
นโยบายการยกเลิกการส่ังซื้อ *เฉพาะสินค้าทดลองเท่าน้ัน 

 

เงื่อนไขการยกเลิกค าส่ังซื้อ 

 

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการส่ังซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านัน้ 

 

บริษัทฯ จะคนืค่าสินค้าหลังจากหักค่าด าเนินการแล้ว โดยโอนเงนิเข้าบัญชีทีม่ีชือ่ผู้ส่ังสินค้าเป็นชื่อเจ้าของ

บัญชีเท่านัน้ 

  

การแจ้งยกเลิกค าส่ังซือ้ 

 

หากท่านต้องการยกเลิกค าส่ังซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีท่างโทรศัพทห์มายเลข 081-985-0111 

  

นโยบายการคืนสินค้า 

 

เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแลว้กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของ

สินค้า หากพบว่ามคีวามผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคนืหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขัน้ตอน

ดังต่อไปนี ้

 

1.  กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพ่ือคืนสินค้าภายใน 7 วนั นบัต้ังแต่ได้รับสินค้า 

 

2.  ท าการจัดส่งสินค้ากลับคนืมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เชน่ ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะ

เป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คนืให้พร้อมค่าสินค้า)  

 

3.  สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมอืนดงัตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคูม่ือ และอุปกรณ์ทุกอย่าง

อยู่ครบ 

 

4.  เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผดิพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะท าการคนืค่าสินค้า หรือ เปลี่ยน

สินค้าให้ตามที่ตกลงไว ้

 

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 081-985-0111 

 

เงื่อนไขการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า 

 

บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิน้ใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะท าการคืนเงินใหท้่าน 

หรือเสนอสินค้าใกล้เคยีงให้แทน 

บริษัทฯจะท าการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชธีนาคาร ที่มชีื่อเดียวกับผู้

ซื้อสินค้าเท่านั้น 



นโยบายด้านความปลอดภยั 

 

เว็บไซต์ www.derma-innovation.com ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของความมัน่คงปลอดภัย (Security) 

ของลูกค้าที่เข้ามาท าธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับความมั่นคง

ปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ด าเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี ้

 

1. บริษัทฯ ได้ก าหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน 

2. บริษัทฯ ได้ท าการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ ได้ท าการส ารองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่ส าคัญอย่างสม ่าเสมอ 

4. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Firewall เพ่ือความมัน่คงปลอดภยัทางเครือข่าย 

5. บริษัทฯ ได้ท าการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยนัตัวตนอย่างสม ่าเสมอ 

6. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อ

เจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ไดม้อบหมายให้ดูแลความมัน่คงปลอดภัยของระบบ ที่ digitalmkt@derma-

innovation.com หรือ โทร. 02-962-3223 

 



นโยบายความเปน็ส่วนตัว 

www.derma-innovation.com ขอแจ้งใหท้ราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับ

ส าหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดงัต่อไปนี ้

 

การติดต่อส่ือสารกับลูกค้า 

ทางเว็บไซต์ www.derma-innovation.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะ

พิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหวัเร่ืองของอีเมล์จะท าการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุก

คร้ัง  

 

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไมว่่าจะเป็นเร่ืองสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" 

หรือการอีเมลห์รือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 

นาท ี

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.derma-innovation.com 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.derma-innovation.com ได ้เพ่ือการคน้หาสินค้าและบริการ

ต่างๆ ของบริษัท  โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสาร

จากบริษัท ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัท ก าหนด โดยทีท่่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่ง

อีเมลม์าที่ digitalmkt@derma-innovation.com 

 

เว็บไซต์ของบริษัท ได้ด าเนนิการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัท อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพ่ือการ

เก็บรวบรวมข้อมลูในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัท จะน า

ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่

ข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) 

เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท] 

 

www.derma-innovation.com อาจท าการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมลู ของลูกค้าที่เป็น

สมาชิกของเวบ็ไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นัน้ 

บริษัท อาจใช้ระบบ "คุกก้ี" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ 

"คุกก้ี" นั้น คือข้อมลูที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ ในขณะที่ผู้เข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นก าลงัเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดย "คุกก้ี" นั้นจะได้รับการติดต้ังโดยเว็บไซต์ของ

บริษัท ซึ่งจะเก็บข้อมูลของทา่นดังต่อไปนี ้

• หมายเลขไอพี (IP Address) 

• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง 

• Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม 

• เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time) 

• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website) 

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคล  

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวลูกคา้ของเว็บไซต์ www.derma-innovation.com นั้น จะถกูน าไปใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพ่ิม

ประสิทธิภาพให้บริการ และน าไปใช้เพ่ือการออกแบบสินคา้หรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีข้ึน



กว่าเดิม ซึ่งเปน็ไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมลูของลูกค้าจะไม่ถูกน าไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้

โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัท ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มวีัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง 

  

หากท่านเลอืกที่จะให้ข้อมลูส่วนบคุคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมคัร 

• ชื่อ-นามสกุล 

• ที่อยู ่

• Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร 

• Line ID 

ให้กับเว็บไซต์บริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการด าเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัท แลว้ 

บริษัท จะรักษาข้อมูลเหล่านัน้ไว้เปน็ความลับ และจะปฏิบติัตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าของบริษัท จะถูกเก็บรวบรวม และรกัษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัท และท่านยงัคงมีการ

ติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัท บริษัท จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่

ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพ่ือตอบข้อสงสัยให้แกท่่าน หรือเพ่ือความจ าเป็นในการ

ติดตามผล และเพ่ือตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกคา้และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนัน้

ว่าได้รับการแก้ไขหรือไม ่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เว็บไซต์ www.derma-innovation.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบคุคลของทา่นให้แก่บุคคลภายนอก

อื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าไปใชโ้ดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านใหแ้ก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อ านาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการด าเนินการ หรือ 2. 

ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพ่ือช่วยให้การเร่ิมต้นธุรกรรมของท่านส าเร็จลลุ่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนัน้

เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.derma-

innovation.com อาจได้รับการร้องขอให้ท าการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าของบริษัท ตามค าส่ังศาล หรือ

ตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีม่ีอ านาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.derma-

innovation.com  จะท าการติดต่อแจ้งท่านลว่งหน้าเสมอ 

เว็บไซต์ www.derma-innovation.com อาจท าความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ใน

การที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรร

ทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึง่บุคคลภายนอกที่เข้ามาด าเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามา

ด าเนินการในนามของบริษัท นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.derma-

innovation.com ไว้เป็นความลับด้วยเชน่กัน อีกทั้งยงัต้องผูกพันต่อกฎหมายทีม่ีผลใช้บงัคับด้วย เมื่อใดก็

ตามที่เว็บไซต์ www.derma-innovation.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนนุการบริการของ

บริษัท องค์กรเหล่านัน้จะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัท ด้วยเช่นกัน 

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพ่ือการปกป้องข้อมลู  

เว็บไซต์ www.derma-innovation.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกปอ้งความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของท่านโดยไม่มอี านาจ 

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

เว็บไซต์ www.derma-innovation.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมลูที่



ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกระบวนการในการ

แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกดว้ย 

 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

เว็บไซต์ www.derma-innovation.com มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูทางด้าน

เทคนิค Programming  

 



นโยบายการแก้ปญัหาข้อร้องเรียน 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูทีก่ระท าโดยเจตนาสุจริตทาง www.derma-

innovation.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมลูใด ๆ ทีส่ามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บ

รักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เปน็ความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ

ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ 

ทั้งนี้ ผูไ้ด้รับข้อมลูจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน 

และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บุคคลอืน่ทีไ่มม่ีหน้าที่

เก่ียวข้อง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 

การด าเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน 

www.derma-innovation.com จะเป็นผู้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนทีไ่ด้รับทนัที และแจ้งใหห้นว่ยงานที่

เก่ียวข้องด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองที่ได้รับ การร้องเรียนและด าเนนิการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

www.derma-innovation.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องจะแจ้งผลการ

ด าเนินงานภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย 

 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถ

ติดต่อได ้และส่งมายัง www.derma-innovation.com ไดท้าง E-mail address : digitalmkt@derma-

innovation.com 

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก 

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นทีพ่อใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่

ลูกค้าสามารถด าเนินการระงบัข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. 
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