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สัญญาก าหนดกรอบข้อตกลงมาร์เก็ตเพลส 

 
วนัท่ี ______________ ระหวา่ง 

(1) _______________________________________________________________________________________________ ซึง่เป็น
บคุคล/นิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายไทย โดยมีหมายเลขประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบคุคล/เลขประจ าตวัผู้
เสยีภาษีเลขที่ ____________________________ ซึง่มีที่อยูต่ามบตัรประชาชนเลขท่ี/ส านกังานท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขที่ 
_________________________________________________________________________________________________________
ซึง่ตอ่ไปในสญัญาเรียกวา่ “ผู้ขาย” 

(2) บริษัท แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย เลขทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ 0105558189273 มี
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 544, 546, 548 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม. 10150 ซึง่ตอ่ไปในสญัญาเรียกวา่ “แฮป
ปีฟ้าร์มเมอร์ส” 
 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกัน ดังต่อไปนี ้
1. ขอบเขตสนิค้า 

1.1. แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์และอารมณ์บนแพลตฟอร์ม 
1.2. ผู้ขายตกลงวา่จะต้องท าให้สนิค้าอยูใ่นสภาพดี แก้ไข เปลีย่นใหม ่ซอ่มแซมสนิค้าที่บกพร่องทัง้หมดให้แก่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สหรือลกู

ค้าแล้วแตก่รณี ตามที่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส, กฎหมายหรือสญัญานีก้ าหนด 
2. คา่บริการ/คา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จา่ย 

2.1. ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่คา่ภาษีขาย ภาษีสรรพสามิต ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจ และภาษีอื่น ๆ และคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ตามทีก่ฏหมายก าหนด 

2.2. คา่ธรรมเนียมการช าระเงิน (Payment fee) 
ผู้ขายตกลงจะช าระคา่ธรรมเนียมการช าระเงิน 5% บวกภาษีมลูคา่เพิม่ (ถ้าม)ี ของราคาทีก่ าหนด ส าหรับสนิค้าทกุชิน้ท่ีขายผา่น
แพลตฟอร์ม 

2.3. คา่ใช้จา่ยในการขนสง่ 
เกษตรกรและผู้ผลติ (ตอ่ไปเรียกวา่ ผู้ขาย) มีหน้าที่เก็บสต็อกสนิค้าเองและด าเนินการสง่ผา่นไปรษณีย์ไทย หรือผู้ฝห้บริการขนสง่
รายอื่น ตามแตต่กลงกนัไว้ 

3. การด าเนินการจดัสง่สนิค้า 
3.1. เมื่อได้รับข้อมลูค าสัง่ซือ้จากแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส ผู้ขายมีหน้าทีด่ าเนินการตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าทกุๆ ค าสัง่ ทัง้นีส้นิค้าจะต้องถกู

จดัสง่ภายในระยะเวลาด าเนินการจดัสง่สนิค้า 48 ชัว่โมง 
4. การบรรจหุีบหอ่สนิค้า 

4.1. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตอ่กระบวนการบรรจหุีบหอ่สนิค้า และจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักระบวนการนี ้
ผู้ขายตกลงด าเนินการบรรจหุีบหอ่สนิค้าตามข้อก าหนดของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส รวมถงึการติดฉลากจ่าหน้า สติก๊เกอร์ หรือวสัดอุื่น
ใดที่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สก าหนดหรือมอบให้ คา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการผลติหรือพิมพ์วสัดตุราผลติภณัฑ์ของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส 
ดงักลา่วเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย 

โปรดเซ็นก ากบัทกุหน้า 
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4.2. ผู้ขายมีหน้าที่รับประกันคุณภาพสินค้า รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในการบรรจุ ขนส่ง และการรับมอบให้กับลกูค้า 
ดงันัน้ ผู้ขายต้องมัน่ใจในวิธีการจัดส่งที่ยงัคงคุณภาพสินค้าไว้ได้ตามที่ระบุ  

4.3. ผู้ขายต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการบรรจ ุจา่หน้า และปิดผนกึกลอ่งบรรจสุนิค้าตามที่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สก าหนดเพื่อปอ้งกนั
ความผิดพลาดในการจดัสง่, ความเสยีหายจากการบรรจผิุดวธีิ หรือเหตอุื่นท่ีอาจท าให้เกิดการคืนสนิค้าจากลกูค้า 

5. การช าระเงิน 
5.1. แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จะสรุปยอดการขายและโอนเงินให้แก่ผู้ขายเป็นประจ าทกุเดือนหรือแล้วแตต่ามก าหนดของ แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส 
5.2. ผู้ขายมีหน้าที่แจ้งสถานะสนิค้าในกรณีสนิค้าหมดทนัที ให้กบั แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส เพื่อปอ้งกนัการรับค าสัง่ซือ้ที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ หากผู้ขายไมแ่จ้งและท าให้เกิดค าสัง่ซือ้ที่ต้องยกเลกิ ผู้ขายยินดชี าระคา่ปรับเป็นเงิน 100 บาท (ยงัไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่) 

5.3. การช าระเงินจากแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สไปยงัผู้ขายกระท าโดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารเทา่นัน้ ซึง่ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บโดยธนาคารทัง้หมด 

6. การตัง้ราคาสนิค้า 
6.1. ราคาจ าหนา่ยปลกีและการสนบัสนนุคา่ขนสง่ 

การตัง้ราคาสนิค้า ให้ก าหนดราคาสนิค้าขายปลกีที่ต้องการ โดยค าสัง่ซือ้ใดที่มมีลูคา่ตัง้แต ่500 บาทขึน้ไป ทางผู้ขายเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ขนสง่ หากค าสัง่ซือ้ใดมมีลูคา่ไมเ่กิน 500 บาท ทางผู้ขายจะได้รับเงินสนบัสนนุคา่สง่ จ านวน 30 บาท จาก แฮปปี ้
ฟาร์มเมอร์ส ข้อก าหนดนีอ้าจมกีารยกเว้นส าหรับผู้ขายที่มีรูปแบบการจดัสง่สนิค้าพิเศษ 

6.2. การให้ราคาทีด่ีที่สดุ 
แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส ก าหนดให้ราคาจ าหนา่ยสนิค้าจริงถกูกวา่ราคาที่ก าหนดมา 5 บาท ตอ่รายการ เพื่อสร้างความแตกตา่งให้แก่
แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส มาร์เก็ตเพลซ 

6.3. ผู้ขายยินดเีข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายที่ แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จดัขึน้ ซึง่อาจท าให้เกิดคา่ใช้จา่ยแก่ผู้ขาย ทัง้นี ้แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส 
จะแจ้งให้ผู้ขายทราบลว่งหน้า 

7. การรับคืนและการยกเลกิค าสัง่ซือ้สนิค้า 
7.1. ผู้ขายตกลงยอมรับตามนโยบายการรับคืนสนิค้าของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สตามที่แสดงดงันี ้
เหตุผลการคนืสินค้า ค าอธิบายเหตุผลการคนืสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสนิค้าและการคืนเงนิ 

ก.สนิค้าช ารุดเสยีหาย สนิค้าที่เสยีหายเมื่อสง่ถงึมือลกูค้าและ/หรือ
อยูใ่นบรรจภุณัฑ์ที่ช ารุด 

หีบหอ่พลาสติกหรือการปิดผนกึบรรจภุณัฑ์ของตวั
สนิค้าต้องมีความสมบรูณ์  
สนิค้าจะต้องไมผ่า่นการใช้งาน  
สนิค้าจะต้องมาพร้อมบรรจภุณัฑ์และอปุกรณ์เสริม
(ถ้ามี) 

ข.สนิค้าผิด/ไมถ่กูต้อง สนิค้าที่ได้รับ มีความแตกตา่งจากหรือไมต่รง
กบัค าบรรยายสนิค้าบนแพลตฟอร์ม 

สนิค้าจะต้องไมผ่า่นการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้
ลกูค้าดรูายละเอยีดสนิค้าจากบรรจภุณัฑ์แทนโดย
ไมต้่องแกะดสูนิค้า)  
สนิค้าจะต้องอยูใ่นสภาพเดิม พร้อมบรรจภุณัฑ์ที่
ปิดสนิทพร้อมอปุกรณ์เสริม (ถ้ามี) 

เหตุผลการคนืสินค้า ค าอธิบายเหตุผลการคนืสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสนิค้าและการคืนเงนิ 
ค. สนิค้า / อปุกรณ์ หรือ
ชิน้สว่นของสนิค้าสญูหาย
หรือได้รับไมค่รบ 

สนิค้าไมเ่ป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน คูม่ือสนิค้า
ไมส่ามารถท างานได้ตามที่อธิบายไว้ใน
รายละเอียดของสนิค้า 

สนิค้าสามารถลองได้แตต้่องอยูใ่นสภาพ “ใหม”่  
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7.2. ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการรับคืนและยกเลกิสนิค้าตามรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
รูปแบบ สาเหตุ ค่าธรรมเนียมช าระเงนิ ค่าขนส่ง 

การคืน 

สนิค้าที่น าสง่ช ารุดบกพร่อง, 
สนิค้าไมถ่กูต้องตามรายการ
สัง่ซือ้หรือชิน้สว่นหาย 

เรียกเก็บ ตามทีช่ าระจริง  ไมส่ามารถขอ
คืนได้ 

ลกูค้าคืนสนิค้าด้วยเหตผุลความ
พงึพอใจ 

เรียกเก็บ ตามทีช่ าระจริง  ไมส่ามารถขอ
คืนได้ 

สนิค้าหรือบรรจภุณัฑ์เสยีหาย เรียกเก็บ ตามทีช่ าระจริง  ไมส่ามารถขอ
คืนได้ 

การยกเลกิ 

ลกูค้ายกเลกิก่อนการจดัสง่สนิค้า ไมเ่รียกเก็บ ไมใ่ช้ 
สนิค้าหมดหรือสาเหตอุื่นท่ีเกิด
จากผู้ขาย 

เรียกเก็บ ไมใ่ช้ 

ใช้ระยะเวลาด าเนินการจดัสง่
สนิค้าเกินกวา่ 48 ชัว่โมง 

เรียกเก็บ ไมใ่ช้ 

 
7.3. ในกรณีมีการคืนสนิค้า สนิค้าจะถกูสง่คืนมายงัคลงัสนิค้าของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะท าการตรวจสอบเพื่อระบุ

เหตแุหง่การคืนสนิค้านัน้ แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะแจ้งผลการตรวจสอบดงักลา่วไปยงัผู้ขายเพื่อท าการปรับปรุงคณุภาพสนิค้าตอ่ไปใน
อนาคต 

7.4. หากผู้ขายต้องการรับสนิค้าที่ถกูสง่คืนสามารถขอรับได้ที่คลงัสนิค้าของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส หรือร้องขอให้แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สสง่
สนิค้านัน้กลบัโดยผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ทีจ่ะเกิดขึน้ 

8. การรับประกนั 
8.1. ผู้ขายรับประกนัตอ่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สวา่ สนิค้าทัง้หมดไมว่า่โดยการผลติ ประดิษฐ์ หรือจดัหามาโดยผู้ขายหรือผู้อื่นจะต้องมี

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
8.1.1. มคีณุภาพท่ีสามารถจ าหนา่ยได้ และเหมาะแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ 
8.1.2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบญัญตัิ ประมวลกฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวข้อง 
8.1.3. ไมม่ีความช ารุดบกพร่องในเร่ืองวสัด ุการใช้งาน และมีฝีมือคณุภาพงานของสนิค้าตามเง่ือนไขการรับประกนัสนิค้าของผู้ผลติ

หรือของเจ้าของแบรนด์ โดยให้ยดึตามเง่ือนไขการรับประกนัสนิค้าที่มีระยะเวลาประกนัมากที่สดุ ข้อยกเว้นอื่นใดจะยอมรับ
ได้ตอ่เมื่อมีการตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งผู้ขายและแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สไว้ลว่งหน้าแล้ว 

9. ทรัพย์สนิทางปัญญา 
9.1. ผู้ขายจะประกาศขายสนิค้าบนพืน้ท่ีของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส เฉพาะสนิค้าท่ีถกูต้องและเป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิและ

เคร่ืองหมายการค้าทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศเทา่นัน้ 
9.2. ในกรณีท่ีมีการใช้สทิธ์ิอนัเก่ียวกบัการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา สทิธ์ิในการจ าหนา่ย โดยมชิอบหรือขายสนิค้าปลอม สินค้า

ละเมิดลขิสทิธ์ิ หรือสนิค้าต้องห้ามตา่งๆ แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
9.2.1. บญัชีผู้ขายบนแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะถกูระงบัตลอดไปรวมทัง้เงินค้างช าระใดๆ ของบญัชีผู้ขายนัน้จะถกูอายตัโดยมีผลทนัที 
9.2.2. แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะแจ้งให้แก่ลกูค้าของผู้ขายรายนัน้ทราบเก่ียวกบัสิง่ท่ีเกิดขึน้และลกูค้าจะสามารถคืนสนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิ

หรือสนิค้าที่ไมถ่กูต้องและจะได้รับเงินคืนทัง้หมด 
9.2.3. แจ้งให้หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทราบถงึการละเมิดลขิสทิธ์ิดงักลา่ว 

10. เหตสุดุวิสยั 
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10.1. กรณีทีเ่กิดความลา่ช้าในการปฏิบตัิตามสญัญาหรือการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาอนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีอยูเ่หนือการควบคมุ
ของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะไมต้่องรับผิดชอบตอ่ผู้ขายและไมถื่อวา่ผิดสญัญาฉบบันี ้กรณีที่เป็นเหตสุดุวิสยันีใ้ห้
รวมถงึกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั, การกระท าของรัฐบาล, สงคราม, การจลาจลในบ้านเมือง, การนดัหยดุงาน, เหตกุารณ์ฟา้ผา่
, อคัคีภยั, วาตภยั และเหตกุารณ์อื่นใดที่อยูเ่หนือการควบคมุของคูส่ญัญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยันัน้ 

11. การสิน้สดุสญัญา 
11.1. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถเลกิสญัญาฉบบันีโ้ดยการสง่หนงัสอืบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 14 วนัลว่งหน้าไปยงั

คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 
11.2. เหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดสทิธ์ิในการเลกิสญัญา ได้แก่ 

11.2.1. ผู้ขายผิดค ารับรองหรือค ารับประกนัใดๆ ตามสญัญานี ้และมิได้แก้ไขการดงักล่าวให้ส าเร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัท่ี
ได้รับหนงัสอืบอกกลา่วอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส 

11.2.2. ผู้ขายมีมติเลกิบริษัท หรือศาลทีม่ีเขตอ านาจมีค าสัง่ให้ผู้ขายเลกิบริษัทหรือเลกิกิจการ 
11.2.3. มีค าสัง่ให้จดัการทรัพย์สนิของผู้ขายหรือแตง่ตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เพื่อใช้สทิธิเรียกร้องในทรัพย์สนิหรือพิทกัษ์ทรัพย์

หรือขายทรัพย์สนิของผู้ขาย 
11.2.4. ผู้ขายได้ด าเนินการหรือตกลงประนอมหนีก้บัเจ้าหนี ้หรือยี่นตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจในการได้รับความคุ้มครองใดๆ จากการ

กระท าของเจ้าหนีข้องตน 
11.2.5. ผู้ขายหยดุหรือมีความเป็นไปได้อยา่งสงูวา่จะหยดุการประกอบธุรกิจ 

12. เพื่อเป็นพยานหลกัฐานแหง่การนี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ท าสญัญานีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีและปีที่ระบไุว้ข้างต้น 
 

ลงนามโดย__________________________________ 
(_________________________________) 

 ผู้ขาย    
ลงนามโดย__________________________________ 

       นายอชิตศกัดิ์ พชรวรณวิชญ์ 
กรรมการผู้จดัการ 

    บริษัท แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จ ากดั 


