
 

 

ขั�นตอนการขอรับเงินค่าสินค้าคืนจากร้านค้าในระบบ Premium Mall 
 

ท่านสามารถแจง้ขอคืนเงินโดยทาํการดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน แลว้ส่งกลบัมาที! payment@tarad.com 

 

คลิกเพื!อดาวน์โหลดที!นี#  แบบฟอร์มร้องเรียนสินคา้และผลิตภณัฑ์ (14 KB) 
 
       เพื!อใหเ้กิดประโยชน์และความสะดวกสูงสุดต่อตวัท่านเอง รวมถึงประสิทธิภาพในการติดตามเรืองไดดี้ยิ!งขึ#น 
       จึงขอความกรุณาใหท้่านดาํเนินการดงัต่อไปนี#  
1.กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มการรับแจง้ร้องเรียน คลิกที!นี# เพื!อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
2.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อคืนเงินที!ไดช้าํระไวแ้ลว้ 
3.หนา้รายละเอียดสินคา้ที!ท่านทาํการชาํระค่าสินคา้ไวแ้ลว้ 
4.เอกสารหลกัฐานการโอนเงิน เช่น Slip หรือเอกสารอื!นในการโอนเงิน เช่น Statement / Online banking 
Transaction 
5.หลกัฐานการติดต่อสื!อสาร เช่น หมายเลขติดต่อที!บนัทึกไว,้ ขอ้ความ (SMS) หรือEmail-Address เป็นตน้ 
6.สาํเนาหนา้บญัชีธนาคาร(Book Bank) และหลกัฐานอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้ง 
 
จากนั#นใหส่้งเอกสารใหก้บัเจา้หนา้ที!ฝ่ายบริการลูกคา้ทางอีเมล์ E-mail: payment@tarad.com 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที$เพื$อแจ้งเรื$องในเบื�องต้นทางโทรศัพท์ได้ที$ 

โทร. 02-515-2300 กด 1 

Fax. 02-515-2349 

E-mail: payment@tarad.com 



 

 

แบบฟอร์มสําหรับแจ้งขอรับเงนิค่าสินค้าคนืจากร้านค้าในระบบ Premium Mall 
 
1.ข้อมูลลูกค้าผู้ต้องการขอรับเงนิคนื 
ชื�อ.............................................................................นามสกลุ....................................................................................อาย.ุ....................ปี 
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................  
โทรศพัท.์.............................................................................................Email……………………………................................................ 
 
2.สินค้าที$สั$งซื�อและชําระค่าสินค้าไปแล้ว 
  โปรดระบุชื�อสินคา้/หนา้เวบ็ไซตที์�มีรายละเอียดสินคา้
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
 
3.รายละเอยีดผู้ขายสินค้า 

เก็บ หลกัฐานเกี�ยวกบัสินคา้ที�ท่านซื/อไวห้รือไม่ 
   ไม่ไดมี้การบนัทึกเก็บไว ้และไม่สามารถจดจาํได ้
   ไดมี้การบนัทึกเก็บไว ้
   ไม่ไดมี้การบนัทึกเก็บไว ้แตส่ามารถจดจาํไดว้า่อยูใ่นเวบ็ไซตใ์ด 

ชื�อร้าน..................................................................................................................................................................................................... 
ชื�อเจา้ของร้านคา้  นาย/นาง/นางสาว…………....................................................................................................................................... 
เบอร์มือถือผูข้าย /เจา้ของร้านคา้............................................................................................................................................................... 
Email ผูข้าย/เจา้ของร้านคา้...................................................................................................................................................................... 
 
4.ความเสียหาย 
4.1  ขอ้มูลการโอนเงินของผูเ้สียหาย 
โอนเงินเป็นจาํนวน................................................................บาท 
 เมื�อวนัที�.............................................เวลา.................................... 
หลกัฐานที�เก็บไว ้(เช่น หมายเลขสลิป)………………………………………....................................................................………….… 
 ต้นทางจาก   
     โอนเงินสด  
     โอนจากบญัชี หมายเลข..................................................................................................................................... 
      ธนาคาร............................................................................................................................................................. 

         สาขา................................................................................................................................................................. 
    ตู ้ATM ธนาคาร.......................................................สาขา………...............................………………….........                      
.        จงัหวดั..............................................................................................................................................................       
    อื�นๆ …………..……......................................……………………….…....................................................… 
 
 
 
 



 
                ไปยงับัญชี 
                    บญัชีเลขที�........................................................................................................................................................................... 
                    ชื�อบญัชี............................................................................................................................................................................... 
                    ธนาคาร ............................................................................................................................................................................... 
                     สาขา...................................................................................................................................................................................
  

4.2   สถานที�ที�มีการนดัหมาย หรือ วธีิการนดัหมายในการรับสินคา้ ....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
5.หมายเหตุ/ข้อมูลอื$นๆที$เป็นประโยชน์ต่อการตดิตามเรื$องให้ท่าน 
.................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………......................................................................................
.………….................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื�อ…...........................................................ผูข้อเงินคืน 
          (                                                              ) 
 
                วนัที�แจง้.............................................................................. 

 

รายละเอยีดข้อบังคบัเพิ(มเติม  กรณทีี( 1 (การจ่ายเงนิชดเชย) 1.1 ตลาดดอทคอม (ซึ! งต่อไปจะเรียกวา่ ‘บริษทั‘) จะการันตีให้กบัลูกคา้ของบริษทัที!สมคัรเปิดร้านคา้แบบพ

รีเมี!ยมมอลล ์(ซึ! งต่อไปจะเรียกวา่ ‘ร้านคา้’) และมีการตกลงซื#อขาย ในกรณีที!ลูกคา้ไม่ไดรั้บสินคา้ที!ไดช้าํระเงินค่าสินคา้ผา่นทางร้านคา้ออ นไลน์ที!ทางบริษทัเป็นผูดู้แล (ซึ! งต่อไป
จะเรียกวา่ ‘พรีเมี!ยมมอลล‘์) 2.1 หลงัจากมีการตกลงซื#อขายสินคา้ผ่านร้านคา้ในพรีเมี!ยมมอลลข์อง TARAD.com โดยไดล้็อกอินดว้ยรหสัสมาชิกของ TARAD.com การตกลงวา่
จะชาํระเงินชดเชยคืน ขึ#นอยูก่บัจาํนวนเงินที!ลูกคา้ชาํระให้ร้านคา้ก่อนหนา้นี#ผา่นวิธีการที! กาํหนดไวต้ามดา้นล่าง หลงัจากที!ลูกคา้ไดท้าํการซื#อขายกบัร้านคา้แลว้. ผา่นวิธี โอนเงิน
ผา่นบญัชีธนาคาร, บตัรเครดิต,เคาน์เตอร์เซอร์วิส ,เพยส์บาย, เพยพ์าวน์หรือm Pay ซึ! งวิธีการชาํระเงินที!นอกเหนือจากวิธีที!กล่าวมาขา้งตน้ จะตอ้งมีการอนุมติัรายการจากทาง 
TARAD.com จึงจะสามารถขอรับเงินชดเชยได ้ 1.3ลูกคา้ตอ้งส่งหลกัฐานการชาํระเงินให้ TARAD.com ภายใน 3 วนัหลงัจากสั!งซื#อ ในกรณีที!ลูกคา้เลือกชาํระโดยการโอนเงิน
ผา่นบญัชีธนาคาร 1.4TARAD.com จะไม่ยอมรับการแจง้ขอเงินชดเชยผา่นทางโทรศพัท ์ 1.5วิธีการชาํระเงินชดเชยจะเป็นวิธีใดขึ#นอยูก่บัทางบริษทั 1.6จาํนวนเงินชดเชยสูงสุดที!
ทางบริษทัจะให้แก่ลูกคา้ คือ 50,000 บาท นอกจากนี#  การแจง้ขอเงินชดเชย ไม่สามารถทาํได ้ หากเกินหลงัจาก 15 วนั นบัจากวนัที!ชาํระเงินหรือหลงัจาก 10 วนั นบัจากวนัที!ชาํระ

เงิน ในเดือนที!มีจาํนวนวนันอ้ยกว่า 30 วนั กรณีที( 2 (สินค้าที(จะไม่ได้รับเงนิชดเชย)  2.1 รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ เครื!องบิน เรือ และเรือยอร์ช 2.2.ใบเรียกเก็บเงิน เช็ค 

แสตมป์ บตัรกาํนลั บตัรท่องเที!ยว ตัgว บตัรโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน และธนบตัรอื!นๆ 2.3. อญัมณี เครื!องประดบั ภาพศิลปะ งานเขียน วตัถุโบราณ งานปั# น และงานศิลปะอื!นๆ 2.4. 

อสงัหาริมทรัพย ์2.5. สินคา้อื!นๆ ประเภทของขวญั หรือสินคา้ที!ยงัไม่มีการตั#งราคา  กรณีที( 3 (ลูกค้าที(จะไม่ได้รับเงนิชดเชย) 3.1. เมื!อลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขั#นตอนที!บริษทั

กาํหนดไวใ้ห้กบัร้านคา้ 3.2. เมื!อลูกคา้ทาํผิดกฏหมาย ผิดกฏระเบียบ ขอ้บงัคบัอื!นๆ ที!บริษทัไดมี้การกาํหนดใช ้ ก่อนหนา้นี#และในปัจจุบนันี#  3.3. เมื!อสินคา้ถูกตีกลบัเนื!องจาก
ลูกคา้ใส่ที!อยูผิ่ด 3.4. เมื!อสินคา้ไดถู้กรับไวจ้ากที!อยูที่!ลูกคา้ไดร้ะบุไว ้ 3.5. เมื!อลูกคา้ไม่ชาํระค่าสินคา้ 3.6. เมื!อมีการตรวจสอบความเสียหาย ไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบติัที!บริษทัได้
ระบุไว ้3.7. เมื!อลูกคา้ระบุที!อยูใ่นการส่งสินคา้นอกประเทศไทย 3.8. เมื!อลูกคา้ซื#อสินคา้ที!อยูน่อกประเทศไทย 3.9. เมื!อมีการปฏิบติัที!ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบที!ตั#งไว ้หรือขดักบั

ศีลธรรม 3.10. เมื!อมีการให้ขอ้มูลที!ไม่ถูกตอ้งในการสมคัรสมาชิก หรือขอ้มูลใดๆ ในเอกสารการสมคัรที!ไม่ถูกตอ้ง กรณีที( 4 (เหตุผลที(เงนิชดเชยไม่ถูกจ่ายด้วยเหตุผล

อื(นๆ) 4.1. เมื!อสามารถติดต่อร้านคา้ได ้ 4.2. เมื!อมีการส่งสินคา้ในระยะเวลาที!ไดต้กลงกนัแลว้ระหวา่งร้านคา้และลูกคา้ 4.3. เมื!อไม่มีการยอมรับวา่การส่งสินคา้ไดล่้าชา้ผิดปกติ 

นบัจากวนัที!สินคา้ไดถู้กซื#อ (จากวนัที!ส่งสินคา้ ซึ! งวนัรับสินคา้ไดถู้กตกลงกนัไวแ้ลว้ระหวา่งลูกคา้และร้านคา้) 4.4. เมื!อเกิดความผิดพลาดที!เกิดจากผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ 4.5. 
เมื!อสินคา้ไดถู้กรับจากบุคคลอื!น ที!เกี!ยวขอ้งกบัลูกคา้ 4.6. เมื!อเกิดเหตุการณ์ที!หลีกเลี!ยงไม่ได ้ เช่นสงคราม ภยัธรรมชาติ แผน่ดินไหว 4.7. เมื!อตน้เหตุของความผิดพลาดเกิดจาก

ลูกคา้เขา้ใจผิดในตวัสินคา้เอง กรณีที( 5 (เมื(อมกีารใช้สัญญาอื(นๆเข้ามาเกี(ยวข้อง) เมื!อลูกคา้ไดใ้ชบ้ริการของประกนัภยัต่างๆ เกี!ยวกบัสินคา้และการขนส่งสินคา้ ทางบริษทั

จะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ แก่ลูกคา้ กรณี 6 (เมื(อมกีารเปลี(ยนแปลงกฏระเบียบ) บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลี!ยนแปลงแกไ้ขกฏระเบียบของการจ่าย เงินชดเชย โดยไม่มีการ

แจง้ล่วงหนา้ 




