
 

 

ใบสมัคร 

เข้าร่วมขายสนิค้าบนตลาดกลางออนไลนข์องCISW Market (Online) 

เข้าสู่ตลาดออนไลนข์องบริษทั ซีไอเอสดบัเบิล้ยู อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (CISW International Co.,Ltd) 

ข้อมูลผู้ประกอบการ 

1. ชื่อกิจการ (นติิบคุคล) 

หา้งหุน้ส่วนสามญันติิบคุคล  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  บรษิัทจ ากดั  บรษิัทจ ากดั มหาชน 

(ไทย) ……………..……..……………….……………………………………………………………... 

(องักฤษ) …………………………………………….…………………………………………………..  

ที่อยู่
(ไทย).......………………..…….………….….…………………………………………………....... 

(องักฤษ) ………………………………..…….….……………………………………………………… 

โทรศพัท ์....................................................................โทรสาร........................................................ 

อีเมล.......................................................................................................................................... 

ตราสินคา้ (Brand)……………………………………………………………………………………………….…………..... 

ชื่อเว็บไซด ์(URL)…………………………………………………………………………………………………………..... 

ประเภทของสินคา้ที่จ  าหน่าย 

 เครื่องส าอางและผลิตภณัฑด์แูลผิว   สมนุไพร    กญัชงและกญัชา 

 สินคา้ออรแ์กนคิ    อาหารเสรมิสขุภาพ   สินคา้ OTOP 

 เครื่องดื่ม     ศนูยส์ขุภาพ    การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

 เครื่องประดบั ของขวญั ของช ารว่ม และของสะสม 

2. ชื่อผูป้ระสานงาน (ไทย) ………………..……..……………….…………………………………………………………. 

(องักฤษ) .……………………………………………….…………………………………………….…. 
ที่อยู่(ไทย) ……………………..…….………….….………………………………………………….… 

(องักฤษ) ..……………………………………….….………………………………………………..….. 

โทรศพัท ์.........................................โทรสาร...........................อีเมล ......................................... 



 

 

 

3. มาตรฐานการผลิต/ใบอนญุาตผลิต/ใบอนญุาตส่งออก (เช่น FDA,ISO, GMP, HACCP เป็นตน้) 

…………………………………………………………………….………………….……………..…………………… 

แบบสอบถามข้อมูล 

1.ท่านไดจ้ดทะเบียนพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้หรือไม่?  ใช่         ไม่ใช่ 

2. เว็บไซตข์องท่านมีระบบการสั่งซือ้สินคา้ ระบบใดบา้ง? (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

 ระบบกรอกฟอรม์   ระบบตะกรา้    แจง้ผ่านทาง SMS  

 แจง้ผ่านช่องทางไลน ์หรือ e-mail    แจง้ผ่านทางโทรศพัท ์   

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………………… 

3. เว็บไซตข์องท่านมีระบบช าระเงิน แบบใดบา้ง? (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 มีระบบการช าระเงินผ่านช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร  

 ระบบการช าระเงินผ่านทาง PayPal 

 ระบบการชาระเงินผ่านทาง PaysBuy  

 มีระบบการชาระเงินผ่านทางบตัรเครดติ อื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………………… 

4. เว็บไซตข์องท่าน มเีครื่องหมายรบัรองความนา่เชื่อถือในการประกอบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

(DBD Registered)หรือ(DBD Verified) หรือเครื่องหมายอื่นๆ หรือไม่? 

 มี DBD Registered แลว้  มี DBD Verified แลว้  

 มีเครื่องหมายอื่นๆ......................................................................  ยงัไม่ม ี

โปรดระบเุอกสาร/หลกัฐานท่ียื่นพรอ้มใบสมคัร 

( ) แคตตาล็อก และ/หรือ ภาพถา่ยสินคา้ของกจิการ 

( ) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 

( ) ส าเนาเอกสารใบรบัรองสินคา้ 

ลงชื่อ ……..……………………...........................…………… 

ตวับรรจง (…..………………………….……………………) 

ตาแหน่ง ……………………………………………………… 



 

 

วนั/เดือน/ปีที่สมคัร …………/……..…/…………. 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่วนัทีรั่บ : …………/………/…………. ลงชือ่…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจาหน่ายสินคา้กบั CISW Market  

บรษิัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ผูบ้รหิาร และจ าหน่ายสินคา้ผ่านเวปไซด ์www.ciswmarket.com 

รว่มมือกบัเหล่าพนัธมิตรดา้นธุรกิจการคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศส่งเสรมิและสนบัสนนุ ผูป้ระกอบการรายย่อย 
สรา้งช่องทางและโอกาสในการขายผ่านทาง E -Commerce โดยทาง  cisw market ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบน าสินคา้
ที่ผ่านการคดัสรรคณุภาพ มาจดัจาหน่ายผ่าน www. ciswmarket.com ซึง่มีการเปิดหมวดสินคา้ใหม่เพื่อรองรบัสินคา้
ทกุกลุ่มโดยเฉพาะ ประกอบดว้ยกลุ่มสินคา้ย่อย 10 หมวดดงันี ้

1. เครื่องส าอางคแ์ละผลิตภณัฑด์แูลผิว 

2. สมนุไพร 

3. กญัชงและกญัชา 

4. สินคา้ออรแ์กนิค 

5. ผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิ 

6. สินคา้ OTOP (SME Thai) 

7. เครื่องดืม่ 

8. ศนูยส์ขุภาพ 

9. ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

10. เครื่องประดบั ของขวญั ของช ารว่ม และของสะสม 

ทัง้นีท้าง  CISW Market มีก าหนด เงื่อนไข ต่างๆเพื่อ เป็นขอ้มลูส าหรบัผูป้ระกอบการดงัต่อไปนี ้

 

เงือ่นไขการคัดเลอืกผู้ประกอบการ 

1. ผูป้ระกอบการ จะตอ้งจดทะเบียนจ าหน่ายสินคา้ในนาม นิติบคุคล เท่านัน้ 

รายละเอียดสอบถามได้ที ่

1. ฝ่ายประสานงานโครงการ :กญัญารตัน ์ สทุธปัญญา 

โทร 02-0065007 อีเมล ์: oil.kanyarad@ciswinternational.com 

 



 

 

2. สินคา้ที่ผูป้ระกอบการน าเขา้มาจ าหน่ายที่ cisw market ตอ้งเป็นสินคา้ถกูตอ้งตามลิขสิทธ์ิ มีเคร่ืองหมายการคา้หรือ
เป็นสินคา้ที่ผูป้ระกอบการไดสิ้ทธิในการจ าหน่ายหรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทยเทา่นัน้ 

กรณีสินคา้ประเภทอาหารและยา รา้นคา้จะตอ้งมเีลขที่ใบอนญุาติ (อย./เลขที่ใบจดแจง้) 

3. ผูป้ระกอบการตอ้งติดฉลาก สคบ ก ากบัท่ีสินคา้ทกุชิน้ท่ีเขา้มาจ าหน่ายที่ cisw market 

4. สินคา้ จะตอ้งมีการบรรจหุีบหอ่ที่ปลอดภยั และไม่เส่ียงต่อการแตกหกั บบุสลาย  

5. สินคา้ที่จะตอ้งมกีารควบคมุคณุภาพการผลิตที่ไดม้าตรฐานสม ่าเสมอเหมือนกนัทกุชิน้ และไดร้บัการรบัรองตาม
มาตรฐานตามกฎหมายประเทศไทย 

6. ผูป้ระกอบการ ตอ้งสง่สินคา้ตวัอย่าง ใหก้บั cisw market เพื่อใชใ้นการถ่ายภาพ และจดัท าขอ้มลูสินคา้ เพื่อการ
จ าหน่าย และการโฆษณาประชาสมัพนัธบ์นเว็ปไซต ์

เงือ่นไขการซือ้ขายสนิค้า 

1. cisw market มอบสิทธิพิเศษ ใน 2 ปีแรก เขา้รว่มแพลตฟอรม์เว็บไซตฟ์รี และไม่ตอ้งเสียคา่ใชจ้่าย  

2. การช าระเงินใชเ้งื่อนไข CONSIGNMENT (ช าระเงินตามยอดขายจรงิ) รูปแบบการซือ้มาขายไป ระยะเวลา ใน 1 วนั
หลงัจากสั่งสินคา้และช าระทนัที   

3. ผูป้ระกอบการ จะตอ้งท าการจดัส่งสินคา้ที่คลงัสินคา้ cisw market สขุมุวิท 101) 

4. กรณีที่ สินคา้ไม่เคลื่อนไหว (ไม่มียอดขาย) เกิน 180 วนั cisw market ผูป้ระกอบการสามารถนาเสนอสินคา้รุน่ใหม่ 
แบบใหม่ เขา้มาขายทดแทนได ้

5. กรณีสินคา้เสียหายจากการขนส่ง (จากผูป้ระกอบการ มายงั cisw market) หรือ การผลิต ทางผูป้ระกอบการจะตอ้ง
เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการเสียหายของสินคา้นัน้ รวมถึงค่าจดัส่งสินคา้ 

6. เงื่อนไขนีใ้หเ้ฉพาะผูท้ี่ลงทะบียนภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม  2565 เทา่นัน้ และเป็นผูป้ระกอบการท่ีเขา้รว่มกบักรมพฒันา
ธุรกิจ กระทรวงพาณิชยเ์ทา่นัน้ 

การเปิดคู่ค้า และ สร้างรหัสสนิค้า 

1. ผูป้ระกอบการ จะตอ้งจดัส่งเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท และลงนามในเอกสารสญัญาการเขา้รว่มและซือ้ขายของ 
บรษิัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

รายการเอกสารประกอบการเปิดหนา้บญัชี ดงันี ้

 ใบเปิดหนา้บญัชีบรษิัท (ผูข้ายกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ พรอ้มลายเซ็นตผ์ูม้ีอานาจตามหนงัสือรบัรอง 
พรอ้มลงนามประทบัตรานิติบคุคล) 

 ทะเบียนการคา้ , หนงัสือรบัรองจากการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย ์(อายไุมเ่กิน 6 เดือน) 



 

 

 ส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากธนาคาร (สาหรบับญัชีสะสมทรพัย)์  

 ภพ 20 

 ส าเนาบตัรประชาชนผูข้าย 

 ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร 

2. ผูป้ระกอบการ จะตอ้งกรอกรายละเอียด ขอ้มลูสินคา้ใน Product Register Form ส่ง E Mail ใหท้ีมงานบรหิาร
ผลิตภณัฑท์ี่ดแูลท่าน 

3. ผูป้ระกอบการ ติดต่อส่งภาพสินคา้ (ภาพสินคา้นามสกลุ JPEG , AI ที่ความละเอียด 600x600 DPI ขึน้ไป) โดยส่งทาง
อีเมล ใหท้ีมงานบรหิารผลิตภณัฑท์ี่ดแูลท่าน หรือ จดัส่งตวัอยา่งสินคา้ ในกรณีที่ให ้cisw market ด าเนินการถ่ายภาพให ้
โดยติดต่อทมีงานบรหิารผลิตภณัฑท์ี่ดแูลท่าน  

การเปิดใบสั่งซือ้ของ cisw market 

1. cisw market เปิดใบสั่งซือ้ใหร้า้นคา้ได ้3 รูปแบบ คือ ทางโทรสาร line และ E MAIL โดยรา้นคา้แจง้ความประสงคไ์ด้
ที่ทีมงานบรหิารผลิตภณัฑท์ี่ดแูลท่าน 

2. ผูป้ระกอบการ ตอ้งตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซือ้สินคา้ รหสั และราคาอย่างละเอียด พรอ้มยนืยนัวนัส่งสินคา้ กลบัมา
ที่ฝ่ายรบัสินคา้ ท่ีดแูลท่าน 

3. กรณีที่ ผูป้ระกอบการ ไม่สามารถส่งสินคา้ไดต้ามจ านวนและวนัท่ีก าหนด ท่านจะตอ้งแจง้ฝ่ายรบัสินคา้ ที่ดแูลท่าน 
ล่วงหนา้ 1 วนั เพื่อท าการแกไ้ขเอกสาร ใบสั่งซือ้สินคา้ก่อนส่งสินคา้ทกุครัง้ 

การส่งสินค้าที ่cisw market 

1. รา้นคา้โทรจอง Slot การส่งล่วงหนา้ 1-2 วนัก่อนการส่งสินคา้ เพื่อทีมงานคลงัสินคา้ cisw market จดัเตรียมก าลงัคน
เพื่อการรบัและตรวจเช็คสินคา้ 

2. รา้นคา้ส่งสินคา้ที่คลงัสินคา้ cisw market ( คลงัสินคา้ สขุมุวทิ 101) 

3. เอกสารที่ใชป้ระกอบการส่งสินคา้ ในกรณีรา้นคา้ จดทะเบียนมลูค่าเพิม่ ดงันี ้

1.1 เอกสาร “ออกเป็นชดุ” 

รา้นคา้ตอ้งจดัส่งใหก้บัแผนกรบัส่งสินคา้ ประกอบดว้ย 

ฉบบัท่ี1 ตนัฉบบัใบกากบัภาษี/ใบส่งของ 

ฉบบัท่ี 2 ส าเนาใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ 

ผูร้บัสินคา้ Stamp on D/O ฉบบัท่ี 2 ส่งมอบใหร้า้นคา้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน 

1.2 เอกสาร “ไม่ไดอ้อกเป็นชดุ” 



 

 

รา้นคา้ตอ้งจดัส่งใหก้บัแผนกรบัส่งสินคา้ ประกอบดว้ย 

ฉบบัท่ี 1 ตน้ฉบบัใบก ากบัภาษี 

ฉบบัท่ี 2 ตน้ฉบบัใบส่งของ 

ฉบบัท่ี 3 ส าเนาใบส่งของ 

แผนกรบัส่งสินคา้ Stamp on D/O ฉบบัท่ี 3 ส่งมอบใหร้า้นคา้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน ในการขายสินคา้ 

4. เอกสารที่ใชป้ระกอบการส่งสินคา้ ในกรณีรา้นคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ดงันี ้

ฉบบัท่ี 1 ตน้ฉบบัใบส่งของ 

ฉบบัท่ี 2 ส าเนาใบส่งของ 

5. ทีมงานคลงัสินคา้ cisw market ตรวจรบัสินคา้ทกุชิน้ตามชื่อ รายละเอียด และจ านวนตามใบสั่งซือ้ 

6. ทีมงานคลงัสินคา้ cisw market ปฏิเสธการรบัสินคา้เมื่อ ชื่อ รายละเอียด ราคา และจ านวน ไม่ตรงตามใบสั่งซือ้ 

7. ทีมงานคลงัสินคา้ cisw market ปฏิเสธการรบัสินคา้ที่มีหีบหอ่ที่ไม่สมบรูณ ์มีรอยเปิด ฉีก ขาดชารุด หรือสินคา้ที่มี
สภาพสินคา้ไม่พรอ้มขาย 

กรณีการส่งสนิค้าทางไปรษณยี ์และ Rate ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ฝ่ายรบัสินคา้ ที่ดแูลท่าน วา่จะท าการจดัส่งสินคา้ไปยงัคลงัโดยผ่านไปรษณีย ์และตอ้งแจง้
เลขที่ลงทะเบียนจดัส่ง (Tracking No.)ใหแ้ก่ฝ่ายรบัสินคา้ เพื่อประสานงานแจง้คลงัสินคา้เพื่อรอรบัสินคา้ 

2. ในกรณีส่งสินคา้ทางไปรษณียแ์ลว้สภาพสินคา้ไม่สมบรูณไ์ม่พรอ้มขาย ทางคลงัจะไมเ่ซ็นรบัสินคา้จากไปรษณีย  ์

3. เมื่อทางคลงัเซ็นรบัสินคา้ที่มีกล่องสภาพสมบรูณจ์ากไปรษณียแ์ลว้ คลงัจะท าการเปิดตรวจสินคา้ขา้งในกล่องพสัดโุดย
การตรวจเช็คสภาพสินคา้ 100% (สภาพพรอ้มขาย) และ ตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งสินคา้วา่ถกูตอ้งครบถว้น
หรือไม่ 

4. กรณีสภาพสินคา้ไม่พรอ้มขาย หรือ เอกสารไม่ถกูตอ้งครบถว้น (ตามขอ้ 3) ทางคลงัสินคา้จะไมท่ าการรบัสินคา้เขา้
ระบบ และจะท าการส่งสินคา้กลบัคืนไปยงัผูป้ระกอบการ โดยการขนส่งจะเป็นการเก็บค่าใชจ้่ายปลายทางที่
ผูป้ระกอบการ 

เงื่อนไขการโอนเงิน 

1. โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย ์ (กรณีธนาคารอื่นๆที่ไม่ใชธ่นาคารไทยพาณิชย ์ทางผูป้ระกอบการตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง) 

3. ผูป้ระกอบการตอ้งออกเอกสารใบเสรจ็รบัเงินตามยอดที่ไดร้บั ใหท้าง cisw market หลงัวนัท่ีไดร้บัเงินโอน ภายใน 1 
วนั พรอ้มการส่งแนบสินคา้มายงัผูร้บั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสอบถามได้ที ่

รายละเอียดสอบถามไดท้ี่ 

ฝ่ายบรหิารผลิตภณัฑ ์cisw market  

คณุเบสิญามลณ ์สปุระวรรณพสัชา โทร 02-006-5007  

อีเมล ์: besiyamol.s@ciswinternational.com 

 


