
 

WOW108SHOP COMPANY LIMITED 
 ก ำหนดหมวดประจ ำตวัผูส้มคัร...........................................

เอกสำรผูส้มคัร Partner register ทีต่้องแนบมาให้บรษิัท
1. ID card บตัรประชาขน หรอื Passport ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ  International
2. Book Bank สมดุบญัชธีนาคารส าหรบัโอนเงนิเข้า Partner register นั้นๆ

  ผูส้มคัร Partner register 

 ผูส้มคัร (ลงชือ่………………………………….) 
  (.......................................) 

     ........../............/............ 
               บรษิทั วูว๊นัซโีรเ่อทชอพ จ ำกดั  Wow108shop.com 

1273/40 SOI KANCHANAPISEK 008 BANG KHAE, BANG KHAE, BANGKOK 10160
Phone: 02-1214956,062-3618800 Email:webmaster@wow108shop.com
Website http://wow108shop.com

1273/40 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค จงั หวดั กรุงเทพมหานคร 10160
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WOW108SHOP COMPANY LIMITED 
หนงัสอืสญัญำขอ้ตกลงระหวำ่งบรษิทัและผูส้มคัรเป็นPartner รบัสมคัรสมาชกิ

1.ตำมหนงัสอืสญัญำฉบบันี ้มผีลบงัคบัใชต้ำมเงือ่นไขและขอ้ตกลงระหวำ่งบรษิทัและผูส้มคัร
Partner 
  
   

     
    

 
   

  

     

   
 

 

 

 

5.บรษิทัจะสอนกำรใชง้ำนเว็บไซต์ และอบรมกำรใชง้ำนวธิกีำรสมคัรและใหค้วำมรูแ้ก่ Partner 
register ทุกดา้นตามสมควร   อบรม ทางออนไลน ์หรอื การนดัพบอธิบายแนะนำ       อาจนดัประชุม ตามวนั
เวลาอนัเหมาะสมและหากบรษิัทจดัประชุม Partner register ต้องเดนิทางมาประชุมทุกครัง้หากมคีวาม
จ าเป็นไมส่ามารถมาได ้ให้แจ้งเหตแุละตดิตามขา่วสาร นโยบายบรษิัทถอืวา่แจ้งไดร้บัทราบแลว้ 

6.ส่วนแบง่รายได ้Partner register ค านวณคดิตามยอดใช้บรกิารจรงิของลกูค้าของPartner register
นั้นๆ ไมน่บัตามจ านวนสมาชกิตามใบสมคัร เช่น สมคัรมา 1,000คนแตย่อดใช้งานจรงิ 500คนให้คดิเป็น
ร้อยละ 30 จากคา่บรกิาร โดยหกัคา่ใช้จา่ยและภาษีแลว้ เป็นของPartner register เช่นคา่บรกิาร 1,000
ส่วนแบง่Partner registerจะได้ 300 บาท บรษิทัจะได ้700บาท    ทัง้น้ีต้องคดิหลงัจากหกัคา่ใช่จา่ยอืน่ๆ

ถ้วน ตลอดจนตอบข้อคา  ถามแทน บรษิ ทั ได้

ตามความเหมาะสม ดแู ลดา้ นให้ความรู้แกผ่ ู้สมคั ร สอนแนะน าวธิ กี ารใช้งานเว็บไซตเ์ บอ้ื งตน้ และอน่ื ๆให้ครบ 
4.ให้ Partner register แจ้งลกู คา้ ในการชา  ระคา่ บรกิ ารและตดิ ตามหรอื ดแู ลผสู้ มคั รในทมี ของตนเองได้ 

ในทนั ทไี มว่ า่ กรณีใดๆ
3.หำ้ มมใิ หP้ artner registerรบั เงนิ สดลกู ค้าโดยเด็ดขาด หากมกี ารกระทา  ถอื วา่ หมดความเป็ น Partner 

บรษิ ัทจะไมร่ ับผดิ ชอบตอ่ กรณีดังกลำ่ วทง้ั สน้ิ
แกบ่ รษิ ัท  บรษิ ัทมสี ทิ ธริ ะงบั กำร ยกเลกิ กำรเป็ น Partner   register ไดห้ ำกเกดิ  คดคี วำมทำงอำญำและเพง่ 
ถกู ตอ้ งตำมกฎหมำย ภำยในประเทศนัน้ ๆ หำกตรวจสอบ พบวำ่ เอกสำรหรอื ใชเ้ อกสำร และขอ้ มลู อนั เป็ นเท็จ 
บรษิ ัทจะก ำหนดไวด้ ังน ้ี ตอ้ งใหข้ อ้ มลู ในใบสมคั ร  ครบถว้ น และถกู ตอ้ ง  ไมน่ ำใบสมคั รปลอมมำใชแ้ ละตอ้ ง 
โปรโมท  ประชำสมั พันธ ์ ภำยใต ้ นโยบำยบรษิ ัท  ไมท่ ำเรอื่ ง  ทจุ รติ  หรอื ท ำใหบ้ รษิ ัทเสอ่ื มเสยี ชอ่ื เสยี ง  โดย 

  2.1 Partner register ตอ้ งใหข้ อ้ มลู และสง่ เอกสำรใบสมคั รใหแ้ กบ่ รษิ ัท ทำงเว็บไซต ์ และจัดท ำกำรตลำด 
register แบบถาวรได้ ขน้ึ อยูก่ บั ดจุ พนิ ิจของบรษิ ทั
หรอื ขอ้ ตกลงในสญั ญำฉบบั นไี้ ด้ และมบี ทลงโทษตำมฐำนควำมผดิ และยกเลกิ กำรเป็ น Partner 
2.บรษิ ทั นำยทนุ มสี ทิ ธิ ระงบั หรอื ปฎเิ สธ กำรรบั สมคั รสมำชกิ แกP่ artner register ทผ่ี ดิ เงอ่ื นไข 
นท้ี กุ ประกำร

  1.3 Partner registerไดท้ ำสญั ญำกบั บรษิ ัทนำยทนุ ยนิ ยอมผกู พันธแ์ ละปฎบิ ตั ติ ำมขอ้ ตกลงในสญั ญำฉบบั
"Partner register หรอื ตวั แทนบรษิ ัทในการรบั สมคั รสมาชกิ จดั ทา  เว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ รา้ นคา้ สินคา้ "

  1.2 บรษิ ัท หำ้ งรำ้ น นติ บิ คุ คล รำ้ นคำ้ และบคุ คลทั่วไปทท่ี ำสญั ญำระหวำ่ งบรษิ ัทนำยทนุ ตอ่ ไปนจ้ี ะเรยี กวำ่
1.1 บรษิ ัท ว๊วู ันซโี รเ่ อทชอพ จ ำกดั ตอ่ ไปนจ้ี ะเรยี กวำ่ "บรษิ ัทนำยทนุ "
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บญั ชธี นาคารน้นั ๆของPartner registerไว้ส าหรบั โอนเงนิ รายไดส้ ่วนแบง่ ไว้ดว้ ย
ประชาชน กรณีภายในประเทศ  นอกประเทศให้แนบ Passport ส าเนารบั รองให้ถกู ต้อง  และ หนงั สือเลขที่ 
Partner  register อกี ฉบบั หน่ึงจดั สง่ ทำงออนไลน E์ mail โดยต้องแนบหลกั ฐานแสดงตวั ตน  บตั ร 
12.หนงั สอื คสู่ ญั ญำใบสมคั รฉบบั นจ้ี ะใหบ้ รษิ ทั นำยทนุ เก็บไวฉ้ บบั หนง่ึ และส ำเนำใหก้ บั ผสู้ มคั ร 

และอาจจะมเี พมิ่ เตมิ ในอนาคตขน้ึ อยกู่ บั ความเหมาะสมตามนโยบายของบริษัทกรรมการผู้มีอำนาจ 
มนโยบายบรหิ ารของบรษิ ทั  โดยแบง่ 7 หมวดหมกู่ า  หนดให้หมวดละไม่ต่ำกว่า 100 ราย โดยทมี A - G 
สมาชกิ ไดท้ ุกหมวด ใน 7หมวดหวั ขอ้ และกา  หนดให้Partner register มหี มวดประจา  ตวั ของตนเองไดต้ า 
ความรู้สึกในการมารว่ มงานกบั บรษิ ทั เป็ นภาษาของตนเอง Partner register แตล่ ะทา่ นสามารถรบั สมคั ร 
ใบประกาศเขา้ กรอบให้เรยี บร้อยส่งรูปภาพกลบั มาให้บรษิ ัทภายใน 3 วนั และเขยี นบทความสั้นๆ ถงึ ความ 
แสดงผลบนเว็บไซต์ หลงั จากน้นั จงึ ถอื วา่ เป็ น Partnerโดยสมบรูณแ์ ละให้ Partner register ถา่ ยภาพถอื 
11.บรษิ ัทจะจดั ทา  ใบประกาศพร้อมรหสั codeประจา  ตวั ของPartner registerแตล่ ะทา่ นให้และน าไปขน้ึ 

เอทชอพ จา  กดั ธ.กสิกรไทย เลขทบ่ี ญั ช0ี 30-8-32078-2 สาขา ศนู ยบ์ รกิ ารเดอะวสิ ดอม สยามพารากอน
จะไมส่ ามารถขอคนื ไดท้ ุกกรณี โดยให้ชา  ระเงนิ ทนั ทหี ลงั เอกสารและใบสมคั รสมบรูณ์ ให้แก่ บรษิ ัท วู๊วนั ซโี ร่ 

10.คา่ สมคั ร Partner registerจา่ ยเพยี งครงั้ เดยี ว เป็ นจา  นวนเงนิ 50,000 บาท โดยจา  นวนเงนิ ดงั กลา่ ว 

นการตดั ยอดรอบรายไดแ้ ละจะหมด สิทธกิ ารรบั เงนิ ส่วนแบง่ การตลาดทงั้ หมดในรอบปีตอ่ ไป
หากมีความประสงคต์ ้องการลา ออกจากการเป็ น Partner  Register ให้แจ้งกบั บรษิ ทั ภายในปี น้นั ๆกอ่ 

บรษิ ัท เทา่ กบั ให้บรษิ ัทมสี ิทธหิ ยุดตกิ ารเป็ น Partner Registerได้ตามความเหมาะสม 

9.กรณ Pี artner  Register สมคั รแลว้ ไมส่ ามารถหาสมาชกิ ได้ หรอื เพมิ่ ยอดสมาชกิ ไดต้ าม  นโยบายของ 

กา  หนดไวท้ ุกประการ หากเกิดการปฎิบัติงานแล้วเกิดคดีทางเพ่งและอาญา บริษัทขอไม่รับผิดชอบต่อความผิด
ผู้ใดได้ และ Partner   register ตองปฎิบัติ้  และ สัญญาวา่ จะ  รกั ษากฎระเบยี บ  นโยบายทบ่ี รษิ ัทนายทนุ 
น้นั ๆไดถ้ งึ แกค่ วามตาย หรอื หมดส้ินความสามารถปฎบิ ตั งิ านไดแ้ ละแตก่ รณี ไมส่ ามารถ ตกทอดแกบ่ ตุ รหรอื 
การเป็ นPartner  register จะหมดหรอื สิ ้นสภาพ  เมอ่ื บรษิ ัทลม้ เลกิ กจิ การเทา่ น้นั หรอื Partner  register 
รำ้ ยแรง สง่ ผลตอ่ ภำพลกั ษณ์บรษิ ทั บรษิ ทั มอี ำนำจตดั สทิ ธกิ ำรเป็ น Partner registerได้ และ อายุ 

งประเทศที่
 

8. Partner   register ตอ้ งไมม่ คี ดคี วำมใดๆทเ่ี กยี่ วกบั คดี เพง่ และอำญำทงั้ ในและตำ่ 

Partner register ตามวนั เวลาทก่ี า  หนดประจา  ทุกๆปีและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้
และดขู ้อมลู เกย่ี วกบั สมาชกิ เบอ้ื งต้นหรอื ดยู อดรายไดข้ องตนเองได้ โดยบรษิ ัทจะกา  หนดตดั ยอดรายไดใ้ ห้แก่ 

7.บรษิ ัทจะจดั ทา  ระบบตรวจสอบให้แก P่ artner  registerทางออนไลนไ์ ว้ส าหรบั ตรวจสอบจา  นวนสมาชกิ 

ต่อการปฎิบัติงานส่วนบุคคล ใดๆ 
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