ข้อกำหนดและเงือ่ นไขสำหรับกำรเป็ นสมำชิกแบบชำระค่ำบริกำร (SUBSCRIPTION)
1. บททัว่ ไป
1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกำรเป็ นสมำชิกแบบชำระค่ำบริกำร (SUBSCRIPTION) (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข
SUBSCRIPTION”) ฉบับนีอ้ ยู่ภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่ อนไขของ FILLGOODS (“ข้ อ ก ำหนดและเงื่อ นไขของ
FILLGOODS”) ซึ่ง มี ผลผูก พัน สมำชิก แบบชำระค่ำบริก ำร (SUBSCRIPTION) (“สมำชิ ก ”) ที่ จ ะต้อ งปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION นี ้ รวมถึงข้อเสนอกำรเป็ นสมำชิก (“ข้อเสนอ”) ตำมแต่ละรำยกำร เช่น
แพ็กเกจซิลเวอร์ แพ็กเกจโกลด์ หรือ แพ็กเกจแพลทินัม และข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรขนส่ง และที่จะมีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมในภำยหน้ำ โดยหำกข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION นี ้ มิได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้คำหรือข้อควำมๆ
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION นีม้ ีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
FILLGOODS
1.2 หำกควำมใดในข้อเสนอที่ขดั หรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION นี ้ ให้ใช้ขอ้ ควำมในข้อกำหนดและ
เงื่อนไข SUBSCRIPTION นีบ้ งั คับ
1.3 เมื่อสมำชิกส่งรำยละเอียดกำรชำระเงิน ให้แก่บริษัท และบริษัท ได้อนุมตั ิกำรเป็ นสมำชิก เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่ำ (1)
สมำชิกได้ยอมรับข้อเสนอ (2) ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION นี ้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรขนส่ง และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก และ (3) ข้อมูลที่บริษัทเก็บ
รวบรวมภำยใต้ข้อ เสนอจะถูก น ำไปประมวลผลตำมนโยบำยควำมเป็ น ส่ ว นตัว ทั้ง นี ้ ข้อ ก ำหนดและเงื่ อ นไข
SUBSCRIPTION นีก้ ่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำระหว่ำงบริษัทและสมำชิก
2. ขอบเขตกำรเป็ นสมำชิก
2.1 ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION ฉบับนี ้ รวมถึงเงื่อนไขตำมใบแจ้งหนี ้ ข้อเสนอ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
กำรขนส่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก และกำรชำระค่ำบริกำรเมื่อถึงกำหนดชำระ
สมำชิกจะได้รบั อนุญำตให้มีสิทธิ์โดยจำกัด ไม่ผูกขำดแต่เพียงผูเ้ ดียว และเพิกถอนได้ ในกำรใช้บริกำรระบบจัดกำร
ร้ำนค้ำออนไลน์ของบริษัทเพิ่มเติมตำมข้อเสนอและอัตรำค่ำบริกำรที่สมำชิกเลือกและชำระเท่ำนัน้
2.2 สมำชิกจะได้รบั สิทธิ์ใช้ระบบจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์เพิ่มเติมได้เฉพำะภำยใต้ขอบเขตตำมข้อเสนอแต่ละรำยกำรที่
บริษัทกำหนดเท่ำนัน้ หำกสมำชิกมีควำมประสงค์ท่ีจะเข้ำถึง สิทธิ์เพิ่มเติมยิ่งกว่ำข้อเสนอ ณ ปั จจุบนั ของตน สมำชิก
ตกลงที่จะชำระค่ำบริกำรสมำชิกเพิ่มเติมตำมอัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทกำหนด
2.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรจำกัด กำรให้บริกำรในส่วนที่ใช้เกินขอบเขตสำหรับกรณี ท่ีสมำชิกใช้สิทธิ์เพิ่มเติมเกิน
ขอบเขตข้อเสนอของตน ทัง้ นี ้ ข้อเสนอและอัตรำค่ำบริกำรใหม่ของขอบเขตที่สมำชิกใช้สิทธิ์เพิ่มเติมเกินข้อเสนอของ

ตนจะถูกนำมำปรับใช้แก่สมำชิก และสมำชิกมีหน้ำที่ตอ้ งชำระอัตรำค่ำบริกำรใหม่ หรือค่ำบริกำรเพิ่มเติมภำยใน 30
วัน นับจำกวันที่สมำชิกใช้สิทธิ์เพิ่มเติมเกินขอบเขตข้อเสนอของตน
2.4 สมำชิกรับทรำบว่ำข้อกำหนดของสิทธิ์กำรใช้งำนเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อเสนอตำมแต่ละรำยกำรอันแยกออกจำกกัน
2.5 สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกเป็ นเรื่องเฉพำะตัวของสมำชิก โดยสมำชิกไม่อำจโอนสิทธิ และ/หรือหน้ำที่ และไม่อำจให้
สิทธิช่วงได้ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด เพื่อกำรนีส้ มำชิกตกลงรับผิดชอบและมีควำมรับผิดอันต้อง
ชดใช้ค่ำเสียหำยทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ให้แก่บริษัท ในกรณีมีกำรเข้ำถึงหรือใช้ระบบของบริษัทโดยบุคคลอื่นอันเกิดจำกกำร
อนุญำตของสมำชิก หรือบุคคลอื่นใช้ขอ้ มูลกำรลงบันทึกของสมำชิกเข้ำระบบบริษัท
3. กำรชำระเงิน
3.1 สมำชิกอำจชำระค่ำบริกำรสมำชิก โดย (1) ชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ำที่ให้สิทธิ์สมำชิกเข้ำใช้บริกำรของ FILLGOODS
ภำยในช่วงเวลำที่กำนดไว้ หรือ (2) ชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ำเป็ นรำยเดือนโดยเรียกเก็บอัตโนมัติตำมรอบที่บริษัทแจ้ง
ให้สมำชิกทรำบก่อนกำรสมัครสมำชิก
3.2 เว้นแต่จะถูกกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในรำยกำรรำคำ (1) อัตรำค่ำบริกำรสมำชิกจะขึน้ อยู่กับข้อเสนอแต่ละรำยกำร
โดยอัตรำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และ (2) หน้ำที่กำรชำระค่ำบริกำรทัง้ หมดของสมำชิกไม่สำมำรถยกเลิก
และคืนเป็ นเงินได้ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
3.3 บริษัทอำจออกและจัดส่งรำยกำรรำคำและใบแจ้งหนีใ้ ห้แก่สมำชิกได้ทงั้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบกระดำษ
ก็ได้ โดยสมำชิกมีหน้ำที่ตอ้ งตรวจสอบควำมถูกต้อง หำกสมำชิกพบข้อผิดพลำด สมำชิกต้องโต้แย้งเป็ นหนังสือให้
บริษัททรำบภำยใน 3 (สำม) วัน นับแต่วันที่สมำชิกได้รบั รำยกำรรำคำหรือใบแจ้งหนี ้ หำกสมำชิกไม่ทำกำรโต้แย้ง
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำสมำชิกตกลงและยอมรับรำยกำรรำคำและใบแจ้งหนีท้ ่บี ริษัทได้จดั ส่งไป
3.4 สมำชิกตกลงระบุและจัดให้ขอ้ มูลกำรชำระเงินที่ให้แก่บริษัทเป็ นปั จจุบนั และถูกต้องตลอดระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิก
และมอบสิทธิกำรหักชำระเงิน โดยอัตโนมัติให้แก่บริษัทสำหรับค่ำบริกำรสมำชิกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่ำบริกำร
สมำชิกเพิ่มเติม (หำกมี) หำกบริษัทไม่สำมำรถหักชำระเงินค่ำบริกำรสมำชิกผ่ำนข้อมูลกำรชำระเงินดังกล่ำวได้ บริษัท
จะจัดส่งใบแจ้งหนีใ้ ห้แก่สมำชิก และให้นำข้อกำหนดตำมข้อ 3.6 มำใช้บงั คับ หรือบริษัทอำจใช้วิธีกำรอื่นใดตำมที่
บริษัทเห็นสมควรเพื่อเรียกเก็บค่ำบริกำรข้ำงต้น
3.5 สมำชิ ก รับ ทรำบและตกลงว่ำ บริษัท อำจเปลี่ ยนแปลงอัต รำค่ำบริกำรสมำชิก รวมถึ ง ค่ำ บริก ำรสมำชิกเพิ่มเติม
ค่ำบริกำรที่เรียกเก็บซำ้ หรือระยะเวลำกำรชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ำ ได้เป็ นครัง้ ครำว โดยบริษัทจะแจ้งให้สมำชิกทรำบ
ถึง กำรเปลี่ยนแปลงล่วงหน้ำ และให้มีผลผูกพันสมำชิก ตำมวันที่บ ริษัทกำหนด ยิ่งไปกว่ำนั้น หำกหลังจำกกำร
เปลี่ ย นแปลงดัง กล่ ำ วมี ผลบัง คับ ใช้แ ล้ว และสมำชิ ก ได้ใ ช้บ ริก ำรของบริษั ท ต่ อ ไปให้ถื อ ว่ ำ สมำชิ ก ยอมรับ กำร
เปลี่ยนแปลงนัน้ แล้ว
3.6 สมำชิกต้องชำระค่ำบริกำรสมำชิกให้แก่บริษัทภำยในกำหนดระยะเวลำที่บริษัทกำหนด กรณีท่ีสมำชิกผิดนัดไม่ชำระ
ค่ำบริกำรตำมกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว สมำชิกจะถูกลดระดับเป็ นผูใ้ ช้บริกำรแบบทั่วไปทันที และสมำชิกตกลง

ชำระดอกเบีย้ ผิดนัดให้แก่บริษัทในอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดไปจนกว่ำจะได้ชำระครบถ้วน
ทัง้ นี ้ สมำชิกตกลงให้บริษัทมีสิทธิหกั กลบลบหนีใ้ นหนีค้ ่ำบริกำรสมำชิก รวมทัง้ ค่ำบริกำรสมำชิกเพิ่มเติม (หำกมี) ได้
โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้
3.7 สมำชิกรับทรำบและยอมรับว่ำสมำชิกไม่สำมำรถของคืนค่ำบริกำรซึ่งสมำชิกได้ชำระไปแล้ว จำกกำรเปลี่ยนแพ็กเกจ
ปั จจุบนั ของตนก่อนสิน้ สุดระยะกำรเป็ นสมำชิก เมื่อมีกำรเปลี่ยนแพ็กเกจโดยสมำชิกจะถือว่ำ (1) สมำชิกได้ทำกำร
สมัครแพ็กเกจใหม่ในรอบเดือนถัดไปสำหรับสมำชิกที่สมัครสมำชิกแบบช่วงระยะเวลำเป็ นเดือน โดยสมำชิกมีหน้ำที่
ต้องชำระค่ำบริกำรตำมอัตรำข้อเสนอที่ตนเปลี่ยน หรือ (2) สมำชิกได้ทำกำรสมัครแพ็กเกจใหม่โดยทันที สำหรับ
สมำชิกที่สมัครสมำชิกแบบช่วงระยะเวลำเป็ น ปี โดยสมำชิกมีหน้ำที่ตอ้ งชำระค่ำบริกำรที่เพิ่มขึน้ ตำมอัตรำส่วน ทัง้ นี ้
สมำชิกจะเสียสิทธิ์ท่ไี ด้รบั สำหรับช่วงระยะเวลำของแพ็กเกจเดิมที่ยงั ไม่ได้ใช้งำน
3.8 สมำชิ ก มี ห น้ำ ที่ ต ้อ งรับ ผิ ด ชอบค่ ำ ภำษี ต ำมภำระหน้ำ ที่ แ ละตำมอัตรำที่ ก ฎหมำยก ำหนด ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยต่ำ ง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้บริกำรของบริษัท เช่น ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ค่ำ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สำม ฯลฯ ด้วย
ตนเองทัง้ สิน้
4. ระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิกและกำรยกเลิกกำรเป็ นสมำชิก
4.1 กำรเป็ นสมำชิกจะเริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่สมำชิกได้รบั กำรอนุมตั ิจำกบริษัท และจะสิน้ สุดลงตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี ้
4.2 กรณี เป็ นสมำชิกแบบชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ำ ที่ให้สิทธิ์สมำชิกเข้ำใช้บริกำรของ FILLGOODS ภำยในช่วงเวลำที่
กำหนดไว้ไม่ว่ำจะเป็ นช่วงระยะเวลำเป็ นเดือนหรือปี ระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิกจะสิน้ สุดลงทันทีเมื่อครบกำหนดช่วง
ระยะเวลำตำมที่ระบุไว้
4.3 กรณีเป็ นสมำชิกแบบชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ำเป็ นรำยเดือนโดยเรียกเก็บอัตโนมัติ กำรเป็ นสมำชิกจะถูกต่ออำยุโดย
อัตโนมัติหลังจำกระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิกนัน้ สิน้ สุดลง
4.4 กำรเป็ นสมำชิกอำจสิน้ สุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิกในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
4.4.1 เมื่อสมำชิกฝ่ ำฝื นหรือปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FILLGOODS ข้อกำหนด
และเงื่อนไข SUBSCRIPTION ฉบับนี ้ ข้อเสนอ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรขนส่ง รวมถึงข้อกำหนดและ
เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก โดยบริษัทมีสิทธิยกเลิกกำรเป็ นสมำชิกของสมำชิกได้ทนั ที
4.4.2 บริษัทอำจยกเลิกกำรเป็ นสมำชิกของสมำชิก ข้อตกลงต่ำง ๆ ระหว่ำงบริษัทกับสมำชิกเมื่อใดก็ได้ตำมที่บริษัท
เห็นสมควร
4.4.3 กรณีท่ีสมำชิกประสงค์ท่จี ะยกเลิกกำรเป็ นสมำชิก สมำชิกต้องแจ้งให้บริษัททรำบล่วงหน้ำเป็ นหนังสือไม่นอ้ ย
กว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน ก่อนระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิกในปั จจุบนั จะสิน้ สุดลง โดยกำรยกเลิกจะมีผลหลังจำกวัน
สุดท้ำยของระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิกในปั จจุบนั และสมำชิกจะถูกลดระดับเป็ นผูใ้ ช้บริกำรแบบทั่วไปทันที

4.4.4 หำกสมำชิก เลิกบริษัท หรือกำรทำกำรชำระบัญชี หรือถูกควบรวมกิจกำร หรือถูกฟ้องคดีเพื่อให้ฟื้นฟูกิจกำร
หรือตกเป็ นบุคคลหนีส้ ินล้นพ้นตัว หรือถูกพิพำกษำให้ลม้ ละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำด ให้สญ
ั ญำฉบับ
นีส้ นิ ้ สุดลงทันที
4.5 กรณีกำรเป็ นสมำชิกสิน้ สุดลงไม่ว่ำจะโดยบริษัทหรือสมำชิก รวมถึงกรณีบริษัทระงับกำรเข้ำถึงบริกำรของบริษัท
สมำชิกตกลงว่ำบริษัทไม่มีหน้ำที่ตอ้ งชดใช้ค่ำเสียหำยหรือมีควำมรับผิดชอบใด ๆ ต่อสมำชิก และบริษัทสงวนสิทธิ์ใน
กำรไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำจำนวนใดก็ตำมที่สมำชิกได้ชำระให้แก่บริษัทแล้ว
5. กำรระงับระบบ
โดยไม่เป็ นกำรตัดสิทธิหรือสิทธิท่ีบริษัทจะได้รบั กำรเยียวยำต่ำงๆ บริษัทมีสิทธิท่ีจะระงับกำรให้บริกำรระบบจัดกำรร้ำนค้ำ
ออนไลน์ และกำรเข้ำถึงและใช้ระบบดังกล่ำวของสมำชิก หำกสมำชิกฝ่ ำฝื นหรือปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนด
และเงื่อนไขของ FILLGOODS ข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION ฉบับนี ้ ข้อเสนอ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขกำร
ขนส่ง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรผิดนัดชำระค่ำบริกำร
สมำชิกเมื่อถึงกำหนดชำระ บริษัทไม่สำมำรถหักชำระเงินค่ำบริกำรสมำชิกผ่ำนข้อมูลกำรชำระเงินที่ สมำชิกให้ไว้แก่บริษัท
หรือหำกปล่อยให้สมำชิกเข้ำถึง หรือใช้ระบบของบริษัทต่อไปจะทำให้เกิดควำมเสี่ยง หรือควำมเสียหำยต่อระบบของบริษัท
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว
6. กำรเปลีย่ นแปลง
6.1 บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรปรับ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION ฉบับนี ้ หรือข้อเสนอ รวมถึง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก ได้เป็ นครัง้ ครำวโดยบริษัทจะใช้ควำมพยำยำมในกำรแจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงให้สมำชิกทรำบผ่ำนช่องทำงที่บริษัทกำหนด
6.2 กำรใช้ระบบจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ของบริษัทหลังจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะถือว่ำสมำชิกตกลงและยอมรับในกำร
ปฏิบัติตำมกำรปรับ แก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี ้ เป็ นหน้ำที่ของสมำชิก ที่ตอ้ งตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่ อ นไข
SUBSCRIPTION ฉบับนี ้ หรือข้อเสนอ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก อยู่เสมอ
เพื่อที่จะทรำบถึงกำรปรับ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ

ข้อเสนอแพ็กเกจซิลเวอร์
กำรสมัครใช้บริกำรตำมข้อเสนอแพ็กเกจซิลเวอร์เป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์ (“ข้อกำหนด
และเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์”) นีซ้ ่งึ อยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION โดยหำกข้อกำหนด
และเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์นี ้ มิได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้คำหรือข้อควำมๆ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้
บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์นมี ้ ีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION
1. บทนำ
กำรสมัครใช้บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์ให้สิทธิ์เพิ่มเติมจำกระดับผูใ้ ช้บริกำรฟรีแก่สมำชิกแบบชำระค่ำบริกำร (SUBSCRIPTION)
แต่เพียงผูเ้ ดียวนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือระงับกำรใช้บริกำรแพ็กเกจ
ซิลเวอร์ทนั ทีหรือเมื่อใดก็ได้ หำกสมำชิกไม่ปฏิบตั ิตำมหลัก เกณฑ์และขอบเขตกำรรับสิทธิ์เข้ำใช้งำนและตำมที่ได้กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์นี ้ รวมทัง้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FILLGOODS ข้อกำหนดและเงื่อนไข
SUBSCRIPTION ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรขนส่ง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก
2. หลักเกณฑ์และขอบเขตกำรใช้บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์
2.1 สมำชิกต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์กำรสมัครใช้บริกำรแพ็กเกจซิลเวอร์ตำมที่บริษัทกำหนด ไม่ว่ำจะเป็ นขัน้ ตอนกำร
สมัคร กำรชำระค่ำบริกำร หรือกำรนำส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัท
2.2 กำรชำระค่ำสมำชิก แพ็กเกจซิลเวอร์ไม่สำมำรถใช้ส่วนลดอื่น ๆ ได้ และจะไม่มีกำรคืนเงินหรือเครดิตใด ๆ ให้แก่
สมำชิก
2.3 บริษัทจำกัดกำรสร้ำงออเดอร์ของสมำชิก ไม่เกิน 1,500 (หนึ่งพันห้ำร้อย) ออเดอร์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน
2.4 สมำชิกจะได้รบั รำคำค่ำขนส่งพิเศษสำหรับ แพ็กเกจซิลเวอร์ตำมที่บริษัทกำหนดภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขกำร
ขนส่ง และสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมต่ำง ๆ อันเป็ นไปตำมที่บริษัทประกำศไว้

ข้อเสนอแพ็กเกจโกลด์
กำรสมัครใช้บริกำรตำมข้อเสนอแพ็กเกจโกลด์เป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์ (“ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์”) นีซ้ ่ึงอยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION โดยหำกข้อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์นี ้ มิได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้คำหรือข้อควำมๆ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร
แพ็กเกจโกลด์นมี ้ ีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION
1. บทนำ
กำรสมัครใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์ให้สิทธิเ์ พิ่มเติมจำกระดับผูใ้ ช้บริกำรฟรีแก่สมำชิกแบบชำระค่ำบริกำร (SUBSCRIPTION) แต่
เพียงผูเ้ ดียวนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือระงับกำรใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์
ทัน ที ห รื อ เมื่อ ใดก็ ได้ หำกสมำชิกไม่ ปฏิ บัติตำมหลักเกณฑ์และขอบเขตกำรรับ สิ ทธิ์ เข้ำใช้งำนและตำมที่ ไ ด้กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์นี ้ รวมทัง้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FILLGOODS ข้อกำหนดและเงื่อนไข
SUBSCRIPTION ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรขนส่ง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก
2. หลักเกณฑ์และขอบเขตกำรใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์
2.1 สมำชิกต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรสมัครใช้บริกำรแพ็กเกจโกลด์ตำมที่บริษัทกำหนด ไม่ว่ำจะเป็ นขั้นตอนกำร
สมัคร กำรชำระค่ำบริกำร หรือกำรนำส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัท
2.2 กำรชำระค่ำสมำชิกแพ็กเกจโกลด์ไม่สำมำรถใช้ส่วนลดอื่น ๆ ได้ และจะไม่มีกำรคืนเงินหรือเครดิตใด ๆ ให้แก่สมำชิก
2.3 บริษัทจำกัดกำรสร้ำงออเดอร์ของสมำชิก ไม่เกิน 6,000 (หกพัน) ออเดอร์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน
2.4 สมำชิกจะได้รบั รำคำค่ำขนส่งพิเศษสำหรับแพ็กเกจโกลด์ตำมที่บริษัทกำหนดภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขกำรขนส่ง
และสิทธิพ์ ิเศษเพิ่มเติมต่ำง ๆ อันเป็ นไปตำมที่บริษัทประกำศไว้

ข้อเสนอแพ็กเกจแพลทินัม
กำรสมัค รใช้บ ริก ำรตำมข้อ เสนอแพ็ ก เกจแพลทิ นัม เป็ น ไปตำมข้อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขกำรใช้บ ริก ำรแพ็ ก เกจแพลทิ นัม
(“ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจแพลทินัม”) นีซ้ ่งึ อยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION โดย
หำกข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจแพลทินมั นี ้ มิได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้คำหรือข้อควำมๆ ตำมข้อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำรแพ็กเกจแพลทินมั นีม้ ีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION
1. บทนำ
กำรสมัครใช้บริกำรแพ็กเกจแพลทินมั ให้สิทธิ์เพิ่มเติมจำกระดับผูใ้ ช้บริกำรฟรีและแพ็กเกจโกลด์แก่สมำชิกแบบชำระค่ำบริกำร
(SUBSCRIPTION) แต่เพียงผูเ้ ดียวนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือระงับกำร
กำรใช้บริกำรแพ็กเกจแพลทินมั ทันทีหรือเมื่อใดก็ได้ หำกสมำชิ กไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และขอบเขตกำรรับสิทธิ์เข้ำใช้งำน
และตำมที่ ได้ก ำหนดไว้ใ นข้อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขกำรใช้บ ริก ำรแพ็ ก เกจแพลทิ นัม นี ้ รวมทั้ง ข้อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขของ
FILLGOODS ข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรขนส่ง หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่
สอดคล้องกับกำรเป็ นสมำชิก
2. หลักเกณฑ์และขอบเขตกำรใช้บริกำรแพ็กเกจแพลทินัม
2.1 สมำชิกต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์กำรสมัครใช้บริกำรแพ็กเกจแพลทินมั ตำมที่บริษัทกำหนด ไม่ว่ำจะเป็ นขัน้ ตอนกำร
สมัคร กำรชำระค่ำบริกำร หรือกำรนำส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัท
2.2 กำรชำระค่ำสมำชิก แพ็กเกจแพลทินมั ไม่สำมำรถใช้ส่วนลดอื่น ๆ ได้ และจะไม่มีกำรคืนเงินหรือเครดิตใด ๆ ให้แก่
สมำชิก
2.3 บริษัทจำกัดกำรสร้ำงออเดอร์ของสมำชิก ไม่เกิน 30,000 (สำมหมื่น) ออเดอร์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน
2.4 สมำชิกจะได้รบั รำคำค่ำขนส่งพิเศษสำหรับแพ็กเกจแพลทินมั ตำมที่บริษัทกำหนดภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขกำร
ขนส่ง และสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมต่ำง ๆ อันเป็ นไปตำมที่บริษัทประกำศไว้

