
กรุณาเซ็นก ากับทกุหน้า 

©2017 แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส Rev 1.1 โปรดเซน็ก ากบัทกุหน้า   1 

 
สัญญาก าหนดกรอบข้อตกลง HappyFarmers มาร์เก็ตเพลส (มีผลบังคับ 1 สงิหาคม 2560) 

 
วนัที่ ______________ ระหวา่ง 

(1) _______________________________________________________________________________________________ ซึง่เป็นบคุคล/นิติบคุคลที่จด
ทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายไทย โดยมีหมายเลขประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิตบิคุคล/เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีเลขที่ 
____________________________ ซึง่มีที่อยูต่ามบตัรประชาชนเลขที่/ส านกังานที่จดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขที่ 
_________________________________________________________________________________________________________ซึง่ตอ่ไปในสญัญา
เรียกวา่ “ผู้ขาย” 

(2) บริษัท แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย เลขทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ 0105558189273 มีส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 544, 
546, 548 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม. 10150 ซึง่ตอ่ไปในสญัญาเรียกวา่ “แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส” 
 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกัน ดังต่อไปนี ้
1. ขอบเขตสินค้า 

1.1. แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์และอารมณ์บนแพลตฟอร์ม 

1.2. ผู้ขายตกลงวา่จะต้องท าให้สินค้าอยูใ่นสภาพดี แก้ไข เปลี่ยนใหม ่ซอ่มแซมสินค้าที่บกพร่องทัง้หมดให้แก่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สหรือลกูค้าแล้วแตก่รณี ตามที่
แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส, กฎหมายหรือสญัญานีก้ าหนด 

2. คา่บริการ/คา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จา่ย 

2.1. ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่คา่ภาษีขาย ภาษีสรรพสามิต ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจ และภาษีอ่ืน ๆ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

2.2. คา่ธรรมเนียมการช าระเงิน (Payment fee) 
ผู้ขายตกลงจะช าระคา่ธรรมเนียมการช าระเงิน 5% บวกภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) ของราคาที่ก าหนด ส าหรับสนิค้าทกุชิน้ที่ขายผา่นแพลตฟอร์ม 

2.3. คา่ใช้จา่ยในการขนสง่ 
ผู้ขายมีหน้าที่เก็บสต็อกสนิค้าเองและด าเนินการสง่ผ่านไปรษณีย์ไทย หรือผู้ฝห้บริการขนสง่รายอ่ืน ตามแตต่กลงกนัไว้ 

3. การด าเนินการจดัสง่สินค้า 

3.1. เม่ือได้รับข้อมลูค าสัง่ซือ้จากแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส ผู้ขายมีหน้าที่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าทกุๆ ค าสัง่ ทัง้นีส้ินค้าจะต้องถกูจดัสง่ภายในระยะเวลา
ด าเนินการจดัสง่สินค้า 48 ชัว่โมง 

3.2. ผู้ขายมีหน้าทีแ่จ้งสถานะสินค้าในกรณีสินค้าหมดทนัที ให้กบั แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส เพ่ือป้องกนัการรับค าสัง่ซือ้ที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ หากผู้ขายไมแ่จ้ง
และท าให้เกิดค าสัง่ซือ้ที่ต้องยกเลิก ผู้ขายยินดีช าระคา่ปรับเป็นเงิน 100 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

4. การบรรจหุีบหอ่สินค้า 

4.1. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตอ่กระบวนการบรรจหุีบหอ่สินค้า และจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักระบวนการนี ้ผู้ขายตกลงด าเนินการ
บรรจหุีบหอ่สินค้าตามข้อก าหนดของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส รวมถึงการติดฉลากจา่หน้า สติ๊กเกอร์ หรือวสัดอ่ืุนใดทีแ่ฮปปีฟ้าร์มเมอร์สก าหนดหรือมอบให้ 
คา่ใช้จา่ยทัง้หมดในการผลิตหรือพิมพ์วสัดตุราผลิตภณัฑ์ของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส ดงักลา่วเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย 

4.2. ผู้ ขายมีหน้าที่รับประกันคุณภาพสินค้า รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในการบรรจุ ขนส่ง และการรับมอบให้กับลูกค้า ดังนัน้ ผู้ ขายต้องมั่นใจ
ในวิธีการจัดส่งที่ยังคงคุณภาพสินค้าไว้ได้ตามที่ระบุ 
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4.3. ผู้ขายต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการบรรจ ุจา่หน้า และปิดผนึกกลอ่งบรรจสุินค้าตามที่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สก าหนดเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการ
จดัสง่, ความเสียหายจากการบรรจผิุดวิธี หรือเหตอ่ืุนที่อาจท าให้เกิดการคืนสินค้าจากลกูค้า 

5. การช าระเงิน 

5.1. แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จะสรุปยอดการขายและโอนเงินให้แก่ผู้ขายโดยตดัรอบอ้างอิงจากวนัที่ลกูค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยและไมมี่ปัญหาในคณุภาพของ
สินค้า โดยวนัครบรอบการโอนเงินจะเป็นสิน้เดือนของเดือนถดัไปนบัจากเดือนที่เกิดรายการนัน้ๆ เชน่ ลกูค้าสัง่ซือ้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2560 ลกูค้า
ได้รับของวนัที่ 2 กรกฎาคม 2560 จะครบก าหนดช าระเงินวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นต้น 

5.2. เฉพาะผู้ขายที่มียอดการขายสะสมมากกวา่ 1,000 บาท จงึจะได้รับการโอนเงินคา่สินค้าตามข้อ 5.1 

5.3. หากผู้ขายที่มียอดการขายสะสมน้อยกวา่ 1,000 บาท แตต้่องการได้รับการโอนเงินคืน จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมจ านวน 50 บาท (ยงัไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม – ถ้ามี) 

5.4. การช าระเงินจากแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สไปยงัผู้ขายกระท าโดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารเทา่นัน้ ซึง่ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย
ธนาคารทัง้หมด (ถ้ามี) 

6. การตัง้ราคาสนิค้า 

6.1. ราคาจ าหน่ายปลีกและการสนบัสนนุคา่ขนสง่ 
การตัง้ราคาสนิค้า ให้ก าหนดราคาสินค้าขายปลีกทีต้่องการ โดยค าสัง่ซือ้ใดที่มีมลูคา่ตัง้แต ่500 บาทขึน้ไป ทางผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ขนสง่ หากค าสัง่
ซือ้ใดมีมลูคา่น้อยกวา่ 500 บาท ทางผู้ขายจะได้รับเงินสนบัสนนุคา่สง่ จ านวน 10 บาท จาก แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส ข้อก าหนดนีอ้าจมีการยกเว้นส าหรับ
ผู้ขายที่มีรูปแบบการจดัสง่สินค้าพิเศษตามแตต่กลงกนัไว้เพ่ิมเติม 

6.2. การให้ราคาทีด่ีที่สดุ 
แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส ก าหนดให้ราคาจ าหน่ายสินค้าจริงถกูกวา่ราคาที่ก าหนดมา 5 บาท ตอ่รายการ เพื่อสร้างความแตกตา่งให้แก่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส มาร์
เก็ตเพลซ 

6.3. ผู้ขายยินดีเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายที่ แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จดัขึน้ ซึง่อาจท าให้เกิดคา่ใช้จา่ยแก่ผู้ขาย ทัง้นี ้แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จะแจ้งให้ผู้ขายทราบ
ลว่งหน้า 

7. การรับคืนและการยกเลิกค าสัง่ซือ้สินค้า 

7.1. ผู้ขายตกลงยอมรับตามนโยบายการรับคืนสินค้าของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สตามที่แสดงดงันี ้
เหตุผลการคืนสินค้า ค าอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงนิ 

ก.สินค้าช ารุดเสียหาย สินค้าที่เสียหายเม่ือสง่ถึงมือลกูค้าและ/หรืออยูใ่น
บรรจภุณัฑ์ที่ช ารุด 

หีบหอ่พลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจภุณัฑ์ของตวัสินค้า
ต้องมีความสมบรูณ์  
สินค้าจะต้องไมผ่่านการใช้งาน  
สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจภุณัฑ์และอปุกรณ์เสริม(ถ้ามี) 

ข.สินค้าผิด/ไมถ่กูต้อง สินค้าที่ได้รับ มีความแตกตา่งจากหรือไมต่รงกบัค า
บรรยายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 

สินค้าจะต้องไมผ่่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลกูค้าดู
รายละเอียดสินค้าจากบรรจภุณัฑ์แทนโดยไมต้่องแกะดู
สินค้า)  
สินค้าจะต้องอยูใ่นสภาพเดิม พร้อมบรรจภุณัฑ์ที่ปิดสนิท
พร้อมอปุกรณ์เสริม (ถ้ามี) 

เหตุผลการคืนสินค้า ค าอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงนิ 
ค. สินค้า / อปุกรณ์ หรือชิน้สว่น
ของสินค้าสญูหายหรือได้รับไม่
ครบ 

สินค้าไมเ่ป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน คูมื่อสินค้าไม่
สามารถท างานได้ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดของ
สินค้า 

สินค้าสามารถลองได้แตต้่องอยูใ่นสภาพ “ใหม่”  
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7.2. ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการรับคืนและยกเลิกสินค้าตามรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
รูปแบบ สาเหตุ ค่าธรรมเนียมช าระเงนิ ค่าขนส่ง 

การคืน 

สินค้าที่น าสง่ช ารุดบกพร่อง, สินค้าไม่
ถกูต้องตามรายการสัง่ซือ้หรือชิน้สว่น
หาย 

เรียกเก็บ ตามที่ช าระจริง  ไมส่ามารถขอคืนได้ 

ลกูค้าคนืสินค้าด้วยเหตผุลความพงึ
พอใจ 

เรียกเก็บ ตามที่ช าระจริง  ไมส่ามารถขอคืนได้ 

สินค้าหรือบรรจภุณัฑ์เสียหาย เรียกเก็บ ตามที่ช าระจริง  ไมส่ามารถขอคืนได้ 

การยกเลิก 

ลกูค้ายกเลิกก่อนการจดัสง่สินค้า ไมเ่รียกเก็บ ไมใ่ช้ 
สินค้าหมดหรือสาเหตอ่ืุนที่เกิดจาก
ผู้ขาย 

เรียกเก็บ ไมใ่ช้ 

ใช้ระยะเวลาด าเนินการจดัสง่สินค้าเกิน
กวา่ 48 ชัว่โมง 

เรียกเก็บ ไมใ่ช้ 

 

7.3. ในกรณีมีการคืนสินค้า สินค้าจะถกูสง่คืนมายงัคลงัสินค้าของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะท าการตรวจสอบเพ่ือระบเุหตแุหง่การคืนสนิค้านัน้ 
แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะแจ้งผลการตรวจสอบดงักลา่วไปยงัผู้ขายเพ่ือท าการปรับปรุงคณุภาพสินค้าตอ่ไปในอนาคต 

7.4. หากผู้ขายต้องการรับสินค้าที่ถกูสง่คืนสามารถขอรับได้ทีค่ลงัสินค้าของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส หรือร้องขอให้แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สสง่สินค้านัน้กลบัโดยผู้ขาย
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการขนสง่ที่จะเกิดขึน้ 

8. การรับประกนั 

8.1. ผู้ขายรับประกนัตอ่แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สวา่ สินค้าทัง้หมดไมว่า่โดยการผลิต ประดิษฐ์ หรือจดัหามาโดยผู้ขายหรือผู้ อ่ืนจะต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
8.1.1. มีคณุภาพที่สามารถจ าหน่ายได้ และเหมาะแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ 
8.1.2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบญัญัติ ประมวลกฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวข้อง 
8.1.3. ไมมี่ความช ารุดบกพร่องในเร่ืองวสัด ุการใช้งาน และมีฝีมือคณุภาพงานของสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกนัสนิค้าของผู้ผลิตหรือของเจ้าของแบ

รนด์ โดยให้ยดึตามเงื่อนไขการรับประกนัสินค้าที่มีระยะเวลาประกนัมากที่สดุ ข้อยกเว้นอ่ืนใดจะยอมรับได้ตอ่เม่ือมีการตกลงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรระหวา่งผู้ขายและแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สไว้ลว่งหน้าแล้ว 

8.2. หากผู้ขายไมส่ามารถปฏบิตัิตามข้อหนึง่ข้อใดในข้อ 8.1 ผู้ขายยินดีชดใช้เป็นเงินให้กบัลกูค้าเต็มจ านวน โดยไมห่กัคา่ธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) 
9. ทรัพย์สินทางปัญญา 

9.1. ผู้ขายจะประกาศขายสินค้าบนพืน้ที่ของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส เฉพาะสินค้าที่ถกูต้องและเป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าทัง้
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศเทา่นัน้ 

9.2. ในกรณีที่มีการใช้สิทธ์ิอนัเก่ียวกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธ์ิในการจ าหน่าย โดยมิชอบหรือขายสินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสินค้า
ต้องห้ามตา่งๆ แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1. บญัชีผู้ขายบนแฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะถกูระงบัตลอดไปรวมทัง้เงินค้างช าระใดๆ ของบญัชีผู้ขายนัน้จะถกูอายตัโดยมีผลทนัที 
9.2.2. แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะแจ้งให้แก่ลกูค้าของผู้ขายรายนัน้ทราบเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึน้และลกูค้าจะสามารถคืนสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสินค้าที่ไม่

ถกูต้องและจะได้รับเงินคืนทัง้หมด 
9.2.3. แจ้งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องทราบถึงการละเมิดลขิสิทธ์ิดงักลา่ว 

10. เหตสุดุวสิยั 

10.1. กรณีที่เกิดความลา่ช้าในการปฏิบตัติามสญัญาหรือการไมป่ฏิบตัติามสญัญาอนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ใดๆ ที่อยูเ่หนือการควบคมุของแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส 
แฮปปีฟ้าร์มเมอร์สจะไมต้่องรับผิดชอบตอ่ผู้ขายและไมถื่อวา่ผิดสญัญาฉบบันี ้กรณีที่เป็นเหตสุดุวิสยันีใ้ห้รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั, การ
กระท าของรัฐบาล, สงคราม, การจลาจลในบ้านเมือง, การนัดหยดุงาน, เหตกุารณ์ฟา้ผ่า, อคัคีภยั, วาตภยั และเหตกุารณ์อ่ืนใดที่อยูเ่หนือการควบคมุ
ของคูส่ญัญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวสิยันัน้ 
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11. การสิน้สดุสญัญา 

11.1. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกสญัญาฉบบันีโ้ดยการสง่หนงัสือบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 14 วนัลว่งหน้าไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
11.2. เหตกุารณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธ์ิในการเลิกสญัญา ได้แก ่

11.2.1. ผู้ขายผิดค ารับรองหรือค ารับประกนัใดๆ ตามสญัญานี ้และมิได้แก้ไขการดงักลา่วให้ส าเร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัที่ได้รับหนงัสือบอกกลา่ว
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส 

11.2.2. ผู้ขายมีมติเลิกบริษัท หรือศาลที่มีเขตอ านาจมีค าสัง่ให้ผู้ขายเลิกบริษัทหรือเลิกกิจการ 
11.2.3. มีค าสัง่ให้จดัการทรัพย์สินของผู้ขายหรือแตง่ตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินหรือพิทกัษ์ทรัพย์หรือขายทรัพย์สินของ

ผู้ขาย 
11.2.4. ผู้ขายได้ด าเนินการหรือตกลงประนอมหนีก้บัเจ้าหนี ้หรือยี่นตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจในการได้รับความคุ้มครองใดๆ จากการกระท าของเจ้าหนีข้อง

ตน 
11.2.5. ผู้ขายหยดุหรือมีความเป็นไปได้อยา่งสงูวา่จะหยดุการประกอบธุรกิจ 

12. เพ่ือเป็นพยานหลกัฐานแหง่การนี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ท าสญัญานีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัในวันที่และปีที่ระบไุว้ข้างต้น 

 
ลงนามโดย__________________________________ 

(_________________________________) 
 ผู้ขาย    

 
ลงนามโดย__________________________________ 

       นายอชิตศกัดิ์ พชรวรณวิชญ์ 
กรรมการผู้จดัการ 

    บริษัท แฮปปีฟ้าร์มเมอร์ส จ ากดั 


