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อตัราค่าบรกิารพืน้ทีโ่พสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์กต็ 

หมวด “สนิคา้ออนไลน”์ มีค่าธรรมเนียมการรบัช าระเงนิออนไลน ์4.5% (รวมภาษมูีลค่าเพิม่เรยีบรอ้ยแลว้) 

หมวด  “สนิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ต” มีอตัราค่าบรกิารพืน้ที่โพสทส์นิคา้ ดงันี ้

 

สมคัรสมาชกิ 

ผูใ้ชง้านที่ตอ้งการสมคัรสมาชกิ กรุณาเขา้ไปที ่www.rakbankerd.com > ที่เมนูดา้นบนเลอืก “สมคัรสมาชกิ” 

ที่หวัขอ้ “สมาชกิเวบ็ไซตแ์ละโพสทข์ายสนิคา้” คลกิปุ่ ม “สมคัร” 

 

คุณสามารถสมคัรสมาชกิผูข้ายสนิคา้ได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1. ผูข้ายสนิคา้ออนไลน*์ (*คุณจะตอ้งสมคัรสมาชกิเพยส์บายประเภทธรุกจิและผูกบญัชธีนาคารส าหรบัถอนเงนิกบัเพย ์
สบายใหเ้สรจ็สมบูรณก์่อน จงึจะสมคัรเป็นผูข้ายสนิคา้ออนไลนก์บัรกับา้นเกดิได)้ 
1.1. สมคัรสมาชกิเพยส์บายประเภทธรุกจิที ่https://www.paysbuy.com/register.aspx เลอืกบญัชปีระเภท 

“ธรุกจิ” 
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1.2. ท าเคร ือ่งหมายที่ชอ่ง “ยงัไม่มีบญัชเีพยส์บาย” > คลกิ “สมคัรสมาชกิ” 
1.3. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบ > เมื่อกรอกครบแลว้เลอืก“ด าเนินการต่อ” 

(รหสัPINหรอืรหสัยนืยนั เป็นรหสัทีผู่ใ้ชก้ าหนดขึน้เองเพื่อใชย้นืยนัการถอน/สง่เงนิ)กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นและเป็น
ความจรงิ ตามขัน้ตอนดงันี ้

1.3.1. ส าหรบัวสิาหกจิชมุชนหรอืกลุ่มสหกรณใ์หท้ าเคร ือ่งหมายทีช่อ่ง “บุคคลธรรมดา” 
1.3.2. ศกึษานโยบายการใชง้าน>ท าเคร ือ่งหมาย√ที่ชอ่ง“ยอมรบัขอ้ตกลงนโยบายการใชบ้รกิารของ PAYSBUY 
1.3.3. ศกึษานโยบายความเป็นส่วนตวั > ท าเคร ือ่งหมาย √ ที่ชอ่ง “ยอมรบัขอ้ตกลงนโยบายการใชบ้รกิารของ 

PAYSBUY” > คลกิ “ตกลง” 
1.3.4. กรุณาตรวจสอบความครบถว้นของรายละเอยีดการเขา้สู่บรกิารและขอ้มูลส่วนตวัของคุณ 
1.3.5. พิมพต์วัอกัษรภาพลงในชอ่งดา้นล่าง > คลกิ “ยนืยนั” ที่หนา้รายละเอยีดการเขา้สู่บรกิาร กรอกรายละเอยีด

เกีย่วกบัธรุกจิของคุณในทีนี่ ้คอื ช ือ่บรษิทัใหก้รอก ช ือ่และนามสกุลของคุณ/เลขบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีให ้
กรอก เลขบตัรประชาชนของคุณ 

1.3.6. สถานประกอบการใหก้รอก บุคคลธรรมดา[หมายเหตุ ส าหรบัวสิาหกจิชมุชนหรอืกลุ่มสหกรณใ์หท้ า
เคร ือ่งหมายที่ชอ่ง“บุคคลธรรมดา”] 

1.3.7. ชือ่เว็บไซต ์: URL : กรุณาระบชุ ือ่เว็บไซต ์www.rakbankerd.com/URL : rakbankerd.com 
1.3.8. หมวดหมู่ของเวบ็ไซต ์: เลอืกตามหมวดหมู่สนิคา้ของคุณ 
1.3.9. สนิคา้หรอืบรกิารของท่าน : กรุณากรอกชนิดหรอืประเภทสนิคา้ของเจา้ของสนิคา้เอง 
1.3.10. รายละเอยีดของเว็บไซต ์: เวน้ว่าง 
1.3.11. ท าเคร ือ่งหมาย √ ทีช่อ่งเวบ็ไซตข์องท่านมีระบบตะกรา้สนิคา้ 

1.3.11.1. ตอ้งการเปิดใชบ้รกิารรบับตัรเครดติ 
1.3.11.2. ตอ้งการเปิดใชบ้รกิารรบัช าระเงนิสด 
1.3.11.3. ตอ้งการเปิดใชบ้รกิารรบัช าระดว้ยบญัชธีนาคารออนไลน ์
1.3.11.4. ตอ้งการใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป > จากนั้นคลกิ “ตกลง” 

1.3.12. ตรวจสอบถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนตวัของคุณ > คลกิ “ยนืยนั” 
1.3.13. ที่หนา้ “ยนืยนัตวัตนดว้ยหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื” > กรอกเบอรม์ือถอื > คลกิ “รบัรหสัผ่าน” 

1.3.13.1. ตรวจสอบรหสัผ่าน > กรอกรหสัที่ชอ่ง “รหสัที่ไดร้บั” >  คลกิ “ยนืยนั” (เลอืกรบัรหสัผ่านได ้2 
ชอ่งทาง  คอื 1. ผ่านทาง SMS 2. ผ่านทางโทรศพัท ์) 

1.3.14. ยนืยนัอเีมล เป็นอนัสิน้สุดกระบวนการสมคัรสมาชกิเพยส์บายประเภทธรุกจิ 
1.4. ท าการผูกบญัชธีนาคารส าหรบัถอนเงนิ เมื่อคุณสมคัรบรกิารเพยส์บาย ประเภทธรุกจิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้ าตาม

ขัน้ตอนดงันี ้
1.4.1. Login เขา้สู่ระบบบญัชเีพยส์บายของคุณ > ที่ “ขอ้มูลการเงนิ” เลอืก “ผูกบญัชธีนาคารส าหรบัถอนเงนิ” 
1.4.2. คลกิปุ่ ม “เพิ่มบญัช”ี และท าตามขัน้ตอนการผูกบญัชจีนเสรจ็สมบรูณ ์

1.5. ท าการสมคัรสมาชกิ www.rakbankerd.com 
1.5.1. พิมพ ์www.rakbankerd.com > ที่เมนูดา้นบน เลอืก “สมคัรสมาชกิผูข้ายสนิคา้” 
1.5.2. เลอืกประเภทสมาชกิ ประเภทผูข้าย: กรอกชือ่บญัชอีเีมลของคุณ > คลกิปุ่ ม “ตรวจสอบชือ่บญัชอีเีมล” 
1.5.3. ขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลธรุกจิตามขัน้ตอนของการสมคัร 
1.5.4. ที่รายละเอยีดการช าระเงนิ ใหเ้ลอืกวธิกีารช าระเงนิผ่านเพยส์บาย > คลกิปุ่ ม “ใช”่ 
1.5.5. กรอกขอ้มูลเพยส์บายของคุณ > คลกิปุ่ ม “ตรวจสอบเพยส์บาย” 
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1.5.6. คลกิยอมรบัเงือ่นไขและนโยบาย > คลกิ “ด าเนินการต่อ” 
1.5.7. ที ่Inbox ของคุณ กรุณาคลกิลงิคแ์ละท าตามขัน้ตอน “การยนืยนัการเป็นสมาชกิ” ของคุณ เมื่อถงึข ัน้ตอนนี ้

คุณไดท้ าการสมคัรสมาชกิผูข้ายประเภทสนิคา้ออนไลนก์บัรกับา้นเกดิเสรจ็สมบูรณ ์

++สิง่ทีต่อ้งเตรยีม++เอกสารประกอบการสมคัรสมาชกิเพยส์บาย [เงือ่นไขพิเศษเฉพาะส าหรบัสมาชกิรกับา้นเกดิเท่านัน้] 

 แบบฟอรม์การขอเปิดบรกิารรบัช าระดว้ยบตัรเครดติพรอ้มเซน็ตช์ ือ่ทุกหนา้ 
 แบบฟอรม์การขอเปิดบรกิารรบัช าระดว้ยเงนิสดผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ, เทสโก ้โลตสั และบญัชธีนาคารออนไลน ์
 ส าเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มเซน็ช ือ่ 
 ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มเซน็ช ือ่ 
 ส าเนาหนา้แรกของสมุดบญัชธีนาคารในประเทศไทยพรอ้มเซน็ช ือ่ 
 ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัและส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ในกรณีที่เป็นบรษิทั หรอืส าเนาหนังสอืจดัตัง้คณะบุคคล 

ในกรณีที่เป็นคณะบุคคล หรอืส าเนาหนังสอืรบัรอง หรอืหนังสอืจดัตัง้ และส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ในกรณีที่เป็น
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืส าเนาใบจดทะเบยีนพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสใ์นกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา[ถา้ม]ี  

พรอ้มจดัส่งเอกสารดว้ยบรกิารมายงั 
บรษิทั รกับา้นเกดิ จ ากดั[ฝ่ายการตลาด]  
เลขที ่499 อาคารเบญจจนิดา ช ัน้ 4A ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

2. ผูข้ายสนิคา้ไดเรค็ มารเ์กต็ 
2.1. พิมพ ์www.rakbankerd.com > ที่เมนูดา้นบน เลอืก “สมคัรสมาชกิผูข้ายสนิคา้” 
2.2. เลอืกประเภทสมาชกิ ประเภทผูข้าย: กรอกชือ่บญัชอีเีมลของคุณ > คลกิปุ่ ม “ตรวจสอบชือ่บญัชอีเีมล” 
2.3. กรอกขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลธรุกจิตามขัน้ตอนของการสมคัร 
2.4. ที่หวัขอ้รายละเอยีดการช าระเงนิ คลกิปุ่ ม “ไม่ใช”่ 

 

2.5. ท าเคร ือ่งหมาย √ ทีช่อ่งยอมรบัเงือ่นไขและนโยบาย > คลกิ “ด าเนินการต่อ” 
2.6. ทีI่nbox ของคุณ กรุณาคลกิลงิคแ์ละท าตามขัน้ตอน “การยนืยนัการเป็นสมาชกิ” ของคุณ 

ลงทะเบยีน/ต่ออายุแพ็คเกจบรกิาร 

คุณสามารถกรอกอเีมลและรหสัผ่านของคุณเพื่อเขา้ไปลงทะเบยีนหรอืต่ออายุค่าบรกิารพืน้ที่โพสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ต โดย
เขา้ไปดูรายละเอยีดไดท้ี่ www.rakbankerd.com > เลอืกหวัขอ้ “แพ็คเกจไดเรค็ มารเ์ก็ต”  
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ระบบรบัช าระเงิน 

คุณสามารถเลอืกชอ่งทางการช าระค่าบรกิารพืน้ที่โพสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ต ดงันี ้

1. บตัรเครดติ Visa และ Master ของทุกธนาคาร 
2. บตัรเดบติของ ธ.กสกิรไทย ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงเทพ 
3. ระบบรบัช าระเงนิออนไลน ์“เพยส์บาย” ผ่านชอ่งทางการรบัช าระเงนิ เชน่ บตัรเครดติ เงนิสด บญัชธีนาคารออนไลน ์ 

 

การช าระค่าบรกิารพืน้ทีโ่พสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์กต็ 

1. พิมพ ์www.rakbankerd.com > login เขา้สู่ระบบการใชง้าน 
2. เลอืก “เปรยีบเทยีบแพ็คเกจบรกิาร” > เลอืกแพ็คเกจที่คุณตอ้งการ > คลกิปุ่ ม “ลงทะเบยีน” 

 

3. กรุณาเลอืกรูปแบบ ดงันี ้
3.1. เลอืกแพ็คเกจบรกิารและราคาที่คุณตอ้งการ/จ านวนสทิธิใ์นการโพสทส์นิคา้ที่คุณตอ้งการ สูงสุดไม่เกนิ 10 

รายการ/1 บญัชอีเีมล 
3.2. เลอืกชอ่งทางการช าระค่าบรกิารที่คุณตอ้งการ จากนัน้ คลกิปุ่ ม “ช าระเงนิ” 

 

ระบบจะเขา้สู่หนา้ช าระเงนิที่คุณเลอืกไวใ้นขัน้ตอนก่อนหนา้นี ้

3.2.1. KPayment Gateway ท าตามขัน้ตอนการช าระเงนิจนเสรจ็สมบูรณ ์
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3.2.1.1. กรอกรายละเอยีดการช าระเงนิของคุณ 
3.2.1.2. ยนืยนัรายละเอยีดการช าระเงนิของคุณ > คลกิปุ่ ม “Continue” 
3.2.1.3. ระบบก าลงัด าเนินการ กรุณาอย่ากดหรอืปิดหนา้ต่าง จากนัน้ กรุณากรอกรหสั OTP(One-Time-

Password) ที่คุณไดร้บัผ่านทาง SMS > คลกิปุ่ ม “Submit” เมื่อถงึข ัน้ตอนนีคุ้ณไดท้ าการช าระ
ค่าบรกิารพืน้ที่โพสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ตเสรจ็สมบูรณ ์

3.2.1.4. จากนั้น ทีห่นา้รกับา้นเกดิ จะแสดงขอ้มูลแจง้ผลการช าระค่าบรกิารพืน้ที่โพสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ตที่

คุณดงันี ้
3.2.1.4.1. วนัทีท่ ารายการ 
3.2.1.4.2. ชอ่งทางการช าระค่าบรกิาร 
3.2.1.4.3. แพ็คเกจที่คุณเลอืก และราคา 
3.2.1.4.4. วนัเร ิม่ตน้ และวนัหมดอายแุพ็คเกจ 

3.2.1.5. คุณจะไดร้บัอเีมลจากรกับา้นเกดิเพื่อแจง้ผลผลการช าระค่าบรกิารของคุณ 
3.2.2. PAYSBUY > ท าตามขัน้ตอนการช าระเงนิจนเสรจ็สมบูรณ ์> คลกิปุ่ ม “ด าเนินการต่อ” เลอืกวธิกีารช าระ

เงนิที่คุณตอ้งการ เมื่อด าเนินการเสรจ็เสรจ็สมบูรณ ์ที่หนา้จอจะแสดงขอ้ความยนืยนัการช าระเงนิส าเรจ็ 

ตวัอยา่ง : เลอืกช าระค่าบรกิารผ่านชอ่งทาง “เงนิสด” เมื่อกรอกขอ้มูลส่วนตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ทีห่นา้จอของคุณจะแสดง
รายละเอยีดใบแจง้ค่าสนิคา้/บรกิาร พรอ้มขัน้ตอนการช าระเงนิ กรุณาสัง่ปร ิน้เอกสารนีเ้พื่อน าไปช าระเงนิทีแ่คชเชยีรข์องผู ้
ใหบ้รกิารที่คุณสะดวก 

 

3.2.2.1 คุณจะไดร้บัอเีมลจากเพยส์บายแจง้ความประสงคท์ี่จะช าระเงนิค่าสนิคา้/บรกิารของรกับา้นเกดิ
ผ่านชอ่งทางเงนิสดดงัภาพ 

3.2.2.2 เมื่อคุณช าระค่าบรกิารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ คุณจะไดร้บัอเีมลจากรกับา้นเกดิและเพยส์บายแจง้
ยนืยนัการช าระเงนิเสรจ็สมบูรณผ่์านทางบญัชอีเีมลที่คุณไดร้ะบไุว ้
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การก าหนนดสทิิิ ในนการแสดงสนิคา้/บรกิารไดเรค็ มารเ์กต็ 

เมื่อคุณช าระเงนิค่าบรกิารโพสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ตเสรจ็สมบูรณ ์ท าตามขัน้ตอนดงันี ้

1. กรุณาเขา้สู่ระบบการใชง้าน จากนัน้ คลกิเมนู “ไดเรค็ มารเ์ก็ต” 

 

2. เลอืก “ดูสนิคา้ของฉัน” จากนั้น เลอืกสนิคา้ที่คุณตอ้งการแสดงบนเว็บไซต ์

 

3. คลกิที่ไอคอน “แกไ้ข” จากนัน้ ท าการเลอืกแสดงสนิคา้ และคลกิปุ่ ม “บนัทึก” 

 

ขอคนืเงินทีช่ าระค่าแพ็คเกจบรกิาร 

คุณจะไม่สามารถขอคนืเงนิทีช่  าระค่าบรกิารพืน้ที่โพสทส์นิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ตไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันั้น จงึขอแนะน าใหคุ้ณ
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นก่อนท าการ “ยนืยนั” การช าระเงนิในแต่ละคร ัง้ที่คุณท ารายการ 
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ตรวจสอบส ัง่ซือ้สนิคา้ 

เมื่อมีค าส ัง่ซ ือ้สนิคา้จากผูซ้ ือ้เขา้มา คุณจะไดร้บัอเีมล ดงันี ้

1. อเีมลจากรกับา้นเกดิ แจง้ยนืยนัการสัง่ซ ือ้สนิคา้ของคุณผ่านรกับา้นเกดิ ชอ้ป 

 

2. อเีมลจากเพยส์บาย แจง้ยนืยนัว่าคุณไดร้บัเงนิค่าสนิคา้ผ่านบรกิารเพยส์บาย 
3. จากนั้น ผูข้ายจะตอ้ง Login จะตอ้งไปทีห่นา้ ประวตักิารขาย  ของคุณ เพือ่ท าการปรบัปรุงสถานะเป็น 
3.1. การจดัเตรยีม  
3.2. จดัส่งสนิคา้ 

การปรบัปรุงสถานะการจดัส่งสนิคา้ 

1. ที่หวัขอ้ “ประวตักิารขาย” เลอืกรายการที่คุณตอ้งการ  

 

2. เลอืกสถานะสนิคา้เป็นจดัเตรยีมสนิคา้/จดัส่งสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อคุณท าการเปลีย่นแปลงสถานะสนิคา้เสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ ที่ประวตักิารขายสนิคา้ของคุณจะแสดงสถานะสนิคา้ล่าสุด ในส่วนนี ้ผูซ้ ือ้จะสามารถตรวจสอบประวตักิารซือ้และ
มองเห็นเป็นสถานะล่าสุดเชน่เดยีวกนั 
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การจดัส่งสนิคา้ 

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอยีดที่อยู่ในการจดัส่งสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ ดงันี ้

1. Login เขา้สู่ระบบ จากนัน้ ที่มุมสมาชกิคลกิ “ขอ้มูลสมาชกิ” ที่หวัขอ้ขอ้มูลการขายเลอืก “ประวตักิารขาย” 
2. กรุณาคลกิที่ไอคอนรายละเอยีด > ดูรายละเอยีดในการจดัส่งสนิคา้ถงึผูซ้ ือ้สนิคา้ของคุณ (ช ือ่-นามสกลุ/สถานที่

จดัส่งสนิคา้) 
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นโยบายการสมคัรสมาชกิ 

บรษิทั รกับา้นเกดิ จ ากดั ซ ึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ "บรษิทัฯ" ไดจ้ดัท าเว็บไซต ์"www.rakbankerd.com" ซึง่ต่อไปนีจ้ะ
เรยีกว่า "เว็บไซต"์ ที่รวบรวมเนือ้หาสาระที่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นไทย รวมถงึ แหล่งรวมสนิคา้ไทยคุณภาพด ีภายใตแ้นวคดิ 
“วถิไีทย” โดยมีเป้าหมาย เพื่อชว่ยส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของไทย และชว่ยขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิในชมุชน
และสงัคมใหย้ ัง่ยนื ซ ึง่การใชเ้วบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขและขอ้ตกลงนี ้ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจงึควรศกึษา
เงือ่นไขและขอ้ตกลงฉบบันี ้และ/หรอืเงือ่นไขและขอ้ตกลงอืน่ใดที่บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบบนเว็บไซตโ์ดยละเอยีดก่อนการเขา้ใช ้
เว็บไซต ์

สทิธ ิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูข้อใชบ้รกิาร 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิหเ้ฉพาะผูข้อใชบ้รกิารที่ลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ สามารถใชบ้รกิารหรอืรว่มท ากจิกรรมต่างๆ(ถา้
มี)ที่จดัขึน้ในเว็บไซต ์เชน่ การแบ่งปันความรู ้การแสดงความคดิเห็น การซือ้-ขายสนิคา้ออนไลนผ่์านเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2. การลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ คุณจะตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนเองอยา่งถูกตอ้งสมบูรณแ์ละเป็นขอ้มูลที่ใหม่ล่าสุด 
3. คุณตกลงที่จะแกไ้ข ปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งและตรงกบัขอ้มูลอนัเป็นจรงิในปัจจุบนัอยู่เสมอ 
4. คุณตกลงจะรกัษาชือ่ผูใ้ช ้[Email Address] และรหสัผ่าน [Password] ไวเ้ป็นความลบั หากคุณมอบหรอือนุญาต

ใหบุ้คคลอืน่น าขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรอืช ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านดงักล่าวไปใชก้ารใดๆผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและถอืวา่การ
กระท าเหล่านั้นเป็นการกระท าโดยคุณเอง และถอืว่ามผีลผูกพนัตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงที่บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวทุ้ก
ประการ อกีทัง้สามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 

5. หากคุณใชส้ทิธิไ์ปในทางที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯและ/หรอืผูใ้ชบ้รกิารอืน่ใด คุณตกลงที่จะรบัผิดชอบต่อ
ความเสยีหายดงักล่าวที่เกดิขึน้เต็มจ านวน 

6. บรษิทัฯสงวนสทิธิท์ี่จะไม่ใหบ้รกิารช ือ่อเีมลบางค าที่เป็นของผูดู้แลระบบ ไดแ้ก่ webmaster, web editor, host 
master, postmaster, admin, member(s), customer, customer service หรอืค าอืน่ๆ ทีพ่ิจารณาว่าไม่
เหมาะสมรวมถงึการใชส้ญัลกัษณเ์ป็น Username เชน่ / | \ @ & $ %  '  " ,  # ... เป็นตน้ 

7. หากผูข้อใชบ้รกิารทีม่ีอายุต ่ากว่า 18 ปี ประสงคจ์ะเขา้ท าธรุกรรมใดๆที่เกีย่วขอ้งกบัการซือ้-ขายสนิคา้ออนไลนผ่์าน
เว็บไซต ์จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูป้กครองของคุณก่อนทุกคร ัง้ 

การจ ากดัความรบัผิด 

1. เนือ้หา: แมบ้รษิทัฯ จะท าการตรวจทานเนือ้หาและความสอดคลอ้งของเนือ้หาอยู่เป็นประจ าก็ตาม  แต่บรษิทัฯ ก็ไม่
สามารถรบัประกนัวา่เนือ้หาดงักล่าวมีความถูกตอ้งสมบูรณเ์พียงพอหรอืทนักาลทนัเวลา ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่อาจ
รบัผิดชอบไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มต่อความผิดพลาด ความล่าชา้ของขอ้มูล การขาดความต่อเน่ืองของการ
เช ือ่มโยงอปุกรณไ์ม่ว่าจะมีผูใ้ดไดแ้จง้หรอืแนะน าบรษิทัฯ ก่อนหนา้เกีย่วกบัโอกาสที่จะเกดิปัญหาดงักล่าวหรอืไม่ก็
ตาม 
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2. ระบบการใหบ้รกิาร: คุณรบัทราบและยอมรบัวา่บรษิทัฯ ไม่อาจรบัประกนัไดว้่าการเปิดเขา้หรอืการในเว็บไซตท์ัง้ส่วน
หน่ึงส่วนใดหรอืทัง้หมดจะสามารถกระท าไดต้ลอดเวลารวดเรว็ทนัใจปราศจากการรบกวนหรอืมีขอ้ผิดพลาด  และไม่
รบัประกนัว่าเวบ็ไซตจ์ะปราศจากไวรสัหรอืสิง่ก่อความเสยีหายต่อคอมพวิเตอรอ์ืน่ใดของผูใ้ชบ้รกิาร 

3. สนิคา้รกับา้นเกดิชอ้ป: รกับา้นเกดิ ชอ้ป แหล่งรวมสนิคา้คุณภาพดจีากทัว่ทุกภูมภิาคในประเทศ พรอ้มกบัราคาที่ทุก
คนสุขใจ ผูข้ายไดก้ าไรกลบัมา ผูซ้ ือ้ไดคุ้ณภาพและราคาที่เหมาะสม 
3.1. สนิคา้ออนไลน ์พืน้ที่ทีม่าพรอ้มกบัโอกาส การเพิ่มคุณค่าใหก้บัคนไทยทุกคน พรอ้มบรกิารระบบรบัช าระเงนิ

ออนไลนเ์พยส์บายที่ท าอุน่ใจทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้าย  
3.1.1. รกับา้นเกดิ แบรนด[์ตรารกับา้นเกดิ] ในกรณีทีส่นิคา้เกดิการเสยีหาย ช ารุด โดยมิไดเ้กดิจาก

พฤตกิารณท์ี่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งรบัผิดชอบ หรอืมีการจดัส่งที่ผิดพลาด บรษิทัฯจะท าการเปลีย่น-
คนืสนิคา้ที่บกพรอ่งนัน้ใหแ้ก่คุณตามมูลค่าของสนิคา้เดมิ ทัง้นี ้การเปลีย่น-คนืสนิคา้นัน้ๆจะตอ้ง
กระท าภายใตเ้งือ่นไขที่สภาพกล่องบรรจุ[หีบ]สนิคา้ที่ไม่บุบสลาย รวมถงึ ใบเสรจ็รบัเงนิจะตอ้งอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ ์และจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบภายใน 2 วนัท าการ นับจากวนัที่ไดร้บัสนิคา้ 

3.1.2. รกับา้นเกดิ ซเีลค็[ตราสนิคา้อืน่ แต่มีตรา RBK Selected] และ สนิคา้ท ัว่ไป[ตราสนิคา้อืน่] 
บรษิทัฯเป็นสือ่กลางการใหบ้รกิารกจิกรรมพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสด์ว้ยการพฒันาระบบการซือ้-
ขายสนิคา้ออนไลนผ่์าน www.rakbankerd.com จงึไม่ไดม้ีส่วนเกีย่วขอ้งเป็นคู่คา้หรอืมีอ านาจ
ในการควบคุมราคาขาย และ/หรอืวธิกีารขนส่งสนิคา้แต่อย่างใด บรษิทัฯ จงึมิอาจรบัผิดชอบต่อ
ความเสยีหาย และ/หรอืการกระท าใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยเฉพาะเจาะจงหรอื
เป็นผลสบืเน่ืองจากการด าเนินการตามขา้งตน้ 

3.2. สนิคา้/บรกิารไดเรค็ มารเ์กต็ พืน้ที่ในการโพสทข์ายสนิคา้ ที่ใหอ้สิระผูซ้ ือ้และผูข้ายไดต้ดิต่อและสัง่ซ ือ้สนิคา้
ระหว่างกนัโดยตรง บรษิทัฯเป็นเพียงสือ่กลางการใหบ้รกิารพืน้ที่โพสทส์นิคา้ จงึไม่ไดม้ีส่วนเกีย่วขอ้งเป็นคู่คา้
หรอืมอี านาจในการควบคุมราคาขาย และ/หรอืวธิกีารขนส่งสนิคา้แต่อย่างใด บรษิทัฯ จงึมิอาจรบัผิดชอบต่อ
ความเสยีหาย และ/หรอืการกระท าใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยเฉพาะเจาะจงหรอืเป็นผลสบืเน่ือง
จากการด าเนินการตามขา้งตน้ 

4. การเช ือ่มโยงไปสู่เว็บไซตอ์ืน่  ๆเว็บไซตม์ีจุดเช ือ่มโยงขอ้มูลไปยงัเว็บไซตอ์ืน่ที่ไม่ไดอ้ยูใ่นความดูแลของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทั
ฯ มิอาจรบัผิดชอบต่อเนือ้หาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตเ์หล่านั้นหรอืต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอื
ทางออ้มจากการเขา้ชมเว็บไซตเ์หล่านัน้ 

5. สทิธส่ิวนบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารตามขา้งตน้ จะอยูภ่ายใตน้โยบายสทิธส่ิวนบุคคลของบรษิทัฯ 
6. สทิธขิองบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิี่จะเพิกถอนการเป็นสมาชกิไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากบรษิทัฯ 

ตรวจสอบและพบว่ามีการกระท าดงัต่อไปนี ้
7. สมาชกิใหข้อ้มูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบยีน รวมถงึ การไม่แกไ้ขขอ้มูลสมาชกิใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนั 
8. สมาชกิไม่รกัษาชือ่ผูใ้ช ้[Email Address] และรหสัผ่าน [Password] ไวเ้ป็นความลบั 
9. สมาชกิกระท าการตามที่บรษิทัฯเห็นวา่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืมี

เหตุอนัควรเช ือ่ไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารอาจเขา้ใชเ้วบ็ไซตโ์ดยมีเจตนาทุจรติ 

ทัง้นี ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิเงือ่นไขขอ้ตกลงอืน่ใดบนเวบ็ไซตโ์ดยไม่ตอ้งแจง้ใหส้มาชกิทราบ
ล่วงหนา้ 

ทรพัยส์นิทางปัญญา 

1. คุณตกลงและยอมรบัว่าเคร ือ่งหมายการคา้ แนวคดิ  และรูปแบบในการน าเสนอ  รวมถงึ software ที่พฒันาขึน้เพือ่
ใชใ้นการใหบ้รกิารในเวบ็ไซตนี์ถ้อืเป็นงานที่ไดร้บัความคุม้ครองโดยกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา หา้มผูใ้ดท าการ
ลอกเลยีนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรอืทัง้หมด 

2. เนือ้หาทัง้หมดทีแ่สดงในเว็บไซตอ์ยู่ภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิโ์ดยบรษิทัฯเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา ผูใ้ชบ้รกิาร
สามารถใชเ้นือ้หาเหล่านั้นเพือ่ประกอบการใชง้านบนเว็บไซตเ์ท่านัน้ หา้มมิใหผู้ใ้ดท าซ า้เนือ้หาเหล่านัน้เพื่อใชง้านใน
วตัถุประสงคอ์ืน่  ๆ

3. คุณตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืควรเช ือ่ไดว้า่เป็นการละเมิดในลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ สทิธบิตัร 
รวมทัง้ ทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ตามกฎหมายไม่ว่าโดยวธิกีารใด ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกระท าโดยมีเจตนาหรอืไม่ก็ตาม หาก
ผูใ้ชง้านฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าวผูใ้ชง้านตกลงใหบ้รษิทัฯ สามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิของผูใ้ชง้านเป็นการ
ช ัว่คราวหรอืถาวรตามที่บรษิทัฯ เห็นสมควรและด าเนินการเอาผิดทางกฎหมาย และหากผูใ้ชง้านพบเห็นการขาย
สนิคา้ที่ฝ่าฝืนขอ้หา้มตามที่ก าหนดไว ้สามารถแจง้การกระท าดงักล่าวมาไดท้ี่ marketing@rakbankerd.com 
ตลอด 24 ช ัว่โมง 
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กฎหมายที่ใชบ้งัคบั เงือ่นไขขอ้ตกลงในการใชบ้รกิารเว็บไซตนี์แ้ละ/หรอืเงือ่นไขขอ้ตกลงอืน่ใดที่ปรากฏบนเว็บไซตอ์ยู่ภายใต ้
บงัคบัแห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใตก้ารขดักนัแห่งกฎหมาย 

การขอเงินคนืหนรอืเปลี่ยนสนิคา้ของผูซ้ ือ้ 

อาจมีเหตุผลบางประการทีท่ าใหผู้ซ้ ือ้ตอ้งการขอเงนิคนืหรอืตอ้งการเปลีย่นสนิคา้* (*เฉพาะหมวดสนิคา้รกับา้นเกดิ ซเีล็ค และ
สนิคา้ทั่วไป) จากการสัง่ซ ือ้นัน้ เชน่ รา้นคา้ไม่มีสนิคา้/สนิคา้หมด ไม่ไดร้บัสนิคา้ สนิคา้ไม่ถูกตอ้ง รา้นคา้ไม่ไดจ้ดัส่งในเวลาที่

ก าหนด ดงันั้น คุณจะตอ้งด าเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึงตามรายละเอยีดขอ้ก าหนดสมาชกิผูข้ายสนิคา้ทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ดงันี ้

1. คุณยอมรบัว่าบรษิทัฯ ไม่มีความรบัผิดต่อความเสยีหายใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มจากการจ าหน่ายสนิคา้
ระหว่างสมาชกิผูข้ายและผูซ้ ือ้สนิคา้ ตลอดจน คุณภาพสนิคา้ วธิกีารจดัส่ง และ/หรอืความผิดพลาด ล่าชา้ บกพรอ่ง
ในการกระบวนการจดัส่งสนิคา้ของสมาชกิไปยงัปลายทางของผูร้บั 

2. คุณตกลงที่จะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการเรยีกรอ้งหรอืด าเนินคดใีดๆ ที่เกดิขึน้กบัสนิคา้ของตนเองแต่เพียงผูเ้ดยีวและ
กรณีที่มผูีซ้ ือ้รอ้งเรยีนเร ือ่งใด  ๆที่เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ที่จ าหน่ายมายงับรษิทัฯ สมาชกิที่โพสทส์นิคา้นัน้  ๆตกลงจะชดใช ้
ค่าเสยีหายใหค้รบถว้นทนัททีี่บรษิทัฯ เรยีกรอ้ง 

3. คุณยนิยอมที่จะรบัผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการจ าหน่ายสนิคา้เองแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 
4. คุณจะตอ้งเป็นผูน้ าส่งสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ ในกรณีที่คุณไม่สามารถน าส่งสนิคา้ไปยงัผูซ้ ือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรอืสนิคา้

เกดิช ารุด สูญหาย หรอืเสยีหาย คุณจะตอ้งท าการตกลงกบัผูซ้ ือ้ในเร ือ่งการชดใชร้าคาสนิคา้ และ/หรอืการส่งสนิคา้
ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ใหม่อกีคร ัง้หน่ึงดว้ยตนเอง โดยจะไม่ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งรบัผิดชอบและ/หรอืไดร้บัความเสยีหายต่อกรณี
ดงักล่าวแต่อยา่งใด 

5. หากผูซ้ ือ้ท าการช าระเงนิค่าสนิคา้แลว้ แต่ปรากฏว่าผูซ้ ือ้ไดร้บัสนิคา้แต่ไม่ตรงตามที่คุณพรรณนาไวบ้นเว็บไซตห์รอื
ไดร้บัแลว้แต่ไม่ครบถว้น คุณตกลงยนิยอมที่จะใหธ้นาคารระงบัการช าระเงนิ และยนิยอมคนืเงนิกลบัใหก้บัผูซ้ ือ้[ผูถ้อื
บตัร]ภายในระยะเวลา 30 [สามสบิ]วนั นับจากวนัที่ผูซ้ ือ้[ผูถ้อืบตัร]สามารถพิสูจนไ์ดเ้ป็นที่ชดัแจง้ต่อธนาคาร, เพย ์
สบาย และบรษิทัฯ ทัง้นี ้คุณตกลงจะไม่หาเหตุหรอืขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ขึน้ปฏเิสธความรบัผิดดงักล่าวทัง้สิน้ 

นโยบายการขายสนิคา้ 

1. ก าหนดใหส้มาชกิผูข้าย 1 ช ือ่บญัชอีเีมล โพสทส์นิคา้ไดท้ัง้ออนไลน(์ผ่านเพยส์บาย) และไดเรค็ มารเ์ก็ต โดย 
1.1. ผูข้ายสนิคา้ออนไลน(์ผ่านเพยส์บาย) สามารถโพสทไ์ดไ้ม่เกนิ 10 รายการ 
1.2. ผูข้ายสนิคา้ไดเรค็ มารเ์ก็ต สามารถเลอืกสทิธิใ์นการโพสทส์นิคา้/บรกิารไดไ้ม่เกนิ 10 รายการ 

2. สนิคา้ที่บรษิทัฯ ไม่อนุญาต ใหคุ้ณโพสทข์าย ดงันี ้

สนิคา้บรโิภค สนิคา้อปุโภค สนิคา้อืน่ๆ 

ที่เกีย่วขอ้งกบัของมนึเมาและเคร ือ่งดืม่
แอลกอฮอลทุ์กชนิด 

อาหารและยาที่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหโ้ฆษณา
จากทางอย.( www.fda.moph.go.th) 

สิง่มีชวีติทุกชนิด สิง่มีพษิ 

 อุปกรณท์างการแพทย ์

 

สนิคา้ที่เกีย่วขอ้งในเชงิศาสนาหรอืไสยศาสตร ์
ใดๆทัง้สิน้ 

 อาวุธ หรอืสิง่เทียมอาวุธ เคร ือ่งมือ อุปกรณ์
ทางการทหาร 

สนิคา้ที่ไม่ไดร้บัการอนุญาตใหจ้ าหน่าย เชน่ 
แผ่น CD, DVD, Blu-ray 

 สนิคา้ที่ไม่ไดส้ือ่ถงึภาพลกัษณค์วามเป็นไทย
(สนิคา้แฟช ัน่ต่างๆ) 

สนิคา้ที่ผิดกฎหมาย หรอืขดัต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยต่อสงัคม เชน่ สนิคา้ที่ขโมย 

 สิง่เสพตดิ รวมถงึ บุหร ีไ่ฟฟ้า, บาราก ู รูปภาพลามกอนาจาร 

  ธรุกจิที่ไม่ไดร้บัอนุญาต เชน่ ผูป้ระกอบธรุกจิ
น าเทีย่ว การรบัจองทีพ่กั 

  แสตมป์และเงนิตราปลอมหรอืเลยีนแบบ 

  การซือ้-ขายแลกเปลีย่นเงนิตรา 
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3. คุณรบัทราบและยอมรบัว่าบรษิทัฯใหใ้ชพ้ืน้ทีบ่นเว็บไซตใ์นการแนะน าสนิคา้ตามรูปแบบที่บรษิทัฯ ก าหนดเพื่อเป็นชอ่งทาง
ในการจ าหน่ายสนิคา้ของสมาชกิเท่านัน้ โดยรายละเอยีด รูปภาพสนิคา้ที่น ามาลงในเวบ็ไซตจ์ะตอ้งถูกตอ้งและมีอยู่จรงิ มี
คุณสมบตั ิคุณภาพตรงตามค าพรรณนาที่ระบไุวห้รอืตามตวัอย่างทุกประการ ทัง้นี ้สนิคา้ดงักล่าวจะตอ้งไม่มีลกัษณะขดั
ต่อกฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย จารตีประเพณี หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

4. คุณรบัทราบและยอมรบัว่าบรษิทัฯ เป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารเว็บไซตภ์ายใตช้ ือ่ www.rakbankerd.com โดยเป็นตวักลางใน
การใหบ้รกิารพืน้ที่ส าหรบัโพสทส์นิคา้ของสมาชกิเท่านัน้ มิไดม้ีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆกบัการจ าหน่าย หรอืการควบคุมสนิคา้
หรอืวธิกีารจดัส่งส่งสนิคา้(เฉพาะสนิคา้รกับา้นเกดิ ซเีล็ค, สนิคา้ทัว่ไป และไดเรค็ มารเ์ก็ต) บนเว็บไซตแ์ต่อย่างใด 

5. คุณตกลงว่าในการโพสทส์นิคา้ผ่านเว็บไซตร์กับา้นเกดิ.คอม พรอ้มแสดงรายละเอยีดของสนิคา้อยา่งนอ้ยดงันี ้
6. ชือ่สนิคา้ ภาพสนิคา้ รายละเอยีดของสนิคา้ที่ชดัเจนไม่มีลกัษณะขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย จารตีประเพณี หรอื

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน โดยขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของบรษิทัฯ 
7. ภาพเอกสารรบัรองคุณภาพต่างๆ เชน่ ใบอนุญาตการประกอบธรุกจิและ/หรอืมาตรฐานสนิคา้ เป็นตน้ 
8. จ านวนเงนิค่าสนิคา้ต่อหน่วยขัน้ต า่(บาท) ที่สามารถจดัส่งได ้ซ ึง่จะตอ้งเป็นราคาที่รวมค่าบรรจุภณัฑ ์หรอืพลาสตกิกนั

กระแทก(ถา้มี) ค่าขนส่ง และรวมภาษีมูลค่าเพิม่เรยีบรอ้ยแลว้ 
9. หากบรษิทัฯตรวจพบว่ามีขอ้ความและ/หรอืรูปภาพใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต ์มีความไม่เหมาะสมไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆก็ตาม 

บรษิทัฯ มีสทิธลิบขอ้ความและ/หรอืรูปภาพใดๆไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากคุณแต่อยา่งใด 
10. คุณจ าเป็นที่จะตอ้งรบัทราบถงึหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ (สนิคา้รกับา้นเกดิ ซเีล็ค, สนิคา้ทัว่ไป และไดเรค็ มารเ์ก็ต) โดย

มีรายละเอยีดดงันี ้
10.1. คุณรบัรองว่าขอ้ความที่ระบใุนค าขอใชบ้รกิารนีถู้กตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
10.2. คุณมีหนา้ที่ปรบัปรุงขอ้มูล รูปภาพสนิคา้ของตนที่น ามาลงในเวบ็ไซตใ์หถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
10.3. คุณรบัทราบและยอมรบัว่าบรษิทัฯไม่มีความรบัผิดต่อความเสยีหายใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มจาก

การจ าหน่ายสนิคา้ระหวา่งคุณและผูซ้ ือ้ ตลอดจน คุณภาพสนิคา้ วธิกีารจดัส่ง และ/หรอืความผิดพลาด ล่าชา้ 
บกพรอ่งในการกระบวนการจดัส่งสนิคา้ของคุณไปยงัปลายทางของผูร้บั 

10.4. คุณตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการเรยีกรอ้งหรอืด าเนินคดใีดๆ ที่เกดิขึน้กบัสนิคา้ของตนเองแต่เพียงผูเ้ดยีว
และกรณีทีม่ีผูซ้ ือ้รอ้งเรยีนเร ือ่งใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ที่จ าหน่ายมายงับรษิทัฯ คุณตกลงจะชดใชค่้าเสยีหายให ้
ครบถว้นทนัทีตามทีบ่รษิทัฯเรยีกรอ้ง 

10.5. คุณยนิยอมที่จะรบัผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการจ าหน่ายสนิคา้เองแต่เพยีงฝ่าย
เดยีว 

10.6. คุณตอ้งเป็นผูน้ าส่งสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ ในกรณีที่คุณไม่สามารถน าส่งสนิคา้ไปยงัผูซ้ ือ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ หรอื
สนิคา้เกดิช ารุด สูญหาย หรอืเสยีหาย คุณจะตอ้งท าความตกลงกบัผูซ้ ือ้ในเร ือ่งการชดใชร้าคาสนิคา้ และ/หรอื
การส่งสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ใหม่อกีคร ัง้หน่ึงดว้ยตนเอง โดยจะไม่ท าใหบ้รษิทัฯตอ้งรบัผิดชอบและ/หรอืไดร้บัความ
เสยีหายต่อกรณีดงักล่าวแต่อย่างใด 

10.7. หากผูซ้ ือ้ท าการช าระเงนิค่าสนิคา้แลว้ แต่ปรากฏว่าผูซ้ ือ้ไดร้บัสนิคา้แต่ไม่ตรงตามที่คุณพรรณนาไวบ้น
เว็บไซตห์รอืไดร้บัแลว้แต่ไม่ครบถว้น คุณตกลงยนิยอมที่จะใหธ้นาคารระงบัการช าระเงนิและท าการคนืเงนิกลบั
ใหก้บัผูซ้ ือ้[ผูถ้อืบตัร]ภายในระยะเวลา 30 [สามสบิ]วนั นับจากวนัที่ผูซ้ ือ้[ผูถ้อืบตัร]สามารถพิสูจนไ์ดเ้ป็นที่ชดั
แจง้ต่อธนาคาร, เพยส์บาย และบรษิทัฯ ทัง้นี ้คุณตกลงจะไม่หาเหตุหรอืขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ขึน้ปฏเิสธความรบัผิด
ดงักล่าวทัง้สิน้ 

11. คุณตกลงว่าในการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิออนไลนผ่์านเพยส์บายทีบ่รษิทัฯจดัเตรยีมไวใ้หน้ั้น คุณตกลงใหบ้รษิทัฯ เป็นผูส่้ง
ขอ้มูลไปยงัเพยส์บาย และเพยส์บายเป็นผูส่้งขอ้มูลรายการสนิคา้ของคุณใหก้บัธนาคารโดยตรง โดยธนาคารจะท าการ
แยกรายการสนิคา้ตามที่เพยส์บายส่งขอ้มูลมาใหธ้นาคารเรยีกเก็บทุกวนั และเขา้บญัชเีพยส์บายใหก้บัคุณ ทัง้นี ้คุณตก
ลงใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียมการรบัช าระเงนิตามที่เพยส์บายก าหนดใหเ้รยีกเก็บโดยรวมภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูใ้ชบ้รกิาร
จะตอ้งช าระ โดยหกัจากยอดจ านวนเงนิที่เรยีกเก็บก่อนจะน าเขา้บญัชใีหก้บัคุณ(เจา้ของบญัช)ี 

12. คุณตกลงว่าจะจดัส่งสนิคา้ใหต้รงตามความประสงคข์องผูซ้ ือ้ และถอืเป็นความรบัผิดชอบของคุณแต่เพยีงผูเ้ดยีว หากคุณ
จดัส่งสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ทางไปรษณีย ์คุณตกลงวา่จะจดัส่งสนิคา้ตามวธิกีารที่คุณระบไุวใ้นขัน้ตอนการโพสทส์นิคา้ พรอ้ม
ประกนัความเสยีหายเต็มมูลค่าสนิคา้ดงักล่าวดว้ย และตอ้งจดัเก็บเอกสารยนืยนัการส่งสนิคา้ทุกฉบบัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
90 วนั เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณีที่บรษิทัฯ มีการรอ้งขอ 

13. คุณตกลงใหบ้รษิทัฯ เป็นตวักลางในการไกล่เกลีย่ขอ้โตแ้ยง้ที่เกดิขึน้ กรณีที่เกดิขอ้โตแ้ยง้ระหว่างคุณกบัผูซ้ ือ้ โดยคุณตก
ลงใหค้วามรว่มมือในการจดัส่งเอกสาร และ/หรอืหลกัฐานอืน่ใดตามระยะเวลาที่บรษิทัรอ้งขอ และตกลงยดึถอืเอาค าตดัสนิ
ของบรษิทัฯเป็นที่สุด ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ตรวจสอบพบว่าขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวเกดิจากความผิดของคุณเอง คุณจะช าระ
ค่าเสยีหายเต็มจ านวนตามมูลค่าของสนิคา้หรอืเต็มจ านวนตามความเสยีหายที่เกดิขึน้จรงิใหแ้ก่บรษิทัฯทนัทีตามที่บรษิทัฯ
รอ้งขอ ทัง้นี ้เพือ่บรษิทัฯ จะไดน้ าส่งค่าเสยีหายดงักล่าวใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ต่อไป 
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14. กรณีบรษิทัฯ ตรวจพบดว้ยตนเองหรอืไดร้บัแจง้จากผูท้ี่เป็นเจา้ของสทิธ ิเจา้หนา้ที่ หรอืหน่วยงานที่มอี านาจ หรอืบุคคลใด
ว่ามีเหตุอนัควรสงสยัว่าสนิคา้ใดทีท่ าการจ าหน่ายและ/หรอืโฆษณาในเวบ็ไซดม์ีการละเมิดสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
หรอืฝ่าฝืนกฎหมายอืน่ใด หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดหีรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน ซึง่ท าใหห้รอือาจท าใหบ้รษิทัฯ 
ไดร้บัความเสือ่มเสยีช ือ่เสยีงหรอืเสยีหายในทางใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนเงือ่นไขของการสมคัรสมาชกิ คุณยนิยอมใหบ้รษิทัฯ
น าสนิคา้นัน้ๆออกจากเว็บไซตไ์ดท้นัที โดยคุณตกลงจะไม่เรยีกรอ้งสทิธทิัง้ในทางแพ่งและ/หรอืทางอาญาและจะไม่เรยีก
ค่าเสยีหายหรอืเงนิใดๆจากบรษิทัฯทัง้สิน้ แมจ้ะปรากฏในภายหลงัว่าสนิคา้นั้นมิใชส่นิคา้ที่ผิดกฎหมายหรอืเป็นการฝ่าฝืน
เงือ่นไขขา้งตน้ 

15. หากการกระท าของคุณเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาตามเงือ่นไขการสมคัรสมาชกิเว็บไซตท์ าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความ
เสยีหายใดๆ คุณตกลงจะชดใชค่้าเสยีหายใหค้รบถว้นทนัททีี่บรษิทัฯ เรยีกรอ้ง 

16. คุณรบัทราบและยอมรบัว่าบรรดาบนัทึก หลกัฐาน หรอืเอกสารใดๆ รวมถงึ ขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกสท์ี่ไดร้บัจากบรษิทัฯ 
และ/หรอืเก็บรวบรวม และ/หรอืประมวลการใหบ้รกิารที่คุณไดจ้ดัท าขึน้ทางอเิล็กทรอนิกสเ์ป็นพยานหลกัฐานอนัเป็นที่สุด 
และสามารถยกขึน้เป็นหลกัฐานในการพิสูจนมู์ลหนีข้องคุณได ้โดยคุณจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้นแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

17. กรณีคุณไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขตามฉบบันีข้อ้ใดขอ้หน่ึง บรษิทัฯมีสทิธริะงบัและ/หรอืยกเลกิการเป็นสมาชกิของคุณไดท้นัท ี
และหากบรษิทัฯไดร้บัความเสยีหายอยา่งใดๆอนัเน่ืองจากการฝ่าฝืนขา้งตน้แลว้ คุณตกลงจะชดใชค่้าเสยีหายที่เกดิขึน้
ทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทัฯ จนครบถว้นตามที่เรยีกรอ้งภายใน 15(สบิหา้) วนั นับจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนังสอืจากบรษิทัฯ 

18. การยกเลกิการเป็นสมาชกิดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ถอืเป็นการยกเลกิภาระหนา้ที่ใดๆซึง่คุณยงัปฏบิตัไิม่ครบถว้น ดงันัน้ คุณจะ
พน้จากภาระหนา้ที่ต่อเมื่อคุณไดป้ฏบิตัติามภาระหนา้ที่ดงักล่าวจนครบถว้นแลว้ 

หนลกัเกณฑง่์ายๆ ทีค่วรค านึงถงึส าหนรบัการขายสนิคา้บนโลกออนไลน  ์

1. ความโดดเด่นของสนิคา้ หรอืสนิคา้มีแตกต่างกวา่ทีข่ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
2. การออกแบบบรรจุภณัฑท์ี่สวยงาม ดงึดูดใจเมื่อมผูีพ้บเห็น 
3. ตวัสนิคา้ และ/หรอืบรรจุภณัฑค์วรมีน า้หนักไม่มาก ง่าย สะดวกดา้นวธิกีารขนหรอืจดัส่งสนิคา้ 
4. อาย ุหรอืระยะเวลาการเก็บสนิคา้[อาหาร] ที่ไม่เสยี ไม่บูดงา่ย หรอืรสชาตไิม่เปลีย่น 
5. สนิคา้ตอ้งมีคุณภาพ มาตรฐานดา้นความสะอาดและความปลอดภยั เชน่ เชน่ โอทอป, อย., มาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม, รางวลัที่ไดร้บัจากจงัหวดัหรอืหน่วยงานของรฐั, GMP, HACCP เป็นตน้ 

การอพัเกรดเป็นผูข้ายสนิคา้ออนไลน ์ส าหนรบัสมาชกิท ัว่ไปและผูข้ายไดเรค็ มารเ์กต็ 

++ คุณจะตอ้งสมคัรสมาชกิเพยส์บายประเภทธรุกจิ และผูกบญัชธีนาคารส าหรบัถอนเงนิกบัเพยส์บายใหเ้สรจ็สมบูรณ ์ 
จงึจะสมคัรเป็นผูข้ายสนิคา้ออนไลนก์บัรกับา้นเกดิได ้ 

และบญัชอีเีมลรกับา้นเกดิของคุณจะตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัที่ใชส้มคัรเป็นสมาชกิเพยส์บายเท่านัน้++ 

ส าหรบัสมาชกิเวบ็ไซตท์ัว่ไป ที่ตอ้งการอพัเกรดเป็น “ผูข้ายสนิคา้ออนไลน*์” คุณสามารถท าตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. Login เขา้สู่ระบบ เพื่อเขา้สู่หนา้ “บญัชขีองฉัน” 
2. คลกิลงิค ์“อพัเกรดเพื่อโพสทข์ายสนิคา้” พรอ้มกรอกรายละเอยีดส าหรบัผูข้ายสนิคา้ใหค้รบถว้นและเป็นความจรงิ 

 

3. จากนั้น คลกิปุ่ ม “ด าเนินการต่อ” ระบบจะแจง้การอพัเกรดเป็นสมาชกิ “ประเภทสนิคา้ออนไลน”์ เสรจ็สมบูรณ ์
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การโพสทส์นิคา้ 

1. ผูข้ายประเภทออนไลน ์
1.1. ที่หนา้ “บญัชขีองฉัน” > ที่ขอ้มูลผูข้าย > เลอืก “รายการสนิคา้” 
1.2. คลกิที่เคร ือ่งหมาย + ทีมุ่มขวาบน และท าตามขัน้ตอนการโพสทส์นิคา้และรายละเอยีดสนิคา้ 

 

2. ผูข้ายประเภทไดเรค็ มารเ์ก็ต 
2.1. หลงัจากที่คุณช าระเงนิค่าบรกิารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ > คลกิเมนู “ไดเรค็ มารเ์ก็ต” 
2.2. คลกิที่เมนู “เพิม่สนิคา้ใหม่” จากนั้น ท าตามขัน้ตอนการโพสทส์นิคา้สนิคา้ของคุณต่อไป 

  

การแกไ้ขสนิคา้ 

1. ผูข้ายประเภทออนไลน ์
1.1. ที่หนา้ “บญัชขีองฉัน” > ที่ขอ้มูลผูข้าย > คลกิที่ไอคอนแกไ้ขเพื่อแกไ้ขรายละเอยีดสนิคา้ของคุณ 
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2. ผูข้ายประเภทไดเรค็ มารเ์ก็ต  
2.1. Login เขา้สู่ระบบการใชง้าน > คลกิที่เมนู “ไดเรค็ มารเ์ก็ต” 
2.2. ที่บญัชสีมาชกิของคุณ เลอืกหวัขอ้ “ดูสนิคา้ของฉัน” 
2.3. ที่สนิคา้ของฉัน > เลอืก “แกไ้ข” เพือ่การแกไ้ขรายการสนิคา้ของคุณ 
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ออกจากระบบการนชง้าน 

1. ผูข้ายประเภทออนไลน ์
1.1. ที่บญัชขีองฉัน > เลอืกหวัขอ้ “สถานะบญัช”ี 
1.2. คลกิที่ “ออกจากระบบ” เพื่อสิน้สุดการใชง้านบญัชสีมาชกิผูข้ายของคุณ 

 

 

2. ผูข้ายประเภทไดเรค็ มารเ์ก็ต 
2.1. ที่บญัชขีองฉัน > คลกิที่ “ออกจากระบบ” เพื่อสิน้สุดการใชง้านบญัชสีมาชกิผูข้ายของคุณ 

 

 


