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พนัธมติร บรษิทั หา้งรา้น นติบิคุคล รา้นคา้เก็บส าเนาไวฉ้บบัหนึง่   ยกเวน้บคุคลท ัว่ไป       โดยไมม่ี

ก าหนดอายสุญัญาจนกวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะขอยกเลกิการใชบ้รกิาร         กบัผูใ้หบ้รกิาร โดยตอ้งแจง้        

ลว่งหนา้ภายใน30 วนัเป็นหนงัสอืส าหรบั บรษิทั หา้งรา้น นติบิคุคล รา้นคา้ พนัธมติร  

                                                                                                                     

                                                                                            Requester Service 

                                                                                               ผูข้อใชบ้รกิาร 

กรณีรา้นคา้,หา้งรา้น,บรษิทั (ชือ่รา้น………………………………….)                            

                                               ผูม้อี านาจลงนาม (ลงชือ่………………………………….)                            

                                                                                (.................................) 

                                                                                   .........../............./............ 

ผูใ้หบ้รกิาร  บรษิทั วูว๊นัซโีรเ่อทชอพ จ ากดั Wow108shop.com 

                                                                                                                                                                                          

10.หนงั สอื คสู่ ญั ญาใบสมคั รฉบบั นจ้ี ะใหผ้ บู้ รกิ ารเก็บไวฉ้ บบั หนง่ึ และคสู่ ญั ญาผใู้ ชบ้ รกิ ารประเภท

อาญาและแพ่ง  ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดกฎหมายและกฎใดๆของผู้ให้บริการ 
ขอ้ มลู ทางระบบเครอื ขา่ ยอนิ เทอรเ์ น็ต หรอื ใดๆ ทางผใู้ ชบ้ รกิ ารยนิ ยอมไมเ่ อาผดิ กบั ผใู้ หบ้ รกิ าร ทง้ั 

พลาดในทางปฎบิ ตั ิ หรอื เกดิ ความเสยี หายตอ่ ขอ้ มลู และความลา่ ชา้ ของระบบสญั ญาณ โดนขโมย 

9.ผใู้ หบ้ รกิ ารจะเก็บรกั ษาขอ้ มลู ของผใู้ ชบ้ รกิ ารจนสดุ ความสามารถในการเก็บรกั ษาหากเกดิ ขอ้ ผดิ 

บรกิ ารชวั่ คราวได้ หากเกินระยะเวลา30วัน ค้างชำระค่าบริการบริษัทอาจจะลบข้อมูลเว็บไซต์ท่าน
ประกาศไวบ้ นเว็บไซต์ wow108shop.com หากเลยระยะเวลาทก่ี าหนดทา่ นอาจจะถกู ระงบั การให้ 
ประเภทรายเดอื นขอสงวนสทิ ธแ์ิ กบ่ คุ คลทวั่ ไปเทา่ นน้ั โดยสามารถช าระเงนิ ผา่ นชอ่ งทางตา่ งๆทไ่ี ด้ 

ภาษมี ลู คา่ เพม่ิ 7 % ส าหรบั บรษิ ทั หา้ งรา้ น นติ บิ คุ คล รา้ นคา้ และบคุ คลทวั่ ไป (ประเภทรายปี )สว่ น 

อเี มล หรอื ขอ้ ความแจง้ เตอื นภายในระยะเวลาทก่ี าหนด โดยประเภทรายปี 2,000 บาท    ยงั ไมร่ วม 
8.ผใู้ ชบ้ รกิ ารยนิ ยอมช าระคา่ บรกิ ารสมาชกิ แกผ่ ใู้ หบ้ รกิ ารทเ่ี รยี กเก็บคา่ ให้ บรกิ าร ตามใบแจง้ หนี้ 

ประเภทA Free ประเภทBประมูล1,000/year ประเภท C2,000/year 
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    หนงัสอืสญัญาขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารแนบตามใบสมคัร 

1.ตามหนงัสอืสญัญาฉบบันี ้มผีลบงัคบัใชต้ามเงือ่นไขและขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและ 

ผูใ้ชบ้รกิาร 

     

        

 

     

 

 

 

       

    

 

 

 

 

  

 

      

        

    

   

 

      

          

 

     

  

     

 

        

          

 

      

 

กบั ดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ชบ้ รกิ าร(พนั ธมติ ร)ตลอดอายสุ ญั ญา

ได้ ขน้ึ อยกู่ บั ความเหมาะสมเชน่ โปรโมททางจอแอลซดี ี ในหา้ ง รา้ นคา้ ไดต้ ลอดอายสุ ญั ญา ขน้ึ อยู่ 
หนง่ึ ก็ได้ ยนิ ดนี าขอ้ มลู แบรนดเ์ นอรข์ องผใู้ หบ้ รกิ ารไปจดั แสดง หรอื โปรโมทในหา้ ง  รา้ นคา้ บรษิ ทั 

ของบรษิ ทั ววู๊ นั ซโี รเ่ อทชอพ จ ากดั สง่ ใหผ้ ใู้ ชบ้ รกิ าร โดยเรยี กผใู้ ชบ้ รกิ ารวา่ "พนั ธมติ ร" อกี ชอ่ื

7.ผใู้ ชบ้ รกิ ารประเภท บรษิ ทั หา้ งรา้ น นติ บิ คุ คล รา้ นคา้ ยนิ ยอมใหผ้ ใู้ หบ้ รกิ าร จดั ท าแบรนดเ์ นอร์

ได ้ โดยถอื วา่ เป็ นท าการโฆษณา โปรโมท รา้ นคา้ สนิ คา้ แบรนดร์ ะหวา่ งกนั

การโปรโมทใชโ้ ลโกข้ องบรษิ ทั หา้ งรา้ นคา้ หรอื สนิ คา้ แบรนดใ์ ดๆภายใตห้ า้ งรา้ นคา้ ของผใู้ ชบ้ รกิ าร 

6.ผใู้ ชบ้ รกิ ารประเภททเ่ี ป็ น บรษิ ทั หา้ งรา้ น นติ บิ คุ คล รา้ นคา้ และบคุ คลทวั่ ไปยนิ ยอมใหผ้ บู้ รกิ ารท า 

เงอ่ื นไข ใหผ้ ใู้ ชบ้ รกิ ารภายใน 3 วนั ขน้ึ ไป โดยมงุ่ เนน้ โฆษณารา้ นคา้ สนิ คา้ และบรกิ ารของผใู้ ช้

5.ผใู้ หบ้ รกิ ารจะจดั ท าเว็บไซต ์ หนา้ รา้ น  ระบบ ล็อคอนิ อพั โหลดสนิ คา้ โลโกร้ า้ นคา้ และอน่ื ๆตาม

รกิ าร ถอื วา่ ยนิ ยอมใชบ้ รกิ ารตอ่ ไป จนกวา่ จะช าระคา่ บรกิ ารสมาชกิ ตามเงอ่ื นไขจงึ ใชง้ านตอ่ ไปได้

และเอก สารครบถว้ นสมบรู ณ์โดยเมอ่ื ครบก าหนดตามระยะเวลาแลว้       หากไมบ่ อกเลกิ การใชบ้ 
4.ผใู้ หบ้ รกิ ารใหส้ ทิ ธสิ าหรบั บรษิ ทั หา้ งรา้ น นติ บิ คุ คล รา้ นคา้ นบั จากวนั ทส่ี มคั รตามหนงั สอื สญั ญา 

ระเบยี บใดๆเพม่ิ เตมิ หรอื แกไ้ ข ถอื วา่ ไดแ้ จง้ ใหผ้ ใู้ ชบ้ รกิ ารไดร้ บั ทราบแลว้

3.ผใู้ ชบ้ รกิ ารยนิ ดปี ฎบิ ตั ติ ามกฎระเบยี บและขอ้ บงั คบั บนเว็บไซตท์ ไ่ี ดป้ ระกาศไวแ้ ลว้ หากมขี อ้ กฎ 

ผดิ ชอบใดๆทัง้ สนิ

ใหบ้ รกิ ารและหากเกดิ คดคี วามทางอาญาและเพง่ ผใู ้ หบ้ รกิ ารขอปฎเิ สธความรับผดิ ชอบทกุ กรณี โดยไมร่ ับ 
พบวา่ ผใู ้ ชบ้ รกิ าร ใหเ้ อกสารหรอื ใชเ้ อกสาร และขอ้ มลู อนั เป็ นเท็จแกผ่ ใู ้ หบ้ รกิ าร ผใู ้ หบ้ รกิ ารมสี ทิ ธริ ะงับการ 

  2.1 ผใู ้ ชบ้ รกิ ารตอ้ งใหข้ อ้ มลู เอกสารทเ่ี ป็ นจรงิ และถกู ตอ้ งตามกฎหมายใหแ้ กผ่ ใู ้ หบ้ รกิ าร หากตรวจสอบ 

ฉบบั นไ้ี ด้

2.ผใู้ หบ้ รกิ ารมสี ทิ ธริ ะงบั ปฎเิ สธการใหบ้ รกิ ารกบั ผใู้ ชบ้ รกิ ารทผ่ี ดิ เงอ่ื นไขหรอื ขอ้ ตกลงในสญั ญา 

การ

  1.3 ผใู ้ ชบ้ รกิ ารไดท้ าสญั ญากบั ผใู ้ หบ้ รกิ าร ยนิ ยอมผกู พันธแ์ ละปฎบิ ตั ติ ามขอ้ ตกลงในสญั ญาฉบบั นท้ี กุ ประ 

"ผใู ้ ชบ้ รกิ าร"

  1.2 บรษิ ัท หา้ งรา้ น นติ บิ คุ คล รา้ นคา้ และบคุ คลทั่วไปทที่ าสญั ญาระหวา่ งกบั ผใู ้ หบ้ รกิ าร ตอ่ ไปนจ้ี ะเรยี กวา่

1.1 บรษิ ัท ววู๊ ันซโี รเ่ อทชอพ จ ากดั ตอ่ ไปนจ้ี ะเรยี กวา่ "ผใู ้ หบ้ รกิ าร"
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ใบสมคัรสมาชกิเชา่เว็บไซต ์โฆษณา รา้นคา้ สนิคา้ ออนไลน ์ ระบ ุPartner Code……………… 

ชือ่บรษิทั รา้น        

         วนัที ่     

รายละเอยีดรา้นคา้ธุรกจิ                                                                                    เปิดรา้นคา้เกีย่วกบั                                                          

โปรดระบ(ุเชน่รา้นคา้เครือ่งส าอาง,รา้นทอง,รา้นอาหาร,โรงแรม,ทอ่งเทีย่ว,ไอท)ี 

ระบบุประเภทสนิคา้เพือ่จดัหมวด   เชน่  ขายกระเป๋าเป็นหลกัและอืน่ๆ หรอืกระเป๋าอยา่งเดยีว 

ระบบุหมวดสนิคา้(ลงโซนกระเป๋า)........................................................................................                                                                                        

Logoโลโกห้นา้รา้นบนเว็บไซต.์.............Free/300บาท (กรณีใหส้รา้งใหใ้ส ่Yes/สรา้งเองใส ่No) 

ประเภท บคุคลท ัว่ไป เปิดรา้น  

ชือ่                      นามสกลุ                                               (ส าหรบับคุคลท ัว่ไประบ)ุ 

เกดิ ว/.ด/.ป     อาย ุ  ปี 

  หมายเลขบตัรประชาชน  ........................................................... 

         ชือ่นามแฝง                                                           (ระบหุมวดพระเครือ่งเทา่น ัน้) 

ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้นส าหรบับคุคลท ัว่ไป  

 เลขที ่  หมู ่ หมูบ่า้น        ซอย                              ถนน  

 ต าบลแขวง/    อ าเภอเขต/     จงัหวดั 

   รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์     

E-mail                               ทีใ่ชส้มคัรเป็น User Loginเขา้ใชง้าน 

  ประเภท บรษิทั  รา้นคา้  หา้งรา้น นติบิคุคล ทีม่ทีะเบยีนการคา้  “พนัธมติร” 

            ๑.บรษิทั                                                                           (ส าหรบับรษิทัหา้งรา้นคา้ระบ)ุ 

หมายเลขจดทะเบยีนการคา้ หรอืเลขผูเ้สยีภาษ ี  ........................................................... 

กรณีรา้นคา้และบรษิทัตอ้งการตดิBannerโฆษณาบนหนา้เว็บไซต ์

***โฆษณาBanner………(Yes/No)จ ำนวน ………(โปรดระบจุ ำนวนBannerตำมรำคำบรษิทัเสนอ) 

ประเภทA Free ประเภทBประมูล1,000/year ประเภท C2,000/year 



 

ทีอ่ยูท่ ีต่ดิตอ่ บรษิทั   รา้นคา้   หา้งรา้น  นติบิคุคล  

เลขที ่      หมูท่ ี ่            ซอย             ถนน            ต าบล 

  อ าเภอ   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    

ส านกังานโทร    โทร(มอืถอื).     

E-mail                            ทีใ่ชส้มคัรเป็น User Loginเขา้ใชง้าน 

เชือ่มโยงลงิก ์ 

Face book:............................................................................(ระบUุRLเพจ)แจง้ภายหลงัได ้ 

Youtube ดงึได ้42  รายการตอ้ง Upload  ขึน้ไปดว้ย Gmail   ใน youtube  กอ่นแลว้แจง้  Admin 

Website:…………………………………………………………………(ระบกุรณีมอียูแ่ลว้) 

กรณีส าหรบัลงบญัชธีนาคารแสดงไวบ้นโลโกห้นา้เว็บไซต ์ 

เลขทีบ่ญัช ี                                                    ธนาคาร                          ชือ่บญัช ี                                       

ประเภทบญัช ี                      สาขา                  .                                  

(ใหใ้ชเ้ลขบญัชธีนาคารนีเ้ทา่น ัน้ลงเลขในโลโกห้นา้เพจรา้นของคณุ) กรณีเปลีย่นเลขบญัชตีดิตอ่ 

Admin                           

1.ขา้พเจา้มคีวามประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิเชา่เว็บไซตโ์ฆษณา สนิคา้ รา้นคา้ ออนไลน ์ รายปี 

1,000 หรอืรายเดอืน 100 

2.ขา้พเจา้ยนิยอมปฎบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของเว็บไซต ์wow108shop.com ทกุประการ 

3.ขา้พเจา้ยนิยอมช าระเงนิตามใบเรยีกเก็บเงนิตามเงือ่นไข รายปีและรายเดอืน 

4.ไดแ้นบหลกัฐาน ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาหนา้บญัชธีนาคาร (ยกเวน้ประเภท พนัธมติร 

บรษิทั หา้งรา้น นติบิคุคล ไมต่อ้งแนบ) 

5.เมือ่สมคัรแลว้ใหร้อการยนืยนัตอบจากเราทางEmailกลบัมากอ่นทีแ่จง้ใหไ้วใ้นใบสมคัร สมาชกิ

เพือ่ตรวจสอบเอกสารและจดัท าเว็บไซต ์หนา้รา้นคา้ 

 โดยเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

(กรอกแลว้ใหส้ง่เอกสารทางEmail:webmaster@wow108shop.com) 

หลงัจากน ัน้ใหท้า่นใชฟ้รจีนครบก าหนดตามระยะเวลาหากตอ้งการใชต้อ่โปรดท าการช าระเงนิเขา้

มาตามชอ่งทางทีป่ระกาศไวบ้นเว็บไซตw์ow108shop.comหรอืโอนเงนิเขา้มายงัตามเลขบญัชทีี่

ระบไุว ้ส าหรบัลกูคา้ภายในประเทศ สว่นนอกประเทศใหใ้ช ้Paypal เทา่น ัน้ 


