพ็คเกจ
พิเศษต่างๆ ในวันที่ 1-15 ของเดือน ผูใ้ ห้บริ การก็จะชาระค่าสิ นค้าในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และหากผูใ้ ช้บริ การซื้อไปในวันที่ 16-สิ้ นเดือน
ผูใ้ ห้บริ การจะชาระค่าสิ นค้าให้ในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป เช่นเดียวกัน โดยมิตอ้ งรอผูซ้ ้ือสิ นค้าไปใช้บริ การ โดยในการชาระค่าสิ นค้า
ผูใ้ ห้บริ การจะคิดค่า Transaction 3.9% จากราคาสิ นค้าที่หักส่ วนลดแล้ว และคิดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน 35 บาท / ครั้ง
5.3 กำรจัดส่ งสินค้ำ
เมื่อผูใ้ ห้บริ การมีการสั่งซื้อจาก “ผูซ้ ้ือสิ นค้า” ผูใ้ ช้บริ การมีหน้าที่จะต้องจัดส่ งสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การแก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าในทันทีตามที่
ผูใ้ ห้บริ การกาหนด ผูใ้ ช้บริ การต้องเลือกวิธีการขนส่ งสินค้าที่เหมาะสมกับขนาด และประเภทสิ นค้า และชาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า
5.4 ควำมรับผิดในควำมเสียหำยในตัวสิ นค้ำ หรื อกำรจัดส่ งสินค้ำทีไ่ ม่ตรงตำมคำสั่งซื้อ
ความเสี ยหายในตัวสิ นค้า เมื่อผูซ้ ้ือสิ นค้าได้รับสิ นค้าแต่สินค้าได้รับความเสี ยหาย ซึ่งเกิดจากการขนส่ งหรื อเหตุใดก็ตาม
ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายนั้นแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยผูใ้ ช้บริ การต้องดาเนินการจัดส่ งสิ นค้าใหม่ให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าในทันที นับตั้งแต่
ผูใ้ ห้บริ การได้แจ้งให้ทราบถึงความเสี ยหายนั้น
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หากผูใ้ ช้บริ การไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายในตัวสิ นค้าที่เกิดขึ้น ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที การจัดส่ งสิ นค้าไม่
ตรงตามคาสั่งซื้อ หากผูใ้ ช้บริ การส่ งสิ นค้าไม่ตรงตามที่ผใู ้ ช้บริ การกาหนด เช่น ประเภท, ขนาด, สี เป็ นต้น ผูใ้ ช้บริ การต้องดาเนินการจัดส่ ง
สิ นค้าใหม่ซ่ึ งตรงกับคาสั่งซื้อให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าในทันที นับตั้งแต่ผใู ้ ห้บริ การได้แจ้งให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องนั้น
หากผูใ้ ช้บริ การไม่จดั ส่ งสิ นค้าใหม่ให้ตรงตามคาสั่งซื้อ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
กรณีความเสี ยหายในตัวสิ นค้า หรื อการจัดส่ งสิ นค้าไม่ตรงตามคาสัง่ ซื้อ ผูใ้ ห้บริ การจะชาระราคาสิ นค้าก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้บริ การได้
รับผิดชอบจัดส่ งสิ นค้าใหม่แทนสิ นค้าที่เสี ยหาย หรื อจัดส่ งสิ นค้าตรงตามคาสั่งซื้อแล้วเท่านั้น ซึ่งผูใ้ ช้บริ การต้องเสี ยค่าดาเนินการแต่เพียง
ผูเ้ ดียว ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบในการจัดส่ งสิ นค้าที่ล่าช้า หากสิ นค้านั้นได้รับความเสี ยหาย เว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย
5.5 กำรรับประกันสินค้ำ (สาหรับสิ นค้าที่ตอ้ งมีประกัน ตามรายละเอียดข้อมูลสิ นค้าที่แนบท้ายสัญญา)
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูก้ าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกัน หากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นกับสิ นค้าภายในระยะเวลารับประกัน
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องรับผิดชอบกับผูซ้ ้ือสิ นค้าโดยตรง

6. ข้ อตกลงขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้ให้ บริ กำร
ผูใ้ ช้บริ การต้องเข้าใจ และยอมรับ การให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ ดังนี้
6.1 ผูใ้ ห้บริ การมีหน้าที่เพียงให้บริ การในการอานวยความสะดวกในการซื้อขายสิ นค้าระหว่าง “ผูซ้ ้ือสิ นค้า” และ “ผูใ้ ช้บริ การ”
เท่านั้น ผูใ้ ห้บริ การไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การแต่อย่างใด
6.2 สิ นค้าที่ผใู ้ ช้บริ การนามาจัดจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ผา่ นบริ การของผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงข้อมูลใดๆ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การเป็ น
เจ้าของสิ นค้าหรื อข้อมูลนั้นๆ และผูใ้ ช้บริ การได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผูใ้ ห้บริ การเป็ นอย่างดีแล้ว
6.3 หากผูใ้ ช้บริ การได้กระทาผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรื อทุจริ ตในการซื้อ-ขายสิ นค้า ผูใ้ ช้บริ การจาเป็ นต้องชดเชยต่อ
ความเสี ยหาย อันเกิดจากการกระทาดังกล่าวต่อผูใ้ ห้บริ การ และ/หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับความเสี ยหาย หรื อถูกละเมิดจากกรณีดงั กล่าวทั้งหมด
รวมถึงจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6.4 ผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหาย หรื อค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูใ้ ช้บริ การถูกหลอกลวง หรื อฉ้อโกงทรัพย์สินจาก
ผูใ้ ช้บริ การอื่น แต่ทางผูใ้ ห้บริ การยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด เพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผูใ้ ห้บริ การ
จะแสดงระดับความน่าเชื่อถือของร้านค้าไว้ที่ร้านค้าออนไลน์น้ นั ๆ เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผสู ้ ั่งซื้อสิ นค้าประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค้า
6.5 ผูใ้ ห้บริ การไม่อาจให้การรับประกันว่า บริ การจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรื อไม่มีขอ้ บกพร่ องใดๆ และผูใ้ ห้บริ การ
จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทาโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อในการทาหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การติดขัด
ในช่องสัญญาณ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภยั หรื อการหยุดให้บริ การชัว่ คราวจากปัญหาที่
มิได้เป็ นปัญหาของผูใ้ ห้บริ การ
6.6 ผูใ้ ห้บริ การจะจ่ายคืนค่าใช้บริ การตามส่ วน หากทางผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูย้ กเลิกสัญญาการให้บริ การเองเท่านั้น เช่น การยุติ
การให้บริ การ ล้มเลิก หรื อไม่สามารถให้บริ การต่อไปได้ และผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสี ยหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริ การ
ที่ผใู ้ ช้บริ การได้ชาระกับผูใ้ ห้บริ การแล้วเท่านั้น
6.7 ผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาภาษีอากรต่างๆ หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเกิดจากการจาหน่ายหรื อบริ การอื่นใด
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7. ข้ อตกลงในกำรสำรองข้ อมูล
ผูใ้ ห้บริ การไม่รับผิดชอบในกรณีที่ขอ้ มูลภายในเว็บไซต์น้ นั สู ญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดของ
อุปกรณ์ อันเป็ นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผใู ้ ห้บริ การจะมีบริ การสารองข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความ
ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การจึงควรมีขอ้ มูลสารองไว้อย่างน้อยจานวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้บริ การยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด
ในการนาข้อมูลกลับคืนมาเมื่อผูใ้ ช้บริ การร้องขอ
7.1 ข้ อตกลงในกำรรักษำควำมปลอดภัยในข้ อมูล และรหัสผ่ำน
7.1.1 ผูใ้ ช้บริ การต้องเก็บรักษาข้อมูล และรหัสผ่านที่ใช้บริ การกับทางผูใ้ ห้บริ การไว้เป็ นอย่างดี ทางผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสี ยหายแก่เว็บไซต์ หรื อข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความ
ประมาทของผูใ้ ช้บริ การ
7.1.2 ผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผูใ้ ห้บริ การ สาหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บญั ชีของ
ผูใ้ ช้บริ การ
7.1.3 ในกรณีที่ผใู ้ ช้บริ การลืมรหัสผ่านใดๆ ผูใ้ ช้บริ การสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ ด้วยวิธีที่ทางผูใ้ ห้บริ การกาหนด
โดยผูใ้ ห้บริ การจะทาการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริ การนั้นๆ เท่านั้น
7.1.4 หากผูใ้ ช้บริ การมีความสงสัยว่าข้อมูลหรื อรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผใู ้ ช้บริ การดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
และจาเป็ นต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบด้วย
7.2 ข้ อตกลงในกำรเก็บรักษำข้ อมูล และเนื้อหำทีม่ คี วำมเป็ นส่ วนตัว
สาหรับข้อมูลที่ทางผูใ้ ห้บริ การเก็บรักษาไว้ให้ผใู ้ ช้บริ การอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์ www.wishopping24.com
นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่ วนตัวต่างๆ ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับบริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องยอมรับที่จะใช้ขอ้ มูล
ต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์ Wi Commerce ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้บริ การในการพัฒนาการตลาด หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของผูใ้ ห้บริ การได้

8. ข้ อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้ บริกำรไม่ เข้ ำสู่ ระบบของ Wi Commerce เป็ นเวลำนำน
เนื่องจากการใช้งานร้านค้า Wi Commerce คุณจะสามารถตั้งชื่อ URL ร้านค้าเป็ นของตนเองได้ ยกตัวอย่าง เช่น
example.wicommerce.co.th ซึ่งผูอ้ ื่นที่ตอ้ งการเปิ ดร้านหรื อเปลี่ยนชื่อ URL ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อนี้ ซ้ าได้ ดังนั้นทางทีมงานจึงมีขอ้ ตกลงในการ
ยกเลิก URL ร้านค้าของคุณ เพื่อให้ผอู ้ ื่นสามารถใช้งานแทนได้ โดยจะดาเนินการเป็ นขั้นตอน ดังนี้
8.1 หากภายในระยะเวลา 2 เดือน ผูใ้ ช้บริ การไม่มีการเข้าสู่ ระบบจัดการร้านค้า ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิในการปิ ดร้านค้าของ
ท่านชัว่ คราว โดย “ผูใ้ ช้บริ การ” สามารถเข้ามาเปิ ดร้านได้เอง แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่ มสัญญา
8.2 หากระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน (1 ปี ) ผูใ้ ช้บริ การยังไม่มีการเข้าสู่ ระบบจัดการร้านค้า ทางผูใ้ ห้บริ การจะยกเลิกการใช้ชื่อ
URL ของร้านค้าของผูใ้ ช้บริ การทันที และ URL ที่ใช้ในการเปิ ดร้านจะถูกเปิ ดเป็ นสาธารณะ โดยผูใ้ ช้บริ การรายอื่นสามารถเข้าใช้งานชื่อ URL
ดังกล่าวได้ทนั ที
8.3 ผูใ้ ช้บริ การจะถูกงดการให้บริ การทันที หากผูใ้ ห้บริ การพบเห็นการทุจริ ต และจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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หมายเหตุ : ข้อมูลร้านค้าของคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลหน้าร้าน รู ปภาพ และรายละเอียดอื่นๆในร้าน จะไม่มีการ
ลบออกไปแต่อย่างใด แม้ว่าผูใ้ ช้บริ การไม่มีการเข้าสู่ ระบบจัดการร้านค้าเลยก็ตาม ตามนโยบายการให้บริ การของ Wi Commerce ที่จะไม่ลบ
ร้านค้าของคุณ

9. ข้ อตกลงในกำรระงับกำรให้ บริกำร
ผูใ้ ห้บริ การสามารถระงับการให้บริ การแก่ร้านค้าใดๆ ตามเห็นสมควร หากว่าร้านค้าได้ละเมิดข้อตกลงข้อใดก็ตาม และ
ผูใ้ ช้บริ การจะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่นๆ ได้

10. ข้ อตกลงในกำรเปลี่ยนแปลงข้ อตกลง และเงื่อนไขต่ ำงๆ
ผูใ้ ห้บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาฉบับนี้ได้ โดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การ
ทราบ หากผูใ้ ช้บริ การไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การเข้าใจและ
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผูใ้ ห้บริ การที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งมีลายมือชื่อผูใ้ ช้บริ การรับรองถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ลงชื่อ………………………………………………………………ผูใ้ ห้บริ การ
(...........................................................................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ……………………………………………………………….ผูใ้ ช้บริ การ
(.............................................................................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ……………………………………......………………………พยาน
(.............................................................................................................) ตัวบรรจง

