สัญญาการใชบริการระบบชําระเงินผานบริการ TARADpay
ดวยบัตรเครดิต Counter service, Paypal, Paysbuy

สัญญาเลขที่ ________________
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นที่ บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด
วันที่........... เดือน...............................พ.ศ..................................................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด โดย นายภาวุธ พงษวิทยภานุ ตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัท ตั้งอยูเลขที่ 522 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
ระหว า ง................................................ บริ ษั ท ......................................................................ตั้ ง อยู เ ลขที่
..................................................................................................................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูใชบริการ” ฝายหนึ่ง กับบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหบริการ” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระบบชําระเงินผานบริการ TARADpay
1. บริการ TARADpay
คือบริการระบบชําระเงินออนไลน ใหผูใชบริการสามารถนําระบบไปเพิ่มกับรานคา
ออนไลน เพื่อใหลูกคาสามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ได ดังนี้ บัตรเครดิต
Counter
service, Paypal,
Paysbuy
2. รานคาตกลงและยอมรับบริการ การรับชําระเงินคาสินคาและ/หรือบริการของรานคาดวยบัตรเครดิต Counter
service, Paypal, Paysbuy รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญา โดยรานคาตกลงใชบริการจากผูใหบริการ
เพื่อการชําระคาสินคาและ/หรือบริการจากลูกคา ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
3. รานคาตกลงที่จะติดภาพ สัญลักษณเครื่องหมาย และ/หรือสัญลักษณรูปแบบอื่นๆ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สัญลักษณ”)
ตามรูปแบบที่ผูใหบริการระบุ หรือกําหนดขึ้นบนเว็บไซตของรานคา เพื่อแสดงตนวาเปนรานคาที่รับชําระเงินผานบัตรเครดิตของผู
ใหบริการ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชหรือจนกวาผูใหบริการจะมีการบอกกลาวเปนหนังสือยกเลิกสัญลักษณ
ดังกลาว ขึ้นอยูกับวาสิ่งใดจะเกิดขึ้นกอน
ภายใตสัญญานี้ ผูบริการมิไดใหสิทธิ หรืออนุญาตใหใชสิทธิอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ หรือ
ทรัพยสินทางปญญาอยางอื่นแกรานคา รานคารับรองวาจะไมดัดแปลง ทําซ้ํา ใชหรือแสดงซึ่งสัญลักษณนอกเหนือไปจากที่ผูให
บริการจะระบุ และแจงใหรานคาทราบเปนคราวๆ ไป
4. รานคาจะตองจัดทําขอมูลดังตอไปนี้ แสดงบนเว็บไซตของรานคาอยางชัดเจน เพื่อใหบุคคลที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซต
ของรานคา สามารถตรวจสอบดูไดตลอดเวลา
4.01 ชื่อบริษัท หรือชื่อรานคา
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4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10

ที่อยูที่สามารถติดตอได
หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมลที่สามารถติดตอได
ชื่อของสินคาและ/หรือบริการ
รายละเอียด คุณสมบัติ และลักษณะของสินคาและ/หรือบริการ
ราคาของสินคาและ/หรือบริการ
คาขนสงของสินคาและ/หรือบริการ (ถามี)
สกุลเงินที่ใชในการซื้อขายสินคาและ/หรือบริการ
เงื่อนไขหรือขอกําหนดในการซื้อขายสินคาและ/หรือบริการ
นโยบายการคืนเงิน การเปลี่ยนและรับคืนสินคาและ/หรือบริการ (ถามี)

5. รานคาใหคํารับรองวาสินคาและ/หรือบริการของรานคา จะตองเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฏหมายและไมผิดตอศีลธรรมอัน
ดีงามของประชาชน หากผูใหบริการตรวจสอบพบภายหลังวารานคานําระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต Counter service,
Paypal, Paysbuy ตามสัญญาฉบับนี้ ไปใชชําระเงินคาสินคาและ/หรือบริการที่ผิดกฏหมายและ/หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม
ของประชาชน ผูใหบริการมีสิทธิที่จะยึดหนวงการชําระเงินทั้งหมดของรานคา พรอมทั้งสามารถยกเลิกการใหบริการทั้งหมด ตาม
สัญญานี้ไดทันทีโดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อื่นๆ ที่บริษัทมีตามสัญญาฉบับนี้หรือตามกฎหมายและโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
6. รานคาจะตองกําหนดและดําเนินการใหผูถือบัตรกรอกขอมูลดังตอไปนี้ลงในแบบฟอรมรับบัตรเครดิต Counter
service, Paypal, Paysbuy ที่ปรากฏไวบนเว็บไซตของบริษัทอยางครบถวน
6.01 หมายเลขบัตรเครดิต
6.02 ชื่อผูถือบัตร และชื่อบริษัท (ถามี)
6.03 วันที่หมดอายุของบัตรเครดิต
โดยหลังจากที่ผูถือบัตรกรอกขอมูลอยางครบถวนแลว และเมื่อธนาคารหรือบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิตไดอนุมัติหรือ
Time
ปฏิ เ สธรายการชํ า ระเงิ นด วยบั ต รเครดิ ต ผู ให บ ริ ก ารจะแจง ผลการชํ า ระเงิ น ให ผู ถื อ บั ต รทราบทั นที (Real
Authorization) ยกเวน บริการ Counter service, Paypal, Paysbuy ที่ผูใหบริการจะแจงใหทราบทันทีที่
Counter service, Paypal, Paysbuy แจงผูใหบริการ
7. รานคาจะตองติดตอผูใหบริการในทันทีพรอมแจงขอมูลทุกอยางที่ทราบ และปฏิบัติตอผูถือบัตร ผูซื้อสินคา รานคา
ผูขาย ตามวิธีการที่ผูใหบริการกําหนด หากพบเหตุการณหรือขอมูลลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้
7.01 พบเหตุ น า สงสั ย ว า จะมี ผู ก ระทํ า การทุ จ ริ ต ฉ อ โกง ละเมิ ด หรื อ กระทํ า การผิ ด กฎหมายใดๆ สํ า หรั บ
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร
7.02 ตรวจสอบพบวา ผูกรอกหมายเลขบัตรเครดิตไมไดเปนเจาของบัตรเครดิต กลาวคือ เปนการฉอโกงบัตร
เครดิตของผูอื่นมาใชซื้อสินคาและ/หรือบริการ
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คาธรรมเนียม
8. รานคาตกลงใหผูใหบริการคิดคาธรรมเนียมในการใชบริการระบบของผูใหบริการดังนี้
8.1 คาบริการระบบ 300 บาทตอเดือนตอ 1 ชองทางการชําระเงิน หรือ 399 บาทตอเดือนสําหรับ 4 ชองทาง
รวมกัน
8.2 คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตารางคาบริการดวยลาง ของยอดเงินรวมของการชําระเงินคาสินคา และ/
หรือบริก ารในแตละครั้ง ซึ่งจะรวมคาขนสง (ถามี) ทั้งนี้รานคาตกลงและรับทราบวา อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูใหบริการจะเรียกเก็บจากรานคาตามอัตราที่กฏหมายกําหนด

8.3 ผูใหบริการ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการคิดคาธรรมเนียมที่กลาวขางตนตามความเหมาะสม โดย
จะแจงใหรานคาทราบเปนคราวๆ ไป
8.4 กรณีผูรับบริการตองการใชบริการการชําระคาสินคาและบริการดวยวิธีอื่นๆเพิ่มเติม ผูใชบริการยินยอมชําระ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายและใบแนบที่มาพรอมเอกสารฉบับนี้
การจายเงินใหรานคา
9. ผูใหบริการจะสรุปยอดการชําระเงินตามที่ไดรับอนุมัติตามขอ 6 ทั้งหมด รวมรวมในรอบ 1 เดือนและชําระเงินจํานวน
ดังกลาว หลังจากหักคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามรายธุรกรรมตามขอ 8.2 (ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “เงินที่ตองคืน”)
ใหแกรานคาในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการนําฝากเขาบัญชี ดังตอไปนี้
ธนาคาร...............................................................สาขา......................................................ประเภท...............................
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ชื่อบัญชี......................................................................................เลขที่บัญชี..................................................................
หากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทําการของผูใหบริการ หรือธนาคาร เงินที่ตองคืนจะถูกนําฝากเขาบัญชีของ
รานคาในวันทําการถัดไป
9.1 กรณีผูใชบริการไดตกลงใชบริการการชําระเงินหรือการรับชําระเงินดวยวิธีอื่นนอกจากบัตรเครดิต เชน
Counter service ,Paypal ,Paysbuy หรือบริการอื่นใดที่เพิ่มเติมขึ้นในอนาคต ผูใชบริการยินยอมใหผูใหบริการ
สรุปยอดการชําระเงินตามที่ไดรับอนุมัติตามขอ 6 ทั้งหมด รวมรวมในรอบ 1 เดือนและชําระเงินจํานวนดังกลาว หลังจากหัก
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามรายธุรกรรมตามขอ 8.2 (ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “เงินที่ตองคืน”) ใหแกรานคาในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป โดยการนําฝากเขาบัญชีขางตน
10. ในกรณีที่ราคาขายของสินคาและ/หรือบริการเปนสกุลเงินตราตางประเทศ รานคาตกลงและรับทราบวาเงินที่ตองคืนที่
ผูใหบริการจะนําเขาบัญชีของรานคาตามขอ 9 จะคิดคํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ลูกคาโอนเงินและทางบัญชีตัดยอดเงิน
ในวันที่นั้นๆ (อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราขาย (Buying T/T) ของ “ธนาคารแหงประเทศไทย” ณ เดือนที่เกิดการชําระเงินผาน
บัตรเครดิต)
11. รานคารับทราบวาในกรณีที่ผูใหบริการมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชและ/หรือความสมบูรณถูกตองของบัตรเครดิต
Counter service, Paypal, Paysbuy หรือดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหบริการมีสิทธิที่จะยึดหนวยเงินที่ตองคืนของ
รานคาในรายการซึ่งเกิดจากบัตรเคตดิตที่มีปญหานั้นได
12. รานคารับทราบและเขาใจวา ระบบการชําระเงินผานบัตรเครดิต Counter service, Paypal,
Paysbuy เปนการดําเนินการโดยธนาคารหรือบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิต, Counter service, Paypal,
Paysbuy การจายเงิน หรือหักเงิน หรือเรียกเงินคืน เปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของธนาคารหรือบริษัทผูใหบริการบัตร
เครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy นั้น
รานคารับทราบและเขาใจดีวา รายการชําระเงินดวยบัตรเครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy ที่
ไดถูกอนุมัติไปแลว ภายหลังธนาคารหรือบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy อาจ
ตรวจพบขอสงสัย หรือความผิดปกติ หรือการทุจริต ฉอโกง ตอมาจึงเกิดการปฏิเสธการจายเงินหรือ ปฏิเสธการชําระเงินจากผูถือบัตร
หากธนาคารหรือบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy ไดหักเงินหรือเรียกเงินคืน
ไมวาดวยกรณีใดก็ตาม รานคาจะตองชําระคืน “เงินที่ตองคืน” ตามจํานวนเงินที่ถูกปฏิเสธ หรือถูกหัก หรือถูกเรียกคืนกลับมายังผู
ใหบริการ พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมในการยกเลิกรายการใหแกผูใหบริการในอัตรา 300 บาท ตอรายการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต
วันที่ผูใหบริการแจงรานคาใหทราบถึงเรื่องดังกลาวขางตน
หากรานคาผิดนัดไมชําระเงินคืนใหแกผูใหบริการภายในกําหนดที่ระบุไวในวรรคกอน ผูใหบริการมีสิทธิที่จะยึดหนวงเงิน
ที่ตองคืนของรานคา และมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 บาทตอป จากตนเงินที่คางชําระพรอมคาธรรมเนียม นับแตวันที่
รานคาผิดนัด
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ระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา
13. เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดตองการเลิกสัญญานี้ คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือ แกคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน
14. หากรานคาผิดสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใด ผูใหบริการมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและเพิกถอนการใหบริการระบบ
ชําระเงินผานบัตรเครดิตตามสัญญานี้และเรียกคาเสียหายจากรานคาไดทันที โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา

15. หากรานคากระทําการหรือ การปฏิบัติการอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาและ/หรือบริการของรานคาผานระบบชําระเงิน
ผานบัตรเครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy ตามสัญญานี้ ซึ่งผูใหบริการพบวาหรือคาดวาจะเกิดความ
เสี ย หายแกผู ใ ห บ ริ ก าร ผู ใ ห บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ใ นการบอกเลิ ก สั ญญาและเพิ ก ถอนการให บ ริ ก ารระบบชํ า ระเงิ น ผ า นบั ต รเครดิ ต ,
Counter service, Paypal, Paysbuy ตามสัญญานี้ และเรียกคาเสียหายจากรานคาไดทันที โดยมิตองบอกกลาว
ลวงหนา
16. หากรานคาตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือตกเปนบุคคลลมละลายหรือทําการยื่นคํารองหรือจัดการประการใดๆ ซึ่ง
ทรัพยสินของตนเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลายของตน หรือถูกริบทรัพยสิน ผูใหบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเพิกถอนการ
ใหบริการระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy ตามสัญญานี้ และเรียกคาเสียหาย
จากรานคาไดทันที โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา
17. หากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใหบริการมีสิทธิยึดหนวง “เงินที่ตองคืน” ของรานคาซึ่งยังคงอยูใน
บัญชีของผูใหบริการเปนเวลาอยางนอย 90 วัน นับแตวันที่สัญญาฉบับนี้สินสุดลง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียก
เงินคืนของธนาคารและ/หรือบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy อันเกิดจากการ
ปฏิเสธการชําระเงินจากผูถือบัตร
18. รานคาตกลงและรับทราบวา การสิ้นสุดของสัญญาฉบับนี้ไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนการยกเลิกภาระหนาที่ใดๆ ซึ่ง
รานคายังปฏิบัติไมครบถวนตามขอผูกพันแหงสัญญาฉบับนี้ จนกวารานคาจะไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ดังกลาวจนครบถวนแลว
การโอนสิทธิ
19. ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหบริการ รานคาไมสามารถโอน, ขาย, เคลื่อนยาย, ใหสิทธิชวง หรือทําการ
ใดๆ อั น มี ลั ก ษณะเป น การโอนสิ ท ธิ แ ละ/หรื อ หน า ที่ ภ ายใต สั ญ ญาฉบั บ นี้ ไ ด ไม ว า โดยสมั ค รใจหรื อ ไม ก็ ต าม การใดๆ อั น มี
วัตถุประสงคเปนการโอนสิทธิ, เคลื่อนยายสิทธิ หรือใหสิทธิชวง ที่เปนการละเมิดตอขอสัญญานี้ จะถือวาเสียเปลาและตกเปนโมฆะ
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การรักษาความลับ
20. รานคาตองเก็บขอมูลที่ถูกระบุวาเปนความลับทั้งหมดที่ไดรับมาจากผูใหบริการไวเปนอยางดี ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การคา หรือขอมูลทางเทคนิค รานคาจะใชขอมูลอันเปนความลับไดตามที่ระบุไวในสัญญานี้เทานั้นและไมสามารถเปดเผยขอมูลอัน
เปนความลับแกบุคคลอื่นใดได หรือจะใชขอมูลอันเปนความลับดวยประการอื่นใดซึ่งไมมีสิทธิตามสัญญานี้ไมได
รานคาตองเก็บรักษาปองกันขอมูลอันเปนความลับดวยความระมัดระวังในระดับเดียวกับการรักษาปองกันขอมูลอันเปน
ความลับของตนเองในการปองกันการเปดเผยความลับและปองกันการใชขอมูลอันเปนความลับโดยไมมีสิทธิอันชอบหรือดวยความ
ระมัดระวังในระดับวิญูชน ขึ้นอยูกับวาสิ่งใดมีมาตรฐานสูงกวา
หากขอมูลอันเปนความลับถูกเผยแพร โดยความผิดหรือโดยความไมระมัดระวังของรานคา และกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูใหบริการ ผูใหบริการมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากรานคาไดทันที โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา
21. ในกรณีที่มีบุคคลที่ 3 ฟองรอง หรือใชสิทธิฟองรองผูใหบริการ เกี่ยวกับบริการระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต,
Counter service, Paypal, Paysbuy ตามสัญญานี้ รานคารับรองจะใหความชวยเหลือในการตอสูคดี และตองให
ขอมูล หรือเอกสารอันเปนประโยชนในการตอสูคดีแกผูหใบริการตามสมควรแกกรณี
คาใชจายและคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูใหบริการจากการถูกฟองรองคดีตามวรรคกอน รานคาจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด
ทรัพยสินทางปญญา
22. รานคายอมรับวาระบบปฎิบัติการผานเครือขายอินเทอรเน็ตและโปรแกรมทุกชนิดที่เกี่ยวของซึ่งถูกสรางขึ้นโดยผู
ใหบริการ เปนลิขสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายของผูใหบริการแตเพียงผูเดียว รานคาหรือผูใดทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข นําไปใชหรือ
เผยแพร โดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหบริการ ใหถือวาเปนการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ตอ ผูใหบริการ
ขอกําหนดทั่วไป
23. รานคาตองเก็บและสํารองขอมูลทั้งหมด ที่เกิดจากการทําธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิคส การซื้อขายสินคาและ/หรือ
บริการไวเปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน นับแตวันที่มีการซื้อขายสินคาและ/หรือบริการนั้นๆ ในกรณีที่ผูถือบัตรหรือผูใหบริการ มี
ขอสงสัยหรือตองการตรวจสอบขอมูล ผูใหบริการสามารถรองขอใหรานคาสงขอมูลเหลานี้ใหแกผูใหบริการไดตลอดระยะเวลา
ดังกลาว ในกรณีที่ผูใหบริการไมสามารถเรียกเก็บเงินได เนื่องจากรานคาไมสงขอมูลตามที่ผูใหบริการรองขอ ผูใหบริการมีสิทธิที่จะ
ยึดหนวงเงินที่ตองคืนของรานคา และมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากรานคาในอัตรารอยละ 15 ตอป จากตนเงินที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินได
นับแตวันที่ผูใหบริการไมสามารถเรียกเก็บเงินได
24. ผูใหบริการมีสิทธิเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรานคา ตอบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนและ
เหมาะสมภายใตสัญญาฉบับนี้โดยผูใหบริ ก ารไม จําเปนต องแจงหรือขอความยินยอมจากรานคา โดยร านคาตกลงไมเ รียกรอง
คาตอบแทนหรือคาเสียหายใดๆ จากผูใหบริการ ทั้งนี้ใหถือวาคํายินยอมดังกลาวนี้มีผลใชบังคับตอไป แมวาสัญญาฉบับนี้จะได
ยกเลิกหรือเพิกถอนแลวก็ตาม
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25. ตามสัญญาฉบับนี้ รานคาไมไดเปนนายหนา ตัวแทน ลูกจาง หรือหุนสวนของผูใหบริการแตอยางใด รานคาจึงไมมี
อํานาจในการกอหนี้หรือภาระหนาที่ใดๆ ในนามของผูใหบริการ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
26. ภายใตสัญญานี้ รานคาจะไมแกไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเติม บริการระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต, Counter
service, Paypal, Paysbuy ของผูใหบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผู
ใหบริการ
27. การลาชาหรืองดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของผูใหบริการ ตามกฎหมายหรือตามสัญญาฉบับนี้ไมถือวาผูใหบริการสละ
สิทธิหรือใหความยินยอมในการผิดสัญญาของรานคาแตอยางใด
28. สัญญาฉบับนี้จะถูกตีความ และอยูภายใตบังคับกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
29. รานคาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ของรานคาที่แจงใหผูบริการทราบ เปนความจริงทุกประการ และตกลงยินยอม
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้อยางเครงครัด
30. กรณีผูใชบริการไดใชบริการการชําระเงินผานชองทางของ ผูใหบริการไมวาจะเปนบริการระบบชําระเงินผานบัตร
เครดิต, Counter service, Paypal, Paysbuy ของผูใหบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูใชบริการยินยอมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดที่ผูใหบริการ แจงใหทราบโดยเครงครัด

รานคาไดอ านแลวเขา ใจขอความทั้งหมดในสัญญานี้อย างดีแล ว จึ งไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตราบริ ษัท (ถา มี) ไว เป น
หลักฐานสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุไวในสัญญานี้

ลงชื่อ.......................................................................รานคา
(.......................................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
บริษัท..............................................................................
ผูมีอํานาจลงนาม

ลงชื่อ...............................................................ผูใหบริการ
(.....................................................................................)
ตําแหนง ..........................................................................
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด
ผูมีอํานาจลงนา

ลงชื่อ..........................................................................พยาน
(...............................................................................)

ลงชื่อ........................................................................พยาน
(
)
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เอกสารแนบทายสัญญา 1
บริการระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต เปนบริการระบบชําระเงินดวยบัตรเครดิตผานการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งตามสัญญานี้หมายถึง เครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น บริการระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต คือ บริการระบบชําระเงินคาสินคาและ/
หรือบริการดวยบัตรเครดิตในการซื้อขายสินคาและ/หรือบริการบนอินเทอรเน็ต
โดยผูใชบริการจะตองเปนบุคคลหรือเจาของเว็บไซตที่ขายสินคาและ/หรือบริการบนอินเทอรเน็ต และตองการใชบริการ
ระบบชําระเงินผานบัตรเครดิตเพื่อชําระคาสินคาและ/หรือบริการของตน
นอกจากนี้ บริการระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต จะใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตที่ผูใหบริการสรางขึ้นกลาวคือผูให
บริการไดสรางระบบอินเทอรเน็ตตางๆ ขึ้นมา เพื่อใชในการจัดการดูแลการชําระเงินคาสินคาและ/หรือบริการของผูใชบริการผาน
บัตรเครดิต ยกตัวอยางเชน ระบบการประมวลผลการสั่งซื้อสินคาและ/หรือบริการ, ระบบการจัดการ, ระบบการกรอกรายละเอียด
บัตรเครดิต, ระบบสรุปยอดการชําระเงินคาสินคาและ/หรือบริการ และระบบการแจงผลการชําระเงินคาสินคาและ/หรือบริการผาน
บัตรเครดิต เปนตน และผูใหบริการยังไดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้นมาควบคุมและจัดการระบบอินเทอรเน็ตเหลานี้ เพื่อใหการ
ใชงานบริการระบบชําระเงินผานบัตรเครดิต เปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

รานคา

ผูใหบริการ

ลงชื่อ...............................................................................
(...............................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
บริษัท..............................................................................
ผูมีอํานาจลงนาม

ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
บริษัท..............................................................................
ผูมีอํานาจลงนาม

บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด
522 ชั้น 1-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท : 02 541-5100 โทรสาร : 02 541-4098-9 อีเมล : : info@TARAD.com
URL : www.TARAD.com

เอกสารใบสมัครขอใชบริการ TARADPay สําหรับนิติบุคคล
ขอมูลบริษัท/องคกร/หางหุนสวน
ชื่อบริษัท/องคกร/หางหุนสวน...............................................................................................................
ที่อยู.........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย...............................................โทรศัพท...............................แฟกซ...................................
ขอมูลผูขอเปดใชบริการ
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล.............................................อายุ..................ป
บริษัท/ชื่อรานคา.....................................................................................................................................
ที่อยู........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.........................................แฟกซ....................................
โทรศัพทมือถือ...................................................อีเมล............................................................................
ขอมูลการขอเปดใชบริการ
ตองการขอเปดใชบริการ TARADPay ระบบชําระเงินการซือ้ สินคาผานเว็บไซดกับทางบริษทั ตลาด ดอทคอม จํากัด
กรุณาติก/เพื่อเลือกบริการที่ทา นตองการขอเปดใชบริการ และเลือกระยะเวลาที่เปดใชบริการในเว็บไซตของทาน
(ราคาคาบริการแบบนิติบุคคลไดหักภาษี ณที่จาย 3 % แลว )
เลือกทุกบริการ (อัตราคาบริการ 399 บาท/เดือน ใหบริการแบบ 6 เดือน และ 12 เดือน )
6 เดือน (ราคา 2,326.88 บาท )
12 เดือน (ราคา 4,653.76 บาท)
ชําระเงินผานเคาทเตอรเซอรวิส (อัตราคาบริการ 300 บาท/เดือน ใหบริการแบบ 6 เดือน และ 12 เดือน )
6 เดือน (ราคา 1,749.53 บาท)
12 เดือน (ราคา 3,499.07บาท)
ชําระเงินผานบัตรเครดิต (อัตราคาบริการ 300 บาท/เดือน ใหบริการแบบ 6 เดือน และ 12 เดือน )
6 เดือน (ราคา 1,749.53 บาท)
12 เดือน (ราคา 3,499.07บาท)
ชําระเงินผาน Paypal (อัตราคาบริการ 300 บาท/เดือน ใหบริการแบบ 6 เดือน และ 12 เดือน )
6 เดือน (ราคา 1,749.53 บาท)
12 เดือน (ราคา 3,499.07บาท)
ชําระเงินผาน Paysbuy (อัตราคาบริการ 300 บาท/เดือน ใหบริการแบบ 6 เดือน และ 12 เดือน )
6 เดือน (ราคา 1,749.53 บาท)
12 เดือน (ราคา 3,499.07บาท)
บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด
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โทรศัพท : 02 541-5100 โทรสาร : 02 541-4098-9 อีเมล : : info@TARAD.com
URL : www.TARAD.com

ชําระคาบริการขอเปดใชบริการระบบชําระเงินการซื้อสินคาผานเว็บไซตกับทางบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด
ตองการใชบริการเปนระยะเวลา .......................................... เดือน
ราคารวมคาใชบริการทั้งสิ้น .......................................... บาท
ขอมูลเกี่ยวกับรานคาออนไลนของทาน
ชื่อรานคา.........................................................................................................................................................................
URL..............................................................................................................................................................................
ประเภทสินคาทีข่ ายบนเว็บไซด ......................................................................................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคารของทาน(บริษัทจะโอนเงินใหทานตามบัญชีนี้
ชื่อธนาคาร.......................................................................................................................................................................
สาขาธนาคาร....................................................................................................................................................................
ชื่อบัญชีธนาคาร..............................................................................................................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร....................................................................................................................................................
ประเภทบัญชี....................................................................................................................................................
การชําระเงินคาบริการ
ชื่อบัญชี "บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด" บัญชีของธนาคารที่สามารถชําระเงิน ไดแก
ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ประเภท

กรุงเทพ

อาคารยาคูลย สนามเปา

210–0–57684-8

ออมทรัพย

กสิกรไทย

สนามเปา

029-2-58165-3

ออมทรัพย

ไทยพาณิชย

ลาดพราว 10

047-2-36851-3

ออมทรัพย

กรุงศรีฯ

สนามเปา

146-1-23042-7

ออมทรัพย

กรุงไทย

อนุสาวรียชย
ั ฯ

007-0-09159-5

ออมทรัพย

*** กรุณาเก็บ สลิปโอนเงิน เพื่อเปนหลักฐาน

ชําระเงินผานบัตร VISA/MasterCard
ชําระผานบัตรเครดิต กดที่ http://www.taradpay.com/payment

บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด
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โทรศัพท : 02 541-5100 โทรสาร : 02 541-4098-9 อีเมล : : info@TARAD.com
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เอกสารประกอบการขอใชบริการ
สําเนาเอกสารการชําระเงินคาบริการ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
สําเนาเอกสารทะเบียนบริษัท (ภ.พ.20)
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดนี้ถูกตองเปนจริงทุกประการ พรอมทั้งยอมรับเงื่อนไขในทั้งหมด ในการใชบริการระบบชําระเงิน
การซื้อผานเว็บไซตกับทางบริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด

ลายเซ็น
(...................................................................)
(...................................................................)
วันที่...............................................................
กรุณาสงเอกสารที่ลงลายมือชื่อเรียบรอยแลวมาทางแฟกซ 02-5414099 หรือ e-mail: Sale@TARAD.com

บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด
522 ชั้น 1-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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