ขอตกลงการใชบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส eComBotTM
ขาพเจา …………………………….. ผูรับมอบอํานาจของบริษัท …………………………….. จํากัด ในฐานะเจาของ
ผูรับผิดชอบรานคาหมายเลข ………… บนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส eComBotTM (ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “รานคา”) ยินดีปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของการใชบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส eComBotTM ของบริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่ง
ตอไปนี้ เรียกวา “บริษัท”) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ และมั่นใจแกผูซื้อ โดยยึดหลักการที่ถูกตองของระบบการคาตาม
กฎหมาย, กฎระเบียบของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบของผูใหบริการบัตรเครดิต โดยขาพเจาในฐานะผูรับผิดชอบรานคาขางตน
ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ดังนี้
1. เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” ตองกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ของเจาของผูรับผิดชอบ “รานคา”, ที่อยูรานคา
ที่ปรากฏในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส eComBotTM ใหถูกตอง ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการติดตอของ
ผูซื้อ หรือการตรวจสอบของหนวยงานราชการหรือธนาคาร รวมถึงเพื่อความสะดวกในการจัดทํา "ใบเสร็จรับเงิน
/ใบกํากับภาษีขาย" เนื่องจากไมสามารถแกไข, เปลี่ยนแปลง หรือจัดทําขึ้นใหม ไดในภายหลัง โดย เจาของผูรับ
ผิดชอบ “รานคา” จะตองเปนผูเดียวกันกับผูที่เขามาติดตอดําเนินการใด ๆ กับบริษัทเทานั้น มิฉะนั้นแลวบริษัทขอ
สงวนสิทธิในการระงับการใหบริการ
2. เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” ตองสงมอบเอกสารรายละเอียด การมีตัวตนอยูจริงของ รานคา ใหแกทางบริษัท ดัง
นี้
2.1 บริษัท หาง ราน – ทะเบียนการคา, หนังสือรับรอง, ภพ.20, ใบอนุญาตในการประกอบกิจการจาก
กระทรวงพาณิชย หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (สําหรับการจําหนายอาหารและยา
อานรายละเอียดไดที่ http://www.ecombotthailand.com/food-drug.htm) หรือหนวยงานอื่น และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก แผนที่ตั้ง ของสถานประกอบการ หรือเอกสารตามที่บริษัทรองขอเพิ่มเติม
2.2 บุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
3. เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” ยินดีใหบริษัทเปนตัวแทนรับเงิน จากการซื้อสินคาของผูซื้อสินคาจากรานคา โดย
เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” อนุญาตใหบริษัทหักคาธรรมเนียม และคาดําเนินการในการรับชําระเงินดังกลาว ดัง
นี้
3.1 คาเปดใชบริการ และคาบํารุงรายป ๆ ละ 1,000 บาท
3.2 คาธรรมเนียมการบริการ อัตรารอยละ 5 ของมูลคาสินคาและบริการทั้งหมด (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
3.3 คาดําเนินการ ครั้งละ 15 บาทตอหนึ่งรายการธุรกรรม
4. เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” ตองรับผิดชอบตอรายการสินคา หรือบริการที่มีอยูบนรานคา eComBotTM และจัก
ตองไมจําหนาย จายแจก สินคาที่ผิดกฎหมาย หรือขัดตอจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
5. เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” รับทราบเปนอยางดีวา การสั่งซื้อสินคาที่ผูซื้อสั่งซื้อมาแลวนั้น แมวาจะไดรับการ
อนุมัติวงเงินแลว หรือไดรับชําระเงินแลว หรือมีการสงมอบสินคาไปแลวก็ตาม ถือวาภาระความรับผิดชอบของ
“รานคา” ยังคงอยูทั้งสิ้น ไมวาจักเกิดสิ่งผิดปกติ หรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งรวมถึง
5.1 รายการสั่งซื้อสินคา ที่มีรายการซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง จากลูกคารายเดียวกัน ในระยะเวลาใกลเคียงกันนั้น
อาจถูกธนาคารยกเลิกรายการสั่งซื้อไดทุกเมื่อ

5.2 รายการสั่งซื้อสินคา ที่จํานวนเงินเกินกวา 500 US$ ขึ้นไปนั้น จําเปนตองไดรับการตรวจสอบความถูก
ตองและขออนุญาตจากทางธนาคารซ้ําอีกครั้งกอนสงมอบสินคา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการรับชําระเงิน
6. “บริษัท” จักจายคาสินคาที่รับแทน “รานคา” เฉพาะเงินที่ “บริษัท” ไดรับจากธนาคาร และไดรับหลักฐานการสง
มอบสินคาจาก “รานคา” เรียบรอยแลว โดยไมปรากฏการคืนสินคาจากลูกคา และไดหักคาธรรมเนียม และคา
ดําเนินการตามระบุในขอ 3 แลว ใหแก “รานคา” หลังจากครบกําหนด 45 นับแตวันไดรับหลักฐานการสงมอบ
สินคาจาก “รานคา” ไปแลว (เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน โปรดดูแผนผัง และคําอธิบายเพิ่มเติมไดที่
http://www.ecombotthailand.com/schedule.htm) แตอยางไรก็ตาม เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” รับทราบเปน
อยางดี และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชบริการระบบรับชําระเงินคาสินคาผานบัตรเครดิต ของการใช
บริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส eComBotTM ดังนี้
6.1 “รานคา” ที่ประกอบกิจการขายสินคาหรือบริการประเภทที่มีความเสี่ยงสูง เชน กิจการคอมพิวเตอร
ฮารดแวร, กิจการรานขายยา เปนตน กิจการเหลานี้ เปนกิจการที่อยูในการควบคุมรายการซื้อ-ขายของ
ธนาคาร, หนวยงานราชการ และองคกรอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งจําเปนตองมีใบอนุญาต หรือหลักฐานลิขสิทธิ์
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของอื่นตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบของธนาคาร
6.2 บริษัทจําเปนตองปองกันความเสี่ยงในกรณีที่รานคาดําเนินกิจการประเภทที่อยูในการควบคุมตามที่
ระบุในขอ 6.1 ดังนี้
6.2.1 ขยายระยะเวลาในการชําระเงินคาสินคาที่รับแทนหลังหักคาบริการตาง ๆ แลว จากที่กําหนด
ไว 45 วันนับจากวันที่ไดรับหลักฐานการสงสินคาใหแกลูกคา ใหเปลี่ยนแปลงเปน 60 - 90
วันนับจากวันที่ไดรับหลักฐานการสงสินคาใหแกผูซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาหรือ
บริการและ/หรือพฤติกรรมของรานคา
6.2.2 กําหนดเรียกเงินค้ําประกันความเสียหาย
- กรณี กิจการหรือการบริการนั้นมี “ความเสี่ยง” บริษัทกําหนดใหรานคาตองวางเงินค้ํา
ประกัน ความเสียหายเปนอัตรารอยละของเงินคาสินคาที่รับแทนหลังหักคาดําเนินการ
ตาง ๆ แลว หรือจํานวนเงินขั้นต่ําแลวแตกรณี ซึ่งจักแตกตางกันไปในแตละประเภทธุรกิจ
และ/หรือพฤติกรรมของรานคา
- กรณี “การยกเลิก” การดําเนินธุรกรรมของรานคา ในบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
eComBotTM บริษัทกําหนดใหรานคาตองวางเงินค้ําประกันความเสียหายเปนอัตรารอยละ
ของเงินคาสินคาที่รับแทนหลังหักคาดําเนินการตาง ๆ แลว หรือจํานวนเงินขั้นต่ําแลวแต
กรณี ซึ่งแตกตางกันไปในแตละประเภทธุรกิจ และ/หรือพฤติกรรมของรานคา
6.3 เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” รับทราบและรับผิดชอบ ตอการชําระคาตออายุรานคาและคาใชจายอื่น ๆ
ของการใชบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส eComBotTM ตามระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นแลว
บริษัทสามารถยกเลิกการใหบริการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา”
ไมสามารถนําคาใชบริการดังกลาวไปหักกลบชดเชยกับเงินคาสินคาที่รับแทนของรานคาได เนื่องจาก
ระยะเวลาในการใหบริการดังกลาวถูกกําหนดจากระบบคอมพิวเตอรใหทําการเปด หรือปด หรือทํางาน
โดยอัติโนมัติ เมื่อหมดระยะเวลาการใหบริการ หรือเมื่อขอเพิ่มการใชบริการ
6.4 รายการสั่งซื้อสินคารายการใด ที่ไดรับการยืนยันการสงสินคาใหแกลูกคาจากทาง “รานคา” แลว ตอมา
ภายหลังปรากฏวา มีเหตุผิดพลาด ไมวาดวยเหตุอันใดก็ตาม เชน ลูกคาไมไดรับสินคา, สินคาเสียหาย,

ลูกคาขอคืนเงินจากทาง “รานคา” เปนตน บริษัทฯ จักคิด คาปรับ 200 บาท ตอหนึ่งรายการสั่งซื้อที่ผิด
พลาดนั้น ๆ ไมวาในกรณีใด ๆ รวมทั้ง ไมคืนคาธรรมเนียมและคาดําเนินการที่ไดจัดเก็บไปแลวทั้งสิ้น
6.5 ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการชําระเงินคาสินคาที่รับแทนหลังจากหักคาธรรมเนียมและคาดําเนินการ
ตาง ๆ แลวแก “รานคา”
6.5.1 “รานคา” ตองสงเอกสาร การสงมอบสินคาใหแกผูซื้อสินคาจากรานคา โดยใช แบบฟอรม
สรุปการขนสง (http://www.ecombotthailand.com/facsimile.htm) ที่บริษัทฯ กําหนดเทานั้น
6.5.2 “รานคา” ตองจัดทําสรุปรายการ “แจงหนี้/วางบิล” คาสินคาโดยใช แบบฟอรมการวางบิล
(http://www.ecombotthailand.com/conclude-form.htm) ที่บริษัทกําหนดเทานั้น
6.5.3 บริษัทมีกําหนดรับวางบิล เฉพาะวันที่ 8 – 10 ของทุกเดือน
6.5.4 บริษัทมีกําหนดการจายเช็คในวันที่ 20 ของทุก ๆ เดือน
6.5.5 การชําระเงินคาสินคาที่รับแทนดังกลาว ทางบริษัทจักมีการพิจารณาตามรายการที่ไดรับหลัก
ฐาน ถูกตอง ครบถวน และไดรับชําระเงินจากทางผูซื้อจริงแลวเทานั้น ซึ่งทางบริษัทมีสิทธิ
พิจารณาระงับการชําระเงินใหรานคา ในรายการที่ตองสงสัย หรือเห็นวามีความเสี่ยงที่ผูซื้อ
หรือผูถือบัตรเครดิต หรือธนาคารจักเรียกคืนในภายหลัง
6.5.6 บริษัทจะสั่งจายเช็คชําระเงินคาสินคาที่รับแทนดังกลาวแก "รานคา" ตาม ชื่อ-สกุล เดียวกัน
กับ เจาของผูรับผิดชอบ “รานคา” ที่จดทะเบียนไวใน รานคาที่ใชบริการระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส eComBotTM เทานั้นโดยจักจายเปนเช็ค A/C Payee Only
6.5.7 รายการผิดพลาดที่เกิดขึ้น บริษัทจะทําการหักเงินคาสินคา และคาปรับ จากรายการชําระเงิน
คาสินคาที่รับแทนในแตละงวดทันที
6.5.8 ระยะเวลาในการชําระเงินคาสินคาที่รับแทนหลังหักคาดําเนินการตาง ๆ แลวอาจเปลี่ยน
แปลงได เนื่องจากการปรับโทษ โดยกําหนดจากอัตราการคืนสินคา หรือการยกเลิกการชําระ
เงิน ของลูกคาผูซื้อ ดังนี้
- การคืนสินคา หรือการเรียกชําระเงินคืนจากผูถือบัตรเครดิต หรือธนาคาร จํานวน 1 - 5
ครั้ง หรือมีมูลคาสะสมรวมเกิน 800 US$ (แปดรอยดอลลารสหรัฐ) จักปรับระยะเวลาการ
ชําระเงินคาสินคาที่รับแทนดังกลาวเปน 45 – 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหลักฐานการสง
สินคาใหแกลูกคาผูซื้อจากรานคา
- การคืนสินคา หรือการเรียกชําระเงินคืนจากผูถือบัตรเครดิต หรือธนาคาร จํานวน 6 - 15
ครั้ง หรือมีมูลคาสะสมรวมเกิน 1,400 US$ (หนึ่งพันสี่รอยดอลลารสหรัฐ) จักปรับระยะ
เวลาการชําระเงินคาสินคาที่รับแทนดังกลาวเปน 60 – 75 วัน นับจากวันที่ไดรับหลักฐาน
การสงสินคาใหแกลูกคาผูซื้อจากรานคา
- การคืนสินคา หรือการเรียกชําระเงินคืนจากผูถือบัตรเครดิต หรือธนาคาร จํานวน 15 - 25
ครั้ง หรือมีมูลคาสะสมรวมเกิน 2,000 US$ (สองพันดอลลารสหรัฐ) จักปรับระยะเวลา
การชําระเงินคาสินคาที่รับแทนดังกลาวเปน 90 วันขึ้นไป นับจากวันที่ไดรับหลักฐานการ
สงสินคาใหแกลูกคาผูซื้อจากรานคา
- และถาหากยังมีการยกเลิกเกิน 25 ครั้ง หรือมีมูลคาสะสมรวมเกิน 2,500 US$ (สองพันหา
รอยดอลลารสหรัฐ) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาระงับการใหบริการพรอมริบเงินที่

คางอยูจนกวาจะไดรับการยืนยันจากเจาของบัตรเครดิตวามีการใชบัตรเครดิตจริง และผู
ซื้อหรือผูถือบัตรเครดิตไดรับสินคาเรียบรอยแลวสําหรับทุกรายการสั่งซื้อ
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับการใหบริการทั้งหมดหรือบางสวน และระงับการชําระคาสินคาที่รับแทนราน
คาจากผูซื้อหลังหักคาดําเนินการแลว แกเจาของผูรับผิดชอบรานคาไดทุกเมื่อโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
หากพบวา เจาของผูรับผิดชอบรานคา ไมปฎิบัติตามขอตกลงหรือมีพฤติกรรมอันฉอฉลหรือเสี่ยงตอการสราง
ความเสียหายใหแกบริษัท หรือผูซื้อ หรือผูถือบัตร หรือธนาคาร

ขาพเจา……..……………………………….…………ถือบัตรประชาชนเลขที่……….…………………..……………
อาศัยอยูบานเลขที่……………………………………………………………………………………………………..…..…….…
ผูรับมอบอํานาจของบริษัท/หาง/ราน……………………………………………………เลขทะเบียนการคา/เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี……….…………………….…………
เจาของผูรับผิดชอบรานคาหมายเลข ……………... รับทราบ และยินดีปฏิบัติตามขอปฏิบัติดังกลาวขางตนทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………….. ผูรับมอบอํานาจลงนามของรานคาหมายเลข …………..
( ……………………………….. )
วันที่ …………………………………..

ลงชื่อ ………………………………… ผูรับมอบอํานาจ
( นายวัชรพงศ ยะไวทย )
บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ …………………………………..
* หมายเหตุ :
1) - กรณีบุคคลธรรมดา ใหสงหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- กรณีนิติบุคคล ใหสงหลักฐานสําเนาทะเบียนการคา หรือภพ.20 และ/หรือ หนังสือรับรองบริษัท พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
2) กรุณาพิมพแบบฟอรมขอตกลงขางตนนี้ จํานวน 2 ชุด แลวกรอกรายละเอียด พรอมลงนามใหครบถวน
3) สงเอกสารขอตกลงตามขอ 2 ทั้ง 2 ชุด พรอมหลักฐานในขอ 1 ไปยัง "บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) จํากัด"
เลขที่ 333/3 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อใหทางบริษัทฯ ลงนาม
ตอบรับ และจัดสงขอตกลงนี้ 1 ชุด กลับมายังทาน

