
ค าถามที่พบบ่อย (FAQ)  

ส าหรับลูกค้าที่มีค าถาม ข้อสงสัย  ขอความกรุณาอ่านข้อความด้านล่างนีท้ั้งหมดก่อนสอบถามค่ะ 

 

❶ค าถาม :  อาร์ แอนด์ ซี ฟรุ๊ต มหีน้าร้านอยู่ที่ไหน  

ตอบ :  ค าถามยอดฮิต ถามกนัทุกวนั ตอบให้อกีตรงนี้ ค่ะ   

อาร์ แอนด์ ซี ฟรุ๊ต เป็นร้านค้าขายสนิค้าออนไลน์ ไม่มหีน้าร้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้ามาซื้ อ 

ผ่านเวบ็ไซต์ โดยไม่ต้องมกีารเดินทาง สามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และการลงทุน 

 

❷ค าถาม :  ไปรับสนิค้าเองได้หรือไม่ อยากเหน็สนิค้าและเข้าไปเลือกซื้อเอง  

ตอบ : ทางร้านยังไม่สะดวกเปิดให้เข้ามารับสนิค้าเอง และด้วยทางเราไม่ได้เปิดขายรับลูกค้าหน้าร้าน 

เป็นการขายสนิค้าระบบออนไลน์เท่านั้น  (อ่านค าตอบทีข่อ้ 1 ประกอบดว้ย) 

 

❸ค าถาม :  ถ้าสั่งซื้อสนิค้า ทางร้านจะคิดค่าขนส่งอย่างไร เท่าไร 

ตอบ : ย้อนกลับไปอ่านหัวข้อ “ อตัราค่าขนส่ง” ที่เมนูด้านบน หน้าเวบ็ค่ะ  

หากต้องการสอบถามค่าส่งที่แน่นอน ควรแจ้งข้อมูลรายการสนิค้าและสถานที่จัดส่งกบัทางเราด้วย 

 

❹ค าถาม :  สั่งซื้อสนิค้าไปแล้ว ร้านจะส่งของให้วนัไหน 

ตอบ : ทางร้านจัดส่งสนิค้าสปัดาห์ละคร้ังเท่านั้น คือทุกวนัพฤหัสฯ โดยจะปิดรอบตัดออเดอร์ทุกวนัจันทร์ 

ออเดอร์ที่แจ้งโอนเงนิหลังวนัปิดรอบไปแล้ว จะถูกจัดส่งเป็นรอบสปัดาห์ถดัไปทนัที  

 

❺ค าถาม : เมื่อสั่งสนิค้าและโอนเงนิแล้ว กี่วนัถงึจะได้รับสนิค้า 

ตอบ :  # ลูกค้าในกรงุเทพฯและปริมณฑลใกล้เคียง รถทางร้านจัดส่งในวนัพฤหัสฯ  

 **ไม่สามารถเลือกเวลาจดัส่งได ้ทางรา้นจะเป็นผูน้ดัเวลาใหเ้องค่ะ**  



#ลูกค้าต่างจังหวดั ทางร้านจัดส่งให้ที่บริษัทขนส่งเอกชน สนง.กรงุเทพฯ ในวันพฤหัสฯของทุกสปัดาห์                               

ของถงึลูกค้าบวกไปอกี 2-7 วนั (นับจากวนัส่ง ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาของขนส่งแต่ละที่ด้วย)  

# การจัดส่งทางไปรษณยี์ส าหรับการสั่งซื้อจ านวนน้อย ส่งของณ ที่ท  าการไปรษณยี์ทุกวนัพฤหัสฯ 

แบบพัสดุธรรมดา ของจะถงึลูกค้าภายใน 7 วนัท าการ (นับจากส่ง)                                     

แบบ EMS ของจะถงึลูกค้า 1-3 วนัท าการ (นับจากส่ง)  

**ทั้งนี้ ความชา้ เร็วในการจดัส่ง ตอ้งข้ึนอยู่กบัการท างานของบริษทัขนส่งสินคา้ และไปรษณียแ์ต่ละพื้ นทีด่ว้ยค่ะ ** 

 

❻ค าถาม : ทางร้านจัดส่งสนิค้าอย่างไร ทางไหนบ้าง  

ตอบ : แยกเป็น 3 ประเภทดังนี้ ค่ะ 

1.การสั่งซื้อสนิค้าจ านวนน้อย คือ 5-10 กก. จัดส่งทางพัสดุไปรษณยี์  

2.พ้ืนที่กรงุเทพฯและปริมณฑล สั่งซ้ือสนิค้า 10 กก.เป็นต้นไป จัดส่งโดยรถยนต์ทางร้าน 

3.พ้ืนที่ต่างจังหวดั สั่งซ้ือสนิค้า 15 กก.เป็นต้นไป จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน 

 

❼ค าถาม : อยากให้ทางร้านส่งสนิค้าให้ทางรถไฟ, รถทวัร์, รถตู้โดยสาร, รถแทก็ซ่ีได้หรือไม่ 

ตอบ : ทางร้านไม่มบีริการจัดส่งทางช่องทางดังกล่าวค่ะ เนื่องด้วยความไม่สะดวกในการจัดส่ง  

และอตัราค่าขนส่งที่แพงเกนิไป  

 

❽ค าถาม : อยากลองชิมสนิค้าดูก่อน ว่ารสชาติเป็นอย่างไร หรือขอแบ่งซื้อสนิค้าบางตัวได้หรือไม่   

ตอบ : สนิค้าของทางร้านเป็นการขายส่งเท่านั้น ไม่ได้แบ่งขายปลีกส าหรับซื้อไปชิมในปริมาณน้อยค่ะ  

 

❾ค าถาม : สนิค้าที่หน้าเวบ็ระบุว่ามขีนาดบรรจุ 5 กก. จะขอซื้อแค่ 1-2 กก.ได้หรือไม่ 

ตอบ : เป็นค าถามที่มเีข้ามาเกอืบทุกวนั ขอความกรณุาอ่านกนัหลายๆ รอบเลยนะคะข้อนี้ ว่า….    

  ไม่สามารถขอแบ่งซ้ือในขนาดบรรจุอื่นที่นอกเหนือจากที่ลงไว้ที่หน้าเวบ็ได้ค่ะ 

เนื่องจากทางร้านเน้นขายส่ง ไม่ได้ตักขาย ตวงขาย หรือชั่งกโิลขายปลีกตามสั่งค่ะ  

(อ่านค าตอบขอ้8 ประกอบดว้ย) 



 

❶⓿ค าถาม : ถ้าโอนเงนิไม่ทนัตามก าหนดรอบการจัดส่ง จะท าอย่างไร 

ตอบ : ออเดอร์ที่มกีารแจ้งโอนเงนิล่าช้า คือหลังวนัปิดรอบของทางร้านไปแล้ว ทางเราจะเกบ็ออเดอร์ 

ของท่านไว้จัดส่งให้เป็นรอบสปัดาห์ถดัไป 

 

❶❶ค าถาม : โอนเงนิตามก าหนดเวลา ในรอบจัดส่งนั้นแล้ว แต่ไม่แจ้งโอนเงนิให้ทางร้านทราบ หรือ

แจ้งหลังเวลาปิดรอบไปแล้ว ทางร้านจะส่งของให้ในรอบนั้นหรือไม่ 

ตอบ : ถงึแม้ลูกค้าจะโอนเงนิได้ทนัเวลาตามรอบ แต่ไม่แจ้งโอนเงนิให้ทางร้านทราบหรือแจ้งโอนหลังเวลา

ปิดรอบไปแล้ว  สนิค้าของท่านจะถูกจัดส่งเป็นรอบสปัดาห์ถดัไปค่ะ 

ทั้งนี้ทางร้านยึดเวลาที่แจ้งโอนเงนิเป็นส าคัญ เพ่ือการจัดส่งให้เป็นไปตามรอบการจัดส่งที่ถูกต้องและลูกค้า

ได้รับสนิค้าตรงตามก าหนดเวลา กรณุาแจ้งโอนเงนิทนัทหีลังโอนเงนิเสรจ็ทุกคร้ัง  

 

❶❷ค าถาม : อยากสั่งซ้ือสนิค้า แต่สั่งที่หน้าเวบ็ไม่เป็น /ไม่ม ีEmail / ส่ง Email ไม่เป็น  

จะท าอย่างไร 

ตอบ : กรณลีูกค้าไม่มี Email สามารถสมคัรขอใช้บริการ Email ได้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมผู้ีให้บริการมากมาย 

อาทเิช่น hotmail , yahoo, gmail เป็นต้น  

หรือสามารถสั่งซื้อผ่านทาง LINE id : rncfruits 

โดยการพิมพ์รายการสนิค้าพร้อมรหัสสนิค้า/ ระบุจ านวน/ ชื่อ-นามสกุล/ ที่อยู่จัดส่ง/ เบอร์โทร   

(ไม่อนุญาติใหส้ัง่ซ้ือโดยการส่งเป็นไฟลรู์ปภาพมานะคะ กรุณาพิมพเ์ท่านั้น) 

ทุกช่องทางการสั่งซื้อทางร้านจะตอบกลับท่านภายใน 24 ชม. อาจไม่ได้ตอบทนัทนีะคะ 

 

❶❸ค าถาม : จะโทรศพัทไ์ปสั่งซื้อ หรือส่ง Fax. ไปได้หรือไม่  ไม่อยากสั่งซื้อหน้าเวบ็ 

ตอบ : เพ่ือการท างานที่เป็นระบบระเบียบ ง่ายต่อการตรวจสอบค้นหา และแจ้งรายละเอยีดต่าง ๆ    

กบัลูกค้า  ทางร้านขอให้ท่านสั่งซ้ือตามช่องทางที่ทางร้านระบุเท่านั้น คือผ่านทางระบบตะกร้าหน้าเวบ็  

ทาง Email และทาง LINE ส าหรับช่องทางอื่นทางร้านขออนุญาติไม่รับออเดอร์ค่ะ 



 

❶❹ค าถาม : สั่งของไปแล้ว แต่ท าไมทางร้านไม่ตอบกลับ ไม่ได้รับ email แจ้งยอดเงนิจากทางร้าน 

ต้องท าอย่างไร 

ตอบ : โดยปกติทางร้านจะยืนยันออเดอร์ เพ่ือแจ้งยอดโอนช าระค่าสนิค้าผ่านทาง Email ไปยังท่านภายใน 

24 ชม. หลังจากได้รับค าสั่งซื้อ ทั้งนี้หากพบว่าท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางร้านภายในก าหนดเวลา 

อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น 

1.ขณะท ารายการสั่งซ้ือที่หน้าเวบ็ ท่านกรอก email ของตัวเองผดิ อาจมาจากตัวสะกดไม่ถูกต้อง 

ท าให้เวลาทางร้าน Reply เมล์กลับไป เมล์จึงไม่ผ่าน ถูกตีกลับ 

2.Email แจ้งยอดจากทางร้าน อาจอยู่ในอเีมลขยะ (Junk Mail) ขอให้ท่านตรวจสอบด้วย 

หากตรวจสอบแล้วไม่พบ ขอให้ท่านติดต่อทางร้านโดยเข้าไปที่เมล์ของตัวเอง แล้วส่งเมล์มาที่ 

rncfruits@hotmail.com พิมพ์ข้อความส่งมาว่า "ตามยอดโอนของคุณ....(ชื่อลูกค้าผู้สั่งซื้อ)" 

เมื่อทางร้านได้รับกจ็ะ Reply ตอบกลับไปยังท่านอกีคร้ัง 

 

❶❺ค าถาม : อยากให้แบ่งแพคสนิค้าให้ตามสั่งได้หรือไม่ 

เช่น ต้องการสั่งบว๊ยชิ้น 1 ถุงซึ่งมขีนาดบรรจุ 5 กก. จะให้ทางร้านแพคเป็นถุงละ 1 กก. จ านวน 5 ถุงให้

ด้วย หรือแบ่งแพคย่อยอื่น ๆ ตามลูกค้าสั่ง 

ตอบ : ทางร้านไม่มบีริการรับแพคสนิค้าตามสั่งค่ะ ลูกค้าที่มคีวามต้องการจะแบ่งแพคเป็นขนาดบรรจุอื่น ๆ 

จะต้องไปแบ่งแพคเองค่ะ 

 

❶❻ค าถาม  : สนิค้ามกีารรับประกนัหรือไม่ ถ้าซ้ือไปแล้วใช้ไม่ได้ สามารถเปล่ียนคืนได้หรือเปล่า 

ตอบ : สนิค้าประเภทของกนิ ไม่มกีารรับประกนัสนิค้านะคะ และไม่สามารถคืนสนิค้าได้  

แต่สามาถเปล่ียนสนิค้าได้เฉพาะ 2 กรณนีี้ เท่านั้น 

     1#  ทางร้านส่งสนิค้าผดิไปให้ โดยเกดิจากความผดิพลาดของทางร้าน  

     2#  สนิค้าหมดอายุ 

ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้ทางร้านทราบทนัท ีภายใน 3 วนั (นับจากวนัไดรั้บสนิคา้)  

หากพ้นก าหนดทางร้านจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

❶❼ค าถาม : จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสนิค้ามคุีณภาพ 

ตอบ : ณ ปัจจุบัน ปี 2559  R&CFruitS   ด าเนินธุรกจิมาย่างเข้าปีที่ 8 แล้ว  และมลีูกค้ากระจายอยู่ตาม

พ้ืนที่จังหวดัต่าง ๆ มากกว่า 800 รายทั่วประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสนิค้าของทางร้านมคุีณภาพมากพอ

และเป็นที่น่าเช่ือถอืกบัลูกค้าโดยมาก 

 

❶❽ค าถาม : ต้องการสั่งซื้อสนิค้า แต่ไม่อยากโอนเงนิไปก่อน ขอให้ทางร้านส่งของแล้วค่อยมาเกบ็เงนิ

ปลายทางได้หรือไม่ 

ตอบ :  ทางร้านของเราประกอบธุรกจิขายสนิค้า  แบบ E-commerce ดังนั้นทุกออเดอร์ที่มกีารสั่งซื้อเข้ามา

จะต้องท าการโอนช าระเงนิเตม็จ านวนเท่านั้น ทางร้านไม่มนีโยบายส่งของให้ก่อน ถ้าลูกค้าไม่มกีารโอนช าระ

เงนิเข้ามาค่ะ 

 

❶❾ค าถาม : ราคาสนิค้าที่แสดงที่หน้าเวบ็ สามารถลดราคาได้อกีหรือไม่ หากต้องการซื้อในปริมาณ

มาก 

ตอบ : ค าว่า "ปริมาณมาก" ในทนีี้ ต้องหมายถงึ มคีวามต้องการซ้ือสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในจ านวนที่

มากกว่า 500 กก.ขึ้นไป (ไม่ใช่รวมสินคา้หลายๆ อย่าง ใหไ้ด ้500 กก.นะคะ ) 

โดยหากต้องการขอราคาพิเศษ/ส่วนลด สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ือขอราคาได้ที่ 

เมนูด้านซ้ายมอืของเวบ็หน้าแรกหัวข้อ "ขอใบเสนอราคา"  และท าตามค าแนะน าที่บอกไว้ค่ะ 

**หากลูกค้าท่านใดไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ หรือขอราคามาทางช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ตามที่แจ้งตรงนี้   

ทางร้านขอสงวนสทิธิ์ไม่เสนอราคาสนิค้าให้นะคะ 

ทั้งนี้หากลูกค้ามคีวามต้องการซ้ือสนิค้าที่มจี านวนน้อยกว่านี้  สามารถซ้ือได้ในราคาที่แสดงให้เหน็ที่หน้าเวบ็

ไซด์ค่ะ ไม่ต้องถามราคาเข้ามาอกีแล้ว 

 

❷⓿ค าถาม : สินค้าของทางร้านมี อย.หรือไม่  

ตอบ: ทางร้านจ าหน่ายสินค้าหลายประเภท   สินค้าบางตวัมีการตีตรายี่ห้อ ระบเุลขท่ีจดแจ้ง เลขอย. 

สว่นมากอยูใ่นรูปแบบขนมป๊ีบ และสินค้าแพคบรรจพุร้อมขาย แตส่ าหรับสินค้าเกษตรแปรรูป  



สินค้าจากกลุม่แม่บ้าน หรือผู้ผลิตรายยอ่ย ไม่ใชส่ินค้าผลิตจากโรงงานใหญ่ โดยมากจะไม่ตีตรายี่ห้อ  

หรือแสดงเลขท่ีอย.ใดๆบนสินค้าคะ่ 

 

❷❶ค าถาม : ต้องการสัง่ซือ้สินค้าเพื่อสง่ออกไปตา่งประเทศ ต้องการให้ทางร้านด าเนินการให้ 

และออกเอกสารใบรับรองคณุภาพ และเอกสารการจดแจ้งเลขท่ีอย. ให้ด้วย สามารถท าได้หรือไม่ 

ตอบ: ทางร้านยงัไม่มีบริการด าเนินการสง่ออกไปตา่งประเทศให้คะ่ และเน่ืองจากทางร้านเป็นเพียง 

พอ่ค้าคนกลางท่ีรับสินค้ามาขายเท่านัน้ ไม่ใชผู่้ ผลิตสินค้า จงึไม่สามารถออกเอกสารใด ๆ ให้ท่านได้ 

 

❷❷ ค าถาม : ทางร้านมีบริการจดัสง่สินค้าไปตา่งประเทศหรือไม่ 

ตอบ: ทางร้านยงัไม่มีบริการจดัสง่สินค้าไปตา่งประเทศคะ่ ตอนนีข้ายและจดัสง่เฉพาะลกูค้าในไทย 

หากลกูค้าท่ีอาศยัอยูใ่นตา่งแดน อยากซือ้ไปทานเอง หรือซือ้ไปขายในปริมาณไม่มาก 

ทางร้านแนะน าให้ติดตอ่ญาติในไทยเป็นผู้สัง่ซือ้และด าเนินการจดัสง่ให้อีกครัง้นะคะ 

 

❷❸ค าถาม : การจัดส่งสนิค้าทางไปรษณยี์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน ถ้าสนิค้าแตกเสยีหาย จะ

รับผดิชอบให้อย่างไรบ้าง 

ตอบ: ปัจจุบันการจัดส่งสนิค้าทางไปรษณยี์และบริษัทขนส่งเอกชน ทางร้านงดส่งสนิค้าประเภทขนมกรอบ 

แตกง่าย, ผลไม้ดอง, ข้าวเกรียบทุกประเภท  และขนมป๊ีบบางรายการ 

หากลูกค้าท่านใด ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการขนส่งได้ กรุณาหลีกเล่ียงการสั่งสนิค้าประเภทดังกล่าว 

ส าหรับการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน หากสนิค้าแตกเสยีหาย บริษัทขนส่งรับผดิชอบความเสยีหายเท่าที่

เกดิขึ้นจริงแต่ไม่เกนิวงเงนิ 500 บาท ยกเว้นสนิค้าเสยีหายง่ายบางรายการที่ไม่รับผดิชอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง 

**ส าหรับลูกค้าในกรงุเทพฯและปริมณฑลที่สั่งสนิค้ารวมน า้หนัก 15 กก.ขึ้นไป และใช้บริการจัดส่งโดย

รถยนต์ของทางร้าน สามารถสั่งสนิค้าได้ทุกประเภทค่ะ ไม่มคีวามเสี่ยงเร่ืองการแตกเสยีหาย เพราะรับสนิค้า

โดยตรงกบัพนักงานจัดส่งของทางเรา  จึงมั่นใจเร่ืองความเสยีหายจากการขนส่งได้ค่ะ  

 



 ❷❹ค าถาม : อยากได้สนิค้าด่วน โดยไม่รอตามรอบการจัดส่ง จะได้หรือไม่ 

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ทางร้านไม่มกีารจัดส่งสนิค้านอกรอบให้ท่านไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้นค่ะ  

 

ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอ่านกนัค่ะ ทางร้านขอบคุณจากใจจริงที่ท่านช่วยเป็นส่วนหนี่ง 

ในการแบ่งเบาการท างานของเรา เพ่ือลดการถาม-ตอบในค าถามเดิมๆ ซ า้ๆ กนั ที่มเีข้ามามากมาย 

 

*** ทั้งน้ีหากท่านมีค าถามหรือข้อสงสยั นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ที่หน้าเวบ็ รวมทั้งสิง่ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  

สามารถส่งค าถามของท่านมาได้ที่ Email : rncfruits@hotmail.com หรือ Line id : rncfruits 
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