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บริษัท ถิร เวนเชอร ์จ ำกดั 
เลขที ่11/23 ในโครงกำรกูด้เมอริทเพลส 1 สำทร-นรำธวิำส ถนนรัชดำภเิษก แขวงช่องนนทรี 
เขตยำนนำวำ จังหวดักรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย (ส ำนักงำนใหญ)่ 
Tel: 02-114-6595 (office number)  

 
หนังสือสัญญำกำรเป็นคู่ค้ำ 

 
หนงัสือสญัญาการเป็นคู่คา้ฉบบันี ้("ขอ้ตกลง") กระท าขึน้เมื่อวนัที่  วนัท่ี     เดือน     ปี ระหว่าง 
 
(1) บรษิัท ถิร เวนเชอร ์ จ ากดั จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105555003837 โดยมีส านกังาน
ใหญ่   ตัง้อยู่เลขที่ 11/23 ในโครงการกูด้เมอรทิเพลส 1 สาทร-นราธิวาส ถนนรชัดาภิเษก แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา  จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10120 (ต่อไปนีเ้รียกวา่ “มมูอล”) และ 
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของ ประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี xxxxxxxxxxxxx โดยมีส านกังาน
ใหญ่ตัง้อยู่ เลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ต่อไปนีเ้รียกวา่  “คูค่า้”) 
 
โดยที่บรษิัท ถิร เวนเชอร ์ จ ากดั เป็นผูพ้ฒันาแพลตฟอรม์ชอ้ปป้ิงออนไลน ์ ภายใตช้ื่อเรียกว่า มมูอล “moomall” ซึง่เป็นผูร้วบรวม
สินคา้และบรกิารตา่งๆ 
 
โดยบรษิัท ถิร เวนเชอร ์จ ากดั มีความประสงคท์ี่จะจดัหา บรษิัท/รา้นคา้ ที่ตัง้อยู่ภายในประเทศไทย เขา้รว่มเป็น พนัธมิตรทางการคา้ 
ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “คู่คา้” โดย “คู่คา้” จะตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข หรือนโยบายที่บรษิัทก าหนดอย่างเครง่ครดั 
 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงท าสญัญานีเ้พื่อผกูพนัระหว่างกนัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
 
1. วัตถุประสงคแ์ละควำมร่วมมือของคูส่ัญญำ 
 
 1.1  เพื่อใหคู้่สญัญา ทราบถงึขอบเขตในการด าเนินงานรว่มกบัมมูอล 
1.2 เพื่อใหคู้่สญัญา ทราบถึงขอบเขตในการปฏิบตังิาน ต่อลกูคา้ของมมูอล 
1.3 เพ่ือใหคู้่สญัญา ทราบถึง บทบาท หนา้ท่ี และ ขอ้จ ากดัตา่งๆ และสิทธ์ิอนัพึงจะมีภายใตส้ญัญาฉบบันี ้
1.4  เพื่อใหคู้่สญัญา ทราบถงึขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตา่งๆของการปฏิบตัิต่อกนั ในฐานะของคู่สญัญาฉบบันี ้
 
2. ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำ 
 
 “คู่คา้” จะใหค้  าตอบหรือค าแนะน าเบือ้งตน้แก่ลกูคา้ของมมูอลทกุคน ที่เขา้มาใชบ้รกิาร และมีความยินดีที่จะรบัช าระเงินผ่าน        
E-Voucher จาก มมูอล ตามที่ “คู่คา้” และ มมูอล ไดท้ าขอ้ตกลงรว่มกนัภายใตส้ญัญาฉบบันี ้
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3. หน้ำทีข่องมูมอล 
 
3.1 มมูอลยินดีท าหนา้ที่ ส่งเสรมิการขายใหก้บัคู่คา้ ผ่านทกุช่องทางการตลาดตา่งๆที่มมูอลไดจ้ดัเตรียมไว ้ และเป็นช่องทาง
การตลาดที่ไดร้บัความนยิม  
3.2 มมูอลเป็นผูจ้  าหน่าย E-Voucher ใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้สามารถน า E-Voucher ดงักลา่วไปใชก้บัคู่คา้ได ้

3.3 มมูอลจะจดัการฝึกอบรมและใหข้อ้มลูแก่คู่คา้ทราบถึงระบบการใชง้านของมมูอลเพื่อใหคู้่คา้มีความรูแ้ละความเขา้ใจเพยีง
พอท่ีจะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของมมูอลได ้

3.4    มมูอลจะมีระบบ call center เพื่อใหคู้ค่า้หรือลกูคา้สามารถติดต่อสอบถามการใชง้านกรณีมปัีญหาในการใชง้าน E-Voucher 
3.5   หนา้ที่อื่นตามสญัญานี ้
 
4. หน้ำทีข่องคูค่้ำ 
 
4.1 คู่คา้ตอ้งเป็นผูจ้ดัหาก าลงัคนใหพ้รอ้มเพื่อสนบัสนนุการรบั E-Voucher จากลกูคา้ของมมูอลท่ีเขา้มาใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ 
4.2  คู่คา้ตอ้งไม่ปฎิเสธการรบั E-Voucher ที่ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละไม่หมดอาย ุของมมูอลเพื่อใชใ้นการช าระเงินของลกูคา้ 
4.3 คู่คา้สามารถเลือกพจิารณาอนญุาตหรือไม่อนญุาตให ้ “มมูอล” วางส่ือตา่งๆที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการโฆษณา และ
ประชาสมัพนัธใ์นรา้นของคู่คา้ได ้โดยไม่มีค่าใชจ้่าย ทัง้นีข้นาดของส่ือประชาสมัพนัธ ์ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละคู่คา้ 
4.4 คู่คา้มีสิทธิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบกพรอ่งของระบบ E-Voucher และระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ที่
ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของคูค่า้ 
 
5. กำรด ำเนินงำนของมูมอล ต่อคูค่้ำ 

 
  เก่ียวกบัการขายสินคา้หรือบรกิารใด ๆ ที่มมูอลขายใหก้บัลกูคา้ โดยเป็นสินคา้และบรกิารของ “คู่คา้” มมูอลจะไดร้บั ค่า
การตลาด (GP) xx% จากราคาขายสินคา้หรือบรกิารของ“คูค่า้”  นัน้ๆ [รวมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี]  
 
     
6. เงือ่นไขและค่ำตอบแทนใหคู้่ค้ำ 
 
6.1 ภายหลงัจากที่ลกูคา้ซือ้ E-voucher ผ่านแอปพลิเคชั่นมมูอลและกด Activate(เปิดใช)้ E-voucher เพื่อน าไปใชซ้ือ้สินคา้หรือ
บรกิารของ “คู่คา้” “มมูอล” จะท าการตรวจสอบยอดขาย  

6.2 ทาง “มมูอล” จะท าสรุปรายงาน การขาย และยอดเงินก่อนและหลงัการหกัค่า GP ใหก้บัทางคู่คา้ โดยมมูอลจะสรุปยอดเป็น
รายวนัและเริ่มแสดงผลในชว่งเวลา 00.00-01.00 น. ของวนัถดัไปในระบบหลงับา้น คู่คา้สามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบหลงับา้นเพื่อ
ตรวจสอบยอดขาย และกดถอนเงิน ทางมมูอลจะด าเนินการโอนเงินให ้คู่คา้ หลงัจากนัน้  
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6.3 ระยะเวลาการการโอนเงินคนืคู่คา้ (Credit Term) 
6.3.1 ส ำหรับคู่ค้ำทีใ่ช้บัญชีธนำคำรไทยพำนิชย ์
“มมูอล” จะท าการโอนเงินใหแ้ก ่ “คู่คา้” โดยอตัโนมตัิ ผ่านไปยงับญัชีธนาคารไทยพานิชย ์ ตามที่ไดแ้นบเอกสารประกอบการท า
สญัญามาในฉบบันี ้ภายใน 1 วนัท าการ นบัจาก วนัท่ี “คู่คา้” ท าการบนัทึกรายการขาย E-voucher จากลกูคา้ ในกรณีที่”คู่คา้” 
บนัทึกราการขาย E-voucher จากลกูคา้ มาในวนัศกุร ์ เสาร ์ หรือ อาทิตย ์ “มมูอล”จะโอนเงินใหแ้ก่ “คู่คา้” ภายในวนัจนัทร ์ ของ
สปัดาหถ์ดัไป 
 
6.3.2 ส ำหรับคู่ค้ำทีใ่ช้บัญชีธนำคำรอื่นๆ 
“มมูอล” จะด าเนินการโอนเงินใหแ้ก่ “คูค่า้” ผ่านไปยงับญัชีธนาคาร ตามที่ไดแ้นบเอกสารประกอบการท าสญัญามาในฉบบันี ้

ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีคู่คา้ท าการกดถอนเงินผ่านระบบหลงับา้น 

ในกรณีที่ “คูค่า้” ไม่ไดก้ดถอนเงินหลงัจากการสรุปยอดรายวนัทีแ่สดงผลในระบบหลงับา้น “มมูอล” จะโอนเงินให ้ โดยอตัโนมตั ิ
ภายใน 6 วนัท าการ  นบัจากวนัที่มีการสรุปยอดและแสดงผลในระบบหลงับา้น 

หมำยเหตุ : วนัท าการ หมายถงึ วนัท างานท่ีไม่รวมวนัหยดุ เสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 
7.      อำยุของสัญญำกำรเป็นคู่ค้ำ 
 

หนงัสือสญัญาการเป็นคู่คา้นีม้ีอาย ุ365 วนั ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี     เดือน     ปี และจะไดร้บัการต่ออายทุกุ ๆ 365 
วนัหลงัจากสญัญาหมดอาย ุ โดยเมื่อครบก าหนดตามสญัญานีใ้หถื้อวา่คู่สญัญาแสดงเจตนาต่อสญัญาไปอีกหนึ่งคราว โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 
8.  กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ 
 

มมูอลขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสญัญาตามที่เห็นสมควรโดยมมูอลจะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหคู้่คา้ทราบก่อนเริ่ม
การเปล่ียนแปลงไม่นอ้ยกว่า 45 วนั โดยสญัญาจะมีผลก็ต่อเมื่อ ทัง้สองฝ่าย ไดต้า่งเห็นชอบและมีการลงนามในสญัญารว่มกนั ทัง้ 
“มมูอล” และ “คู่คา้” เป็นท่ีเรียบรอ้ย 
 
9. กำรยกเลกิสัญญำกำรเป็นคูค่ำ้ 
 

หากคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญา จะตอ้งแจง้เป็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ แก่คู่สญัญาอีกฝ่าย
หน่ึงใหท้ราบ ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั 

หากคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดเงื่อนไขแห่งสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใดซึง่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่จะแจ้งใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ถึงการผิดสญัญา และ ใหท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา 45 วนั หากไม่มกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ีขึน้ภายในระยะเวลา 45 วนั 
นบัแต่วนัท่ีทราบถงึการกระท าผิดสญัญา คู่สญัญาอกีฝ่ายสามารถบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 

 
10. หน้ำทีข่องคูค่้ำเม่ือสัญญำสิน้สุดลง 
 

เมื่อ “คู่คา้” ไดร้บัการแจง้จากทาง “ มมูอล ”ว่า สญัญานีไ้ดสิ้น้สดุลงไม่วา่ดว้ยเหตผุลใด “คู่คา้” ตอ้งน าส่ือต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัมู
มอลท่ีอยู่ ภายในรา้นของ “คู่คา้” ออก ภายใน 7 วนัท าการ หากล่วงเลยจากระยะเวลา “มมูอล” จะถือวา่ “คู่คา้” มีเจตนาที่จะท าให้
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ลกูคา้เกิดความสบัสน และเขา้ใจผิด “มมูอล”มีสิทธ์ิเรียกรอ้งค่าเสียหายตามสญัญาขอ้ 11. ทัง้นีไ้มเ่กินกว่ามลูค่าของความเสียหาย
ที่เกิดขึน้จรงิ และ “มมูอล” สามารถพิสจูนค์วามเสียหายไดจ้รงิ  
 

ทัง้นี ้มมูอลจะท าการลบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักจิการของ “คู่คา้” ออกจากแพลตฟอรม์ของมมูอล ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 วนั 
คู่คา้สงวนสิทธ์ิไม่ใหบ้รกิารกบัลกูคา้ของมมูอลท่ีซือ้บรกิารของคู่คา้ ภายหลงัจากที่ไดร้บัแจง้จากมมูอลดงั กลา่วในวรรคแรก ทกุ
กรณี 
 
 โดยหากภายหลงัสญัญาสิน้สดุลงตามเงื่อนไขแห่งสญัญา หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทัง้สองฝ่าย ยงัคงมีภาระหนา้ที่ที่ตอ้ง
พึ่งปฏิบตัิต่อกนั คู่สญัญาฝ่ายนัน้หรือทัง้สองฝ่ายจ าตอ้งปฏิบตัิเงื่อนไขนัน้ใหบ้รบิรูณต์ามส่วนแหง่ความจ าเป็นท่ีมีต่อกนั 
 
11.  กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 
ในกรณีที่ “คู่สญัญา” ฝ่าฝืนขอ้ความในสญัญา ดงัต่อไปนี ้
 
 11.1 กรณีที่ “คู่คา้” ไม่ใหบ้รกิารลกูคา้ของ “มมูอล” เยี่ยงลกูคา้ทั่วไป มมูอลมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และคา่ชดเชย จาก
ความเสียหาย ทัง้นีไ้มเ่กินกว่ามลูค่าของความเสียหายที่เกดิขึน้จรงิ และ “มมูอล” สามารถพิสจูนค์วามเสียหายไดจ้รงิ 
 11.2 กรณีที่ “คู่คา้” บนัทึกรายการขายโดยการสแกน E-Voucher เสรจ็สมบรูณแ์ลว้ แต่บกพรอ่งในการใหบ้รกิารลกูคา้ของ “มู
มอล” มมูอลมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกรอ้งค่าเสียหายและค่าชดเชย จากความเสียหายตามมลูคา่ท่ีลกูคา้ไดช้ าระผ่าน E-Voucher อนัเป็น
ค่าเสียหายและค่าชดเชยที่นอกเหนือจากการช าระคา่ GP ของรายการท่ีท ารายการเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ และ “มมูอล” สามารถพิสจูน์
ความเสียหายไดจ้รงิ 
 11.3 ภายใตเ้งื่อนไขแหง่สญัญานีก้รณีที่ “คู่คา้” มีส านกังานหรือสาขาย่อยในเครือ หากมีสาขาใด กระท าการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัใน
สญัญาดงักล่าว “มมูอล” มีสิทธิที่จะยกเลิกสญัญาการเป็นคู่คา้ 
 11.4 กรณี มีเหตอุนัท าใหเ้กิดการยกเลิกสญัญาฉบบันี ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลประการใดกต็าม ทาง “คู่คา้” จะตอ้งน าส่ือในการ
ประชาสมัพนัธต์า่งๆ เครื่องหมายทางการคา้ หรือส่ือต่างๆ ท่ีมีเก่ียวกบัมมูอล ออกจากรา้นคา้ของ “คู่คา้” ภายใน 7 วนัท าการ 
11.5 กรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ละเมิดขอ้ตกลงหรือไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดในสญัญาการเป็นคู่คา้ฉบบันี ้อีกฝ่าย
หน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาและ/หรือมีความเสียหายเกิดขึน้ คู่สญัญาฝ่ายที่ผิดเงื่อนไขตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้
เท่ากบัความเสียหายแต่เพยีงฝ่ายเดียว 
 
12.   กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง จำกกำรร้องเรียน 

  กรณีที่เกิดการรอ้งเรียน อนัเนื่องมาจากลกูคา้ ของ“มมูอล”ไดเ้ขา้ไปใชบ้รกิารต่างๆ ของ“คูค่า้” เพื่อใหเ้กดิความเท่าเทียมกนั 
ทัง้“คูค่า้”และ“ลกูคา้”ของทาง“มมูอล” ทัง้นี”้มมูอล”จะตัง้ทีมตรวจสอบ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู จากสาเหตดุงักลา่ว  และสรุปผลการ
รอ้งเรียน โดยมกีรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ ไม่เกนิ14วนั หลงัจากทราบถงึผลของการรอ้งเรยีนนีแ้ลว้ หากมมูอลพบวา่   
 12.1  การรอ้งเรียนจากลกูคา้ ที่ทางมมูอล ตรวจสอบ และไม่ปรำกฏ พบขอ้เท็จจรงิ ดงักล่าว มมูอลจะยงัคง สถานะ การเป็น
คู่สญัญา กบัทาง “คูค่า้” ต่อไป โดยไม่เรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆกบัทาง “คู่คา้” 
 12.2  การรอ้งเรียนจากลกูคา้ ที่ทางมมูอล ตรวจสอบ ปรำกฏ พบวา่มมีลูเหตทุี่เป็นจรงิ มมูอล จะน าขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว เขา้หารือ
กนัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจากวนัท่ีตรวจพบขอ้เทจ็จรงิ และใหคู้่คา้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขแหง่สญัญาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ีขึน้  
 
13.    ข้อก ำหนดในกำรประชำสัมพนัธ ์

คู่คา้สามารถใชด้ลุพินิจที่จะใหค้วามรว่มมือประชาสมัพนัธแ์อปพลิเคชนัของมมูอล ในส่ือตา่งๆของรา้นคา้ ตามที่ “คูค่า้” เห็นสมควร 
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 หนา้ 5 จากทัง้หมด 5 หนา้  

 
14.   เอกสำรทีท่ำงคู่ค้ำต้องเตรียมให้กับทำงมูมอล 
14.1  กรณีเป็นนิติบุคคล 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัท อายไุม่เกิน 3 เดือน ประทบัตราบรษิัท และลงลายมือชื่อทกุหนา้ 
- ส าเนาภพ.20 ประทบัตราบรษิัท และลงลายมือชื่อ (ถา้ม)ี 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ส าเนาบญัชีสมดุธนาคารท่ีจะใหท้างมมูอลโอนเงิน พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
14.2     กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

-        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
-        ส าเนาบญัชีสมดุธนาคารท่ีจะใหท้างมมูอลโอนเงิน พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
ทัง้นีม้มูอลขอแจง้ใหคู้่คา้ทราบวา่ มมูอล เป็นเพียงตวัแทนในการรบัเงินคา่สินคา้หรือบรกิารแทนท่านเท่านัน้ ซึ่งคู่คา้เป็นผูใ้หบ้รกิาร
หรือขายสินคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย ซึง่คูค่า้รบัทราบและเขา้ใจดีแลว้ ว่าคู่คา้จะเป็นผูน้  าส่งภาษีขายต่อ กรมสรรพากร พืน้ท่ีของ
คู่คา้ 
สญัญานีท้  าขึน้เป็น 2 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนั คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไดอ้่าน และเขา้ใจขอ้ความในสญัญาฉบบันีโ้ดย ตลอดแลว้ เห็นว่า
ถกูตอ้งตรงตามความประสงคแ์ลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน และเก็บสญัญา ไวฝ่้าย ละฉบบั 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................... (“มมูอล”)    ลงชื่อ...............................................(”คู่คา้” ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
        (      นายบญุชยั ล่ิมอติบลูย ์       )                        (                                                            )                       
           ต าแหน่ง : Managing Director              ต าแหน่ง :       กรรมการ/เจา้ของธุรกิจ  
              บรษิัท ถิร เวนเชอร ์จ ากดั                            บรษิัท/รา้นคา้  ชื่อ รา้นคา้ หรือ ชื่อธุรกจิหรือบรกิาร 
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หมำยเหตุ : ลงลำยมือชือ่ใหค้รบทุกหน้ำสัญญำทัง้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ 
และประทับตรำบริษัทพร้อมลำยเซ็นกรณี เป็นนิติบคุคล 
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          บรษิัท ถิร เวนเชอร ์จ ากดั 
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