สั ญญากาหนดกรอบความตกลง (มาร์ เกตเพลส) ฉบับนี้
ได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ __/_____/_______
ระหว่ าง
(1) ______________ ซึ่งเป็ นบุคคล / นิติบุคคล ที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศไทย โดยมีหมำยเลขประจำตัวประชำชน/
หมำยเลขจดทะเบียน ________________ และมีที่อยูอ่ ำศัย/ที่อยูจ่ ดทะเบียนที่ __________________________________
ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ผู้ขาย” (ตำมเอกสำรที่ระบุเป็ นเอกสำรแนบหมำยเลข 1 ดังนี้)
และ
(2) บริษัท ลาซาด้า จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศไทย โดยมีหมำยเลขจดทะเบียน 0105555040244 และที่
อยูจ่ ดทะเบียนที่ ห้อง 2901 ชั้น 29 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ เลขที่ 689 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร
10110 ประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ลาซาด้า” (เรี ยกรวมกันว่ำ “คู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย” และเรี ยกแต่ละฝ่ ำยว่ำ “คู่สัญญาแต่
ละฝ่ าย”)
โดยที่ ลำซำด้ำเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
โดยที่ ผูข้ ำยต้องกำรที่จะทำสัญญำกับลำซำด้ำด้วยเจตนำอันสุ จริ ตในกำรขำยสิ นค้ำของตนให้แก่ลูกค้ำผ่ำนทำงแพลตฟอร์มที่ลำซำด้ำ
ให้บริ กำร
ทั้งสองฝ่ ายจึงตกลงกันดังนี้:
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงที่จะยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ก.: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไป
ของข้อตกลงของผูข้ ำย และภาคผนวก ข.: ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษ ด้วยเจตนำอันสุ จริ ต ดังที่บุคคลทัว่ ๆไปจะกระทำในกำร
ดำเนินธุรกิจของตน และปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดตำมกฎหมำยทั้งหมดที่ใช้บงั คับใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับควำมสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชำชน เว้นแต่จะมีขอ้ กำหนดและ/หรื อกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยได้ตกลงกันอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อเป็ นพยานหลักฐานในการนี้
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดซึ่ งสอดคล้องกับเจตนำของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยอย่ำง
ละเอียดถี่ถว้ นแล้ว และบังคับใช้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ ในวันที่กำหนดไว้ขำ้ งต้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ข้อตกลงฉบับนี้ มีกำรทำสำเนำ
ขึ้นโดยมีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ โดยคู่สัญญำแต่ละฝ่ ำยจะเก็บสำเนำต้นฉบับไว้หนึ่งฉบับเป็ นหลักฐำน
ผู้ขาย
ลายมือชื่ อ ____________________

บริษัท ลาซาด้า จากัด

ตราประทับ
บริ ษัท

ลายมือชื่ อ________________________

ชื่อ: _________________________

ชื่อ:

นำย อเลสซำนดรอ บิสซีนี

ตำแหน่ง: ____________________

ตำแหน่ง: ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริ หำร
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เอกสารแนบหมายเลข 1
เอกสารรับรองทีก่ าหนด (สาหรับบริษัท)









สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูล้ งนำม
สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร
หนังสื อรับรองบริ ษทั
ที่อยูจ่ ดั ส่งเอกสำรเรี ยกเก็บเงิน
ที่อยูจ่ ดั ส่งสิ นค้ำ (แผนที่สำหรับบุคคลที่สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์เพื่อกำรรับสิ นค้ำ)
สำเนำใบอนุญำตกำรค้ำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
สำเนำกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
หมำยเลขติดต่อพนักงำนผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่ ____________________________

เอกสารรับรองทีก่ าหนด (สาหรับบุคคล)
o
o
o
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูล้ งนำม
สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร
ที่อยูจ่ ดั ส่งเอกสำรเรี ยกเก็บเงิน
ที่อยูจ่ ดั ส่งสิ นค้ำ (แผนที่สำหรับบุคคลที่สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์เพื่อกำรรับสิ นค้ำ)
อีเมล
หมำยเลขติดต่อพนักงำนผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่ ______________________________
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ภาคผนวก ก ของสัญญากาหนดกรอบข้ อตกลง (มาร์ เกตเพลส)
- ข้ อตกลงของผู้ขาย ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1.

ขอบข่ าย
1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปเหล่ำนี้ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “ข้ อกาหนดฉบับนี้”) บังคับใช้กบั ข้อตกลงของผูข้ ำยระหว่ำงบริ ษทั ลำซำด้ำ
จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยประเทศไทย ภำยใต้ทะเบียนหมำยเลข 0105555040244 มีสำนักงำนจดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 689 ชั้น
29 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร ประเทศไทย (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “ลาซาด้ า”) และ
ผูข้ ำยในตลำดสิ นค้ำ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “ผู้ขาย”) (ต่อไปนี้จะเรี ยกลำซำด้ำและผูข้ ำยแต่ละรำยว่ำ “คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง” และเรี ยกรวมกัน
ว่ำ “คู่สัญญา” ขึ้นอยูก่ บั บริ บท) เพื่อกิ จกรรมที่ลำซำด้ำมอบให้แก่ ผูข้ ำยในกำรลงรำยกำรและจำหน่ ำยสิ นค้ำ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “สิ นค้ า”)
บน เ ว็ บ ไซ ต์ แ ละ ผ่ ำ นท ำงเ ว็ บ ไซต์ ใ ดๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ : www.lazada.co.id, www.lazada.com.my, www.lazada.com.ph, www.lazada.sg,
www.lazada.co.th, www.lazada.vn, หรื อทรัพย์สินอินเตอร์เน็ตโดเมนอื่นใดของลำซำด้ำ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “แพลตฟอร์ ม”), รวบรวม ทำให้
สอดคล้องกัน และดำเนิ นกำรธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับผูข้ ำยผ่ำนทำงแพลตฟอร์ ม ในฐำนะผูแ้ ทนในกำรดำเนิ นกำรชำระเงินให้แก่ ผูข้ ำย
และกำรสร้ำงเนื้ อหำอื่นๆ กิ จกรรมทำงด้ำนกำรค้ำที่เกี่ ยวข้อง (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “กิจกรรมทางด้ านการค้ า”) และ/หรื อกิ จกรรมกำรจัดกำร
รำยกำรสั่งซื้ อ หรื อกิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ลำซำด้ำมอบให้แก่ผขู ้ ำย (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “กิจกรรมต่ างๆ”) ดังที่ลำซำด้ำและผูข้ ำย
ได้ตกลงกันไว้อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
1.2 ข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เหนื อกว่ำข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อตกลงของผูข้ ำย
1.3 คำและถ้อยคำที่นิยำมไว้ในเงื่อนไขฉบับพิเศษจะมีควำมหมำยเช่นเดียวกับในข้อกำหนดฉบับนี้ เว้นแต่จะนิ ยำมเป็ นอย่ำงอื่นในกรณี น้ ี
1.4 ผูข้ ำยไม่สำมำรถมอบ โอน หรื อทำสัญญำรับช่วงสิ ทธิ์ และ/หรื อข้อผูกมัดของตนส่ วนใดส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมด อันเกิ ดขึ้นจำกข้อตกลง
ของผูข้ ำย โดยมิได้รับควำมยินยอมจำกลำซำด้ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ลำซำด้ำอำจมอบ โอน หรื อทำสัญญำรับช่ วงสิ ทธิ์ และ/หรื อข้อผูกมัด
ส่วนใดส่วนหนึ่ งหรื อทั้งหมด อันเกิดขึ้นจำกข้อตกลงของผูข้ ำยได้
1.5 ผูข้ ำยจะแจ้งชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ และ/หรื อที่อยูอ่ ีเมลของผูต้ ิดต่อระหว่ำงชัว่ โมงเปิ ดทำกำรเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อซึ่งสนับสนุน
ประสิ ทธิภำพกำรทำงำน กำรทำธุรกรรม หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ลำซำด้ำร้องขอ แต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหำบนเว็บไซต์
กิจกรรมทำงด้ำนกำรค้ำ กำรอัพเดตระดับสิ นค้ำในสต็อก และกำรอัพเดตรำคำและกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
ส่ วน ก. บทบัญญัตทิ ี่บังคับใช้ กับการลงรายการสินค้ าบนแพลตฟอร์ ม
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับสินค้ าและเนื้อหาบนเว็บไซต์
2.1 ผูข้ ำยจะมอบเนื้ อหำ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อควำม รู ปภำพ และข้อมูลอื่นๆ ทีครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง อันเกี่ ยวข้องกับ
สิ นค้ำแต่ละประเภทที่ผขู้ ำยทำให้มีเพื่อนำไปลงรำยกำรเพื่อขำยผ่ำนแพลตฟอร์ ม หรื อเพื่อนำไปใช้ในกิ จกรรมอื่นๆ ที่ลำซำด้ำจัดให้ในรู ปแบบที่
ลำซำด้ำกำหนด ผูข้ ำยจะอัพเดตเนื้อหำทันทีตำมที่จำเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่ำเนื้อหำจะมีควำมถูกต้องและสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
2.2 ผูข้ ำยจะตรวจสอบให้แน่ ใจว่ำเนื้ อหำ ข้อเสนอ และกำรขำยสิ นค้ำใดๆ ที่ตำมมำในภำยหลังนั้นเป็ นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ (รวมถึ ง
ข้อกำหนดด้ำนอำยุข้ นั ต่ำ เครื่ องหมำยและข้อบังคับกำรติดแสดงฉลำก กำรรับประกันผลิ ตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพำะ ภำพวำด ตัวอย่ำง และเกณฑ์กำร
ปฏิบตั ิ) และไม่มีภำพที่ มีเนื้ อหำโจ่งแจ้งในทำงเพศหรื อเป็ นประเด็นอ่อนไหวอันอำจก่ อให้เกิ ดควำมขัดแย้งในสังคม (ยกเว้นในกรณี ที่ ได้รับ
อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรอย่ำงชัดเจนจำกลำซำด้ำ หรื อได้รับอนุ ญำตตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ) เนื้ อหำที่เป็ นกำรหมิ่นประมำท หรื อลำมก
อนำจำร
2.3 ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรระงับรำยกำรสิ นค้ำและกำรขำยสิ นค้ำบนแพลตฟอร์ มโดยทันทีหำกส่ วนใดก็ตำมของเนื้ อหำมีควำมไม่
ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่เป็ นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ ตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำแต่เพียงผูเ้ ดียว
2.4 ผูข้ ำยจะต้องชดใช้และรั บผิดชอบมูลค่ำ (รวมถึ งค่ำทนำยควำมและค่ำใช้จ่ำยในศำลอันเป็ นค่ำเสี ยหำยพื้นฐำน) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำปรั บ ค่ำ
สิ นไหมทดแทน ควำมสูญเสี ย ควำมเสี ยหำย และหนี้ สินใดๆ ทั้งหมด อันเกิดขึ้นจำกกำรอ้ำงสิ ทธิ์ กำรเรี ยกร้อง หรื อกำรกระทำอื่นใดที่เป็ นผลมำ
จำกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรื อผิดกฎหมำย หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหำที่ผขู ้ ำยมอบให้ ต่อลำซำด้ำ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในเครื อ
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2.5 ดังนั้น ผูข้ ำยจึงต้องรับผิดชอบและแสดงตนว่ำผูข้ ำยได้รับกำรอนุ ญำต ใบอนุ ญำต หรื อกำรอนุ มตั ิท้ งั หมดที่จำเป็ นต่อกำรขำยสิ นค้ำผ่ำน
ทำงแพลตฟอร์ มแล้ว หรื อจะได้รับสิ่ งเหล่ำนั้นก่อนกำรลงรำยกำรสิ นค้ำบนแพลตฟอร์ ม ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยุติและระงับสถำนะของ
ผูข้ ำยรำยดังกล่ำวตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำ หำกผูข้ ำยฝ่ ำฝื นข้อกำหนดนี้
2.6 ผูข้ ำยจะไม่มอบเนื้ อหำหรื อพยำยำมลงรำยกำรบนแพลตฟอร์ มเพื่อจำหน่ำยซึ่ งสิ นค้ำใดๆ หรื อมอบสัญลักษณ์โปรแกรมชี้ แหล่งทรัพยำกร
สำกล (“สัญลักษณ์ยูอาร์ แอล”) เพื่อใช้งำนบนแพลตฟอร์ม หรื อร้องขอใช้งำนสัญลักษณ์ยอู ำร์ แอลใดๆ บนแพลตฟอร์ ม เว้นแต่ผขู ้ ำยจะมีสิทธิ์ ใน
กำรตีพิมพ์เนื้ อหำและมีสิทธิ์และใบอนุญำตในกำรขำยสิ นค้ำภำยใต้กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
2.7 เนื้อหำที่มอบให้จะต้องอยูใ่ นภำษำที่ลำซำด้ำกำหนด และภำยในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมำยที่ใช้บงั คับ โดยเป็ นภำษำอังกฤษและ/หรื อ
ภำษำของประเทศที่มีสินค้ำลงรำยกำรไว้เพื่อจำหน่ำยผ่ำนทำงแพลตฟอร์ ม
2.8 ผูข้ ำยสำมำรถเพิ่มข้อควำม ข้อจำกัดควำมรับผิด คำเตือน กำรแจ้งเตือน ฉลำก หรื อเนื้อหำอื่นๆ ที่กำหนดโดยกฎหมำยที่ใช้บงั คับ และ/หรื อ
ที่ลำซำด้ำแนะนำให้นำเสนอข้อมูลดังกล่ำว อันมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อเสนอ กำรส่ งเสริ มกำรขำย กำรโฆษณำ หรื อกำรขำยสิ นค้ำ
2.9 ผูข้ ำยมอบสิ ทธิ์ให้แก่ลำซำด้ำในกำรอนุญำตแบบไม่จำกัดสิ ทธิ์ ในกำรใช้งำน, ไม่จำกัดแต่เพียงผูเ้ ดียว, ใช้ได้ทวั่ โลก, เป็ นกำรถำวร และไม่
อำจเพิกถอนได้ ในกำรใช้งำน ทำซ้ ำ แสดง แจกจ่ำย ดัดแปลงให้เหมำะสม เปลี่ ยนแปลง ปรับรู ปแบบใหม่ สร้ ำงชิ้ นงำนที่พฒั นำมำจำกสิ นค้ำ
ดังกล่ำว และใช้ประโยชน์ท้ งั ในเชิ งพำณิ ชย์และที่มิใช่ เชิ งพำณิ ชย์ในลักษณะใดๆ ในเนื้ อหำใดๆ หรื อทั้งหมดที่ผขู้ ำยมอบให้ และในกำรมอบ
สิ ทธิ์ ช่วงของสิ ทธิ์ที่ได้กล่ำวมำก่อนแล้วแก่บริ ษทั ในเครื อและผูด้ ำเนิ นกำรของลำซำด้ำ ก็ต่อเมื่อลำซำด้ำไม่เปลี่ยนแปลงเครื่ องหมำยกำรค้ำใดๆ
จำกรู ปแบบที่ผขู้ ำยมอบให้ (เว้นแต่กำรปรั บขนำดเครื่ องหมำยกำรค้ำในขอบเขตที่จำเป็ นเพื่อกำรนำเสนอ ตรำบเท่ำที่ สัดส่ วนเทียบเคี ยงของ
เครื่ องหมำยกำรค้ำดังกล่ ำวยังคงเดิ ม) และจะปฏิ บตั ิ ตำมค ำร้ องจำกผูข้ ำยในกำรขอลบข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรใช้งำนที่ เฉพำะเจำะจงของ
เครื่ องหมำยกำรค้ำดังกล่ำว และต่อเมื่อไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดที่ห้ำมไม่ให้ลำซำด้ำใช้งำนเนื้ อหำโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผูข้ ำยในขอบเขต
ที่กำรใช้งำนดังกล่ำวสำมำรถทำได้โดยไม่ตอ้ งได้รับอนุญำตจำกผูข้ ำยหรื อบริ ษทั ในเครื อของผูข้ ำย ภำยใต้กฎหมำยที่บงั คับใช้
2.10 ลำซำด้ำอำจใช้กลไกต่ำงๆ ที่เป็ นกำรประเมิน หรื ออนุ ญำตให้ลูกค้ำทำกำรประเมินหรื อวิจำรณ์สินค้ำของผูข้ ำย และ/หรื อประสิ ทธิ ภำพ
ของผูข้ ำยในฐำนะผูข้ ำย และลำซำด้ำสำมำรถเปิ ดกำรประเมินและกำรวิจำรณ์ดงั กล่ำวสู่ สำธำรณะ
2.11 แม้จะมีบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ ก็ตำม แต่ลำซำด้ำมีสิทธิ์ ตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำในกำรกำหนดเนื้ อหำ โครงสร้ ำง รู ปลักษณ์
กำรออกแบบ ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน และลักษณะอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ ม รวมไปถึ งกิ จกรรมทำงด้ำนกำรค้ำ และกิ จกรรมอื่ นใด หำกมี
(ประกอบด้วยสิ ทธิ์ในกำรออกแบบใหม่ เปลี่ ยนแปลง ลบหรื อแก้ไขเนื้ อหำ รู ปลักษณ์ กำรออกแบบ เมตำแท็ก หัวเรื่ อง กำรเพิ่มรำคำขำย สไตล์
ชี ท ต้นฉบับ แอพพลิเคชัน ลิงค์ภำยในและลิงค์ภำยนอก และส่ วนประกอบ รู ปลักษณ์ ส่ วนหนึ่ ง หรื อลักษณะเฉพำะอื่นๆ ของสิ่ งต่ำงๆ ดังกล่ำว
(รวมถึงกำรลงรำยกำรสิ นค้ำใดๆ) เป็ นครั้งครำว)

3.

กิจกรรมทางด้านการค้า
3.1 ลำซำด้ำอำจมอบกิจกรรมทำงด้ำนกำรค้ำเป็ นกำรเฉพำะให้แก่ผขู ้ ำย ซึ่ งประกอบด้วย:
ก. กิ จกรรม Shop in Shop (“SIS”) อันจะนำมำซึ่ งลักษณะกำรออกแบบเฉพำะบนแพลตฟอร์ ม ที่จะยกระดับกำรนำเสนอภำพลักษณ์ของ
ผูข้ ำยในหน้ำเพจแรกที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์ดงั กล่ำวโดยเฉพำะ
ข. กิจกรรม Search Engine Marketing (“SEM”) อันจะนำมำซึ่ งกำรประมูลคียเ์ วิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำและ/หรื อผูข้ ำย บนเครื่ องมือค้นหำ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
ค. กิจกรรม Social Media Activities (“SMA”) อันจะนำมำซึ่ งกำรส่ งเสริ มกำรขำยสิ นค้ำและ/หรื อผูข้ ำยในหน้ำเพจแรกของลำซำด้ำ บน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
3.2 ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำในกำรตัดสิ นใจทำกำหนดกำรและกำรแบ่งสรรที่เกี่ยวข้องสำหรับกิ จกรรมทำงกำรค้ำที่
เฉพำะเจำะจงแต่ละกิจกรรม เว้นแต่คู่สญ
ั ญำจะมีกำรตกลงเป็ นอื่นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
3.3 ผูข้ ำยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็ นกำรฉ้อโกง ไม่ได้รับอนุ ญำต ไม่เหมำะสม หรื อผิดกฎหมำย ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกำรเข้ำร่ วมหรื อ
กำรใช้งำนกิจกรรมทำงกำรค้ำของผูข้ ำย ไม่วำ่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อมและโดยเจตนำ โดยรับทรำบอยูแ่ ล้ว โดยประมำท และโดยจงใจ กิจกรรม
ดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
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กำรสร้ำงปุ่ มคลิก กำรแสดงข้อควำม กำรสอบถำม หรื อปฏิสมั พันธ์อื่นๆ ที่เป็ นกำรฉ้อโกง ซ้ ำซ้อน หรื อเป็ นโมฆะ ไม่วำ่ จะทำผ่ำนกำรใช้
แอพพลิเคชันอัตโนมัติหรื ออื่นใด
ข. รวบรวมข้อมูลของผูใ้ ช้ใดๆ กำรทำดัชนีหรื อกำรเก็บแคชของส่ วนใดๆ จำกแพลตฟอร์ ม ไม่วำ่ จะกระทำผ่ำนกำรใช้แอพพลิเคชันอัตโนมัติ
หรื ออื่นใด ยกเว้นกิจกรรมทำงด้ำนกำรค้ำที่ลำซำด้ำเป็ นผูเ้ สนอ
ค. กำรสื่ อสำรกับบุคคลเป้ ำหมำยในลักษณะใดๆ ก็ตำม โดยจงใจพุง่ เป้ ำไปที่ผรู ้ ับซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งำนบนแพลตฟอร์ ม
ง. กำรแทรกแซงกำรทำงำนที่เหมำะสมของแพลตฟอร์ม กิจกรรมต่ำงๆ หรื อระบบของลำซำด้ำ
จ. กำรแพร่ ไวรัส หรื อ โทรจัน หรื อรหัสที่เป็ นอันตรำยอื่นใด หรื อ
ฉ. พยำยำมหลีกเลี่ยงกลไกใดๆ ที่ลำซำด้ำใช้เพื่อตรวจจับหรื อป้องกันกำรกระทำดังกล่ำว
ช. กำรซื้ อ กำรซื้ อซ้ ำ และ/หรื อใช้วิธีใดๆ ในกำรได้มำซึ่ งสิ นค้ำของตนผ่ำนทำงลูกจ้ำง ผูแ้ ทน ผูร้ ับเหมำ หรื อบริ ษทั ในเครื อ และ/หรื อกำร
สร้ำงลูกค้ำปลอมที่ไม่ได้รับอนุญำตหรื อผิดกฎหมำยขึ้นมำในหน้ำสมัครสมำชิ กหรื อลงทะเบียน ไม่ว่ำจะเพื่อหำประโยชน์ ให้ได้มำซึ่ ง
สิ ทธิ์ หรื อรับสิ ทธิ์พิเศษใดๆ จำกลำซำด้ำหรื อลูกค้ำที่สุจริ ตใจ
ซ. กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ใดๆ ที่อำจทำให้เกิดผลกระทบในเชิ งลบต่อชื่ อเสี ยงของลำซำด้ำ
3.4 กิจกรรมทำงด้ำนกำรค้ำถือเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่ำงๆ ที่ลำซำด้ำมอบให้แก่ผขู ้ ำย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับปัจจุบนั
3.5 ผูข้ ำยมีขอ้ ผูกมัดที่เข้มงวดในกำรรำยงำนต่อลำซำด้ำเมื่ อได้รับทรำบถึ งกำรกระทำที่น่ำสงสัยใดๆ ที่มิใช่ กำรกระทำธุ รกิ จตำมปกติ ข อง
ลำซำด้ำ และในกำรหลีกเลี่ยง ป้ องกัน หรื อปฏิ เสธกำรมีส่วนเกี่ ยวข้อง กำรเชื่ อมโยง และ/หรื อควำมสัมพันธ์ใดๆ กับกิ จกรรมที่น่ำสงสัย ไม่ว่ำ
กิจกรรมนั้นจะผิดกฎหมำย เป็ นกำรฉ้อโกง หรื อเป็ นกำรทำธุ รกรรมที่ไม่เหมำะสมหรื อไม่ถูกต้องอื่นใด ซึ่ งอำจเกิ ดขึ้นโดยฝ่ ำฝื นสิ ทธิ์ ใดๆ ของ
ลำซำด้ำ มิฉะนั้น จะถือว่ำผูข้ ำยฝ่ ำฝื นเจตนำรมณ์อนั เป็ นสำระสำคัญภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ โดยเจตนำ โดยไม่คำนึ งถึงสิ่ งอื่นใดที่ได้กล่ำวไว้ก่อน
หน้ำนี้
ก.

4.

การอัพเดตระดับสินค้ าในสต็อกและการอัพเดตราคาขาย
4.1 ผูข้ ำยจะต้องมอบข้อมูลที่มีกำรอัพเดต สมบูรณ์และเพียงพอ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับสถำนะสิ นค้ำ ระดับสิ นค้ำในสต็อก และรำคำขำยของสิ นค้ำ
แต่ละรำยกำรที่ผขู้ ำยจัดเตรี ยมไว้เพื่อนำไปลงรำยกำรเพื่อขำยผ่ำนแพลตฟอร์ ม เมื่อใดก็ตำมในรู ปแบบที่ลำซำด้ำกำหนด
4.2 ผูข้ ำยจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรมอบรำคำขำยที่เหมำะสมที่ สุดสำหรับสิ นค้ำแต่ละรำยกำรเพื่อนำไปลงรำยกำรเพื่อขำยผ่ำน
แพลตฟอร์ ม โดยเปรี ยบเทียบรำคำของสิ นค้ำชนิ ดเดี ยวกันที่ลงรำยกำรเพื่อขำยผ่ำนทำงแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิ กส์และ/หรื อร้ ำนค้ำปลี ก หรื อ
ช่องทำงกำรตลำดอื่นๆ เมื่อใดก็ตำมในรู ปแบบที่ลำซำด้ำกำหนด โดยไม่คำนึ งถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้
4.3 รำคำที่ผขู้ ำยกำหนดบนแพลตฟอร์มของลำซำด้ำนั้น จะต้องมีรำคำไม่สูงไปกว่ำรำคำของสิ นค้ำที่เหมือนกันซึ่งลูกค้ำสำมำรถหำซื้ อหรื อหำ
บริ กำรได้ หรื อ ปริ มำณน้อยกว่ำภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเดี ยวกัน ถ้ำหำกว่ำผูข้ ำยเสนอรำคำสิ นค้ำที่เหมือนกันให้แก่ผซู ้ ้ื อ หรื อ ปริ มำณน้อย
กว่ำภำยใต้ขอ้ กำหนดหรื อเงื่อนไขเดียวกัน ซึ่ งต่ำกว่ำรำคำที่ขำยบนลำซำด้ำแพลตฟอร์ มในช่ วงเวลำเดี ยวกัน ให้ถือว่ำรำคำที่ให้ต่ำกว่ำรำคำบน
ลำซำด้ำแพลตฟอร์มเป็ นรำคำบรลำซำด้ำแพลตฟอร์มด้วย

5.

การระงับการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ ม
5.1 ลำซำด้ำจะมีสิทธิ์ ในกำรเลื่อนเวลำหรื อระงับกำรลงรำยกำร คัดออกจำกรำยกำร หรื อห้ำมผูข้ ำยลงรำยกำรสิ นค้ำใดๆ หรื อทั้งหมดที่ผขู ้ ำย
จัดเตรี ยมไว้เพื่อนำไปลงรำยกำรเพื่อขำยผ่ำนแพลตฟอร์ ม หรื อภำยใต้กิจกรรมทำงด้ำนกำรค้ำที่ลำซำด้ำจัดให้หำกมี ตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำแต่
เพียงผูเ้ ดียว โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้
ส่ วน ข. บทบัญญัติที่บงั คับใช้ในกำรขำยสิ นค้ำบนแพลตฟอร์ ม

6.

การเข้ าถึงเครื่ องมือไอที
6.1 รหัสผ่ำนใดๆ ที่ลำซำด้ำมอบให้แก่ผขู้ ำยสำมำรถใช้ได้ระหว่ำงช่ วงเวลำที่ ผขู ้ ำยได้รับอนุ ญำตให้ใช้งำนแพลตฟอร์ ม จัดกำรแคตตำล็อก
สิ นค้ำที่ลงรำยกำรไว้บนแพลตฟอร์ ม อัพเดตข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้ำ (เช่ น สถำนะสิ นค้ำ ระดับสิ นค้ำ และรำคำ) รับและดำเนิ นกำรคำสั่งซื้ อสิ นค้ำ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบธุรกรรมที่เสร็ จสมบูรณ์ (ดังที่นิยำมไว้ในบทที่ 7.1 ด้ำนล่ำง)
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6.2 ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในกำรรักษำควำมปลอดภัยของรหัสผ่ำนของตน ผูข้ ำยจะต้องไม่เปิ ดเผยรหัสผ่ำนของตนให้แก่
บุคคลที่สำมใดๆ (ซึ่งนอกเหนือจำกบุคคลที่สำมที่ได้รับอนุญำตจำกลำซำด้ำให้ใช้งำนบัญชีตำมข้อตกลงของผูข้ ำย) และผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดี ยวในกำรใช้งำนหรื อกำรกระทำใดๆ ของผูท้ ี่ ใช้รหัสผ่ำนดังกล่ ำว หำกรหัสผ่ำนของผูข้ ำยตกอยู่ในควำมเสี่ ยง ผูข้ ำยต้องเปลี่ ยน
รหัสผ่ำนทันที

7.

ข้ อมูลลูกค้ าและการบริการลูกค้ า
7.1 ลำซำด้ำจะเป็ นเจ้ำของข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับบุคคลที่สำมผูซ้ ้ื อสิ นค้ำผ่ำนทำงแพลตฟอร์ ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ลูกค้ า”) ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ขำยสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำผ่ำนทำงแพลตฟอร์ ม (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “คาสั่ งซื้อ”) และข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่ งประกอบด้วยกำรชำระเงิน
ค่ำธรรมเนี ยมกิจกรรม (ดังที่นิยำมไว้ในบทที่ 14.1 ด้ำนล่ำง) กำรจ่ำยเงิน กำรคืนเงิน ค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดสัญญำและกำรปรับปรุ งรำยกำร และ
ลำซำด้ำจะไม่รับผิดชอบในกำรชำระค่ำสิ ทธิ์ หรื อค่ำธรรมเนี ยมใดๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรใช้ขอ้ มูลบัญชี ลูกค้ำใดๆ ดังกล่ำวให้แก่ผขู ้ ำย
7.2 ผูข้ ำยจะไม่ยืนยันคำสั่งซื้ อ ธุ รกรรม กำรส่ งสิ นค้ำ หรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นกำรคำสั่งซื้ อให้แก่ลูกค้ำ ผ่ำนทำงวิธีกำร
ต่ำงๆ ซึ่งรวมไปถึงจดหมำย อีเมล โทรศัพท์ โทรสำร หรื อกำรสื่ อสำรวิธีอื่น
7.3 ลำซำด้ำจะรับผิดชอบในกำรจัดกำรกับลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับคำสัง่ ซื้อตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำแต่เพียงผูเ้ ดี ยว ควำมรับผิดชอบของลำซำด้ำ
และผูข้ ำยในด้ำนที่เกี่ ยวข้องกับกำรบรรจุหีบห่ อ กำรจัดกำรสิ นค้ำ กำรส่ ง กำรส่ งคืน กำรรับประกัน และคำสั่งซื้ อ จะเป็ นไปตำมรู ปแบบกำร
ดำเนินกำรที่ระบุในบทที่ 10 และ 11 ด้ำนล่ำง และได้รับควำมเห็นชอบจำกคู่สญ
ั ญำภำยใต้ขอ้ ตกลงของผูซ้ ้ื อ
7.4 ลำซำด้ำจะมีสิทธิ์ ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดี ยวในกำรกำหนดว่ำลูกค้ำจะได้รับเงินคืน กำรปรับเปลี่ยน หรื อกำรเปลี่ยนสิ นค้ำ
หรื อไม่ ผูข้ ำยจะชำระเงินคืนค่ำกิจกรรมดังกล่ำวเต็มจำนวนให้แก่ลำซำด้ำ โดยถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยของผูข้ ำยเอง
7.5 ผูข้ ำยจะต้องใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของลูกค้ำที่เปิ ดเผยโดยลำซำด้ำ หรื อมีกำรรวบรวมหรื อได้มำภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์
ต่ำงๆ ภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้เท่ำนั้น ผูข้ ำยจะไม่ขำย มอบหมำย อนุญำต ตีพิมพ์ ให้เช่ำ หรื อหำประโยชน์อื่นใดในทำงกำรค้ำจำกข้อมูลของลูกค้ำ
หรื อใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของลูกค้ำในลักษณะใดๆ เพื่อประโยชน์ของผูข้ ำยที่นอกเหนื อจำกวัตถุประสงค์ภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ ผูข้ ำยจะไม่ทำ
เหมืองข้อมูล รวบรวมข้อมูล หรื อตัดทอนข้อมูลเพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรวิเครำะห์สถิ ติหรื อกำรค้ำหรื ออื่นใดที่มำจำกหรื อเกี่ ยวข้องกับข้อมูล
ลูกค้ำ ข้อมูลลูกค้ำทั้งหมดจะต้องไม่มีกำรเปิ ดเผยต่อบุคคลที่สำมใดๆ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกลำซำด้ำ
ข้อมูลลูกค้ำจะต้องมีกำรเปิ ดเผยภำยในองค์กรของผูข้ ำยบนพื้นฐำนของกำรรู ้เท่ำที่จำเป็ น

8.

การยืนยันคาสั่ งซื้อ
8.1 ลำซำด้ำสำมำรถระงับเพื่อทำกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริ งและ/หรื อปฏิ เสธที่จะดำเนิ นกำรคำสั่งซื้ อหรื อธุ รกรรมใดๆ ตำมดุลยพินิจของ
ลำซำด้ำแต่เพียงผูเ้ ดี ยว ลำซำด้ำสำมำรถใช้บริ กำรของผูด้ ำเนิ นกำรซึ่ งเป็ นบุคคลที่สำมหรื อสถำบันกำรเงินหรื อผูใ้ ห้บริ กำรรำยอื่นๆ ในลักษณะ
ดังกล่ำวซึ่ งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม เพียงรำยเดียวหรื อมำกกว่ำก็ได้
8.2 รำคำที่ระบุในคำสั่งซื้ อจะไม่เป็ นไปตำมกำรผันแปรใดๆ และจะต้องรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำร (เช่น ค่ำบรรจุหีบห่ อ กำรเก็บรักษำ
หรื อค่ำส่ งสิ นค้ำ) เว้นแต่จะมี กำรตกลงเป็ นอย่ำงอื่ นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งจะขึ้นอยู่กบั รู ปแบบในกำรดำเนิ นกำรคำสั่งซื้ อสิ นค้ำ (ซึ่ ง
ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “รู ปแบบการดาเนินการ”) ตำมที่ได้ตกลงกันระหว่ำงผูข้ ำยและลำซำด้ำ และรวมถึ งค่ำธรรมเนี ยมกิ จกรรม และควำมเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำร (หำกมี) กิ จกรรมต่ำงๆ และวิธีกำรชำระเงินคำสั่งซื้ อ ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรปฏิ เสธแบบฟอร์ มคำสั่งซื้ อหรื อ
กำรชำระเงินค่ำสิ นค้ำใดๆ และในกำรไม่จ่ำยเงินหรื อยอมรับส่ วนลด คูปอง บัตรของขวัญ หรื อข้อเสนอหรื อสิ่ งจูงใจอื่นๆ ที่ผขู ้ ำยจัดเตรี ยมไว้
เว้นแต่ผขู้ ำยจะจ่ำยเงินเต็มจำนวนตำมรำคำที่ระบุในคำสัง่ ซื้อ แม้วำ่ รำคำที่ลงรำยกำรไว้สำหรับสิ นค้ำดังกล่ำวจะระบุไว้ผิดพลำดก็ตำม
8.3 ผูข้ ำยจะรับควำมเสี่ ยงในกำรฉ้อโกงหรื อควำมสู ญเสี ยทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดี ยว โดยไม่คำนึ งถึงว่ำเรื่ องดังกล่ำวเกิ ดขึ้นเนื่ องจำกผูข้ ำยหรื อ
ลูกค้ำ ผูข้ ำยจะแจ้งให้ลำซำด้ำทรำบถึงควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อลักษณะหรื อคุณสมบัติต่ำงๆ ของสิ นค้ำ หรื อรู ปแบบกำรฉ้อโกงหรื อกำรกระทำ
ที่ไม่เหมำะสมอันเกี่ยวข้องกับสิ นค้ำใดๆ ซึ่ งอำจส่ งผลให้เกิ ดเหตุกำรณ์ฉ้อโกงหรื อควำมไม่เหมำะสมที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อธุ รกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
สิ นค้ำ
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9.

การดาเนินการคาสั่งซื้อ
9.1 ผูข้ ำยและลำซำด้ำเห็นพ้องต้องกันในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่ได้ระบุในรู ปแบบกำรดำเนิ นกำร ดังนี้ :
ก. การดร็อปชิป: ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดหำแหล่งสิ นค้ำ เก็บรักษำ ขำย และบรรจุหีบห่อสิ นค้ำทั้งหมด รวมทั้งส่ งสิ นค้ำให้แก่ผรู้ ับ
ตำมที่อยูก่ ำรส่งสิ นค้ำที่ระบุในคำสัง่ ซื้ อ โดยลำซำด้ำจะให้กำรสนับสนุนด้วยกำรประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดส่ งสิ นค้ำ และกิจกรรม
กำรขำยซึ่งประกอบด้วยกำรตอบคำถำมของลูกค้ำและดำเนิ นกำรจัดกำรสิ นค้ำส่ งคืน
ข. การดาเนินการโดยบุคคลที่สาม: ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดหำแหล่งสิ นค้ำและจัดส่ งสิ นค้ำไปยังสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ลำซำด้ำ
จะให้กำรสนับสนุนผ่ำนทำงบุคคลที่สำมที่บริ ษทั เลือกในกำรประสำนงำนด้ำนกิจกรรมกำรจัดเก็บสิ นค้ำ กำรขำย บรรจุหีบห่ อ และออก
ใบแจ้งรำคำสิ นค้ำซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ (ต่อเมื่อกรรมสิ ทธิ์ ของสิ นค้ำยังคงอยูใ่ นควำมครอบครองของผูข้ ำยแต่เพียงผูเ้ ดียวจนกว่ำจะมีกำร
บังคับใช้ขอ้ ตกลงของลูกค้ำโดยสมบูรณ์) รวมถึ งกำรส่ งสิ นค้ำให้แก่ผรู ้ ับตำมที่อยูท่ ี่ระบุในคำสั่งซื้ อ ลำซำด้ำจะให้กำรสนับสนุนในกำร
ประสำนงำนเกี่ยวกับกิจกรรมหลังกำรขำย ซึ่งประกอบด้วยกำรตอบคำถำมของลูกค้ำและดำเนิ นกำรจัดกำรสิ นค้ำส่ งคืน
9.2 ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้กำรรับประกันสิ นค้ำทุกชิ้นตำมที่กำหนดโดยกฎหมำยที่ใช้บงั คับและ/หรื อกำรแนะนำของลำซำด้ำ
9.3 ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรคำสั่งซื้ อสำหรั บสิ นค้ำทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับปริ มำณ ซึ่ งขำยผ่ำนทำงแพลตฟอร์ มและ/หรื อ
ตำมที่แจ้งโดยลำซำด้ำ คำสัง่ ซื้ อทั้งหมดถื อเป็ นที่สิ้นสุ ดและไม่สำมำรถยกเลิกหรื อเพิกถอนโดยผูข้ ำยได้ เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็ นอื่นในข้อกำหนด
ฉบับนี้
9.4 ข้อตกลงในกำรจัดหำสิ นค้ำดังที่ ได้ระบุภำยใต้คำสั่งซื้ อ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “ข้ อตกลงของลูกค้ า”) จะต้องดำเนิ นกำรโดยลำซำด้ำ
หลังจำกได้รับใบเสร็ จรับเงินที่ลูกค้ำเป็ นผูล้ งนำม ควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำจะยังคงเป็ นของผูข้ ำยจนกว่ำจะมีกำรดำเนิ นกำรข้อตกลงของลู ก ค้ำ
ลำซำด้ำจะไม่เป็ นหรื อถือว่ำเป็ นคู่สญ
ั ญำของข้อตกลงของลูกค้ำ และจะไม่รับผิดชอบตำมกฎหมำยแก่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่ำว
9.5 ผูข้ ำยสัญญำว่ำจะปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยที่ ใช้บงั คับทั้งหมดอย่ำงเต็มที่ ซึ่ งประกอบด้วยแต่ ไม่ จำกัดเพี ยงเกณฑ์ก ำรปกป้ องผูบ้ ริ โภคซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับกำรขำยสิ นค้ำผ่ำนทำงแพลตฟอร์ มภำยใต้ขอ้ ตกลงของลูกค้ำ
9.6 ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลง จำกัด หรื อยกเลิกกำรใช้งำนผูข้ นส่ งสิ นค้ำตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว
9.7 ลำซำด้ำสำมำรถอนุ ญำตให้ผขู้ ำยส่ งสิ นค้ำโดยผูข้ ำยเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย (ที่เกี่ ยวข้องกับรู ปแบบกำรดำเนิ นกำรที่เกี่ยวข้อง) โดยใช้
อัตรำค่ำขนส่ งที่มีกำรลดรำคำซึ่ งแนะนำโดยลำซำด้ำ อัตรำค่ำขนส่ งนี้ อำจมีกำรเปลี่ ยนแปลงจำกผูข้ นส่ งได้ในบำงครั้งบำงครำว ผูข้ ำยจะไม่ใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผขู ้ นส่ งสิ นค้ำ หมำยเลข และอัตรำค่ำขนส่ งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนื อจำกข้อผูกมัดภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ และ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บุคคลที่สำมใดๆ ทั้งสิ้ น ผูข้ ำยจะเก็บข้อมูลดังกล่ำวเป็ นควำมลับ สิ ทธิ์ กำรเป็ นเจ้ำของและควำมเสี่ ยงในกำรสู ญ
หำยของสิ นค้ำใดๆ ที่ส่งโดยใช้อตั รำค่ำขนส่ งที่มีกำรลดรำคำซึ่ งลำซำด้ำจัดหำให้ภำยใต้ขอ้ นี้ จะยังคงเป็ นของผูข้ ำย อัตรำค่ำขนส่ งที่ลำซำด้ำจัดหำ
ให้จะไม่ก่อให้เกิ ดกำรรั บผิ ดทำงกฎหมำยหรื อควำมรั บผิดชอบใดๆ แก่ ลำซำด้ำในกรณี ที่เกิ ดควำมล่ ำช้ำ ควำมเสี ยหำย ควำมสู ญเสี ย หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ ง ผูข้ ำยจะต้องมอบอำนำจให้แก่ผขู ้ นส่ งสิ นค้ำที่เกี่ ยวข้องในกำรมอบข้อมูลกำรติดตำมกำรส่ งสิ นค้ำให้แก่
ลำซำด้ำ
9.8 ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรขนส่ งสิ นค้ำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งสิ นค้ำผิดพลำด (หมำยถึ งข้อตกลงของ
ลูกค้ำใดๆ ที่ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรได้สำเร็ จเนื่ องจำก ก) ที่ อยู่ในกำรส่ งที่ ระบุในคำสั่งซื้ อไม่ถูกต้อง ข) ไม่สำมำรถติ ดต่อลู กค้ำได้แม้จะได้
พยำยำมติดต่อหลำยครั้งแล้ว ซึ่ งผูข้ นส่ งสิ นค้ำจะเป็ นผูก้ ำหนดจำนวนครั้งในควำมพยำยำมจัดส่ งสิ นค้ำโดยพิจำรณำเป็ นกรณี ไป หรื อ ค) ลูกค้ำ
ปฏิเสธและยกเลิกคำสั่งซื้ อในขณะที่สินค้ำถูกส่ งไปยังที่อยูท่ ี่ระบุในคำสั่งซื้ อแล้ว) หรื อกำรคืนสิ นค้ำ ซึ่ งรวมถึ งค่ำใช้จ่ำยในด้ำนขนส่ งและกำร
ประกันภัยกำรขนส่งสิ นค้ำ ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่ได้ประเมินหรื อเกิดขึ้นโดยลำซำด้ำ อันเกี่ยวข้องกับกำรขนส่ งสิ นค้ำ จะถูกหักออกจำกยอดเงินที่ตอ้ ง
จ่ำยให้แก่ผขู้ ำย หรื อด้วยวิธีอื่นตำมที่ลำซำด้ำเลือก และผูข้ ำยจะต้องมี หน้ำที่รับผิดชอบในกำรชำระค่ำภำษีศุลกำกร ภำษี อำกร และภำษีอื่นๆ
รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ งและกำรนำสิ นค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกร
9.9 ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรจำกัดจุดหมำยในกำรส่ งสิ นค้ำของผูข้ ำยซึ่ งขำยผ่ำนทำงแพลตฟอร์ ม ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว
9.10 หำกผูข้ ำยส่ งสิ นค้ำจำกอี กประเทศหนึ่ ง ผูข้ ำยจะต้องรั บ ผิ ด ชอบในกำรดำเนิ นขั้นตอนกำรน ำเข้ำสิ น ค้ำให้เสร็ จสิ้ น โดยรั บ ผิ ดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง (รวมถึงกำรระบุตนเองเป็ นผูน้ ำเข้ำ/ผูร้ ับของ และกำรแต่งตั้งนำยหน้ำศุลกำกร) หำกลำซำด้ำมีรำยชื่ ออยูใ่ นเอกสำรกำรนำเข้ำ
ใดๆ ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรปฏิเสธกำรรับสิ นค้ำและ/หรื อยกเลิกคำสั่งซื้ อที่ครอบคลุมในเอกสำรกำรนำเข้ำดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่
ประเมินได้หรื อเกิดขึ้นเพรำะลำซำด้ำจะถูกหักออกจำกยอดเงินที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่ผขู ้ ำย หรื อด้วยวิธีอื่นตำมที่ลำซำด้ำเลือก
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9.11 ผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรทำงำนตำมมำตรฐำน ข้อกำหนดด้ำนน้ ำหนักและขนำด และข้อกำหนดในกำรขนส่ งสิ นค้ำอื่นๆ ของผู ้
ขนส่งสิ นค้ำที่ใช้บริ กำร หำกลำซำด้ำได้แจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งสิ นค้ำโดยประมำณแก่ผขู ้ ำยก่อนกำรส่ งสิ นค้ำ ถือว่ำผูข้ ำยรับทรำบและยอมรับว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งสิ นค้ำตำมจริ งที่ผขู ้ ำยต้องรับผิดชอบนั้น:
ก. อำจเกินกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งสิ นค้ำโดยประมำณ หำกผูส้ ่ งสิ นค้ำระบุว่ำสิ นค้ำดังกล่ำวมีน้ ำหนักมำกกว่ำ (ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั กำรคำนวณ
น้ ำหนักตำมปริ มำตรของผูส้ ่ งสิ นค้ำด้วย) ที่ผขู้ ำยระบุ หรื อ
ข. อำจเป็ นไปตำมจำนวนเต็มของค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งสิ นค้ำโดยประมำณ แม้วำ่ ผูส้ ่ งสิ นค้ำจะระบุวำ่ น้ ำหนักน้อยกว่ำที่ผขู ้ ำยระบุก็ตำม
9.12 ตำมบทบัญญัติขอ้ ที่ 10.4 และ 11.7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ ผูข้ ำยจะต้องห่ อและบรรจุหีบห่ อดั้งเดิ มของ
สิ นค้ำนั้นในขณะเตรี ยมสิ นค้ำเพื่อกำรขนส่ ง ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ หี บห่ อบรรจุน้ นั จะต้องช่วยรับประกันควำมสมบูรณ์ของสิ นค้ำและหี บห่ อเดิมที่
เกี่ยวข้อง

10. บทบัญญัติที่บังคับใช้ เพื่อดาเนินการคาสั่งซื้อขณะที่ใช้ รูปแบบการดาเนินการแบบดร็อปชิป
10.1 นอกเหนื อจำกข้อก ำหนดฉบับนี้ บทบัญญัติในบทที่ 10 (สิ บ) นี้ บงั คับใช้กบั คำสั่งซื้ อที่ มีก ำรดำเนิ นกำรตำมรู ปแบบกำรดำเนิ น กำร
แบบดร็ อปชิป โดยยกเว้นบทบัญญัติที่ระบุไว้ในภำคผนวก ข
10.2 ลำซำด้ำจะมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสัง่ ซื้อสิ นค้ำแต่ละคำสัง่ ที่กระทำผ่ำนแพลตฟอร์ มให้แก่ผขู ้ ำย
10.3 ผูข้ ำยจะหยุดและ/หรื อยกเลิ กคำสั่งซื้ อใดๆ ตำมคำชี้ แนะของลำซำด้ำ หำกลูกค้ำถูกเรี ยกเก็บเงินจำกคำสั่งซื้ อดังกล่ำวแล้ว ลำซำด้ำจะทำ
กำรคืนเงิน (และกำรปรับปรุ งรำยกำรใดๆ) และมอบเครดิตให้แก่บญั ชี ลูกค้ำรำยดังกล่ำว โดยผูข้ ำยจะต้องชดใช้ยอดเงินที่ได้มอบเครดิ ตให้แก่
ลำซำด้ำเต็มจำนวน
10.4 ผูข้ ำยจะต้องรั บผิดชอบต่อ และแบกรับควำมเสี่ ยงและควำมรั บผิดชอบตำมกฎหมำยทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในกำรจัดหำแหล่ งสิ นค้ำ
จัดเก็บรักษำ ขำย บรรจุหีบห่ อ และให้กำรรับประกันสิ นค้ำทั้งหมด (ทั้งหมดตำมที่เป็ นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ) รวมถึ งกำรส่ งสิ นค้ำให้แก่
ผูร้ ับและที่อยูก่ ำรส่ งสิ นค้ำที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้ อ และผูข้ ำยต้องรับผิดชอบต่อควำมไม่สอดคล้องหรื อข้อบกพร่ องใดๆ ควำมเสี ยหำย หรื อกำร
โจรกรรม หรื อกำรเรี ยกร้องที่เกี่ยวข้องกับจัดหำแหล่งสิ นค้ำ กำรขำย กำรบรรจุหีบห่ อ กำรจัดส่ งหรื อไม่จดั ส่ งสิ นค้ำ หรื อปั ญหำอื่นๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรคำสัง่ ซื้ อ ยกเว้นในขอบเขตที่เกิดขึ้นจำก:
ก. กำรฉ้อโกงบัตรเครดิตที่ลำซำด้ำต้องรับผิดชอบ หรื อ
ข. กำรที่ลำซำด้ำไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคำสัง่ ซื้ อแก่ผขู ้ ำยได้
10.5 หำกมีขอ้ กำหนดตำมกฎหมำย ผูข้ ำยจะต้องรับผิดชอบในกำรจัดหำกำรประกันภัยที่เหมำะสมซึ่ งครอบคลุมเหตุกำรณ์ที่กล่ำวถึ งข้ำงต้น
รวมถึงข้อผูกมัดอื่นๆ ภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
10.6 ผูข้ ำยจะต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดี ที่สุดในกำรดำเนิ นกำรตำมที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 10.6.1 และ 10.6.2 ภำยใน 24 ชัว่ โมงนับจำกได้รับคำ
สัง่ ซื้อ
10.6.1 กำรรับสิ นค้ำ: ผูข้ ำยจะต้องเตรี ยมสิ นค้ำให้พร้อมสำหรับกำรรับสิ นค้ำภำยใน 24 ชัว่ โมงนับจำกวันสัง่ ซื้ อสิ นค้ำที่แสดงที่ศูนย์ขอ้ มูลผูข้ ำย
10.6.2 กำรส่งสิ นค้ำ: ผูข้ ำยต้องส่ งสิ นค้ำตำมสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ภำยใน 24 ชัว่ โมงนับจำกวันสัง่ ซื้ อสิ นค้ำที่แสดงที่ศูนย์ขอ้ มูลผูข้ ำย
10.7 ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลำและยกเลิกคำสัง่ ซื้ อหำกผูข้ ำยไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมกำหนดเวลำได้ โดยไม่คำนึ งถึง
บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้

11. บทบัญญัติที่บังคับใช้ กบั การดาเนินการคาสั่งซื้อเมื่อใช้ บริการดาเนินการโดยบุคคลที่สาม
11.1 นอกเหนื อจำกข้อกำหนดฉบับนี้ [ยกเว้นบทบัญญัติที่ระบุในบทที่ 10 (สิ บ)] บทบัญญัติในบทที่ 11 (สิ บเอ็ด) นี้ บงั คับใช้กบั คำสั่งซื้ อที่
ดำเนินกำรโดยกำรดำเนินกำรในรู ปแบบของบุคคลที่สำม เมื่อผูข้ ำยจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรในข้อตกลงขั้นสุ ดท้ำยซึ่ งแยกออกไปอีกฉบับกับบุคคล
ที่สำม
11.2 ลำซำด้ำจะมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสัง่ ซื้อสิ นค้ำแต่ละคำสัง่ ที่กระทำผ่ำนแพลตฟอร์ มให้แก่ผขู ้ ำย
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11.3 ลำซำด้ำสำมำรถหยุดคำสัง่ ซื้ อใดๆ ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดี ยว นอกจำกนั้น ผูข้ ำยจะหยุดและ/หรื อยกเลิกคำสัง่ ซื้ อใดๆ ตำมคำ
ชี้ แนะของลำซำด้ำ หำกลูกค้ำถูกเรี ยกเก็บเงินเนื่ องจำกคำสั่งซื้ อดังกล่ำวแล้ว ลำซำด้ำจะทำกำรคืนเงิน (และกำรปรับปรุ งรำยกำรใดๆ) และมอบ
เครดิตให้แก่บญั ชี ลูกค้ำรำยดังกล่ำว โดยผูข้ ำยจะต้องชดใช้ยอดเงินที่ได้มอบเครดิตให้แก่ลำซำด้ำเต็มจำนวน
11.4 ผูข้ ำยจะต้องรับผิดชอบต่อ และแบกรับควำมเสี่ ยงและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในกำรจัดหำแหล่งสิ นค้ำ กำร
จัดส่ งสิ นค้ำไปยังสถำนที่ ที่ลำซำด้ำจัดไว้ รวมถึ งให้กำรรั บประกันสิ นค้ำ ด้วยเหตุน้ ี ผูข้ ำยจึ งมี หน้ำที่ รับผิดชอบต่อควำมไม่สอดคล้องหรื อ
ข้อบกพร่ องใดๆ ควำมเสี ยหำย หรื อกำรโจรกรรม หรื อกำรเรี ยกร้ องที่เกี่ยวข้องกับจัดหำแหล่งสิ นค้ำและกำรจัดส่ งสิ นค้ำไปยังสถำนที่ที่ลำซำด้ำ
จัดไว้ ยกเว้นในขอบเขตที่เกิดขึ้นจำก:
ก. กำรฉ้อโกงบัตรเครดิตที่ลำซำด้ำต้องรับผิดชอบ หรื อ
ข. กำรที่ลำซำด้ำไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคำสัง่ ซื้ อแก่ผขู ้ ำยได้
11.5 หำกมีขอ้ กำหนดตำมกฎหมำย ผูข้ ำยจะต้องรับผิดชอบในกำรจัดหำกำรประกันภัยที่เหมำะสมซึ่ งครอบคลุมเหตุกำรณ์ที่กล่ำวถึ งข้ำงต้น
รวมถึงข้อผูกมัดอื่นๆ ภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
11.6 ในกำรขนส่ งสิ นค้ำไปยังสถำนที่ ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ผูข้ ำยจะต้องเตรี ยมสิ นค้ำ ณ สถำนที่ของตนให้พร้ อมต่อกำรมำรั บสิ นค้ำของลำซำด้ำ
(ข้อกำหนดในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ Incoterm DDP) เว้นแต่จะมีเงื่อนไขกำรจัดส่ งสิ นค้ำที่แตกต่ำงออกไปในข้อตกลงของผูข้ ำย
11.7 สิ นค้ำจะต้องได้รับกำรจัดส่ งไปยังสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้โดยมีกำรบรรจุหีบห่ อตำมที่ตกลง และในหี บห่ อบรรจุที่รับรองควำมสมบูรณ์
ของสิ นค้ำที่ส่งไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ หำกสิ นค้ำจำเป็ นต้องขนส่ งด้วยพำเลต สิ นค้ำจะต้องมีขนำด 80x120 ซม. (แปดสิ บคูณหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเซนติเมตร)
หรื อ 100x120 ซม. (หนึ่งร้อยคูณหนึ่ งร้อยยีส่ ิ บเซนติเมตร) และมีน้ ำหนักรวมสูงสุด 450 กก. (สี่ ร้อยห้ำสิ บกิโลกรัม) เว้นแต่จะมีขอ้ กำหนดอื่นใน
ข้อตกลง (กรอบควำมตกลง) ของผูข้ ำย ผูข้ ำยจะต้องรั บผิดชอบตำมกฎหมำยต่อควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำอันเนื่ องมำจำกกำรบรรจุหี บ ห่ อที่
ผิดพลำดหรื อไม่เหมำะสม
11.8 ในกรณี ที่สินค้ำมีกำรบรรจุหีบห่ อหรื อติดฉลำกผิดพลำดหรื อไม่เหมำะสม ลำซำด้ำสำมำรถดำเนิ นกำรส่ งคืนสิ นค้ำให้แก่ผขู ้ ำยโดยผูข้ ำย
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย หรื อจัดกำรบรรจุหีบห่ อหรื อติดฉลำกใหม่โดยผูข้ ำยเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว
11.9 ในกรณี ที่ผขู้ ำยไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบรรจุหีบห่ อหรื อติดฉลำกที่ลำซำด้ำอำจผูเ้ ป็ นกำหนดได้ ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ในกำร
ปฏิเสธหรื อยอมรับกำรส่ งสิ นค้ำหรื อสิ นค้ำที่ไม่เหมำะสมใดๆ โดยต้องแจ้งเตือนผูข้ ำยให้ทรำบถึ งกำรปฏิ เสธดังกล่ำวอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
ภำยใน 10 (สิ บ) วันนับจำกที่ได้รับสิ นค้ำดังกล่ำว ลำซำด้ำสำมำรถจัดกำรส่ งสิ นค้ำกลับโดยผูข้ ำยเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย หรื อกำจัดสิ นค้ำที่ไม่
เหมำะสมใดๆ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
ก. หำกลำซำด้ำตัดสิ นใจว่ำสิ นค้ำดังกล่ำวก่ อให้เกิ ดควำมเสี่ ยงทำงด้ำนควำมปลอดภัย สุ ขภำพ หรื อควำมรั บผิดชอบตำมกฎหมำยให้แก่
ลำซำด้ำ บุคลำกรของลำซำด้ำ หรื อบุคคลที่สำมใดๆ และต่อลูกค้ำ ลำซำด้ำจะดำเนิ นกำรจัดกำรโดยทันที
ข. หำกสิ นค้ำดังกล่ำวไม่สอดคล้อง (ในด้ำนจำนวน คุณภำพ หรื อคุณสมบัติที่กำหนด) กับคำสัง่ ซื้ อ
ค. หำกผูข้ ำยไม่สำมำรถแจ้งให้ลำซำด้ำส่งคืนหรื อกำจัดสิ นค้ำที่ไม่เหมำะสมใดๆ ภำยใน 30 (สำมสิ บ) วัน นับจำกวันที่ลำซำด้ำแจ้งเตือนกำร
ปฏิเสธตำมบทที่ 11.9 นี้
ง. กำรที่ผขู้ ำยไม่สำมำรถดำเนิ นกำรตำมข้อกำหนดในกำรบรรจุหีบห่ อดังที่ลำซำด้ำกำหนด ถื อว่ำผูข้ ำยสละสิ ทธิ์ ทั้งหมดในกำรยื่นคำร้ อง
และเรี ยกร้ องต่อควำมเสี ยหำยที่เกิ ดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ ง อย่ำงไรก็ตำม หำกผูข้ นส่ งสิ นค้ำ ซึ่ งไม่ว่ำจะเป็ นผูใ้ ด ปฏิ เสธที่จะยอมรับคำ
สัง่ ซื้อและหำกมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผูข้ ำยอย่ำงเต็มจำนวน
11.10 ในกรณี ที่มีกำรจัดส่ งสิ นค้ำเกิดขึ้นก่อนวันที่ระบุในคำสัง่ ซื้ อ ลำซำด้ำจะได้รับสิ ทธิ์ ในกำรรับสิ นค้ำหรื อจัดกำรคืนสิ นค้ำให้แก่ผขู ้ ำย
โดยผูข้ ำยเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
11.11 สิ นค้ำจะต้องติดใบส่ งสิ นค้ำซึ่ งระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ : ชื่อของผูข้ ำย หมำยเลขคำสัง่ ซื้ อ จำนวน รำยละเอียดสิ นค้ำ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง รำยกำรรหัสสำหรับสิ นค้ำขำเข้ำ รำยกำรรหัสบำร์ โค้ดสำหรั บสิ นค้ำขำเข้ำ รำยละเอียดสิ นค้ำ สถำนะกำรรับประกันต่อสิ นค้ำแต่ละชิ้ น)
น้ ำหนักรวมและน้ ำหนักสุทธิ สถำนที่ส่งสิ นค้ำ และผูร้ ับสิ นค้ำ สำเหตุในกำรขนส่ ง และข้อมูลที่ได้รับกำรกำหนดอย่ำงชัดแจ้งตำมกฎหมำยที่ใช้
บังคับ และเอกสำรอื่นๆ ที่จำเป็ น (รวมถึงใบกำกับภำษี)
11.12 ใบเสร็ จกำรส่งสิ นค้ำที่ได้รับกำรยืนยันแล้วของลำซำด้ำมิได้:
ก.
ระบุหรื ออนุมำนได้วำ่ สิ นค้ำใดๆ ถูกส่งโดยปรำศจำกกำรสู ญหำยหรื อควำมเสี ยหำย หรื อ
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ข.
ระบุหรื ออนุมำนว่ำลำซำด้ำได้รับสิ นค้ำตำมจำนวนหน่วยที่ผขู ้ ำยระบุไว้สำหรับกำรส่ งสิ นค้ำในครั้งดังกล่ำวจริ ง หรื อ
ค.
สละสิ ทธิ์ จำกัด หรื อลดทอนสิ ทธิ์ใดๆ ของลำซำด้ำภำยใต้ขอ้ กำหนดฉบับนี้
11.13 ในฐำนะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นงำนของลำซำด้ำ และเว้นแต่จะมีขอ้ ห้ำมตำมกฎหมำย ลำซำด้ำจะให้กำรสนับสนุนผ่ำนทำงบุคคลที่
สำมที่บริ ษทั เลือก เกี่ยวกับกำรประสำนงำนกิจกรรมด้ำนกำรเก็บรักษำสิ นค้ำเมื่อบริ ษทั ยืนยันกำรได้รับสิ นค้ำ และจะเก็บบันทึกอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ งจะติดตำมจำนวนสิ นค้ำคงคลังของสิ นค้ำต่ำงๆ ด้วยกำรระบุจำนวนสิ นค้ำที่เก็บไว้ในสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ลำซำด้ำจะไม่ถูกกำหนดให้ทำ
เครื่ องหมำยที่เป็ นรู ปธรรมหรื อแบ่งแยกสิ่ งของต่ำงๆ ออกจำกสิ นค้ำคงคลังอื่นๆ ที่เป็ นของผูข้ ำยซึ่ งอยูใ่ นสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ หำกลำซำด้ำ
เลือกเพื่อนำสิ นค้ำไปปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อยูใ่ นพื้นที่ของลำซำด้ำหรื อของบุคคลที่สำมใดๆ คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยเห็นพ้องต้องกันว่ำ ในกำร
ที่จะระบุสิ่งที่จะถื อว่ำเป็ นสิ นค้ำนั้น บันทึ กของลำซำด้ำมี ควำมเพียงพอแล้วที่ จะใช้ในกำรระบุ หำกสิ นค้ำใดๆ เกิ ดกำรสู ญหำยหรื อเสี ยหำย
ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ ลำซำด้ำจะจ่ำยค่ำชดใช้มูลค่ำสิ นค้ำใหม่ให้แก่ผขู ้ ำย และผูข้ ำยจะมอบใบกำกับภำษีสำหรับค่ำชดใช้มูลค่ำสิ นค้ำใหม่ที่จ่ำย
แก่ผูข้ ำยให้แก่ลำซำด้ำตำมที่ลำซำด้ำร้ องขอ กำรชำระค่ำชดใช้มูลค่ำสิ นค้ำใหม่น้ ี แสดงถึ งควำมรั บผิดชอบตำมกฎหมำยทั้งหมดของลำซำด้ำ
สำหรับหน้ำที่หรื อข้อผูกมัดใดๆ ที่ลำซำด้ำหรื อตัวแทนหรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั อำจมีในกำรเก็บรักษำสิ นค้ำในโกดัง และเป็ นสิ ทธิ์ เพียงอย่ำงเดียว
ของผูข้ ำยหรื อเป็ นกำรเยียวยำที่ผขู้ ำยอำจได้รับในฐำนะเจ้ำของโกดังสิ นค้ำ ในโอกำสอื่นทั้งหมด ผูข้ ำยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อควำมสู ญเสี ยหรื อ
ควำมเสี ยหำยต่อสิ นค้ำใดๆ แต่เพียงผูเ้ ดียว
11.14 ในระหว่ำงกำรเก็บรักษำ ลำซำด้ำจะประสำนงำนเพื่อให้ควำมคุ ม้ ครองในกำรรั บประกันสิ นค้ำจำกควำมเสี ยหำย กำรสู ญหำย หรื อกำร
โจรกรรมโดยครอบคลุ มมูลค่ำของสิ นค้ำเต็ม จำนวน เช่ น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำแหล่ งสิ นค้ำตำมที่ ลงรำยละเอี ยดไว้ในใบส่ งสิ นค้ำ ซึ่ งเป็ น
ช่วงเวลำที่ลำซำด้ำประกำศว่ำสิ นค้ำดังกล่ำวถูกโจรกรรม สู ญหำย หรื อเสี ยหำย
11.15 ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรกำหนดและเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในกำรกำหนดเวลำและจำนวนในกำรขนส่ งและกำรเก็บรักษำของสิ นค้ำคง
คลังของลำซำด้ำในสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้เป็ นครั้งครำว และผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมข้อจำกัดและกำรจำกัดดังกล่ำว
11.16 ในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนิ นงำนของลำซำด้ำ และเว้นแต่จะมีกำรหวงห้ำมตำมกฎหมำย ลำซำด้ำจะให้กำรสนับสนุ นผ่ำนทำง
บุคคลที่สำมที่บริ ษทั เลือก เกี่ ยวกับกำรประสำนงำนกำรส่ งสิ นค้ำที่ได้รับที่สถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ โดยผูใ้ ห้บริ กำร ไปยังผูร้ ับและที่อยูท่ ี่ระบุใน
คำสัง่ ซื้อ ลำซำด้ำอำจทำกำรประสำนงำนผ่ำนทำงบุคคลที่สำมที่บริ ษทั เลือกในกำรบรรจุหีบห่ อเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงหี บห่ อบรรจุของสิ นค้ำ
เพื่อรับรองควำมสมบูรณ์ของสิ นค้ำระหว่ำงกำรส่ งให้แก่ลูกค้ำ ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดี ยว ลำซำด้ำอำจอำนวยควำมสะดวกในกำรส่ ง
สิ นค้ำพร้อมกับผลิตภัณฑ์ภำยในพื้นที่ของลำซำด้ำหรื อของบุคคลที่สำม รวมถึงบริ ษทั ใดๆ ในเครื อของลำซำด้ำ
11.17 บริ ษทั ประกันภัยที่ลำซำด้ำประสำนงำนให้เป็ นผูร้ ั บประกันภัย จะต้องรั บผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยใดๆ ที่ เกิ ดขึ้นจำกคนร้ ำยหรื อกำร
ฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดส่ งสิ นค้ำจำกสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ไปยังที่อยูท่ ี่ระบุในคำสั่งซื้ อ ยกเว้นในกรณี ที่เกี่ ยวข้องกับควำมเสี ยหำยใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมเนื่ องจำกกำรกระทำหรื อกำรผิดนัดของผูข้ ำยและ/หรื อพนักงำน ตัวแทน หรื อผูท้ ำสัญญำของผูข้ ำย
11.18 ลำซำด้ำจะดำเนิ นกำรจัดกำรใบกำกับภำษีหรื อใบเสร็ จรับเงินและ/หรื อใบส่ งสิ นค้ำในนำมของผูข้ ำยตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ และจะต้อง
รวมเอกสำรนี้ ไว้ในหี บห่ อด้วย เมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละเดื อน ผูข้ ำยสำมำรถขอสำเนำเอกสำรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบแจ้งรำคำสิ นค้ำและ/หรื อ
กำรส่งสิ นค้ำตำมคำสัง่ ซื้ อที่ออกโดยลำซำด้ำและโดยบุคคลที่สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์
11.19 ในกรณี ที่มีกำรส่งสิ นค้ำผิดพลำด กำรสูญหำย หรื อควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นแก่สินค้ำที่ถูกส่ งไปแล้ว กำรระบุสำเหตุของกำรส่ งสิ นค้ำผิดพลำด
กำรสูญหำย หรื อควำมเสี ยหำยนั้นถือเป็ นดุลยพินิจของลำซำด้ำแต่เพียงผูเ้ ดี ยว ไม่วำ่ จะเกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมเนื่ องจำกกำรกระทำหรื อกำร
ผิดนัดของผูข้ ำยและ/หรื อพนักงำน ตัวแทน หรื อผูท้ ำสัญญำของผูข้ ำย ลำซำด้ำจะ:
ก. ส่งสิ นค้ำทดแทนไปให้แก่ลูกค้ำและจ่ำยค่ำชดเชยมูลค่ำสิ นค้ำใหม่ให้แก่ผขู ้ ำย หรื อ
ข. ดำเนินกำรคืนเงินให้แก่ลูกค้ำ และจ่ำยค่ำชดเชยมูลค่ำสิ นค้ำใหม่สำหรับสิ นค้ำนั้นๆ ให้แก่ผขู ้ ำย
11.20 สิ นค้ำที่ สำมำรถขำยได้ใดๆ ที่ ได้รับ กำรส่ งคื นอย่ำงเหมำะสม จะถู ก น ำกลับ ไปไว้ในรำยกำรคลังสิ นค้ำของผูข้ ำย ลำซำด้ำสำมำรถ
ดำเนิ นกำรคำสั่งซื้ อสิ นค้ำได้โดยใช้สินค้ำใดๆ ที่ถูกส่ งคืนมำ ผูข้ ำยจะมีสิทธิ์ ครอบครองสิ นค้ำทุกชิ้นที่ลูกค้ำส่ งคืนมำ ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรตรวจสอบและตัดสิ นใจตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียวว่ำสิ นค้ำดังกล่ำวเหมำะสมแก่กำรขำยหรื อไม่
11.21 หำกลำซำด้ำทำกำรเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อคืนเงินให้แก่ลูกค้ำ ลูกค้ำจะต้องคืนสิ นค้ำเดิมไปยังสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ลำซำด้ำจะได้รับสิ ทธิ์ใน
กำรกำจัดสิ นค้ำ หรื อหำกสิ นค้ำนั้นสำมำรถขำยได้ ลำซำด้ำสำมำรถนำสิ นค้ำดังกล่ำวกลับไปไว้ในรำยกำรคลังสิ นค้ำของผูข้ ำย แล้วแต่บริ ษทั จะ
เลือก หำกสิ นค้ำดังกล่ำวถูกนำกลับไปไว้อยูใ่ นรำยกำรคลังสิ นค้ำ ผูข้ ำยจะชำระเงินค่ำชดเชยมูลค่ำสิ นค้ำใหม่ที่ถูกส่ งคืนมำให้แก่ลำซำด้ำ กำร
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เปลี่ยนสิ นค้ำใดๆ ที่ถูกส่ งไปในนำมของลำซำด้ำภำยใต้ขอ้ กำหนดฉบับนี้ จะมีกำรดำเนิ นกำรในลักษณะเดี ยวกับคำสั่งซื้ อหรื อกำรขำยสิ นค้ำ
ดังกล่ำวจำกผูข้ ำยให้แก่ลูกค้ำผ่ำนทำงแพลตฟอร์ มภำยใต้ขอ้ กำหนดฉบับนี้
11.22 ผูข้ ำยสำมำรถยื่นคำร้องให้ส่งคืนสิ นค้ำให้แก่ผขู้ ำยเมื่อใดก็ได้ ลำซำด้ำสำมำรถส่ งคืนสิ นค้ำให้แก่ผขู้ ำยด้วยเหตุผลใดก็ตำม รวมถึ งเมื่อมี
กำรยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำย ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรรับสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืน ณ สถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ภำยใน 15 (สิ บห้ำ) วันทำกำร
หลังจำกที่ได้ทำกำรแจ้งเตือนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ลำซำด้ำ สิ นค้ำที่ถูกส่ งคืนจะถูกส่ งไปยังที่อยูก่ ำรจัดส่ งของผูข้ ำยที่ได้ระบุไว้ซ่ ึ งอยูใ่ น
ประเทศเดียวกับสถำนที่ที่ส่งสิ นค้ำนั้นในนำมของลำซำด้ำ หำกลำซำด้ำมีที่อยูข่ องผูข้ ำยที่ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่ถูกต้อง หรื ออยูใ่ นต่ำงประเทศ หรื อ
หำกลำซำด้ำไม่สำมำรถจัดกำรให้ผขู ้ ำยชำระค่ำส่ งคืนได้ สิ นค้ำดังกล่ำวจะถื อว่ำถูกละทิ้งและลำซำด้ำสำมำรถเลือกกำจัดสิ นค้ำตำมที่ระบุไว้ ณ
ที่น้ ีในลักษณะที่บริ ษทั เห็นสมควร
11.23 ผูข้ ำยสำมำรถร้องขอให้ลำซำด้ำทำกำรกำจัดสิ นค้ำเมื่อใดก็ได้ ลำซำด้ำสำมำรถกำจัดสิ นค้ำในลักษณะใดก็ตำมที่ลำซำด้ำเห็นว่ำเหมำะสม
สิ ทธิ์ครอบครองสิ นค้ำที่ถูกกำจัดจะถูกโอนให้เป็ นของลำซำด้ำโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ แก่ลำซำด้ำ และลำซำด้ำจะเก็บรำยได้ที่ได้รับจำกกำรกำจัด
สิ นค้ำใดๆ ทั้งหมดต่อไป หำกมี
11.24 ผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำที่ลำซำด้ำให้ไว้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำรระงับกำรปฏิ บตั ิงำนที่อำจเกิดขึ้นใดๆ ในสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัด
ไว้

12. ข้ อผิดพลาด ข้ อบกพร่ อง และการไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสินค้า
12.1 ผูข้ ำยรับประกันว่ำสิ นค้ำที่ถูกส่ งไปนั้น (ถูกส่งไปให้ลูกค้ำหรื อไปยังสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ตำมที่ลำซำด้ำระบุ) จะเป็ นไปตำมข้อกำหนด
ที่ระบุบนแพลตฟอร์มและกฎหมำยที่ใช้บงั คับ (ว่ำสิ นค้ำเป็ นไปตำมกำรรับประกันผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด ภำพวำด ตัวอย่ำง เกณฑ์ประสิ ทธิ ภำพ
ใดๆและทั้งหมด รวมถึ งข้อกำหนดด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย และสุ ขอนำมัยที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด) และปรำศจำกข้อผิดพลำดและข้อบกพร่ อง
ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรกระทำกำรตรวจสอบปริ มำณและคุณภำพเมื่ อใดก็ได้ ไม่ว่ำจะทำงตรงหรื อผ่ำนบุคคลที่ สำมที่ บริ ษทั เลื อก และ
จะต้องแจ้งถึงข้อผิดพลำด ข้อบกพร่ อง หรื อกำรไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดใดๆ ให้ผขู ้ ำยทรำบโดยแจ้งเตือนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 30
(สำมสิ บ) วันนับจำกวันที่พบข้อผิดพลำด ข้อบกพร่ อง หรื อกำรไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดดังกล่ำว
12.2 ในกรณี ที่มีขอ้ ผิดพลำด ข้อบกพร่ อง หรื อกำรไม่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยที่ ใช้บงั คับและ/หรื อข้อกำหนดต่ำงๆ ที่ ระบุบนแพลตฟอร์ มซึ่ งมี
ควำมเกี่ยวข้องกับสิ นค้ำที่ถูกจัดส่ งไปให้แก่ลูกค้ำหรื อไปยังสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ลำซำด้ำจะร้ องขอให้ผขู้ ำยนำสิ นค้ำออก และต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรนำสิ นค้ำออกนั้นจะถื อเป็ นควำมรับผิดชอบของผูข้ ำย หรื อลำซำด้ำอำจร้องขอให้ผขู้ ำยรวบรวมสิ นค้ำที่ได้รับ
ผลกระทบจำกข้อบกพร่ อง ข้อผิดพลำด หรื อกำรไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด และให้ดำเนิ นกำรสับเปลี่ ยนสิ นค้ำ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมและเปลี่ยนสิ นค้ำดังกล่ำวจะถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผูข้ ำย
12.3 ในกรณี ใดๆ ก็ตำม ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรร้ องขอค่ำชดเชยควำมเสี ยหำยใดๆ ที่ตอ้ งประสบเนื่ องด้วยผลกระทบจำกข้อผิดพลำด
ข้อบกพร่ อง หรื อกำรไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด
12.4 ผูข้ ำยจะต้องชดใช้ค่ำเสี ยหำยและปกป้ องลำซำด้ำจำกกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยเกี่ ยวกับต้นทุน กำรสู ญหำย ค่ำใช้จ่ำย หรื อควำมเสี ยหำยใดๆ
ทั้งสิ้ น อันเกิดขึ้นจำกกำรร้ องเรี ยนของบุคคลที่สำม กำรดำเนิ นกำรทำงกฎหมำย และกำรดำเนิ นคดีใดๆ ต่อลำซำด้ำ และที่เกิ ดจำกหรื อเกี่ยวข้อง
กับกำรขำยและกำรใช้สินค้ำที่มีขอ้ บกพร่ องและ/หรื อไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด

13. สินค้าส่ งคืนและการจัดส่ งที่ผดิ พลาด
13.1 ผูข้ ำยจะต้องยอมรับกำรจัดส่งที่ผิดพลำด
13.2 ผู้ข ำยจะต้ อ งยอมรั บ กำรส่ ง คื น สิ นค้ ำ โดยมี ข ้อ ผู ก มัด ตำมนโยบำยกำรส่ ง คื น สิ น ค้ำ ของลำซำด้ ำ ซึ่ งระบุ ไ ว้ใ นลิ ง ก์ ต่ อ ไปนี้ :
http://www.lazada.co.th/return-policy
13.3 หำกลูกค้ำถูกเรี ยกเก็บเงินเนื่ องจำกคำสั่งซื้ อดังกล่ำวแล้ว ลำซำด้ำจะทำกำรคืนเงินให้แก่ ลูกค้ำ ลำซำด้ำจะกำหนดเส้นทำงกำรคืนเงิน
ทั้งหมด (และกำรปรับปรุ งรำยกำรใดๆ) และมอบเครดิ ตให้แก่ บญั ชี ลูกค้ำรำยดังกล่ำว โดยผูข้ ำยจะต้องชดใช้ยอดเงินที่ ได้มอบเครดิ ตให้แก่
ลำซำด้ำทั้งหมด ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรื อหยุดกลไกกำรดำเนิ นกำรคืนหรื อกำรปรับปรุ งรำยกำรใดๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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13.4 ลำซำด้ำไม่มีขอ้ ผูกมัดใดๆ ที่กำหนดให้ตอ้ งยอมรับกำรคืนสิ นค้ำใดๆ ณ สถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ยกเว้นคำสั่งซื้ อใดๆ ที่มีกำรดำเนิ นกำร
โดยลำซำด้ำโดยใช้รูปแบบกำรดำเนิ นกำรที่ระบุไว้ อย่ำงไรก็ตำม ลำซำด้ำสำมำรถยืน่ คำร้ องขอให้ส่งคืนสิ นค้ำไปยังสถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้เพื่อ
ทำกำรตรวจสอบคุณภำพเพิ่มเติม ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว หำกลำซำด้ำทำกำรตัดสิ นใจโดยตรงหรื อผ่ำนทำงบุคคลที่สำมที่บริ ษทั
เลือก ในระหว่ำงกำรตรวจสอบคุณภำพว่ำสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืนนั้นมีขอ้ ผิดพลำดหรื อเสี ยหำย สิ นค้ำนั้นจะต้องไม่ถูกเสนอให้แก่ลูกค้ำรำยอื่น หำก
ข้อผิดพลำดหรื อควำมเสี ยหำยนี้ เกิ ดขึ้น โดยลู กค้ำ ผูข้ ำยจะไม่ตอ้ งรั บ ผิดชอบในกำรยอมรับ สิ นค้ำที่ ถูกส่ งคื น เว้นแต่จะมี ระบุไว้เป็ นอื่ นใน
กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
13.5 ลำซำด้ำจะจัดกำรส่ งสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืน ซึ่ งได้รับ ณ สถำนที่ที่ลำซำด้ำจัดไว้ ให้ถูกส่ งไปยังที่อยูท่ ี่ผขู ้ ำยระบุ ตำมบัญชี ของผูข้ ำยเสมอ โดยที่
อยูน่ ้ นั จะต้องอยูใ่ นประเทศที่สินค้ำดังกล่ำวลงรำยกำรเพื่อจำหน่ ำยบนแพลตฟอร์ ม ผูข้ ำยต้องมอบเอกสำรที่กำหนดให้แก่ลำซำด้ำ ซึ่ งรวมถึ งแต่
ไม่จำกัดเพียงฉลำกกำรส่ งสิ นค้ำ/รำยกำรส่ งสิ นค้ำที่ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยลงนำมแล้ว (ผูข้ ำยและบุคคลที่ สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิ สติ กส์ ) และกำร
ปรับปรุ งแก้ไขสำหรับกำรรั บสิ นค้ำที่ มีสภำพไม่สมบูรณ์ ซึ่ งลงนำมโดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย (ผูข้ ำยและบุคคลที่สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์)
ลำซำด้ำจะใช้ควำมพยำยำมที่เหมำะสมในกำรจัดกำรส่ งสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืนไปยังที่อยูท่ ี่ผขู ้ ำยระบุภำยใน 30 (สำมสิ บ) วันหลังจำกที่ได้รับแจ้งเตือน
จำกลูกค้ำเกี่ยวกับสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืน ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดหรื อข้อบกพร่ องใดๆ หรื อกำรเรี ยกคืนโดยส่ วนรวม
หรื อโดยส่ วนตัวของสิ นค้ำใดๆ ผูข้ ำยจะต้องแจ้งให้ลำซำด้ำทรำบถึ งกำรไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด ข้อบกพร่ อง หรื อกำรเรี ยกคืนโดยส่ วนรวม
หรื อโดยส่ วนตัว หรื ออันตรำยใดๆ ดังกล่ำวโดยทันที และประสำนงำนและให้ควำมช่วยเหลือแก่ลำซำด้ำซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรเรี ยกคืนสิ นค้ำใดๆ
รวมถึ งทำกำรเริ่ มกระบวนกำรส่ งคื นสิ นค้ำให้แก่ ผูข้ ำยภำยใต้ข้ นั ตอนมำตรฐำนของลำซำด้ำภำยใน 15 วัน ผูข้ ำยจะรั บผิดชอบต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผขู้ ำย ลำซำด้ำ หรื อบริ ษทั ใดๆ ในเครื อของลำซำด้ำ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกำรเรี ยกคืนสิ นค้ำหรื อกำรเรี ยกคืนสิ นค้ำที่เป็ น
อันตรำยใดๆ (รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งคืน เก็บรักษำ ซ่อมแซม ชำระหนี้ หรื อส่ งผลิตภัณฑ์ใดๆ เหล่ำนี้ไปยังผูข้ ำยหรื อผูจ้ ดั หำสิ นค้ำใดๆ)
13.6 เว้น แต่ คู่ สัญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยจะมี ก ำรตกลงกัน เป็ นอื่ น อย่ำ งเป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร ลำซำด้ำ จะเก็ บ รวบรวม ไกล่ เ กลี่ ย และลงบัญชี
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยที่เกี่ยวข้องกับคำสัง่ ซื้อสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืนหรื อจัดส่ งผิดพลำดใดๆ กับผูข้ ำย
13.7 ผูข้ ำยเห็นพ้องและยึดมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตำมโครงสร้ำงสำหรับกำรคำนวณดังที่ได้กำหนดในภาคผนวก ข. กาหนดการ ง.

14. ค่าธรรมเนียมการดาเนินการ
14.1 ลำซำด้ำจะออกใบกำกับค่ำธรรมเนี ยมสุ ทธิ ของภำษี มูลค่ำเพิ่มและภำษี ท้ งั หมดที่บงั คับใช้ตำมกฎหมำยแก่ ผขู ้ ำย (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ
“ค่ าธรรมเนียมการดาเนินการ”) สำหรับกำรดำเนิ นกำรที่ลำซำด้ำกระทำให้แก่ผขู ้ ำย (เช่ นกำรดำเนิ นกำรลงรำยกำรสิ นค้ำบนแพลตฟอร์ ม กำร
ผลิตเนื้ อหำ กำรค้ำ หรื อกำรดำเนิ นกำรคำสัง่ ซื้ อ) ที่เกี่ ยวข้องกับกฎหมำยที่ใช้บงั คับ ตำมรำคำที่ระบุในข้อกำหนดพิเศษ ซึ่ งจะไม่เป็ นไปตำมกำร
แปรผันใดๆ เว้นแต่คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยจะมีกำรตกลงกันเป็ นอื่นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อมิให้เกิดควำมสงสัย ค่ำธรรมเนี ยมกำรดำเนิ นกำร
นี้ จะประกอบด้วย 1) ค่ำคอมมิชชัน, 2) ค่ำธรรมเนี ยมกำรชำระเงิ น, 3) ค่ำธรรมเนี ยมกำรขนส่ ง/โลจิ สติ กส์ และ 4) ค่ำธรรมเนี ยมขั้นต่ำตำม
รำยละเอียดที่ระบุในภำคผนวก ข.
14.2 ใบกำกับสิ นค้ำจะต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้ : หมำยเลขและวันที่ของคำสั่งซื้ อ กำรดำเนิ นกำรที่กระทำให้ และค่ำธรรมเนี ยมกำรดำเนิ นกำร
โดยละเอียด
14.3 กำรชำระเงินตำมใบกำกับจะต้องกระทำโดยกำรหักเงินจำกยอดที่ลำซำด้ำได้รับจำกลูกค้ำ ในกำรทำธุรกรรม เว้นแต่จะมีกำรตกลงเป็ นอื่น
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

15. การชาระเงิน
15.1 ลำซำด้ำจะเรี ยกเก็บเงินทั้งหมดจำกลูกค้ำ (รวมถึ งกำรชำระเงินสดปลำยทำงทั้งหมด) ในฐำนะที่ เป็ นตัวแทนกำรดำเนิ นกำรชำระเงิน
สำหรับผูข้ ำย และจะส่ งเงินดังกล่ำวให้แก่ผขู้ ำยตำมข้อกำหนดฉบับนี้ และเนื่ องจำกเป็ นตัวแทนกำรดำเนิ นกำรชำระเงิน ลำซำด้ำจะไม่รับผิดชอบ
ในเรื่ องใดๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกับควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของธุ ร กรรมกำรชำระเงิ นระหว่ำงลูกค้ำและผูข้ ำยซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ คำสั่งซื้ อที่ ท ำผ่ำน
แพลตฟอร์ ม ผูข้ ำยรับรองว่ำธุรกรรมกำรชำระเงินทั้งหมดเป็ นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ (รวมถึ งระเบียบกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงิน) หำกมีกำร
อนุมตั ิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกลำซำด้ำอย่ำงชัดเจน ผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์หรื อผูข้ นส่งสิ นค้ำสำมำรถเรี ยกเก็บเงินจำกลูกค้ำ (รวมถึงกำรชำระเงิน
สดปลำยทำง)
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15.2 ลำซำด้ำจะทำกำรกระทบยอดและชำระเงิ น ค่ำธรรมเนี ยมกำรดำเนิ นกำร กำรชำระเงิ น กำรคื นเงิ น ค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัด และกำร
ปรับปรุ งรำยกำรใดๆ ทั้งหมด (“การชาระเงิน”) ตำมข้อกำหนดฉบับนี้ โดยกำรชำระเงินและกำรคิดค่ำธรรมเนี ยมจะเกิดขึ้นทุกๆ สัปดำห์ ภำยใน
5 (ห้ำ) วันทำกำรถัดไป เว้นแต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยจะมีกำรตกลงเป็ นอื่นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยค่ำใช้จ่ำยโลจิสติกส์ตอ้ งถูกส่ งต่อให้แก่
ผูข้ ำยทุกๆ สัปดำห์ หรื อ ทุกเดื อนตำมแต่สัญญำที่ทำขึ้นระหว่ำงลำซำด้ำและบุคคลที่สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิกติกส์ โดยจำนวนเงินที่ถูกหักไปนั้น
หำกมีจำนวนที่มำกกว่ำหรื อน้อยกว่ำจำนวนที่แท้จริ ง อันเกิดจำกกำรคำนวนยอดเงินที่คลำดเคลื่อน ลำซำด้ำจะปรับยอดและส่ งรำยละเอียดให้ใน
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกำกับภำษี หรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้องในภำยหลัง
15.3 หำกลำซำด้ำสรุ ปว่ำกำรกระทำและ/หรื อกำรปฏิบตั ิของผูข้ ำย ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผูข้ ำย ข้อตกลงของลูกค้ำ และข้อกำหนดฉบับนี้
อำจส่งผลให้เกิด-ข้อพิพำทกับลูกค้ำ กำรฉ้อโกง ควำมน่ำสงสัย กำรคืนเงินให้แก่ลูกค้ำ หรื อกำรร้องเรี ยนอื่นๆ ลำซำด้ำสำมำรถระงับกำรชำระเงิน
หรื อหยุดบัญชี ใดๆ ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว เป็ นเวลำไม่เกิน:
ก. ระยะเวลำ 90 (เก้ำสิ บ) วันนับจำกวันเริ่ มต้นดำเนิ นกำรกำรระงับ
ข. เมื่อเสร็ จสิ้นกำรสื บสวนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำของผูข้ ำยและ/หรื อกำรปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้องกับข้อตกลงของผูข้ ำย ข้อตกลงของลูกค้ำ
และข้อกำหนดฉบับปั จจุบนั
15.4 ในกรณี ที่ผขู้ ำยละเมิดสัญญำ ลำซำด้ำจะมีสิทธิ์ ในกำรเลื่ อนเวลำหรื อระงับกำรชำระเงินได้โดยไม่มีขอ้ จำกัด กำรชำระเงินใดๆ ทีกระทำ
โดยลำซำด้ำจะไม่ถือว่ำเป็ นกำรสละสิ ทธิ์ ดังกล่ำวของบริ ษทั ไม่วำ่ จะในรู ปแบบใด ภำยใต้ขอ้ กำหนดฉบับนี้ หรื อบทบัญญัติที่ระบุในคำสัง่ ซื้อ
15.5 ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรกำหนดมูลค่ำคำสั่งซื้ อและ/หรื อขีดจำกัดทำงธุ รกรรม (ทั้งขีดจำกัดขั้นต่ำสุ ดหรื อขั้นสู งสุ ด) แก่ลูกค้ำหรื อ
ผูข้ ำยบำงรำยหรื อทุกรำย ที่ เกี่ ยวข้องกับมูลค่ำของธุ รกรรมใดๆ มูลค่ำสะสมของธุ รกรรมทุกรำยกำรระหว่ำงช่ วงระยะเวลำหนึ่ ง หรื อจำนวน
ธุรกรรมต่อวันหรื อต่อช่วงระยะเวลำอื่นๆ ลำซำด้ำจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบตำมกฎหมำยแก่ผขู ้ ำย:
ก. หำกลำซำด้ำไม่ดำเนินกำรจัดกำรคำสัง่ ซื้อหรื อธุรกรรมที่อำจเกินกว่ำขีดจำกัดที่ลำซำด้ำกำหนด หรื อ
ข. หำกลำซำด้ำอนุ ญำตให้ลูกค้ำถอนเงิ นจำกธุรกรรมเนื่ องจำกแพลตฟอร์ มหรื อสิ นค้ำไม่สำมำรถใช้กำรได้ในช่ วงเวลำที่มีกำรเริ่ มต้นทำ
ธุรกรรม
จ. ผูข้ ำยจะต้องรั บผิดชอบภำษี ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนี ยม และค่ำเรี ยกเก็บอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งเกิ ดขึ้นหรื อเกี่ ยวข้องกับกำรชำระเงิน
ดังกล่ำว ผูข้ ำยสัญญำต่อลำซำด้ำว่ำจะจ่ำยภำษี ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนี ยม และค่ำเรี ยกเก็บอื่นๆ ดังกล่ำวทั้งหมดอย่ำงตรงต่อเวลำ ในขอบเขต
ที่กำหนดโดยกฎหมำยที่ใช้บงั คับ ลำซำด้ำจะได้รับสิ ทธิ์ ในกำรระงับภำษีใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับกำรชำระเงิน ในกรณี ที่ลำซำด้ำถูก
กำหนดให้รับผิดชอบต่อภำษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรชำระเงิน ผูข้ ำยจะต้องชดใช้ควำมรับผิดชอบทำงด้ำนภำษีดงั กล่ำวแก่ลำซำด้ำไม่ว่ำจะ
มีกำรประเมินควำมรับผิดชอบทำงด้ำนภำษีดงั กล่ำวเมื่อใดก็ตำม

16. ค่าธรรมเนียมการผิดนัด
16.1 หำกผูข้ ำยยกเลิ กหรื อปฏิเสธกำรดำเนิ นกำรตำมคำสั่งซื้ อ หรื อไม่ปฏิ บตั ิตำมบทที่ 10.6 หรื อบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่ ง
นำไปสู่ กำรยกเลิ กคำสั่งซื้ อ (ไม่ว่ำจะโดยผูข้ ำยหรื อโดยลำซำด้ำ) และค่ำธรรมเนี ยมเพิ่มเติ มที่ระบุไว้ในเงื่ อนไขพิเศษ ซึ่ งสอดคล้องกับกำร
ดำเนินกำรที่ลำซำด้ำมอบให้และจะมอบให้แก่ผขู ้ ำย ตำมคำสัง่ ซื้ อ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “ค่าธรรมเนียมการผิดนัด”)
16.2 ลำซำด้ำจะออกใบกำกับค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัด ภำษีมูลค่ำเพิ่มสุ ทธิ และภำษีและค่ำธรรมเนี ยมอื่นๆ ทั้งหมดที่บงั คับใช้ตำมกฎหมำย
ให้แ ก่ ผูข้ ำย หำกมี ใบก ำกับรำคำดังกล่ ำวจะถู ก ส่ งไปให้ แ ก่ ผูข้ ำยและจะมี ข ้อมู ล ดังต่ อไปนี้ : หมำยเลขและวัน ที่ ข องค ำสั่งซื้ อ สิ น ค้ำ และ
ค่ำธรรมเนียมกำรดำเนินกำรโดยละเอียด
16.3 กำรชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่ำธรรมเนียมกำรผิดนัด จะต้องกระทำโดยกำรหักเงินจำกยอดที่ลำซำด้ำได้รับจำกลูกค้ำในกำรทำธุรกรรม เว้น
แต่จะมีกำรตกลงกันเป็ นอื่นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

17. องค์กรและความเป็ นอิสระของผู้ขาย
17.1 ลำซำด้ำจะไม่ถือว่ำเป็ นคู่สญ
ั ญำของธุ รกรรมใดๆ ระหว่ำงลูกค้ำและผูข้ ำย และด้วยเหตุน้ ี ผูข้ ำยจึงกำหนดให้ลำซำด้ำ (และบริ ษทั ในเครื อ
ตัวแทน และพนักงำนของบริ ษทั ) เป็ นอิสระจำกกำรร้องเรี ยน (ดังที่ระบุในบทที่17.4 ด้ำนล่ำงนี้ ) ข้อเรี ยกร้อง
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หรื อควำมเสี ยหำย (ทั้งที่เกิดขึ้นจริ งและที่เป็ นผลสื บเนื่ อง) ในลักษณะและประเภทใดๆ ทั้งแบบที่เป็ นที่รับทรำบและไม่เป็ นที่รับทรำบ ต้องสงสัย
หรื อไม่ตอ้ งสงสัย เปิ ดเผยหรื อเป็ นควำมลับ อันเกิดขึ้นจำกหรื อในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่ำว
17.2 ผูข้ ำยและลำซำด้ำเป็ นผูท้ ำสัญญำอิสระ และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงของผูข้ ำยที่จะก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ในลักษณะห้ำงหุ ้นส่ วน กิ จกำร
ร่ วมค้ำ บริ ษทั ตัวแทน แฟรนไชส์ หรื อตัวแทนจำหน่ ำยระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย คู่สัญญำได้รับทรำบร่ วมกันว่ำข้อตกลงของผูข้ ำยจะไม่
ก่อให้เกิดกำรจัดตั้งควำมสัมพันธ์โดยตรงในกำรว่ำจ้ำงระหว่ำงลำซำด้ำและบุคคลที่กระทำกำรดำเนิ นกำรให้แก่ผขู ้ ำย ผูข้ ำยจะไม่มีอำนำจใดๆ ใน
กำรทำหรื อยอมรับข้อเสนอหรื อกำรดำเนินกำรแทนใดๆ ในนำมของลำซำด้ำ
17.3 ผูข้ ำยจะไม่ทำสัญญำรับช่ วงสิ ทธิ์ หรื อข้อผูกมัดของตนภำยใต้ขอ้ กำหนดฉบับนี้ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
ล่วงหน้ำจำกลำซำด้ำ
17.4 ผูข้ ำยจะปลดเปลื้ องลำซำด้ำจำกพันธะ และยินยอมที่ จะชดใช้ค่ำเสี ยหำย ปกป้ อง และรั บชดใช้แก่ ลำซำด้ำ (และเจ้ำหน้ำที่ ผูบ้ ริ หำร
พนักงำน และตัวแทนต่ำงๆ) ต่อกำรร้องเรี ยน กำรสู ญหำย ควำมเสี ยหำย กำรชำระหนี้ ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำปรับในทำงแพ่ง กำรลงโทษ หรื อควำม
รับผิดชอบตำมกฎหมำยอื่นๆ (รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมทนำยควำม โดยไม่มีขีดจำกัด) (แต่ละรำยกำรเรี ยกว่ำ “การร้ องเรียน”) อันเกิดขึ้นจำกหรื อ
เกี่ยวข้องกับ:
ก. กำรที่ผขู้ ำย และ/หรื อพนักงำน หรื อผูท้ ำสัญญำทำกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อผูกมัดใดๆ ในข้อตกลงของผูข้ ำยหรื อข้อตกลง
ของลูกค้ำ ซึ่ งเกิดขึ้นจริ งหรื อเป็ นกำรกล่ำวหำ
ข. ช่องทำงกำรขำยสิ นค้ำใดๆ ที่เป็ นของหรื อดำเนิ นกำรโดยผูข้ ำย (รวมถึงข้อเสนอ กำรขำย กำรบรรลุผล กำรคืนเงิน กำรคืนสิ นค้ำ หรื อกำร
ปรับปรุ งรำยกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) เนื้ อหำของผูข้ ำย กำรละเมิดสิ ทธิ์ ด้ำนทรัพย์สินทำงปั ญญำที่กล่ำวหำใดๆ ด้วยกำรกระทำที่ได้กล่ำวมำ
และกำรบำดเจ็บของบุคคล กำรเสี ยชีวิต หรื อควำมเสี ยหำยทำงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องใดๆ ในที่น้ ี
ค. ภำษีของผูข้ ำย หรื อ
ง. ผูใ้ ห้บริ กำร ไม่วำ่ รำยเดียวหรื อหลำยรำย ดำเนิ นกำรทำงกฎหมำยกับลำซำด้ำ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกิดจำกหรื อเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผูข้ ำย
17.5 ไม่มีสิ่งใดที่ระบุไว้ ณ ที่น้ ี ที่จะบังคับให้ลำซำด้ำหรื อผูข้ ำยมีส่วนเกี่ ยวข้องในกำรกระทำหรื อกำรละเว้นที่จะกระทำใดๆ ซึ่ งอำจต้องห้ำม
หรื อมีโทษภำยใต้กฎหมำยหรื อข้อบังคับของประเทศไทยหรื อประเทศอื่นๆ โดยไม่คำนึ งถึงบทบัญญัติอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ที่ขดั แย้งกัน
17.6 หำกเมื่อใดก็ตำม ลำซำด้ำได้ตดั สิ นใจอย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรร้ องเรี ยนใดๆ ที่ได้รับกำรชดใช้แล้วอำจส่ งผลกระทบในทำงตรงกันข้ำมต่ อ
ลำซำด้ำ ลำซำด้ำอำจเข้ำทำกำรแก้ต่ำงโดยผูข้ ำยต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ผูข้ ำยไม่สำมำรถทำกำรอนุ ญำตให้มีกำรเข้ำสู่ กระบวนกำรตัดสิ น
คดี หรื อกำรจัดกำรข้อร้ องเรี ยนใดๆ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมล่ วงหน้ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรจำกลำซำด้ำ ซึ่ งควำมยินยอมดังกล่ ำวไม่
สำมำรถระงับได้อย่ำงไม่สมเหตุสมผล
17.7 ข้อก ำหนดฉบับนี้ จะไม่ ก่อให้เกิ ดควำมสัมพันธ์ เฉพำะตัวใดๆ ระหว่ำงลำซำด้ำและผูข้ ำย ไม่มี สิ่ งใดที่ แ สดงหรื ออนุ มำนได้จำกใน
ข้อกำหนดฉบับนี้ ที่มีควำมมุ่งหมำยหรื อตีควำมได้ว่ำเป็ นกำรมอบสิ ทธิ์ ทำงกฎหมำย กำรเยียวยำ หรื อกำรร้ องเรี ยนใดๆ ภำยใต้หรื อเกี่ ยวข้องกับ
ข้อกำหนดฉบับนี้ แก่บุคคลอื่นใดนอกเหนื อจำกคู่สัญญำในที่ น้ ี ข้อกำหนดฉบับนี้ และกำรดำเนิ นกำรแทน กำรรั บประกัน ข้อตกลงร่ วมกัน
เงื่อนไข และบทบัญญัติต่ำงๆ ในที่น้ ีมีเจตนำที่จะใช้เป็ นและเพื่อผลประโยชน์พิเศษของลำซำด้ำและผูข้ ำยโดยเฉพำะเท่ำนั้น
17.8 ระหว่ำงผูข้ ำยและลำซำด้ำ ผูข้ ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อข้อผูกมัดทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับกำรใช้บริ กำรบุคคลที่สำม หรื อ
ฟี เจอร์ที่ผขู้ ำยอนุญำตให้ลำซำด้ำใช้งำนในนำมของผูข้ ำย ซึ่ งรวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องใดๆ
ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรแต่งตั้งตัวแทนหรื อทำสัญญำรับช่วงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ใดๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมข้อผูกมัดของ
บริ ษทั ภำยใต้ขอ้ ตกลงของผูข้ ำย และขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรใช้งำนผูใ้ ห้บริ กำร ผูท้ ำสัญญำรับช่วง และ/หรื อตัวแทนใดๆ ตำมข้อกำหนดดังกล่ำวที่
ลำซำด้ำเห็นว่ำเหมำะสม

18. การยุติและการเพิกถอน
18.1 ลำซำด้ำมีสิทธิ์ ในกำรยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำยและข้อกำหนดฉบับนี้ แต่ฝ่ำยเดียวโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้ :
ก. กำรที่ผขู้ ำยฝ่ ำฝื นข้อผูกมัดหรื อกำรรับประกันใดๆ ภำยใต้ขอ้ ตกลงของผูข้ ำย และกำรที่ไม่สำมำรถทำกำรแก้ไขได้ภำยในเจ็ด (7) วันนับจำก
ที่ได้รับกำรแจ้งเตือนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกลำซำด้ำถึงกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำว
ข. กำรที่ผขู้ ำยมีมติในกำรเลิกกิจกำร หรื อศำลผูม้ ีอำนำจตัดสิ นคดีสงั่ ให้ผขู ้ ำยยกเลิกหรื อเลิกหรื อสลำยกิจกำร
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ค. กำรกำหนดระเบียบกำรบริ หำรที่เกี่ ยวข้องกับผูข้ ำย หรื อกำรแต่งตั้งผูร้ ับ หรื อกำรขัดขวำงกำรครอบครองหรื อกำรขำยทรัพย์สินใดๆ ของ
ผูข้ ำย
ง. กำรที่ผขู้ ำยเตรี ยมกำรหรื อทำข้อตกลงกับเจ้ำหนี้ ของตนโดยทัว่ ไป หรื อทำกำรขอศำลผูม้ ีอำนำจตัดสิ นคดีให้มอบควำมคุม้ ครองจำกเจ้ำหนี้
ของตน
จ. กำรที่ผขู้ ำยยุติหรื อขู่ที่จะยุติกำรทำธุรกิจ
ฉ. ลำซำด้ำจะมีสิทธิ์ ในกำรยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำยและข้อกำหนดฉบับนี้ แต่เพียงฝ่ ำยเดี ยวโดยไม่มีสำเหตุ ตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำแต่เพียงผู ้
เดียว ภำยใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจำกวันที่ลำซำด้ำแจ้งเตือนถึงกำรยุติดงั กล่ำวอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยไม่คำนึ งถึงสิ่ งที่ได้กล่ำวมำแล้ว
18.2 ผูข้ ำยมีสิทธิ์ในกำรยุติหรื อกำหนดข้อตกลงของผูข้ ำยแต่เพียงฝ่ ำยเดียว ภำยใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้ :
ก. กำรที่ลำซำด้ำเลื่อนเวลำกำรชำระเงินให้นำนกว่ำ 30 (สำมสิ บ) วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตำมข้อกำหนดฉบับนี้
ข. กำรที่ลำซำด้ำเลื่อนเวลำกำรคืนสิ นค้ำให้นำนกว่ำ 60 (หกสิ บ) วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตำมข้อกำหนดฉบับนี้
ค. กำรกำหนดระเบียบกำรบริ หำรที่เกี่ยวข้องกับลำซำด้ำหรื อกำรแต่งตั้งผูร้ ับทรัพย์สินของลำซำด้ำ
ง. กำรที่ลำซำด้ำเตรี ยมกำรหรื อทำข้อตกลงกับเจ้ำหนี้ ของตนโดยทัว่ ไปหรื อทำกำรขอศำลผูม้ ี อำนำจตัดสิ นคดี ให้มอบควำมคุม้ ครองจำก
เจ้ำหนี้ของตน
จ. กำรที่ลำซำด้ำยุติหรื อขู่ที่จะยุติกำรทำธุรกิจ
ฉ. ผูข้ ำยจะมีสิทธิ์ ในกำรยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำยและข้อกำหนดฉบับนี้ แต่เพียงฝ่ ำยเดี ยวโดยไม่มีสำเหตุ ตำมดุลยพินิจของผูข้ ำยแต่เพียงผูเ้ ดี ยว
ภำยใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจำกวันที่ผขู ้ ำยแจ้งเตือนถึงกำรยุติดงั กล่ำวอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยไม่คำนึ งถึงสิ่ งที่ได้กล่ำวมำแล้ว
18.3 ก่อนยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำย ผูข้ ำยจะต้องแจ้งให้ลำซำด้ำรับทรำบถึ งข้อตกลงที่สิ้นสุ ดทั้งหมดซึ่ งได้กระทำร่ วมกับลูกค้ำ ซึ่ งจำเป็ นต้องมี
กำรดำเนิ นกำร เพื่อมิให้เกิดควำมสงสัย ผูข้ ำยจะยังคงมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรคำสั่งซื้ อที่คำ้ งอยูต่ ำมรู ปแบบกำรดำเนิ นกำรเฉพำะที่
ได้ตกลงกับลำซำด้ำ หำกผูข้ ำยไม่สำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ลำซำด้ำสำมำรถยกเลิกคำสั่งซื้ อและอำจเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกิ จกรรมที่ใช้กบั
คำสัง่ ซื้ อดังกล่ำว รวมถึงค่ำปรับแก่ผขู้ ำยตำมบทที่ 16.1 ซึ่ งจะหักออกจำกกำรชำระเงินที่ลำซำด้ำจะชำระให้แก่ผขู ้ ำย

19. สิทธิ์ในเชิงอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
19.1 ผูข้ ำยเป็ นตัวแทนและรั บรองต่อลำซำด้ำว่ำผูข้ ำยเป็ นเจ้ำของหรื อมี สิทธิ์ ตำมกฎหมำยเกี่ ยวกับสิ ทธิ บตั ร ลิ ขสิ ทธิ์ ควำมลับทำงกำรค้ำ
เครื่ องหมำยกำรค้ำ ชื่ อทำงกำรค้ำ หรื อสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทำงปั ญญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำและเนื้ อหำ และไม่ตระหนักถึงกำรร้ องเรี ยนใดๆ ที่
บุคคลที่สำมทำขึ้นอันเกี่ ยวกับกำรละเมิ ดสิ ทธิ บตั ร ลิ ขสิ ทธิ์ ควำมลับทำงกำรค้ำ เครื่ องหมำยกำรค้ำ ชื่ อทำงกำรค้ำ หรื อสิ ทธิ์ ในทรั พย์สินทำง
ปั ญญำอื่นๆ ที่เป็ นที่กล่ำวหำหรื อที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ หรื อกำรร้ องเรี ยน คำสั่ง หรื อกำรกระทำอื่นๆ ที่เกิ ดจำกเนื้ อหำ กำรโฆษณำ กำรตีพิมพ์ กำร
ส่ งเสริ มกำรขำย กำรผลิ ต กำรขำย กำรกระจำยสิ นค้ำ หรื อกำรใช้สิน ค้ำ และจะไม่ล ะเมิ ดสิ ทธิ์ ข้ำงต้นไม่ ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้อมด้วยกำร
ดำเนินกำรแทนนี้
19.2 ผูข้ ำยตกลงที่จะปล่ อยเป็ นอิสระ แก้ต่ำง ปกป้ อง ชดใช้ค่ำเสี ยหำย และยกเว้นควำมรั บผิดให้แก่ ลำซำด้ำและบริ ษทั ในเครื อ (รวมถึ ง
ค่ำธรรมเนี ยมทนำยควำมและค่ำใช้จ่ำยในศำลในกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำย) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำปรั บ กำรลงโทษ กำรสู ญหำย ควำมเสี ยหำย และควำม
รับผิดชอบตำมกฎหมำยใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรละเมิดสิ ทธิ บตั ร ลิ ขสิ ทธิ์ ควำมลับทำงกำรค้ำ เครื่ องหมำยกำรค้ำ ชื่ อทำงกำรค้ำ
หรื อสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นๆ ที่เป็ นที่กล่ำวหำหรื อที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ หรื อกำรร้องเรี ยน คำสัง่ หรื อกำรกระทำอื่นๆ ที่เกิดจำกเนื้ อหำ กำร
โฆษณำ กำรตีพิมพ์ กำรส่ งเสริ มกำรขำย กำรผลิต กำรขำย กำรกระจำยสิ นค้ำ หรื อกำรใช้สินค้ำ
19.3 ผูข้ ำยไม่มีสิทธิ์ในกำรใช้งำนทรัพย์สินทำงปั ญญำใดๆ ที่เป็ นของลำซำด้ำโดยไม่ได้รับกำรอนุมตั ิล่วงหน้ำจำกลำซำด้ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร

20. การรักษาความลับ
20.1 สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ “ข้ อมูลความลับ” หมำยถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูลใดๆ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของลำซำด้ำ
บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ที่ถูกรวมเข้ำด้วยกัน และไม่เป็ นที่รู้จกั แก่สำธำรณะโดยทัว่ ไป ไม่ว่ำจะอยูใ่ นรู ปแบบที่จบั ต้องได้หรื อจับ
ต้องไม่ได้ ไม่วำ่ เมื่อใดและไม่วำ่ จะเปิ ดเผยในลักษณะใด ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
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ก. กลยุทธ์กำรตลำด แผนกำร ข้อมูลทำงกำรเงิน หรื อกำรวำงโครงกำร กำรทำงำน กำรประเมิ นกำรขำย และแผนกำรธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องกับ
กิจกรรมธุรกิจในอดีต ปั จจุบนั และอนำคตของคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวใดๆ
ข. ผลกำรปฏิบตั ิงำนในอดีตและปั จจุบนั รวมถึงคำสัง่ ซื้อและปริ มำณใดๆ
ค. แผนกำรและกลยุทธ์เพื่อกำรขยำยขนำดใดๆ
ง. ผลิตภัณฑ์หรื อกิจกรรม และรำยชื่อลูกค้ำหรื อผูจ้ ดั หำสิ นค้ำใดๆ
จ. ข้อมูล กำรคิดค้น กำรออกแบบ ขั้นตอน กระบวนกำร สู ตร กำรพัฒนำ เทคโนโลยี หรื อวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ หรื อทำงเทคนิ คใดๆ
ฉ. แนวคิด รำยงำน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ควำมรู ้ และทักษะ งำนที่กำลังดำเนิ นอยู่ กำรออกแบบ เครื่ องมือกำรพัฒนำ ข้อมูลจำเพำะ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รหัสต้นฉบับ รหัสจุดหมำย กำรคิดค้นต่ำงๆ ข้อมูลและควำมลับทำงกำรค้ำใดๆ และ
ช. ข้อมูลอื่นใดที่ควรถือว่ำเป็ นข้อมูลควำมลับของฝ่ ำยที่เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูล ข้อมูลควำมลับไม่จำเป็ นต้องเป็ นสิ่ งแปลกใหม่ เป็ นเอกลักษณ์
ต้องสำมำรถจดทะเบียนหรื อลิขสิ ทธิ์ได้ หรื อประกอบด้วยควำมลับทำงกำรค้ำ ถึงจะสำมำรถได้ถูกระบุวำ่ เป็ นข้อมูลควำมลับได้
20.2 ผูข้ ำยจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่ วงหน้ำจำกลำซำด้ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ผูข้ ำยสำมำรถใช้
ข้อมูลควำมลับเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ิตำมข้อตกลงของผูข้ ำย และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ผูข้ ำย สำมำรถเปิ ดเผยข้อมูลควำมลับเพื่อ
สำเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่คำนึงถึงสิ่ งที่ได้กล่ำวมำแล้ว:
ก. เพื่อปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติที่จำเป็ นของกฎหมำยที่ใช้บงั คับ หรื อกฎของขอบเขตอำนำจศำลที่ระบุ
ข. ข้อมูลดังกล่ ำวมี กำรเปิ ดเผยอย่ำงเหมำะสมแก่ที่ปรึ กษำผูเ้ ชี่ ยวชำญ ผูส้ อบบัญชี หรื อนำยธนำคำรของผูข้ ำย ต่อเมื่อผูร้ ั บยินยอมที่ จะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลแต่แรก
ค. ข้อมูลอยูใ่ นโดเมนสำธำรณะ ยกเว้นจะเป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อกำหนดในวรรคนี้
ง. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรชี้ขำดหรื อกำรดำเนิ นกำรทำงกฎหมำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกข้อตกลงของผูข้ ำย และ
จ. ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผมู้ ีอำนำจของรัฐใดๆ ตำมคำร้องขอของเจ้ำหน้ำที่
20.3 สิ ทธิ์และข้อผูกมัดของผูข้ ำยภำยใต้บทที่ 20 นี้ จะยังคงอยูแ่ ม้จะมีกำรยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำยก็ตำม
20.4 กำรส่งคืนข้อมูลควำมลับ:
ก. ผูข้ ำยจะต้องคืนและจัดส่ งวัสดุที่จบั ต้องได้ท้ งั หมดซึ่ งมีขอ้ มูลควำมลับที่มอบให้ด้ำนล่ำงนี้ และบันทึกกำรประชุ ม ข้อควำม สรุ ป บันทึก
ควำมจำ ภำพวำด คู่มือ บันทึก ข้อควำมคัดลอก หรื อข้อมูลที่แยกออกมำซึ่ งเกิ ดขึ้น และเอกสำรและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดกลับให้แก่ลำซำด้ำ
(ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “บันทึก”) (และสำเนำทั้งหมดของสิ่ งอื่นใดที่ได้กล่ำวไว้ก่อนหน้ำนี้ รวมถึ งสำเนำที่ถูกแปลงเป็ นสื่ อคอมพิวเตอร์ ใน
รู ปแบบของภำพ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อไฟล์ประมวลผลข้อควำม ทั้งด้วยมือ หรื อด้วยกำรจับภำพ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “สำเนำ”) โดยมี
พื้นฐำนจำกหรื อรวมถึงข้อมูลควำมลับใดๆ ในรู ปแบบกำรเก็บรักษำหรื อกำรได้มำซึ่ งข้อมูลใดๆ ก็ตำม ในตอนต้นของ:
(1) กำรยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำย);
(2) ในเวลำที่ลำซำด้ำร้องขอ
กำรส่งคืนเอกสำรดังกล่ำวจะต้องกระทำภำยใน 24 ชัว่ โมงหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำ้ งถึงข้ำงต้น
ข. อย่ำงไรก็ตำม ผูข้ ำยสำมำรถเก็บเอกสำรดังกล่ำวของลำซำด้ำไว้ได้ตำมที่จำเป็ นในกำรทำให้ผขู ้ ำยสำมำรถปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรเก็บรักษำ
เอกสำรได้ หรื อผูข้ ำยสำมำรถทำลำยข้อมูลควำมลับที่แสดงออกอย่ำงเป็ นรู ปธรรมที่กล่ำวไว้ก่อนหน้ำใดๆ (หรื อในกรณี ของบันทึก แล้วแต่
ผูข้ ำยจะเลือก) โดยได้รับควำมยินยอมอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกลำซำด้ำ (หรื อกำรลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สำมำรถกูค้ ืนได้) และ
ยืนยันกำรทำลำยดังกล่ำวอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยเจ้ำหน้ำที่ของผูข้ ำยที่ควบคุมกำรทำลำย
20.5 ไม่มีกำรรับประกันจำกคู่สัญญำฝ่ ำยใดภำยใต้ขอ้ กำหนดฉบับนี้ ผูข้ ำยเข้ำใจว่ำไม่มีกำรดำเนิ นกำรแทนหรื อกำรรับประกันใดๆ ต่อควำม
ถูกต้องหรื อควำมสมบูรณ์ของข้อมูลควำมลับที่ลำซำด้ำทำขึ้น

21. เหตุสุดวิสัย
21.1 ลำซำด้ำจะไม่รับผิดชอบตำมกฎหมำยใดๆ ต่อผูข้ ำยหรื อถื อว่ำละเมิดข้อตกลงของผูข้ ำยด้วยสำเหตุจำกควำมล่ำช้ำหรื อควำมล้มเหลวใน
กำรปฏิบตั ิตำมข้อผูกมัดใดๆ ของลำซำด้ำ หำกกำรล่ำช้ำหรื อควำมล้มเหลวดังกล่ำวเกิ ดขึ้นจำกเหตุกำรณ์หรื อสำเหตุที่อยูน่ อกเหนื อกำรควบคุม
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อันสมเหตุสมผลของลำซำด้ำ (แต่ละเหตุกำรณ์ของ “เหตุสุดวิสัย”) โดยไม่มีควำมลำเอียงต่อกฎเกณฑ์ทวั่ ไปที่กล่ำวถึงก่อนหน้ำนี้ ข้อต่อไปนี้ จะ
ถือว่ำเป็ นเหตุกำรณ์เหตุสุดวิสยั :
ก. ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ กำรระเบิด น้ ำท่วม พำยุ อัคคีภยั หรื ออุบตั ิเหตุ
ข. สงครำม หรื อคำขู่ในกำรก่อสงครำม กำรก่อวินำศกรรม กำรจลำจล กำรก่อควำมไม่สงบ หรื อกำรเรี ยกร้ องของประชำชน กำรก่อกำรร้ ำย
หรื อสถำนกำรณ์ที่ไม่สงบ
ค. กำรกระทำ ข้อจำกัด กฎเกณฑ์ กฎระเบี ยบของบริ ษทั ข้อห้ำม หรื อมำตรกำรใดๆ ในส่ วนของอำนำจรั ฐ อำนำจรั ฐสภำ หรื ออำนำจใน
ท้องถิ่น
ง. กฎเกณฑ์กำรนำเข้ำหรื อกำรส่งออก หรื อกำรสัง่ ห้ำมเข้ำออกท่ำเรื อ
จ. กำรหยุดชะงักของกำรจรำจร กำรหยุดงำนประท้วง กำรปิ ดล็อกประตู หรื อกำรกระทำที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องอุตสำหกรรม หรื อควำมขัดแย้ง
ทำงกำรค้ำอื่นๆ (ไม่วำ่ จะเกี่ยวข้องกับพนักงำนของลำซำด้ำหรื อของบุคคลที่สำมก็ตำม)
ฉ. กำรแพร่ ระบำดซึ่ งมีควำมเกี่ยวโยงกับเรื่ องสุ ขภำพที่ประกำศโดยองค์กำรอนำมัยโลก
ช. กำรหยุดชะงักของกำรผลิตหรื อกำรทำงำน ควำมยำกลำบำกในกำรได้มำซึ่ งวัตถุดิบ แรงงำน เชื้ อเพลิง อะไหล่หรื อเครื่ องจักร และ
ซ. กำรไม่มีกระแสไฟฟ้ำใช้หรื อกำรหยุดทำงำนของเครื่ องจักร
21.2 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ที่ระบุในบทที่ 21.1 ลำซำด้ำสำมำรถหยุดกำรส่ งสิ นค้ำหรื อกำรปฏิ บตั ิตำมข้อผูกมัดของตนบำงส่ วนหรื อทั้งหมด
แล้วแต่จะเลือก ขณะที่เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวยังดำเนิ นต่อไป หำกเหตุกำรณ์ใดๆ ในบทที่ 21.1 ดำเนินต่อไปเป็ นระยะเวลำที่เกินกว่ำ
1 เดือน ลำซำด้ำจะยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำยโดยทันทีตำมที่ได้แจ้งเตือนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ผขู ้ ำย

22. อื่นๆ
22.1 กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ หรื อสัญญำลูกค้ำใดๆ ผูข้ ำยจะต้องปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย สนธิ สัญญำ
พระรำชบัญญัติ ประมวลกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับทั้งหมดอย่ำงเคร่ งครัด และโดยเฉพำะในด้ำนกำรปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล กำรนำเข้ำ
และส่ งออก และกฎหมำย พระรำชบัญญัติ ประมวลกฎหมำยและกฎเกณฑ์ดำ้ นสุ ขภำพ ควำมปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมของเขตอำนำจศำลใดๆ
(ไม่ว่ำจะระหว่ำงประเทศ ในประเทศ ภูมิภำค รัฐ จังหวัด เมือง หรื อท้องถิ่ นก็ตำม) ที่อำจมีกำรปฏิ บตั ิตำมข้อตกลงฉบับนี้ ผูข้ ำยจะมอบเอกสำร
รับรองกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมที่กฎหมำย พระรำชบัญญัติ ประมวลกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของสหพันธรัฐ รัฐ หรื อท้องถิ่น
กำหนด ตำมคำร้องขออย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรของลำซำด้ำ เพื่อมิให้เกิดควำมสงสัย ผูข้ ำยจะใช้งำนและ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ได้รับ
จำกลำซำด้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิ บตั ิตำมข้อผูกมัดของตนภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ หรื อสัญญำของลูกค้ำเท่ำนั้น โดยต้องสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดภำยใต้กฎหมำยและกฎเกณฑ์กำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและอยูใ่ นลักษณะที่ยืนยันว่ำลำซำด้ำจะยังคงปฏิ บตั ิตำมข้อกำหนดภำยใต้
กฎหมำยและกฎเกณฑ์กำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่บงั คับใช้ได้
22.2 กำรทำให้เป็ นโมฆะหรื อกำรไม่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ หรื อในอนำคต จะไม่ส่งผลต่อ
ควำมมีเหตุผลหรื อควำมมีผลบังคับใช้ของเอกสำรทั้งหมด
22.3 ควำมล้มเหลวของคู่สัญญำในกำรใช้สิทธิ์ ของตนในกรณี ที่เกิ ดกำรละเมิดสัญญำโดยคู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ ง จะไม่ถือว่ำเป็ นกำรสละสิ ทธิ์
ของตนภำยใต้ขอ้ กำหนดฉบับนี้หรื อภำยใต้กฎหมำยที่ใช้บงั คับได้
22.4 ผูข้ ำยจะไม่ต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบตำมกฎหมำยต่อกำรไม่ส ำมำรถปฏิ บ ตั ิ ตำมข้อผูก มัดของตนภำยใต้ข ้อตกลงของผูข้ ำยทั้งหมดหรื อ
บำงส่วนซึ่งเกิดควำมล่ำช้ำหำกกำรล่ำช้ำดังกล่ำวเกิดขึ้นเนื่ องจำกเหตุสุดวิสัย ในกรณี ที่เหตุสุดวิสยั ขัดขวำงผูข้ ำยจำกกำรปฏิบตั ิตำมข้อผูกมัดของ
ตนเป็ นเวลำนำนกว่ำ 5 (ห้ำ) วันติดต่อกัน ลำซำด้ำจะได้รับสิ ทธิ์ในกำรยุติขอ้ ตกลงของผูข้ ำย
22.5 คำเอกพจน์ของคำศัพท์ต่ำงๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดฉบับนี้ จะรวมถึงคำพหู พจน์รวมถึงในทำงกลับกันด้วย เว้นแต่บริ บทจะกำหนดเป็ นอื่น
22.6 กำรอ้ำงอิงกฎหรื อบทบัญญัติของชำติ จังหวัด ท้องถิ่น หรื อต่ำงชำติใดๆ มีเจตนำในกำรรวมถึงบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ท้ งั หมดที่ออกตำม
บทบัญญัติดงั กล่ำว เว้นแต่บริ บทจะกำหนดเป็ นอื่น
22.7 ข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่สำมำรถแก้ไขได้ เว้นแต่แก้ไขด้วยเอกสำรที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึ่ งมีกำรลงนำมโดยตัวแทนของคู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำย
ที่ได้รับอนุญำตอย่ำงเหมำะสม
22.8 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบทที่ 17.4, 17.5, 17.6, 18.3, 19 และ 20 จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรยุติขอ้ กำหนดของผูข้ ำยด้วยสำเหตุใดๆ
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23. กฎหมายที่ใช้ บังคับและศาลที่มีอำนำจตัดสิ น
23.1 ข้อกำหนดฉบับนี้ อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยของประเทศไทย
23.2 ควำมขัดแย้ง กำรโต้เถียง หรื อกำรกล่ำวอ้ำงใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกหรื อเกี่ยวข้องกับสัญญำฉบับนี้ หรื อกำรละเมิด กำรยุติ หรื อควำมเป็ นโมฆะ
ของสิ่ งที่กล่ำวถึ งนั้น จะให้อนุ ญำโตตุลำกำรเป็ นผูท้ ำกำรตัด สิ นแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยว ตำมกฎสำหรั บอนุ ญำโตตุลำกำรของอนุ ญำโตตุลำกำรแห่ ง
หอกำรค้ำไทย (“ATCC”) คณะอนุญำโตตุลำกำรจะประกอบด้วยอนุ ญำโตตุลำกำรผูเ้ ดียวที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำน ATCC โดยกำรตัดสิ น
ดังกล่ำวจะกระทำในกรุ งเทพมหำนคร กำรตัดสิ นใดๆ จำกคณะอนุญำโตตุลำกำรถือเป็ นที่สิ้นสุ ดและมีผลผูกพันต่อคู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำย
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ภาคผนวก ข สาหรับสัญญกาหนดกรอบความตกลง
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขพิเศษ
กาหนดการ ก.
ค่าคอมมิชชัน
ผูข้ ำยสำมำรถหำข้อมูลเกี่ยวกับค่ำคอมมิชชันที่ลำซำด้ำบังคับใช้ได้ที่

https://lazadathpsc.zendesk.com/hc/en-

ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแก้ไขและปรับปรุ งข้อกำหนดต่ำงๆ ที่บงั คับใช้
กับค่ำคอมมิชชันตำมดุลยพินิจของลำซำด้ำแต่เพียงผูเ้ ดียว ลำซำด้ำจะชี้ แจงให้ทรำบถึงควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับค่ำคอมมิชชันที่กล่ำวถึง
ข้ำงต้นโดยแจ้งเตือนล่วงหน้ำเป็ นเวลำหนึ่ง (1) เดือน
ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินคงที่ 2% + ภำษีมูลค่ำเพิม่ จำกรำคำที่ลงรำยกำร (รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ แล้ว) จะมีผลบังคับใช้กบั สิ นค้ำแต่ละรำยกำรที่ผขู ้ ำย
ขำยได้
การบริการเพิม่ เติม
กำรบริ กำรเพิ่มเติมเหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรเห็นพ้องในข้อตกลงร่ วมกันอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมที่ระบุเงื่อนไขไว้ดงั นี้
1.
Shop in Shop (“SIS”)
2.
Search Engine Marketing (“SEM”)
3.
Social Media Activities (“SMA”)
us/articles/115001369268-Commission-Fee-on-Lazada

กาหนดการ ข.
1) ค่าธรรมเนียมการส่ งสินค้ า/โลจิสติกส์
ในกรณี ที่ผขู้ ำยใช้ประโยชน์จำกบุคคลที่สำมซึ่งผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์ที่ได้รับมอบหมำยโดยลำซำด้ำ ลำซำด้ำจะใช้ดุลยพินิจเพียงฝ่ ำยเดียวในกำร
พิจำรณำวิธีกำรขนส่งโดยคำนึ งถึง เวลำ และ รำคำกำรขนส่ งที่ดีที่เหมำะสมที่สุดให้แก่ผขู ้ ำยแต่ละท่ำนและให้ใช้ค่ำธรรมเนี ยมกำรส่ งสิ นค้ำ/โลจิ
สติกส์ที่เกิดขึ้นจำกบุคคลที่สำมซึ่งผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์ที่ได้รับมอบหมำย ตำมที่กำหนดไว้ดงั ที่
https://lazadathpsc.zendesk.com/hc/en-us/articles/115010602028-Shipping-Cost

2) การประกันภัยและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
กำรขนส่ งโลจิสติกส์โดยบุคคลที่สำมจะคุม้ ครองกำรส่ งสิ นค้ำทั้งหมดจำกกำรสู ญหำยหรื อควำมเสี ยหำยเป็ นมูลค่ำสู งสุ ด 2,000.00 บำท ในกรณี ที่
ผูข้ ำยยืน่ เอกสำรเรี ยกร้องขอเงินคืน ผูข้ ำยจะต้องมอบใบกำกับภำษีหรื อใบแจ้งรำคำเงินสดให้แก่ลำซำด้ำและ/หรื อบุคคลที่สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิ
สติกส์ ภำยใน 5 วันทำกำรหลังจำกที่ลำซำด้ำส่ งเอกสำรแจ้งเตือนกำรเรี ยกร้อง ผูข้ ำยสำมำรถรับประกันหี บห่ อสิ นค้ำแต่ละชิ้นจำกกำรสู ญหำยหรื อ
ควำมเสี ยหำยด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เท่ำกับ 0.5% ของมูลค่ำกำรส่ งสิ นค้ำที่แจ้ง หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม ผูข้ ำยจะต้องติดต่อตัวแทนของลำซำด้ำ
3) ขนาดตะกร้ าสินต้ าขั้นต่า และ ค่าบริการสินค้าขนาดใหญ่
ลำซำด้ำสงวนสิ ทธิ์ ในกำรบังคับใช้ขนำดตะกร้ ำสิ นค้ำขั้นต่ำ และ ค่ำบริ กำรสิ นค้ำขนำดใหญ่กบั ลูกค้ำที่ซ้ื อสิ นค้ำผ่ำนลำซำด้ำแพลตฟอร์ ม ในกรณี
ที่ขนำดตะกร้ำขั้นต่ำใช้บงั คับกับคำสั่งซื้ อของลูกค้ำ ลำซำด้ำจะจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมนี้ ให้แก่ผขู ้ ำยตำมสัดส่ วนทั้งหมดของผูข้ ำยในตระกร้ ำนั้น ใน
รอบกำรจ่ ำ ยเงิ น ถัด ไป รำยละเอี ย ดของค่ ำ ธรรมเนี ย มขนำดตะกร้ ำ สิ น ค้ำ ขั้น ต่ ำ และ ค่ ำ บริ ก ำรสิ น ค้ำ ขนำดใหญ่ ส ำมำรถตรวจสอบได้ที่
www.lazada.co.th
ข้ อกาหนดเพิม่ เติมสาหรับกาหนดการ ข.:
1.
ในกรณี ที่มีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ ผูข้ ำยมีสิทธิ์ที่จะทำกำรเรี ยกร้องอย่ำงเป็ นทำงกำรและร่ วมกับหลักฐำนที่ร้องขอ
และ/หรื อกำหนดต่อลำซำด้ำภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันที่ในใบแจ้งรำคำสิ นค้ำ เมื่อลำซำด้ำยอมรับหลักฐำนทั้งหมดที่ร้องขอและ/หรื อกำหนด
แล้ว ลำซำด้ำจะทำกำรแก้ปัญหำตำมแต่ละกรณี ซึ่ งจะถือเป็ นที่สิ้นสุดภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันที่ได้รับหลักฐำน หำกไม่สำมำรถยืน่ หลักฐำน
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ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันที่ในใบแจ้งรำคำสิ นค้ำได้ จะถือว่ำข้อพิพำทนั้นได้รับกำรตัดสิ นแล้ว หลักฐำนที่จะยืน่ ให้แก่ลำซำด้ำโดยพื้นฐำนแล้ว
มีดงั นี้ เว้นแต่ลำซำด้ำจะกำหนดเป็ นอื่น
ก. หลักฐำนกำรจัดส่ งสิ นค้ำ
ข. หลักฐำนกำรรับสิ นค้ำ
ค. รู ปภำพ (หำกเกิดควำมเสี ยหำยขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ งโดยบุคคลที่สำมผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์)
ง. หลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรี ยนและ/หรื อตำมที่ลำซำด้ำกำหนด
2.
ลำซำด้ำสงวนสิ ทธิ์ ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่ำธรรมเนี ยมกำรขนส่ งสิ นค้ำ / โลจิสติกส์ ภำยใต้กำหนดกำร ข. นี้ ด้วยดุลยพินิจของ
ลำซำด้ำเพียงฝ่ ำยเดียวโดยมีผลทันทีหลังจำกทำกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำเป็ นเวลำ 7 วัน
3.
ผูข้ ำยตระหนัก และ รับทรำบเป็ นอย่ำงดีแล้วว่ำ อัตรำต่ำงๆที่ปรำกฏในกำหนดกำร ข. นั้นเพื่อประโยชน์แห่ งกำรอ้ำงอิงเท่ำนั้น อัตรำจริ ง
ที่เรี ยกเก็บอำจแตกต่ำงไปตำมที่กำหนดโดย ใบเรี ยกเก็บ และ ใบแจ้งหนี้ ที่ออกโดยบุคคลที่สำมซึ่งผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์ที่ได้รับมอบหมำย
4.
กำรชำระเงินคืน และ/หรื อ เงินสมทบต่ำงๆที่ตอ้ งชำระให้แก่ผขู ้ ำยนั้น ลำซำด้ำจะคืนให้เป็ นรอบรำยเดือน
กาหนดการ ค.
ค่าธรรมเนียมการผิดนัด
1.
หำกผูข้ ำยยกเลิก ปฏิเสธ หรื อไม่สำมำรถกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งซื้ อ ซึ่ งขัดต่อบทบัญญัติใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ผูข้ ำยจะต้อง
ชำระค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัดที่ระบุในตำรำงที่ 1 – ค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัดและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัดจะเพิ่ม
มำกขึ้นในคำสัง่ ซื้อแต่ละรำยกำรตำมที่ระบุในตำรำงที่ 1
2.
ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำในกำรหักค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัดที่เกี่ยวข้องจำกยอดเงินในบัญชีของผูข้ ำย
และลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรระงับผูข้ ำยในแพลตฟอร์มของลำซำด้ำเป็ นกำรชัว่ ครำว ตำมระยะเวลำที่กำหนดหรื อไม่มีกำหนด เนื่ องมำจำกกำร
ผิดนัดของผูข้ ำย ลำซำด้ำจะอนุญำตผูข้ ำยบนแพลตฟอร์มอีกครั้งตำมข้อกำหนดที่แนบมำ ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว
3.
ค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัดยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
4.
ลำซำด้ำขอสงวนสิ ทธิ์ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว ในกำรอัพเดตค่ำธรรมเนี ยมกำรผิดนัด ซึ่งจะสำมำรถบังคับใช้โดยมีผล
ทันทีหลังจำกทำกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำเป็ นเวลำ 7 วัน
ตารางที่ 1: ค่าธรรมเนียมการผิดนัด
รายการที่ สาเหตุของการที่ผ้ ขู ายผิดนัด
1
กำรยกเลิกเนื่องจำกสิ นค้ำหมด/ ไม่
ดำเนินกำรคำสัง่ ซื้ อ
2.
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ/ปริ มำณไม่
ถูกต้อง
3.
อำยุของผลิตภัณฑ์
4.

ผลิตภัณฑ์ตอ้ งห้ำม

5.

กำรจัดหำ

คาอธิบาย
กำรยกเลิกของผูข้ ำยเกิดขึ้นจำกควำมไม่สำมำรถจัดกำรได้ หรื อ ควำมไม่มี
อยูจ่ ริ ง หรื อ ไม่สำมำรถชำระหนี้ ได้ของผูข้ ำย
ผลิตภัณฑ์ของผูข้ ำยที่ถูกส่ งไปไม่ตรงกับคุณสมบัติและ/หรื อปริ มำณที่ระบุ
ในคำสัง่ ซื้อและ/หรื อที่ระบุบนแพลตฟอร์ม
เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงของผูข้ ำยที่ลงรำยกำรสิ นค้ำที่มี
อำยุกำรใช้งำนน้อยกว่ำครึ่ งหนึ่ งของอำยุกำรใช้งำนจำกวันที่ผลิต
ผูข้ ำย โดยรู ้อยูแ่ ล้ว หรื อ โดยประมำทเลินเล่อ ขำยหรื อ พยำยำมขำย
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งห้ำมตำมที่กฎหมำย/กฎเกณฑ์ หรื อนโยบำยของลำซำด้ำระบุ
ไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งมีสญ
ั ลักษณ์ มอก. หรื อ ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผูข้ ำยจัดหำ หรื อ พยำยำมจัดหำแหล่งที่ขำยโดยผูข้ ำยอื่นของลำซำด้ำ โดย
ใช้บตั รกำนัล/ส่ วนลด หรื อ โปรโมชัน่ ที่มีอยูแ่ ละอื่นๆของลำซำด้ำ
เพื่อที่จะนำมำจำหน่ำยเอง

อัตราค่าปรับ
300 บำทต่อชิ้น
300 บำทต่อชิ้น
300 บำทต่อชิ้น
3,000 บำทต่อชิ้น

3,000 บำทต่อชิ้น
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รายการที่ สาเหตุของการที่ผ้ ขู ายผิดนัด
6.
กำรเพิ่มรำคำระหว่ำงช่วงที่จดั กำร
ส่งเสริ มกำรขำย
7.
8.

กำรซื้อสิ นค้ำของตัวเองที่ไม่ได้ลด
รำคำหรื อลดรำคำแล้ว
กำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกมัด

9.

กำรไม่สำมำรถรับสิ นค้ำได้

10.

กำรส่งคืน/กำรส่ งสิ นค้ำที่ลม้ เหลว
เนื่องจำกกำรไม่ยอมรับสิ นค้ำ

11.
12.

กำรบรรจุหีบห่อที่ไม่เป็ นไปตำม
ข้อกำหนด
กำรยกเลิกเนื่องจำกกำรลงรำคำผิด

13.

กำรฉ้อโกง

คาอธิบาย
ผูข้ ำยปรับรำคำของสิ นค้ำใดๆ ที่ลงรำยกำรไว้ซ่ ึ งอยูภ่ ำยใต้กำรตกลงซื้อ
ขำย/กำรส่ งเสริ มกำรขำยระหว่ำงช่วงเวลำที่มีแคมเปญส่ งเสริ มกำรขำยโดย
ไม่ได้รับควำมยินยอมอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกลำซำด้ำ
ผูข้ ำย โดยไม่สุจริ ต ซื้อสิ นค้ำของตัวเองที่ลงรำยกำรไว้บนแพลตฟอร์ ม
ภำยใต้รำคำปกติหรื อรำคำที่ลดแล้วซึ่งลำซำด้ำหรื อ ผูอ้ ื่นเป็ นผูส้ นับสนุน
ผูข้ ำยไม่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกมัดของตนภำยใต้สญ
ั ญำ (Ready to Ship) รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงกำรไม่มอบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่ งภำยในกรอบเวลำที่ตกลง
กันไว้
ผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมส่ งตำมที่ผใู้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์รำยงำนมำ หลักจำกที่มี
สถำนะแสดงว่ำ “พร้อมส่ง” ในศูนย์บริ กำรผูข้ ำย
ผูข้ ำยปฏิเสธที่จะรับสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืนหรื อสิ นค้ำที่ไม่ได้รับกำรจัดส่ ง

กำรบรรจุหีบห่ อที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่ระบุในข้อย่อยที่วำ่ ด้วยกำร
บรรจุหีบห่ อภำยใต้ประเภทสิ นค้ำ
กำรยกเลิกคำสัง่ ซื้ อเกิดขึ้นเนื่ องจำกรำคำที่ผขู ้ ำยระบุมีควำมผิดพลำดใน
ขณะที่ทำกำรสัง่ ซื้ อ
กำรกระทำใดๆ ที่ถือว่ำเป็ นกำรฉ้อโกงภำยใต้ดุลยพินิจของลำซำด้ำ

อัตราค่าปรับ
3,000 บำทต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง
3,000 บำทต่อชิ้น
300 บำทต่อชิ้น

300 บำทต่อกำรส่ ง
สิ นค้ำ
300 บำทต่อชิ้น รวม
มูลค่ำทั้งหมดของ
สิ นค้ำ ซึ่งได้
ดำเนินกำรคืนเงิน
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
300 บำทต่อชิ้น
1,000 บำทต่อชิ้นที่มี
กำรสัง่ ซื้ อ
อย่ำงน้อย 10,000
บำทต่อครั้ง และ
ยกเลิกสัญญำได้

กาหนดการ ง.
สินค้าส่ งคืนและการจัดส่ งที่ผดิ พลาด
ดังที่ได้ระบุในตำรำงต่อไปนี้ ลำซำด้ำจะบังคับใช้ขอ้ กำหนดทำงกำรค้ำต่อไปนี้ กบั สิ นค้ำส่งคืนและกำรยกเลิกสิ นค้ำ:
ประเภท

รายละเอียด

สิ นค้ำส่ งคืน ผลิตภัณฑ์บกพร่ อง
และกำรจัดส่ ง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปมีควำม
ที่ลม้ เหลว
แตกต่ำงจำกคำสั่งซื้อ
ชิ้นส่วนสูญหำย
กำรจัดส่ งที่ลม้ เหลว
ควำมสะดวกของลูกค้ำ

ค่ำธรรมเนียม
กำรชำระเงิน
เรี ยกเก็บเงิน

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมโลจิสติกส์ 1
การขาย
ไม่มี

ขำออก: ค่ำธรรมเนียมมำตรฐำน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

เรี ยกเก็บเงิน

ไม่มี



ขำออก: ค่ำธรรมเนี ยมมำตรฐำน

1

ในกรณีที่ผขู้ ายเลือกใช้บริ การบุคคลที่สามผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ของลาซาด้า ค่าธรรมเนี ยมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของลาซาด้าแต่เพียงผูเ้ ดียวโดยจะมีการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าหนึ่ง (1) เดือน
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เหตุผลอื่นๆ

กำรยกเลิก

ผลิตภัณฑ์หรื อหี บห่ อ
ผลิตภัณฑ์เสี ยหำย
ลูกค้ำยกเลิกสิ นค้ำก่อนส่ ง
สิ นค้ำหมดสต็อกหรื อเหตุผล
อื่นๆ ของ ผูข้ ำย
ระยะเวลำจัดกำรมำกกว่ำ 48
ชัว่ โมง

เรี ยกเก็บเงิน

ไม่มี



ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

ขำออก: ค่ำธรรมเนี ยมมำตรฐำน

ในกรณี ที่มีกำรส่ งคืนสิ นค้ำ ผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรดำเนิ นกำรมำตรฐำนของลำซำด้ำที่บงั คับใช้ดงั นี้ :
กรณี
ผล
กำรอุทธรณ์ต่อกำรตัดสิ นใจส่ งคืนสิ นค้ำของ ผูข้ ำยสำมำรถอุทธรณ์ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกได้รับสิ นค้ำ
ลำซำด้ำ
กำรเปลี่ยนหรื อกำรซ่อมสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืน
ไม่อนุญำตให้ทำกำรเปลี่ยนหรื อซ่อมสิ นค้ำ สำมำรถทำได้เพียงคืนเงินค่ำสิ นค้ำ
เท่ำนั้น
ขั้นตอนสำหรับกำรอุทธรณ์ของผูข้ ำยต่อกำร 1.
ผูข้ ำยจำเป็ นต้องทำกำรร้องทุกข์อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไปยัง
ตัดสิ นใจส่งคืนสิ นค้ำของลำซำด้ำ
ศูนย์บริ กำรพำร์ทเนอร์ ของลำซำด้ำภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกได้รับสิ นค้ำ
2.
ผูข้ ำยจำเป็ นต้องเก็บสิ นค้ำไว้แม้ว่ำศูนย์บริ กำรพำร์ทเนอร์ ของลำซำด้ำ
จะบอกกล่ำวเป็ นอย่ำงอื่นก็ตำม
3.
ลำซำด้ำจะทบทวนกำรร้องเรี ยนเพื่อส่ งคืนสิ นค้ำของลูกค้ำและสื่ อสำร
แก่ผขู ้ ำยให้ทรำบถึงกำรตัดสิ นใจขั้นสุดท้ำยของบริ ษทั โดยผูข้ ำยไม่สำมำรถทำ
กำรอุทธรณ์ครั้งที่สองได้
ควำมล้มเหลวของกำรส่ งสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืนแก่ 1.
ในกรณี ที่กำรจัดส่งสิ นค้ำล้มเหลว ลำซำด้ำจะพยำยำมส่ งสิ นค้ำอีกครั้ง
ผูข้ ำย
2.
ในกรณี ที่กำรจัดส่งสิ นค้ำล้มเหลวเป็ นครั้งที่สอง สิ นค้ำจะถูกส่ งไปกัก
ไว้ที่โกดังของลำซำด้ำ
3.
ผูข้ ำยมีเวลำ 30 วันตำมปฏิทินในกำรรับสิ นค้ำที่โกดังของลำซำด้ำ
หลังจำกครบ 30 วันแล้ว ลำซำด้ำจะกำจัดสิ นค้ำออกจำกโกดัง
ผูข้ ำยปฏิเสธสิ นค้ำที่ถูกส่งคืนขณะที่สินค้ำถูก 1.
ผูข้ ำยสำมำรถยืน่ อุทธรณ์ต่อกำรตัดสิ นใจส่ งคืนสิ นค้ำของลำซำด้ำ แต่
ส่งมำถึง
ไม่ได้รับอนุ ญำตให้ปฏิเสธสิ นค้ำที่ถูกส่งคืน
2.
ในกรณี ที่ผขู้ ำยปฏิเสธสิ นค้ำที่ถูกส่ งคืน ผูข้ ำยจะไม่ได้รับอนุ ญำตให้
ยืน่ อุทธรณ์ต่อกำรตัดสิ นใจส่ งคืนสิ นค้ำของลำซำด้ำอีกต่อไป
3.
ในกรณี ที่ผขู้ ำยปฏิเสธสิ นค้ำดังกล่ำว ลำซำด้ำจะกักสิ นค้ำไว้ที่โกดัง
เป็ นเวลำ 30 วัน ซึ่งหลังจำกระยะเวลำดังกล่ำว ลำซำด้ำจะกำจัดสิ นค้ำออกจำก
โกดัง
__________________________________________
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