ขันตอนการขอรับเงินค่ าสิ นค้ าคืนจากร้ านค้ าในระบบ Premium Mall
ท่านสามารถแจ้งขอคืนเงินโดยทําการดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรี ยน แล้วส่ งกลับมาที! payment@tarad.com
คลิกเพื!อดาวน์โหลดที!น# ี แบบฟอร์มร้องเรี ยนสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ (14 KB)
เพื!อให้เกิดประโยชน์และความสะดวกสู งสุ ดต่อตัวท่านเอง รวมถึงประสิ ทธิภาพในการติดตามเรื องได้ดียงิ! ขึ#น
จึงขอความกรุ ณาให้ท่านดําเนินการดังต่อไปนี#
1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับแจ้งร้องเรี ยน คลิกที!น# ีเพื!อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ อคืนเงินที!ได้ชาํ ระไว้แล้ว
3.หน้ารายละเอียดสิ นค้าที!ท่านทําการชําระค่าสิ นค้าไว้แล้ว
4.เอกสารหลักฐานการโอนเงิน เช่น Slip หรื อเอกสารอื!นในการโอนเงิน เช่น Statement / Online banking
Transaction
5.หลักฐานการติดต่อสื! อสาร เช่น หมายเลขติดต่อที!บนั ทึกไว้, ข้อความ (SMS) หรื อEmail-Address เป็ นต้น
6.สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร(Book Bank) และหลักฐานอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง
จากนั#นให้ส่งเอกสารให้กบั เจ้าหน้าที!ฝ่ายบริ การลูกค้าทางอีเมล์ E-mail: payment@tarad.com

ติดต่ อเจ้ าหน้ าทีเ$ พือ$ แจ้ งเรื$องในเบือ งต้ นทางโทรศัพท์ ได้ ที$
โทร. 02-515-2300 กด 1
Fax. 02-515-2349
E-mail: payment@tarad.com

แบบฟอร์ มสําหรับแจ้ งขอรับเงินค่ าสินค้ าคืนจากร้ านค้ าในระบบ Premium Mall
1.ข้ อมูลลูกค้ าผู้ต้องการขอรับเงินคืน
ชือ.............................................................................นามสกุล....................................................................................อายุ.....................ปี
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................................................................................Email……………………………................................................
2.สินค้ าทีส$ ั$งซือและชําระค่ าสินค้าไปแล้ ว
โปรดระบุชือสิ นค้า/หน้าเว็บไซต์ทีมีรายละเอียดสิ นค้า
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
3.รายละเอียดผู้ขายสินค้ า
เก็บ หลักฐานเกียวกับสิ นค้าทีท่านซื/อไว้หรื อไม่
 ไม่ได้มีการบันทึกเก็บไว้ และไม่สามารถจดจําได้
 ได้มีการบันทึกเก็บไว้
 ไม่ได้มีการบันทึกเก็บไว้ แต่สามารถจดจําได้วา่ อยูใ่ นเว็บไซต์ใด
ชือร้าน.....................................................................................................................................................................................................
ชือเจ้าของร้านค้า นาย/นาง/นางสาว………….......................................................................................................................................
เบอร์มือถือผูข้ าย /เจ้าของร้านค้า...............................................................................................................................................................
Email ผูข้ าย/เจ้าของร้านค้า......................................................................................................................................................................
4.ความเสียหาย
4.1 ข้อมูลการโอนเงินของผูเ้ สี ยหาย
โอนเงินเป็ นจํานวน................................................................บาท
เมือวันที.............................................เวลา....................................
หลักฐานทีเก็บไว้ (เช่น หมายเลขสลิป)………………………………………....................................................................………….…
ต้ นทางจาก
 โอนเงินสด
 โอนจากบัญชี หมายเลข.....................................................................................................................................
 ธนาคาร.............................................................................................................................................................
สาขา.................................................................................................................................................................
 ตู ้ ATM ธนาคาร.......................................................สาขา………...............................………………….........
. จังหวัด..............................................................................................................................................................
 อืนๆ …………..……......................................……………………….…....................................................…

ไปยังบัญชี
บัญชีเลขที...........................................................................................................................................................................
ชือบัญชี...............................................................................................................................................................................
ธนาคาร ...............................................................................................................................................................................
สาขา...................................................................................................................................................................................
4.2 สถานทีทีมีการนัดหมาย หรื อ วิธีการนัดหมายในการรับสิ นค้า .......................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.หมายเหตุ/ข้ อมูลอืน$ ๆทีเ$ ป็ นประโยชน์ ต่อการติดตามเรื$องให้ ท่าน
..................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………......................................................................................
.………….................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

ลงชือ…...........................................................ผูข้ อเงินคืน
(
)
วันทีแจ้ง..............................................................................

รายละเอียดข้ อบังคับเพิม( เติม กรณีที( 1 (การจ่ ายเงินชดเชย) 1.1 ตลาดดอทคอม (ซึ!งต่อไปจะเรี ยกว่า ‘บริ ษทั ‘) จะการันตีให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ที!สมัครเปิ ดร้านค้าแบบพ
รี เมี!ยมมอลล์ (ซึ!งต่อไปจะเรี ยกว่า ‘ร้านค้า’) และมีการตกลงซื# อขาย ในกรณี ที!ลูกค้าไม่ได้รับสิ นค้าที!ได้ชาํ ระเงินค่าสิ นค้าผ่านทางร้านค้าออ นไลน์ที!ทางบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล (ซึ!งต่อไป
จะเรี ยกว่า ‘พรี เมี!ยมมอลล์‘) 2.1 หลังจากมีการตกลงซื# อขายสิ นค้าผ่านร้านค้าในพรี เมี!ยมมอลล์ของ TARAD.com โดยได้ล็อกอินด้วยรหัสสมาชิกของ TARAD.com การตกลงว่า
จะชําระเงินชดเชยคืน ขึ#นอยูก่ บั จํานวนเงินที!ลูกค้าชําระให้ร้านค้าก่อนหน้านี# ผา่ นวิธีการที! กําหนดไว้ตามด้านล่าง หลังจากที!ลูกค้าได้ทาํ การซื# อขายกับร้านค้าแล้ว. ผ่านวิธี โอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต,เคาน์เตอร์เซอร์วิส ,เพย์สบาย, เพย์พาวน์หรื อm Pay ซึ!งวิธีการชําระเงินที!นอกเหนือจากวิธีที!กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีการอนุมตั ิรายการจากทาง
TARAD.com จึงจะสามารถขอรับเงินชดเชยได้ 1.3ลูกค้าต้องส่ งหลักฐานการชําระเงินให้ TARAD.com ภายใน 3 วันหลังจากสัง! ซื# อ ในกรณี ที!ลูกค้าเลือกชําระโดยการโอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร 1.4TARAD.com จะไม่ยอมรับการแจ้งขอเงินชดเชยผ่านทางโทรศัพท์ 1.5วิธีการชําระเงินชดเชยจะเป็ นวิธีใดขึ#นอยูก่ บั ทางบริ ษทั 1.6จํานวนเงินชดเชยสูงสุดที!
ทางบริ ษทั จะให้แก่ลูกค้า คือ 50,000 บาท นอกจากนี# การแจ้งขอเงินชดเชย ไม่สามารถทําได้ หากเกินหลังจาก 15 วัน นับจากวันที!ชาํ ระเงินหรื อหลังจาก 10 วัน นับจากวันที!ชาํ ระ
เงิน ในเดือนที!มีจาํ นวนวันน้อยกว่า 30 วัน กรณีที( 2 (สิ นค้ าทีจ( ะไม่ ได้ รับเงินชดเชย) 2.1 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื! องบิน เรื อ และเรื อยอร์ช 2.2.ใบเรี ยกเก็บเงิน เช็ค
แสตมป์ บัตรกํานัล บัตรท่องเที!ยว ตัวg บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน และธนบัตรอื!นๆ 2.3. อัญมณี เครื! องประดับ ภาพศิลปะ งานเขียน วัตถุโบราณ งานปั# น และงานศิลปะอื!นๆ 2.4.
อสังหาริ มทรัพย์ 2.5. สิ นค้าอื!นๆ ประเภทของขวัญ หรื อสิ นค้าที!ยงั ไม่มีการตั#งราคา กรณีที( 3 (ลูกค้ าทีจ( ะไม่ ได้ รับเงินชดเชย) 3.1. เมื!อลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามขั#นตอนที!บริ ษทั
กําหนดไว้ให้กบั ร้านค้า 3.2. เมื!อลูกค้าทําผิดกฏหมาย ผิดกฏระเบียบ ข้อบังคับอื!นๆ ที!บริ ษทั ได้มีการกําหนดใช้ ก่อนหน้านี# และในปัจจุบนั นี# 3.3. เมื!อสิ นค้าถูกตีกลับเนื!องจาก
ลูกค้าใส่ ที!อยูผ่ ิด 3.4. เมื!อสิ นค้าได้ถูกรับไว้จากที!อยูท่ ี!ลูกค้าได้ระบุไว้ 3.5. เมื!อลูกค้าไม่ชาํ ระค่าสิ นค้า 3.6. เมื!อมีการตรวจสอบความเสี ยหาย ไม่เป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ิที!บริ ษทั ได้
ระบุไว้ 3.7. เมื!อลูกค้าระบุที!อยูใ่ นการส่ งสิ นค้านอกประเทศไทย 3.8. เมื!อลูกค้าซื# อสิ นค้าที!อยูน่ อกประเทศไทย 3.9. เมื!อมีการปฏิบตั ิที!ไม่เป็ นไปตามกฏระเบียบที!ต# งั ไว้ หรื อขัดกับ
ศีลธรรม 3.10. เมื!อมีการให้ขอ้ มูลที!ไม่ถูกต้องในการสมัครสมาชิก หรื อข้อมูลใดๆ ในเอกสารการสมัครที!ไม่ถูกต้อง กรณีที( 4 (เหตุผลทีเ( งินชดเชยไม่ ถูกจ่ ายด้ วยเหตุผล

อืน( ๆ) 4.1. เมื!อสามารถติดต่อร้านค้าได้ 4.2. เมื!อมีการส่งสิ นค้าในระยะเวลาที!ได้ตกลงกันแล้วระหว่างร้านค้าและลูกค้า 4.3. เมื!อไม่มีการยอมรับว่าการส่ งสิ นค้าได้ล่าช้าผิดปกติ
นับจากวันที!สินค้าได้ถูกซื# อ (จากวันที!ส่งสิ นค้า ซึ!งวันรับสิ นค้าได้ถูกตกลงกันไว้แล้วระหว่างลูกค้าและร้านค้า) 4.4. เมื!อเกิดความผิดพลาดที!เกิดจากผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า 4.5.
เมื!อสิ นค้าได้ถูกรับจากบุคคลอื!น ที!เกี!ยวข้องกับลูกค้า 4.6. เมื!อเกิดเหตุการณ์ที!หลีกเลี!ยงไม่ได้ เช่นสงคราม ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว 4.7. เมื!อต้นเหตุของความผิดพลาดเกิดจาก
ลูกค้าเข้าใจผิดในตัวสิ นค้าเอง กรณีที( 5 (เมือ( มีการใช้ สัญญาอืน
( ๆเข้ ามาเกีย( วข้ อง) เมื!อลูกค้าได้ใช้บริ การของประกันภัยต่างๆ เกี!ยวกับสิ นค้าและการขนส่งสิ นค้า ทางบริ ษทั
จะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ แก่ลูกค้า กรณี 6 (เมือ( มีการเปลีย( นแปลงกฏระเบียบ) บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี!ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบของการจ่าย เงินชดเชย โดยไม่มีการ
แจ้งล่วงหน้า

