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สมคัรสมาชกิ 

นอกจากคุณสมคัรสมาชกิเว็บไซตร์กับา้นเกดิไดอ้ยา่งง่ายดาย พรอ้มกบัความเพลดิเพลนิในการชอ้ปออนไลนส์นิคา้ไทยคุณภาพดี
ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็แลว้ คุณยงัจะไดร้บัการแจง้โปรโมช ัน่พิเศษจากรกับา้นเกดิกอ่นใคร  สมคัรงา่ยๆ เพียง… 

1. ที่หนา้สมคัรสมาชกิ คลกิปุ่ ม “สมคัรสมาชกิ” ทีห่วัขอ้”สมาชกิทัว่ไป”  

      

2. กรอกรายละเอยีดส่วนตวัของคุณ  
3. ท าเคร ือ่งหมาย √ ทีช่อ่งยอมรบัเงือ่นไขการใชบ้รกิารและนโยบายความเป็นส่วนตวั > คลกิ “ด าเนินการต่อ

 

4. กรุณายนืยนัอเีมลของคุณโดยตรวจสอบที่ Inbox ของคุณ เมื่อยนืยนัอเีมลที่หนา้จอจะแสดงขอ้ความแจง้การสมคัรสมาชกิ

เสรจ็สมบูรณ ์
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นโยบายการสมคัรสมาชกิ 

บรษิัท รกับา้นเกิด จ ากดั ซ ึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า "บรษิัทฯ" ไดจ้ดัท าเว็บไซต ์"www.rakbankerd.com" ซึง่ต่อไปนีจ้ะ
เรยีกว่า "เว็บไซต"์ ที่รวบรวมเนือ้หาสาระที่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นไทย รวมถงึ แหล่งรวมสนิคา้ไทยคุณภาพด ีภายใตแ้นวคดิ “วถิี
ไทย” โดยมีเป้าหมาย เพื่อชว่ยส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของไทย และชว่ยขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิในชมุชนและสงัคม
ใหย้ ั่งยืน ซึง่การใชเ้ว็บไซตข์องผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้ตกลงนี้ ดงันั้น ผูใ้ชบ้รกิารจึงควรศึกษาเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงฉบบันี ้และ/หรอืเงือ่นไขและขอ้ตกลงอืน่ใดที่บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบบนเว็บไซตโ์ดยละเอยีดก่อนการเขา้ใชเ้ว็บไซต ์ 

สทิธ ิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูข้อใชบ้รกิาร 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิหเ้ฉพาะผูข้อใชบ้รกิารที่ลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ สามารถใชบ้รกิารหรอืรว่มท ากจิกรรมต่างๆ(ถา้มี)ที่จดั
ขึน้ในเว็บไซต ์เชน่ การแบ่งปันความรู ้การแสดงความคดิเห็น การซือ้-ขายสนิคา้ออนไลนผ่์านเว็บไซต ์เป็นตน้ 

2. การลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ คุณจะตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกตอ้งสมบูรณแ์ละเป็นขอ้มูลที่ใหม่ล่าสุด  

3. คุณตกลงที่จะแกไ้ข ปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งและตรงกบัขอ้มูลอนัเป็นจรงิในปัจจุบนัอยู่เสมอ  

4. คุณตกลงจะรกัษาชือ่ผูใ้ช ้[Email Address] และรหสัผ่าน [Password] ไวเ้ป็นความลบั หากคุณมอบหรอือนุญาตใหบุ้คคล
อืน่น าขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรอืช ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านดงักล่าวไปใชก้ารใดๆผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและถอืว่าการกระท าเหล่านั้นเป็น
การกระท าโดยคุณเอง และถอืว่ามีผลผูกพนัตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไวทุ้กประการ อกีทัง้สามารถบงัคบัได ้
ตามกฎหมาย  

5. หากคุณใชส้ิทธิไ์ปในทางที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อบรษิทัฯและ/หรอืผูใ้ชบ้รกิารอืน่ใด คุณตกลงที่จะรบัผิดชอบต่อความ
เสยีหายดงักล่าวที่เกดิขึน้เต็มจ านวน 

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

7. หากผูข้อใชบ้รกิารที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ประสงคจ์ะเขา้ท าธรุกรรมใดๆที่เกีย่วขอ้งกบัการซือ้-ขายสนิคา้ออนไลนผ่์านเว็บไซต ์
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูป้กครองของคุณก่อนทุกคร ัง้ 

การจ ากดัความรบัผิด   
1. เนื้อหา: แมบ้รษิทัฯ จะท าการตรวจทานเนือ้หาและความสอดคลอ้งของเนือ้หาอยู่เป็นประจ าก็ตาม  แต่บรษิทัฯ ก็ไม่สามารถ

รบัประกนัว่าเนื ้อหาดงักล่าวมีความถูกตอ้งสมบูรณเ์พียงพอหรอืทนักาลทนัเวลา ดงันั้น บรษิัทฯ จึงไม่อาจรบัผิดชอบไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มต่อความผิดพลาด ความล่าชา้ของขอ้มูล การขาดความต่อเน่ืองของการเช ือ่มโยงอุปกรณไ์ม่ว่าจะมีผูใ้ด
ไดแ้จง้หรอืแนะน าบรษิทัฯ ก่อนหนา้เกีย่วกบัโอกาสที่จะเกดิปัญหาดงักล่าวหรอืไม่ก็ตาม 

2. ระบบการใหบ้รกิาร: คุณรบัทราบและยอมรบัว่าบรษิทัฯ ไม่อาจรบัประกนัไดว้่าการเปิดเขา้หรอืการในเว็บไซตท์ัง้ส่วนหน่ึงส่วน
ใดหรอืทั้งหมดจะสามารถกระท าไดต้ลอดเวลารวดเร็วทนัใจปราศจากการรบกวนหรอืมีขอ้ผิดพลาด  และไม่รบัประกนัว่า
เว็บไซตจ์ะปราศจากไวรสัหรอืสิง่ก่อความเสยีหายต่อคอมพิวเตอรอ์ืน่ใดของผูใ้ชบ้รกิาร 

3. สนิคา้รกับา้นเกดิชอ้ป: แหล่งรวมสนิคา้คุณภาพดจีากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ที่มาพรอ้มกบัราคาที่ทุกคนสุขใจ ผูข้าย ได ้
ก าไรกลบัมา ผูซ้ ือ้ ไดคุ้ณภาพและราคาที่เหมาะสม  
3.1. สนิคา้ออนไลน ์พืน้ที่ที่มาพรอ้มกบัโอกาส การเพิ่มคุณค่าใหก้บัคนไทยทุกคน พรอ้มบรกิารระบบรบัช าระเงนิออนไลน ์

เพยส์บายที่ท าอุ่นใจทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้าย  
3.1.1. รกับา้นเกดิ แบรนด[์ตรารกับา้นเกดิ] ในกรณีที่สนิคา้เกดิการเสยีหาย ช ารุด โดยมิไดเ้กดิจากพฤตกิารณท์ี่

ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งรบัผิดชอบ หรอืมีการจดัส่งที่ผิดพลาด บรษิทัฯจะท าการเปลีย่น-คนืสนิคา้ที่บกพรอ่งนั้นใหแ้ก่คุณ
ตามมูลค่าของสินคา้เดมิ ทั้งนี ้ การเปลี่ยน-คนืสนิคา้นั้นๆจะตอ้งกระท าภายใตเ้งื่อนไขที่สภาพกล่องบรรจุ[หีบ]
สนิคา้ที่ไม่บุบสลาย รวมถงึ ใบเสรจ็รบัเงนิจะตอ้งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์ และจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบภายใน 2 
วนัท าการ นับจากวนัที่ไดร้บัสนิคา้ 
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3.1.2. รกับา้นเกดิ ซเีล็ค[ตราสินคา้อื่น แต่มีตรา RBK Selected] และ สนิคา้ท ั่วไป[ตราสินคา้อืน่] บรษิัทฯเป็น
สื่อกลางการใหบ้รกิารกิจกรรมพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสด์ว้ยการพฒันาระบบการซือ้-ขายสินคา้ออนไลนผ่์าน 
www.rakbankerd.com จงึไม่ไดม้ีส่วนเกีย่วขอ้งเป็นคู่คา้หรอืมีอ านาจในการควบคุมราคาขาย และ/หรอืวธิกีาร
ขนส่งสนิคา้แต่อย่างใด บรษิทัฯ จงึมิอาจรบัผิดชอบต่อความเสยีหาย และ/หรอืการกระท าใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม โดยเฉพาะเจาะจงหรอืเป็นผลสบืเน่ืองจากการด าเนินการตามขา้งตน้  

3.2. ไดเรค็ มารเ์ก็ต พืน้ที่ในการโพสทข์ายสินคา้/บรกิาร ที่ใหอ้ิสระผูซ้ ือ้และผูข้ายไดต้ิดต่อและสั่งซ ือ้สนิคา้ระหว่างกนั
โดยตรงบรษิทัฯเป็นเพียงสือ่กลางการใหบ้รกิารพืน้ที่โพสทส์ินคา้ จึงไม่ไดม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งเป็นคู่คา้หรอืมีอ านาจในการ
ควบคุมราคาขาย และ/หรอืวธิกีารขนส่งสนิคา้แต่อยา่งใด บรษิทัฯ จงึมิอาจรบัผิดชอบต่อความเสยีหาย และ/หรอืการกระ
ท าใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยเฉพาะเจาะจงหรอืเป็นผลสบืเน่ืองจากการด าเนินการตามขา้งตน้ 

4. การเชือ่มโยงไปสูเ่ว็บไซตอ์ืน่ๆ เว็บไซตม์ีจุดเช ือ่มโยงขอ้มูลไปยงัเว็บไซตอ์ืน่ที่ไม่ไดอ้ยู่ในความดูแลของบรษิทัฯ ดงันั้น บรษิทั
ฯ มิอาจรบัผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตเ์หล่านั้นหรอืต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอื
ทางออ้มจากการเขา้ชมเว็บไซตเ์หล่านั้น  

5. สทิธสิว่นบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารตามขา้งตน้ จะอยู่ภายใตน้โยบายสทิธส่ิวนบุคคลของบรษิทัฯ   
6. สทิธขิองบรษิทัฯ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธทิี่จะเพิกถอนการเป็นสมาชกิไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากบรษิทัฯ 

ตรวจสอบและพบว่ามีการกระท าดงัต่อไปนี ้
6.1. สมาชกิใหข้อ้มูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบยีน รวมถงึ การไม่แกไ้ขขอ้มูลสมาชกิใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนั 
6.2. สมาชกิไม่รกัษาชือ่ผูใ้ช ้[Email Address] และรหสัผ่าน [Password] ไวเ้ป็นความลบั   
6.3. สมาชกิกระท าการตามที่บรษิทัฯเห็นว่าไม่เหมาะสม ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอื

มีเหตุอนัควรเช ือ่ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารอาจเขา้ใชเ้ว็บไซตโ์ดยมีเจตนาทุจรติ 
6.4. บรษิัทฯขอสงวนสิทธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลิกเงือ่นไขขอ้ตกลงอืน่ใดบนเว็บไซตโ์ดยไม่ตอ้งแจง้ใหส้มาชกิ

ทราบล่วงหนา้   
ทรพัยส์นิทางปัญญา 
1. คุณตกลงและยอมรบัว่าเคร ือ่งหมายการคา้ แนวคดิ  และรูปแบบในการน าเสนอ  รวมถงึ software ที่พฒันาขึน้เพื่อใชใ้นการ

ใหบ้รกิารในเว็บไซตนี์ถ้อืเป็นงานที่ไดร้บัความคุม้ครองโดยกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา หา้มผูใ้ดท าการลอกเลยีนแบบไม่ว่า
จะเป็นเพียงบางส่วนหรอืทัง้หมด  

2. เนือ้หาทัง้หมดที่แสดงในเว็บไซตอ์ยู่ภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิโ์ดยบรษิทัฯเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใช ้
เนือ้หาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใชง้านบนเว็บไซตเ์ท่านั้น หา้มมิใหผู้ใ้ดท าซ า้เนือ้หาเหล่านั้นเพื่อใชง้านในวตัถุประสงคอ์ืน่ๆ 

3. คุณตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืควรเช ือ่ไดว้่าเป็นการละเมิดในลขิสทิธิ ์ ความลบัทางการคา้ สทิธบิตัร รวมทัง้ 
ทรพัยส์ินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวธิกีารใด ทั้งนี ้ไม่ว่าจะกระท าโดยมีเจตนาหรอืไม่ก็ตาม หากผูใ้ชง้านฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดดงักล่าวผูใ้ชง้านตกลงใหบ้รษิทัฯ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชกิของผูใ้ชง้านเป็นการช ัว่คราวหรอืถาวรตามที่

บรษิทัฯ เห็นสมควรและด าเนินการเอาผิดทางกฎหมาย และหากผูใ้ชง้านพบเห็นการขายสนิคา้ที่ฝ่าฝืนขอ้หา้มตามที่ก าหนดไว ้
สามารถแจง้การกระท าดงักล่าวมาไดท้ี่ marketing@rakbankerd.com ตลอด 24 ช ัว่โมง 

กฎหมายที่ใชบ้งัคบั เงือ่นไขขอ้ตกลงในการใชบ้รกิารเว็บไซตนี์แ้ละ/หรอืเงือ่นไขขอ้ตกลงอืน่ใดที่ปรากฏบนเว็บไซตอ์ยู่ภายใตบ้งัคบั
แห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใตก้ารขดักนัแห่งกฎหมาย 

ระบบช าระเงินค่าสนิคา้ 

คุณสามารถเลอืกชอ่งทางการช าระค่าสนิคา้ออนไลนด์ว้ยบรกิารที่เราจดัเตรยีมไวใ้หบ้รกิารแก่คุณ ดงันี ้

1. ผ่านบตัรเครดติ Visa และ Master ของทุกธนาคาร  
2. ผ่านบตัรเดบติของ ธ.กสกิรไทย ธ.กรุงไทย และ ธ.กรงุเทพ 
3. ผ่านระบบรบัช าระเงนิออนไลน ์“เพยส์บาย” ผ่านชอ่งทางการรบัช าระเงนิ เชน่ บตัรเครดติ เงนิสด บญัชธีนาคารออนไลน ์  

ขอ้แนะน าการซือ้สนิคา้ใหป้ลอดภยั 

www.rakbankerd.com เป็นเพียงตวักลางในการใหบ้รกิารพืน้ที่ส าหรบัโพสทส์นิคา้ของสมาชกิเท่านัน้ มิไดม้ีส่วน
เกีย่วขอ้งใดๆ กบัการจ าหน่าย หรอืการควบคุมสนิคา้หรอืวธิกีารจดัส่งสนิคา้ในเว็บไซตแ์ต่อย่างใด ดงันัน้ ก่อนที่คุณจะซือ้สนิคา้ใดๆ 
ควรพิจารณาขอ้มูลอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจซือ้ทุกคร ัง้ 
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การส ัง่ซือ้สนิคา้ในรกับา้นเกดิ ชอ้ป 

1. การสัง่ซ ือ้สนิคา้หมวด “รกับา้นเกดิ ซเีล็ค และสนิคา้ทั่วไป” 
1.1. Login เขา้สู่ระบบที่ www.rakbankerd.com ที่เมนูรกับา้นเกดิ ชอ้ป > เลอืก “ชอ้ป ออนไลน”์

 
1.2. เลอืกรายการสนิคา้ที่คุณตอ้งการ จากนั้น คลกิปุ่ ม “ส ัง่ซ ือ้สนิคา้” 

 
 
1.3. ยนืยนัการสัง่ซ ือ้สนิคา้ จากนัน้ ระบบจะเขา้สู่หนา้ช าระเงนิ 

1.3.1. เลอืกชอ่งทางช าระเงนิที่ตอ้งการ 
1.3.2. กรอกรายละเอยีดการช าระเงนิจนเสรจ็สมบูรณ ์
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1.3.3. เมื่อคุณช าระเงนิเสรจ็สมบรูณท์ีห่นา้จอจะแสดงรายละเอยีดการช าระเงนิของคุณ และคุณจะไดร้บัอเีมล 

         

1.3.4. จากรกับา้นเกดิ แจง้ยนืยนัการสัง่ซ ือ้สนิคา้ของคุณ 
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1.3.5. จากเพยส์บาย แจง้ผลยนืยนัการช าระเงนิผ่านบรกิารเพยส์บาย 

 

2. การสัง่ซ ือ้สนิคา้รกับา้นเกดิ แบรนด ์
2.1. Login เขา้สู่ระบบที่ www.rakbankerd.com ที่เมนูรกับา้นเกดิ ชอ้ป > เลอืก” ชอ้ป ออนไลน”์ 
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2.2. เลอืกรายการสนิคา้ที่ตอ้งการ > คลกิ “Add to Cart” จากนั้น คลกิ “ช าระเงนิ” 

 

2.3. หากสมาชกิมีรหสัส่วนลด สามารถคลกิที่ “ใชร้หสัคูปอง” พรอ้มกรอกรหสัคูปองส่วนลดที่ไดร้บั > คลกิปุ่ ม “ใชคู้ปอง” 
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2.3.1. จากนั้น คลกิปุ่ ม “ส่งค าส ัง่ซ ือ้” เพื่อเขา้สู่หนา้ช าระเงนิ 
2.3.2. เลอืกชอ่งทางการช าระเงนิที่คุณตอ้งการ ท าตามขัน้ตอนจนเสรจ็สมบูรณ ์คุณจะไดร้บัอเีมลแจง้ยนืยนัผลการช าระ

เงนิผ่านทางอเีมลที่คุณระบไุวใ้นขัน้ตอนการสมคัร 

ตรวจสอบรายการส ัง่ซือ้ 

1. Login เขา้สู่ระบบที่ www.rakbankerd.com > ที่หนา้บญัชขีองฉัน  คลกิไอคอน “ขอ้มูลการซือ้” 

 
2. เลอืก “ประวตักิารซือ้” 

 
 

3. คุณสามารถตรวจสอบสถานะสนิคา้ที่คุณสัง่ซ ือ้ไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง 

 

ปัญหาเรือ่งสนิคา้ 

สนิคา้ (เฉพาะสนิคา้รกับา้นเกดิ ซเีล็ค และสนิคา้ทั่วไป) ทีแ่สดงอยู่ใน www.rakbankerd.com  จะเป็นสนิคา้ของ
สมาชกิรกับา้นเกดิก็ตาม แต่คุณรบัทราบวา่ www.rakbankerd.com เป็นเพียงตวักลางในการใหบ้รกิารพืน้ที่ส าหรบัสมาชกิโพสท ์
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ขายสนิคา้ของสมาชกิเอง โดยรกับา้นเกดิมิไดม้ีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ กบัการจ าหน่าย หรอืการควบคุมสนิคา้ หรอืวธิกีารจดัส่งสนิคา้
แต่อยา่งใด อย่างไรก็ด ีหากคุณสัง่ซ ือ้สนิคา้แลว้ไม่ไดร้บัสนิคา้หรอืไดร้บัสนิคา้ไม่ถูกตอ้งตามรายการที่คุณสัง่ซ ือ้ คุณสามารถตดิต่อ
มายงัรกับา้นเกดิ เพื่อเป็นตวักลางในการประสานและแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ ดงันัน้ กรุณาจดัเตรยีมเลขที่ใบสัง่ซ ือ้ที่เกดิปัญหาของ
คุณใหพ้รอ้ม และอเีมลมาที่ marketing@rakbankerd.com 

คะแนนความพึงพอใจ 

1. ที่หนา้ประวตักิารซือ้สนิคา้ คลกิไอคอน   เพื่อใหค้ะแนนความพงึพอใจสนิคา้ 

 
 

 

บรกิารของรกับา้นเกดิ.คอม 

บรษิทั รกับา้นเกดิ จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารเว็บไซตท์ี่รวบรวมเนือ้หาสาระที่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นไทย ภายใตค้อนเซป็ “วถิไีทย” อาท ิ
องคค์วามรูด้า้นการเกษตร ที่กนิที่พกัที่เทีย่ว ศลิปวฒันธรรมและดนตรวีถิไีทย  รวมถงึ แหล่งรวมสนิคา้ไทยคุณภาพดจีากทัว่
ประเทศ โดยมีเป้าหมาย 

 ชว่ยส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของไทย  
 ชว่ยขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิในชมุชนและสงัคมใหย้ ัง่ยนื 

www.rakbankerd.com มีการน าเสนอขอ้มูล 4 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1. บรกิารขอ้มูลความรูแ้ละขา่วสาร ไม่วา่จะเป็นดา้น
เกษตร ที่กนิที่พกัที่เที่ยว ศลิปวฒันธรรมและดนตร ี มุบสงบ และข่าวสถานการณ ์ส่วนที่ 2. บรกิารสาธารณะส าหรบัประชนชน”
รว่มดว้ยชว่ยกนั” ส่วนที่ 3. บรกิารแลกเปลีย่นความคดิเห็น ประสบการณ ์ความรูใ้นเวบ็บอรด์ และส่วนที่ 4. การใหบ้รกิารระบบ
พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส(์การซือ้ขายสนิคา้และบรกิารผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต) ภายใตช้ ือ่ rakbankerdshop.com ซ ึง่ถอืเป็น
หวัใจหลกัในการพฒันาระบบบรกิาร เพื่อเช ือ่มโยงและเปิดโอกาสใหผู้ข้ายกบัผูซ้ ือ้ไดต้ดิต่อซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนัผ่าน 
www.rakbankerdshop.com  
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รกับา้นเกดิ ชอ้ป: แหล่งรวมสนิคา้คุณภาพดจีากทัว่ทุกภูมภิาคในประเทศ ที่มาพรอ้มกบัราคาทีทุ่กคนสุขใจ ผูข้ายไดก้ าไรกลบัมา 
ผูซ้ ือ้ไดคุ้ณภาพและราคาที่เหมาะสม แบ่งเป็น 2 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

 สนิคา้ออนไลน ์พืน้ที่ที่มาพรอ้มกบัโอกาส การเพิ่มคุณค่าใหก้บัคนไทยทุกคน พรอ้มบรกิารระบบรบัช าระเงนิออนไลน ์
เพยส์บายที่ท าอุ่นใจทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้าย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้รกับา้นเกดิ แบรนด,์ สนิคา้รกับา้นเกดิ ซเีล็ค และสนิคา้ทั่วไป  

 สนิคา้/บรกิารไดเรค็ มารเ์ก็ต พืน้ที่ในการโพสทส์ินคา้/บรกิารที่ใหอ้ิสระผูซ้ ือ้และผูข้ายไดต้ิดต่อและสั่งซ ือ้สนิคา้
ระหว่างกนัโดยตรง  

ทุกวนันีพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบนโลกออนไลนเ์ปลีย่นแปลงไปมาก ทุกคนตอ้งการเขา้ถงึขอ้มูลต่างๆดว้ยความสะดวก รวดเรว็ 
และงา่ยยิง่ขึน้ ดงันั้น เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการและวถิชีวีติที่เปลีย่นแปลงใหท้นั www.rakbankerd.com  ยงัมกีารเช ือ่มโยง
ขอ้มูลผ่านสมารท์โฟน หรอืแทบ๊เล็ตเพือ่ใหผู้ท้ี่ตอ้งการตดิตามความเคลือ่นไหวต่างๆ ดา้นการเกษตร อปัเดทข่าวสาร สาระน่ารู ้และ
ราคาสนิคา้เกษตรจากแหล่งรบัซือ้และตลาดสดช ัน้น าในกรุงเทพฯที่สรุปไวอ้ย่างกระชบัใน FARMER INFO หรอืหากตอ้งการขอ้มูล
เพิ่มเตมิก็สามารถกดลงิคก์ลบัไปยงัเว็บไซตห์ลกัที ่www.rakbankerd.com ไดเ้ชน่กนั FARMER INFO รองรบัระบบปฏบิตักิาร 
iOS, Android  

การเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์

1. หลงัจากที่คุณสมคัรสมาชกิเว็บไซตเ์สรจ็สมบูรณ ์พิมพ ์www.rakbankerd.com  

2. กรอกอเีมล และรหสัผ่านของคุณ > คลกิ “เขา้สู่ระบบ” 

 

ไม่ไดร้บัอเีมล 

1.  ที่หนา้สมคัรสมาชกิ กรุณาคลกิที่ “ไม่ไดร้บัอเีมล” 
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2. ที่หนา้ส่งอเีมลยนืยนัการสมคัรสมาชกิ กรุณากรอกอเีมล รหสัภาพ จากนั้น คลกิปุ่ ม “ด าเนินการต่อ” 

        

3. ระบบจะท าการส่งขอ้มูลไปยงัอเีมลที่คุณระบไุวใ้นขัน้ตอนการสมคัรสมาชกิอกีคร ัง้ 
 

ไม่พบอเีมลจากรกับา้นเกดิ  

หากคุณไม่พบอเีมลจากรกับา้นเกดิใน Inbox ของคุณ กรุณาตรวจสอบอเีมลจากรกับา้นเกดิใน Spam Mail หรอื Junk 
Folder ของคุณ ดงันี ้

Hotmail: คลกิที่ “Junk” > เลอืก “รกับา้นเกดิ” > คลกิที่ปุ่ ม “Not Junk” ดงัภาพ 

 

Gmail: คลกิที่ “Spam” > เลอืก “รกับา้นเกดิ” > คลกิที่ปุ่ ม “Not Spam” ดงัภาพ 
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Yahoo! Mail: คลกิที่ “Spam” > เลอืก “รกับา้นเกดิ” > คลกิที่ปุ่ ม “Not Spam” ดงัภาพ 

      

 

สนใจลงโฆษณาบนเวบ็ไซต ์

หากคุณสนใจลงโฆษณากบั www.rakbankerd.com สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ของลงโฆษณาไดท้ี่หวัขอ้ “ดาวนโ์หลด” 

อตัราค่าบรกิารพืน้ทีแ่บนเนอร(์สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 ต าแหน่ง)  
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การเพิ่มชือ่บญัชี 

1. กรอกชือ่บญัชสี าหรบัโพสทข์อ้ความในเว็บบอรด์ > คลกิ “ด าเนินการต่อ” 

       

2. คลกิปุ่ มตรวจสอบชือ่บญัชขีองคุณ (1 อเีมล / 1 ช ือ่บญัช)ี 

        

3. ระบบท าการตรวจสอบชือ่บญัชขีองคุณ > คลกิ “ด าเนินการต่อ” 

       

4. ตรวจสอบและยนืยนัช ือ่บญัชขีองคุณอกีคร ัง้ 
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5. คุณไดเ้ปลีย่นแปลงชือ่บญัชขีองคุณเรยีบรอ้ยแลว้ 

        

        

การใชง้านเวบ็บอรด์  

คุณสามารถใชบ้รกิารเว็บบอรด์ของเราภายใตข้อ้ก าหนดที่บรษิทัฯก าหนดไว ้ทัง้นี ้คุณรบัทราบและตกลงที่จะปฏบิตัติาม
เงือ่นไข ดงันี ้

หา้ม!   
 ใชเ้ว็บบอรด์นีป้ระกาศซือ้-ขายผลติภณัฑใ์ดๆ หากตรวจสอบพบบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการลบขอ้ความดงักล่าว 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 ขอ้ความ รูปภาพที่ถูกพิมพ ์และเผยแพรอ่อกจากเว็บบอรด์เกดิขึน้จากการเขยีนโดยบุคคลและเผยแพรแ่บบอตัโนมตั ิ 

ซึง่เว็บไซต ์www.rakbankerd.com เป็นเพียงสือ่กลางการใหบ้รกิารแลกเปลีย่นประสบการณค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน ์
ผ่านเวบ็ไซต ์บรษิทัฯ ไม่จ าเป็นจะตอ้งเห็นดว้ยและ/หรอืรูเ้ห็น และไม่ถอืเป็นความรบัผิดชอบต่อขอ้ความและรูปภาพใดๆ 
ทัง้สิน้ ใหถ้อืเป็นความรบัผิดชอบของสมาชกิผูน้ั้นเอง ดงันั้น ผูอ้า่นจงึตอ้งใชว้จิารณญาณในการกลัน่กรองดว้ยตนเอง 

 

1. บรกิารเว็บบอรด์มีเจตนาสรา้งพืน้ที่เพื่อใหส้มาชกิไดม้ีส่วนรว่มในการน าเสนอความคดิเห็นของตนเองหรอืสอบถามขอ้มูล
ตามหวัขอ้ที่บรษิทัฯก าหนดไวเ้ท่านั้น 

2. หา้มเผยแพรข่อ้ความเนือ้หาใดๆ ทีท่ าใหส้ถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศเ์สือ่มเสยีหรอืหมิ่น
สถาบนัไม่ว่าจะเป็นทางขอ้ความหรอืทางภาพทางตรงหรอืทางออ้มก็ตาม 

3. หา้มเผยแพรข่อ้ความและเนือ้หาทีท่ าใหผู้อ้ืน่นัน้เสยีหาย ร าคาญใจ หรอืก่อเกดิความรูส้กึไม่ดต่ีอผูอ้ืน่ ไม่ว่าจะเกดิดว้ย
ความตัง้ใจหรอืไม่ก็ตาม 

4. หา้มเผยแพรข่อ้ความและเนือ้หาที่เป็นการโฆษณาชวนเช ือ่และหลอกลวงไม่วา่จะเป็นทางขอ้ความหรอืทางภาพ หากฝ่า
ฝืนจะผิดกฎหมายในขอ้หาโฆษณาหลอกลวงประชาชน  
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5. หา้มเผยแพรรู่ปภาพ ขอ้ความที่ส่อเสยีดหรอืวา่กล่าวใหร้า้ยแก่ผูอ้ืน่ไม่ว่าขอ้ความนั้นจะมีวา่อยา่งไร จะกล่าวถงึช ือ่ผูอ้ ืน่
หรอืไม่ก็ตาม 

6. หา้มเผยแพรข่อ้ความทียุ่ยงส่งเสรมิ ปลุกป่ันใหผู้อ้ืน่เกดิความขดัแยง้ซึง่กนัและกนัไม่วา่ผูต้ ัง้กระทูห้รอืผูต้อบนัน้ต ัง้ใจหรอืไม่
ก็ตาม 

7. หา้มเผยแพรข่อ้ความหรอื รูปภาพที่ไม่เหมาะสม เชน่ ส่อไปในเร ือ่งเพศ ลามกอนาจาร ความรุนแรงหรอืขดัต่อศลีธรรมอนั
ดขีองประเทศไทย เป็นตน้ 

8. หา้มเผยแพรข่อ้ความที่ไม่ก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่ผูอ้ืน่หรอืขอ้ความที่ซ า้ๆ ในกระทูเ้ดยีวกนัหรอืหลายกระทู ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ความเหมาะสม เจตนาของผูต้ ัง้กระทูห้รอืผูต้อบและสถานการณใ์นเว็บบอรด์นัน้  

9. หา้มเผยแพรข่อ้ความหรอืกระทูท้ี่เป็นการโฆษณา สมคัรงานหรอืส่อใหเ้ห็นถงึเจตนาในการพนนัทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวธิใีด 
จะตัง้ใจหรอืไม่ก็ตาม  

10. หา้มเผยแพรข่อ้ความหรอืกระทูท้ี่เป็นการโฆษณาในเชงิพาณิชย ์เชน่ ผลติภณัฑสุ์ขภาพ ยาลดความอว้น รายไดเ้สรมิ 
ขายตรงฯลฯ รวมถงึ สิง่มีชวีติ ของมนึเมา สนิคา้ที่เกีย่วขอ้งในเชงิศาสนาหรอืไสยศาสตรท์ัง้สิน้ 

11. หา้มเผยแพรข่อ้มูลส่วนตวัของตนเองและของผูอ้ืน่ ซ ึง่สามารถสรา้งความเสยีหายใหก้บับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของหรอืบุคคลที่

สาม  
เชน่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรเครดติฯลฯ ไม่วา่ผูเ้ผยแพรจ่ะมีเจตนาหรอืไม่  

12. สมาชกิจะตอ้งใชน้ามที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรอืส่อไปในทางลามกอนาจาร หากตรวจสอบพบบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ยกเลกิการเป็นสมาชกิไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่ตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ราบ  
13. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิความเป็นสมาชกิได ้และ/หรอืการหยุดใหบ้รกิารเมือ่ใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้  
14. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการลบกระทูแ้ละความคดิเห็นในเวบ็บอรด์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
15. หา้มสมาชกิโพสทห์รอืลงขอ้ความใดที่เกีย่วขอ้งกบัแหล่งดาวนโ์หลด โปรแกรมเถือ่น เทปผ ีซดีเีถือ่น เพลงเถือ่น หนงั

เถือ่น  
แจกเว็บบทิทอรเ์รนทแ์ละอืน่ๆ หากตรวจสอบพบบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการลบกระทูแ้ละความคดิเห็นในเว็บบอรด์ รวมถงึ 
ยกเลกิความเป็นสมาชกิโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

16. www.rakbankerd.com เป็นเพียงสือ่กลางการใหบ้รกิารแลกเปลีย่นประสบการณค์วามรูท้ี่เป็นประโยชนผ่์านเว็บไซต ์
บรษิทัฯ ไม่จ าเป็นจะตอ้งเห็นดว้ย และ/หรอืรูเ้ห็น และไม่ถอืเป็นความรบัผิดชอบต่อเนือ้หา ขอ้ความ รูปภาพหรอืลงิค ์
เช ือ่มต่อใด  ๆทัง้นี ้สมาชกิรบัทราบและตกลงที่จะรบัผิดชอบต่อเนือ้หา ขอ้ความ รูปภาพ หรอืลงิคใ์ดๆ ตนเองเป็นผูโ้พสท ์
ทัง้หมด 

17. หา้มสมาชกิใชภ้าษาไม่สุภาพ หากตรวจสอบพบบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการลบกระทูแ้ละความคดิเห็นในเว็บบอรด์ รวมถงึ 
ยกเลกิความเป็นสมาชกิโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หากมผูีพ้บเห็นขอ้ความหรอืรูปภาพที่ไม่เหมาะสมถูกเผยแพรล่งในเวบ็ไซต ์เชน่ ค าพูดที่ลบหลู่ ดูหมิ่นต่อความมั่นคงของชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์สิง่ผิดกฎหมายหรอืขดัต่อศลีธรรมต่างๆ แจง้มาที ่marketing@rakbankerd.com   

มขีอ้สงสยัเพิ่มเตมิ 
หากมคี าถามหรอืขอ้สงสยัใด  ๆสามารถอเีมลมาที่ marketing@rakbankerd.com  หรอืโทร 0 2953 2315( วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์
เวลา 08.30 – 17.30 น.) 

 

 


