
สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร PayPal 

เกีย่วกบับญัชขีองคุณ 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชท้ัง้หมดตัง้แต่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2021 เป็นตน้ไป 

ยนิดตีอ้นรบัสู่ PayPal 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีเ้ป็นสญัญาระหว่างคุณกบั PayPal Pte. Ltd. 

ซึง่เป็นบรษิทัสงิคโปรท์ีค่วบคุมการใชง้านบญัช ีPayPal และบรกิารของ PayPal ของคุณ 
ถา้คุณเป็นบุคคลธรรมดา คุณตอ้งเป็นผูพ้ านักอาศยัอยู่ในประเทศ/ภูมภิาคทีร่ะบุไวใ้นหนา้ PayPal 

Worldwide และมอีายุอย่างนอ้ย 18 ปี หรอืบรรลุนิตภิาวะในประเทศ/ภูมภิาคทีคุ่ณพ านักอาศยั เพือ่เปิดบญัช ี

PayPal และใชบ้รกิารของ PayPal ถา้คุณมธีรุกจิ ธรุกจิน้ันตอ้งจดัตัง้ใน ด าเนินการใน 
หรอือาศยัอยู่ในประเทศ/ภูมภิาคทีร่ะบุไวใ้นหนา้ PayPal Worldwide เพือ่เปิดบญัช ีPayPal 

และใชบ้รกิารของ PayPal 

การเปิดและใชบ้ญัช ีPayPal 

ถอืว่าคุณตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดในสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้นอกจากนี ้
คุณยงัตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายเพิม่เตมิต่อไปนีแ้ละขอ้ตกลงอืน่ๆ 
แต่ละฉบบัในหนา้ขอ้ตกลงทางกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัคุณ ซึง่รวมถงึ 

• นโยบายการใชบ้รกิาร 

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารช าระเงนิทางเลอืก 

โปรดอ่านขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้ขอ้ก าหนดของนโยบายเหล่านี ้
และขอ้ตกลงอืน่ๆ แต่ละฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัคุณอย่างละเอยีด  

เราอาจแกไ้ขสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีแ้ละนโยบายใดๆ ทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นคร ัง้คราว 
สญัญาฉบบัแกไ้ขจะมผีลทนัททีีเ่ราลงประกาศบนเว็บไซตข์องเรา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ 
ถา้การเปลีย่นแปลงของเราลดสทิธิข์องคุณหรอืเพิม่ความรบัผดิชอบของคุณ 
เราจะประกาศใหคุ้ณทราบในหนา้การอปัเดตนโยบายในเว็บไซตข์องเรา 
และแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วนั 

การเปลีย่นแปลงในอนาคตทัง้หมดทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนา้การอปัเดตนโยบาย 
ซึง่เผยแพรไ่วแ้ลว้ในหนา้ขอ้ตกลงทางกฎหมาย ณ เวลาทีคุ่ณลงทะเบยีนใชบ้รกิารของ PayPal 

จะถอืเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีโ้ดยการอา้งองิ 
และจะมผีลบงัคบัใชต้ามทีร่ะบุไวใ้นการอปัเดตนโยบาย 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=th_TH


ถา้คุณไม่ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีม่กีารแกไ้ข คุณตอ้งหยุดใชบ้รกิารของ PayPal ปิดบญัชขีองคุณ 
และยุตคิวามสมัพนัธก์บัเราโดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยหรอืบทลงโทษ 
สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใชก้บัการใชบ้รกิารของเรากอ่นหนา้นีต่้อไป 

เกีย่วกบัธุรกจิหลกัของเรา 

PayPal เป็นผูใ้หบ้รกิารช าระเงนิ และท าหนา้ทีด่งักล่าวโดยการสรา้ง โฮสต ์ดูแล และใหบ้รกิาร PayPal 

ของเราแกคุ่ณผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต บรกิารของเราท าใหคุ้ณสามารถส่งเงนิใหแ้กบุ่คคลใดก็ไดท้ีม่บีญัช ี
PayPal และสามารถใชร้บัเงนิได ้(ถา้มกีารใหบ้รกิาร) 

ความพรอ้มใหบ้รกิารของเราแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภูมภิาค 

คุณสามารถดูว่าบรกิารใดบา้งทีส่ามารถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมภิาคของคุณโดยเขา้สู่ระบบบญัช ีPayPal 

ของคุณ 

บรกิาร PayPal ใหบ้รกิารโดย PayPal Pte. Ltd. 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีไ้ม่ใชก่ารชีช้วนใหใ้ชบ้รกิาร PayPal และ PayPal 

ไม่ไดเ้จาะจงทีป่ระเทศ/ภูมภิาค หรอืตลาดใดๆ ผ่านทางสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้

การเปิดบญัช ี

เรามบีญัชสีองประเภท ไดแ้ก ่บญัชบีุคคลทั่วไปและบญัชธีรุกจิ 

บญัช ีPayPal ทัง้หมดชว่ยใหคุ้ณด าเนินการดงัต่อไปนี ้

• ช าระเงนิและรบัการช าระเงนิ 

• ซือ้สนิคา้ออนไลนโ์ดยใชอุ้ปกรณม์อืถอื หรอืในรา้นคา้ 

• ท าการช าระเงนิโดยใชบ้ตัรเครดติ, บตัรเดบติ, บญัชธีนาคาร, ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal, 

eCheque หรอืวธิกีารช าระเงนิอืน่ๆ 

• ยอมรบับตัรเครดติ, บตัรเดบติ, บญัชธีนาคาร, ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal, eCheque 

หรอืวธิกีารช าระเงนิอืน่ๆ จากผูอ้ืน่ 

คุณตอ้งรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัและในการควบคุมอย่างเพยีงพอส าหรบั ID, รหสัผ่าน, PIN 

หรอืรหสัอืน่ใดทัง้หมดทีคุ่ณใชเ้พือ่เขา้ถงึบญัช ีPayPal และบรกิารของ PayPal 

ในการเปิดและรกัษาบญัช ีPayPal คุณตอ้งระบุประเทศ/ภูมภิาคทีคุ่ณพกัอาศยัใหถู้กตอ้ง 

พรอ้มทัง้แจง้ขอ้มูลบญัชทีีถู่กตอ้งและเป็นปัจจบุนัแกเ่รา รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลทางการเงนิ หรอืขอ้มูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณหรอืธรุกจิของคุณ 

คุณตอ้งอปัเดตทีอ่ยู่ตดิต่อทางไปรษณีย ์ทีอ่ยู่อเีมล และขอ้มูลการตดิต่ออืน่ๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนัในขอ้มูลบญัช ี
PayPal ของคุณ 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/residence-full?locale.x=th_TH


บญัชบุีคคลทัว่ไป 

ถา้คุณจ าเป็นตอ้งซือ้สนิคา้และช าระเงนิใหก้บัครอบครวัและเพือ่นเป็นหลกั 
บญัชบีุคคลทั่วไปอาจเหมาะกบัคุณ ดว้ยบญัชบีุคคลทั่วไป คุณสามารถด าเนินการต่างๆ ได ้เชน่ 

• ซือ้สนิคา้และบรกิาร 

• ช าระเงนิและเรยีกเก็บเงนิจากเพือ่นและครอบครวั 

นอกจากนี ้คุณยงัสามารถใชบ้ญัชบีุคคลทั่วไปเพือ่รบัการช าระเงนิค่าซือ้สนิคา้และบรกิาร 
แต่ถา้คุณวางแผนทีจ่ะใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณเพือ่ขายสนิคา้เป็นหลกั คุณควรพจิารณาใชบ้ญัชธีรุกจิ 
คุณสามารถเปลีย่นบญัช ีPayPal ของคุณซึง่เป็นบญัชบีุคคลทั่วไปใหเ้ป็นบญัชธีรุกจิได ้
ถา้สถานการณเ์ปลีย่นแปลงไป 

บญัชธุีรกจิ 

เราแนะน าบญัชธีรุกจิส าหรบับุคคลและองคก์รทีใ่ช ้PayPal เพือ่ขายสนิคา้หรอืบรกิารเป็นหลกั 
แมว้่าธรุกจิของคุณจะไม่ไดอ้ยู่ในรูปบรษิทัก็ตาม ดว้ยบญัชธีรุกจิ คุณสามารถด าเนินการต่างๆ ได ้เชน่ 

• ใชช้ ือ่บรษิทัหรอืชือ่ธรุกจิเป็นชือ่ในบญัช ีPayPal ของคุณ 

• อนุญาตใหพ้นักงานเขา้ใชง้านฟีเจอรบ์างอย่างในบญัช ีPayPal ของคุณ 

• สมคัรสมาชกิผลติภณัฑ ์PayPal ทีต่รงตามความตอ้งการทางธรุกจิของคุณ 

บญัชธีรุกจิอาจมค่ีาธรรมเนียมทีแ่ตกต่างจากค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากบญัชบีุคคลทั่วไป 

ในการเปิดบญัชธุีรกจิหรอืการแปลงบญัชบุีคคลทัว่ไปเป็นบญัชธุีรกจิ 
คุณไดใ้หก้ารรบัรองแก่เราว่าคุณก าลงัใชบ้ญัชดีงักล่าวเพือ่วตัถุประสงคท์างธุรกจิหรอืเชงิพาณิ

ชยเ์ป็นหลกั นอกจากนี ้คุณยงัยนิยอมให ้PayPal ขอรบัรายงานขอ้มูลเครดติส่วนบุคคล 
และ/หรอืธุรกจิของคุณจากหน่วยงานเครดติบูโรในขณะทีเ่ปิดบญัช ี

เมือ่คุณรอ้งขอผลติภณัฑใ์หม่บางอย่าง 
และเมือ่ใดก็ตามทีเ่รามเีหตุอนัควรเชือ่ไดว้่าอาจมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ในบญัชธุีรกจิของคุณ 

สญัญาการใชบ้รกิารส าหรบัองคก์รเชงิพาณิชย ์

ถา้กจิกรรมทีท่ าผ่านบญัช ีPayPal ประเภทใดๆ ก็ตามทีคุ่ณเป็นเจา้ของถงึระดบัเกณฑม์าตรฐานบางขอ้ 
หรอืเกีย่วขอ้งกบัภาคส่วนหรอืกจิกรรมทางธรุกจิบางอย่าง 
คุณจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของเครอืข่ายบตัรทีก่ าหนดใหคุ้ณยอมรบัสญัญาการใชบ้รกิารส าหรบัอ

งคก์รเชงิพาณิชยเ์พือ่ใหคุ้ณรบัการช าระเงนิผ่าน Visa และ MasterCard ไดต่้อไป 
ในกรณีนีส้ญัญาการใชบ้รกิารส าหรบัองคก์รเชงิพาณิชยเ์หล่านีจ้ะมผีลบงัคบัใชก้บัการช าระเงนิใดๆ ที ่
PayPal ด าเนินการในนามของคุณ และเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้

การอนุญาตของบุคคลภายนอก  

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/ceagreement-full?locale.x=th_TH


คุณตอ้งเป็นเจา้ของผลประโยชนใ์นบญัช ีPayPal ของคุณ และด าเนินธรุกจิในนามของตนเองเท่าน้ัน 

คุณสามารถใหอ้นุญาตอย่างชดัแจง้ ยกเลกิ 
และจดัการการอนุญาตเพือ่ใหบุ้คคลภายนอกบางรายด าเนินการบางอย่างในนามของคุณ ในบางกรณี 
คุณสามารถด าเนินการเชน่นีไ้ดเ้มือ่เขา้สู่ระบบบญัช ีPayPal ของคุณ และในกรณีอืน่ๆ 
คุณสามารถด าเนินการเชน่นีไ้ดก้บับุคคลภายนอกโดยตรง 
คุณรบัทราบว่าถา้คุณอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกด าเนินการในนามของคุณ 
เราอาจเปิดเผยขอ้มูลบางอย่างเกีย่วกบับญัช ีPayPal ของคุณกบับุคคลภายนอกนี ้

คุณสามารถอนุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชด้ าเนินก

ารดงันี ้

• ใหบ้รกิารขอ้มูลบญัชเีพือ่เขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบับญัชขีองคุณในนามของคุณ 

• ยนืยนัว่ามจี านวนเงนิทีจ่ าเป็นเพือ่เร ิม่ท ารายการช าระเงนิโดยใชบ้ตัรในบญัชขีองคุณหรอืไม่ หรอื 

• ใหบ้รกิารเร ิม่ตน้การช าระเงนิเพือ่เร ิม่การช าระเงนิจากบญัชขีองคุณในนามของคุณ 

การใหอ้นุญาตแกบุ่คคลภายนอกในการเขา้ใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณดว้ยวธิใีดๆ ก็ตาม 
ไม่ไดท้ าใหคุ้ณพน้จากความรบัผดิใดๆ ภายใตส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
คุณตอ้งรบัผดิต่อเราส าหรบัการด าเนินการทีคุ่ณอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกด าเนินการ 
คุณจะไม่ท าใหเ้ราตอ้งรบัผดิชอบ และคุณจะชดใชค่้าเสยีหายใหแ้กเ่รากรณีมคีวามรบัผดิใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการหรอืการไม่ด าเนินการของบคุคลภายนอกดงักล่าว 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการอนุญาตทีคุ่ณไดม้อบใหต้ามสทิธิท์างกฎหมายทีบ่งัคบัใชข้องคุณ 

การปิดบญัช ีPayPal ของคุณ 

คุณสามารถปิดบญัชขีองคุณ และยุตคิวามสมัพนัธข์องคุณกบัเราไดทุ้กเมือ่โดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยหรอืบทลงโทษ 
แต่คุณยงัคงตอ้งรบัผดิต่อภาระผูกพนัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีPayPal ของคุณ แมจ้ะปิดบญัช ีPayPal 

แลว้ก็ตาม เมือ่คุณปิดบญัช ีPayPal เราจะยกเลกิการท ารายการทีก่ าหนดเวลาไวห้รอืทีไ่ม่สมบูรณใ์ดๆ 
คุณตอ้งถอนเงนิหรอืโอนยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ใดๆ จากบญัช ีPayPal ของคุณกอ่นท าการปิดบญัช ี
คุณไม่สามารถถอนเงนิหรอืโอนการด์/บตัรของขวญัดจิทิลัทีม่กีารซือ้ผ่านของขวญัดจิทิลัจาก 

PayPalและเชือ่มโยงกบับญัช ีPayPal ของคุณเป็นวธิกีารช าระเงนิ อย่างไรก็ตาม แมไ้ม่มบีญัช ีPayPal 

คุณยงัสามารถใชร้หสัทีคุ่ณไดร้บัทางอเีมล เมือ่คุณซือ้การด์/บตัรของขวญัเพือ่ท าการซือ้สนิคา้  

ในบางกรณี คุณไม่สามารถปิดบญัช ีPayPal ของคุณได ้ซึง่รวมถงึ: 

• เพือ่หลกีเลีย่งการตรวจสอบ 

• ถา้คุณมกีารท ารายการทีร่อด าเนินการหรอืขอ้พพิาทหรอืขอ้เรยีกรอ้งทีเ่ปิดอยู่ 

• ถา้บญัช ีPayPal ของคุณมยีอดเงนิตดิลบ 

• ถา้บญัช ีPayPal ของคุณอยู่ภายใตก้ารพกัเงนิ การจ ากดัการใชง้าน หรอืเงนิส ารอง 

เชือ่มโยงหรอืยกเลกิการเชือ่มโยงวธิกีารช าระเงิน 

https://www.paypal-gifts.com/
https://www.paypal-gifts.com/
https://www.paypal-gifts.com/


คุณสามารถเชือ่มโยงหรอืยกเลกิการเชือ่มโยงบตัรเครดติ บตัรเดบติ หรอืบญัชธีนาคารกบับญัช ีPayPal 

ของคุณทีใ่ชเ้ป็นวธิกีารช าระเงนิได ้โปรดรกัษาขอ้มูลวธิกีารช าระเงนิของคุณใหเ้ป็นปัจจบุนั (เชน่ 

หมายเลขบตัรเครดติและวนัหมดอายุ) ถา้ขอ้มูลนีม้กีารเปลีย่นแปลง 

เราอาจอปัเดตขอ้มูลดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลและแหล่งขอ้มูลของบุคคลภายนอกทีเ่ราสามารถใชไ้ด ้
โดยไม่ตอ้งมกีารด าเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ถา้คุณไม่ตอ้งการใหเ้ราอปัเดตขอ้มูลบตัรของคุณ 
คุณสามารถลบวธิกีารช าระเงนิของคุณออกจากบญัช ีPayPal ของคุณได ้
ถา้เราอปัเดตวธิกีารช าระเงนิของคุณ เราจะไม่เปลีย่นแปลงการตัง้ค่าใดๆ ทีอ่ยู่ในวธิกีารช าระเงนิดงักล่าว 
คุณสามารถเลอืกทีจ่ะยนืยนับตัรของคุณ 
เพือ่ใหเ้ราสามารถยนืยนัไดว้่าบตัรน้ันถูกตอ้งและคุณเป็นเจา้ของบตัร 

การพกัเงินในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ใดๆ ทีคุ่ณถอืครอง หมายถงึขอ้เรยีกรอ้งทีไ่ม่มหีลกัประกนัต่อ PayPal PayPal 

รวมยอดคงเหลอืของคุณกบัยอดคงเหลอืของผูใ้ชร้ายอืน่ และลงทุนเงนิดงักล่าวในการลงทุนสภาพคล่อง 
จ านวนเงนิรวมเหล่านีจ้ะเก็บแยกต่างหากจากเงนิของบรษิทั PayPal และ PayPal 

จะไม่น าเงนิเหล่านีม้าใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดของบรษิทั 
และจะไม่ยนิยอมโดยสมคัรใจท าใหเ้งนิเหลา่นีต้กเป็นทรพัยส์นิทีอ่าจแบ่งแกเ่จา้หนีใ้นคดลีม้ละลาย 
คุณจะไม่ไดร้บัดอกเบีย้หรอืรายไดอ้ืน่ๆ จากจ านวนเงนิในยอดคงเหลอืของคุณ คุณตกลงให ้PayPal 

เป็นเจา้ของดอกเบีย้หรอืรายไดอ้ืน่ๆ ในการลงทุนเหล่านี ้คุณตกลงทีจ่ะโอนสทิธใินดอกเบีย้ใดๆ 
ทีไ่ดจ้ากเงนิของคุณใหแ้ก ่PayPal 

การเพิม่หรอืการถอนเงิน 

การเตมิเงินเขา้ยอดคงเหลอืบญัช ี

คุณสามารถใชว้ธิกีารช าระเงนิทีเ่ช ือ่มโยงกบับญัช ีPayPal 

ของคุณเพือ่เป็นแหล่งเงนิส าหรบัการท ารายการโดยใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณ 
คุณไม่จ าเป็นตอ้งมยีอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal เพือ่ซ ือ้สนิคา้หรอืส่งเงนิ คุณสามารถเตมิเงนิเขา้บญัช ี
PayPal จากบญัชธีนาคารทีเ่ช ือ่มโยงกบับญัช ีPayPal 

โดยส่งค าขอการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนิกสไ์ปยงับญัช ีPayPal ของคุณ 
จ านวนเงนิทีโ่อนจะถูกพกัไวเ้ป็นยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ 
ทัง้นีไ้ม่สามารถใชบ้ตัรเครดติเพือ่เตมิเงนิเขา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณได ้

การถอนเงินจากยอดคงเหลอื 

ถา้คุณมยีอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ใหเ้ขา้สู่ระบบบญัช ีPayPal 

ของคุณเพือ่ดูว่ามตีวัเลอืกการถอนเงนิใดบา้งทีส่ามารถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมภิาคของคุณ 

• การโอนเงนิไปยงับญัชธีนาคารทีเ่ช ือ่มโยงกบับญัช ีPayPal หรอื 

• การโอนเงนิไปยงับตัรเดบติหรอืบตัรเครดติ ถา้สามารถท าได ้หรอื 



• การขอเชค็ฉบบัจรงิผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี 

คุณอาจสามารถถอนเงนิผ่านผูใ้หบ้รกิารภายนอกได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประเทศ/ภูมภิาคที ่"บญัช"ี 

ของคุณไดร้บัการลงทะเบยีนไว ้ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลเกีย่วกบัการแปลงสกุลเงนิ 
โปรดดูขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้รกิารภายนอกดงักล่าว 

เพือ่ปกป้องเราและผูใ้ชข้องเราจากการสูญเสยี เราอาจชะลอการถอนเงนิในบางสถานการณ ์
รวมถงึถา้เราจ าเป็นตอ้งยนืยนัว่าคุณไดอ้นุญาตใหม้ีการถอนเงนิ หรอืถา้การช าระเงนิอืน่ๆ ไปยงับญัช ีPayPal 

ของคุณถูกตคีนื (เชน่ เป็นผลมาจากการปฏเิสธช าระเงนิ การตคีนืการช าระเงนิผ่านธนาคาร 

หรอืขอ้พพิาทจากผูซ้ ือ้) ถา้เราจ ากดัการใชง้านบญัช ีPayPal ของคุณ การช าระเงนิจะถูกพกัไว ้

หรอืบญัชขีองคุณหรอืบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งมยีอดเงนิตดิลบในสกุลเงนิใดๆ ในขณะทีก่ารถอนเงนิจากบญัช ี
PayPal ของคุณอยู่ระหว่างรอด าเนินการ คุณจะตอ้งเร ิม่การถอนเงนิใหม่ 
เมือ่การจ ากดัการใชง้านหรอืการพกัเงนิถูกยกเลกิ หรอืมกีารช าระยอดเงนิตดิลบครบถว้นแลว้ 

เราอาจก าหนดวงเงนิการถอนเงนิของคุณ และคุณสามารถดูวงเงนิสูงสุดทีถ่อนไดใ้ดๆ โดยเขา้สู่ระบบบญัช ี
PayPal ของคุณ การด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนีใ้หเ้สรจ็สมบูรณส์ามารถชว่ยเรายนืยนับญัช ีPayPal 

ของคุณ ซึง่อาจชว่ยใหเ้รายกเลกิวงเงนิสูงสุดในการถอนเงนิใดๆ ได:้ 

• การยนืยนับญัชธีนาคารของคุณ และ 
• การเชือ่มโยงและยนืยนัขอ้มูลบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติของคุณ 

เราอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิไปยงับญัชธีนาคารของคุณ 
ถา้บตัรเดบติของคุณมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิทีถ่อนจากบญัช ีPayPal 

คุณจะไดร้บัตวัเลอืกใหใ้ชส้ทิธินี์เ้มือ่คุณโอนเงนิออกจากยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ 
โดยจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากการโอนเงนิดงักล่าวซึง่สามารถดูไดใ้นหนา้ค่าธรรมเนียมการโอน

ยอดคงเหลอื (ส าหรบับญัชบีคุคลทั่วไป) และหนา้ค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลอื (ส าหรบับญัชธีรุกจิ) 

จะมกีารเปิดเผยค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บใหคุ้ณทราบล่วงหนา้ในแต่ละคร ัง้ทีคุ่ณเร ิม่ตน้การถอนเงนิดงักล่าว 

โดยทั่วไปเราจะส่งเชค็ฉบบัจรงิทางไปรษณียไ์ปยงัทีอ่ยู่ทีไ่ดร้บัการยนืยนัแลว้เท่าน้ัน 
เวน้แต่ว่าเราไดต้รวจสอบยนืยนับญัช ีPaypal ของคุณแลว้ เราจะไม่ส่งเชค็ไปยงัตูไ้ปรษณียเ์ชา่ 
ถา้คุณตอ้งการใหเ้ราส่งเชค็ไปยงัทีอ่ยู่อืน่ซ ึง่ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์หล่านี ้
คุณตอ้งตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้และแสดงเอกสารทีเ่รารอ้งขอเพือ่ตรวจสอบยนืยนัความเกีย่วขอ้งระหวา่งคุณ

กบัทีอ่ยู่น้ัน ถา้คุณไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิภายใน 180 วนันับจากวนัทีอ่อกเชค็ 

เราจะส่งคนืเงนิไปยงัยอดคงเหลอืของคุณ (โดยหกัค่าธรรมเนียม) 

การจดัการยอดคงเหลอืในหลายสกลุเงิน 

การถอืครองหลายสกุลเงิน 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/paypal-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/paypal-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณอาจอยู่ในสกุลเงนิใดก็ไดท้ี ่PayPal รองรบั 
และคุณสามารถถอืครองยอดคงเหลอืในสกุลเงนิใดๆ เหล่านีไ้ดม้ากกว่าหน่ึงสกุลเงนิในเวลาเดยีวกนั 

ถา้คุณมยีอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ: 

• เราอาจอนุญาตใหคุ้ณแปลงเงนิเป็นยอดคงเหลอืในสกุลเงนิอืน่ 
ถา้คุณแปลงยอดคงเหลอืในบญัชขีองคุณ จะมกีารใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ PayPal 

(รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) 

เราอาจจ ากดัวงเงนิส าหรบัจ านวนเงนิในยอดคงเหลอืทีคุ่ณสามารถแปลง 
หรอืจ านวนการแปลงทีคุ่ณสามารถด าเนินการได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเรา 

• คุณสามารถถอนเงนิในสกุลเงนิทีเ่ปิดอยู่ของบญัชหีรอืสกุลเงนิอืน่ใดที ่PayPal 

รองรบัส าหรบัการถอนเงนิในประเทศ/ภูมภิาคทีคุ่ณลงทะเบยีนไวเ้ท่าน้ัน 

ถา้ตอ้งการถอนยอดคงเหลอืในบญัชขีองคุณซึง่ถอืครองไวใ้นสกุลเงนิอืน่ 
คุณจะตอ้งแปลงเงนิเป็นสกุลเงนิทีเ่ปิดอยู่ของบญัช ี
หรอืไม่เชน่น้ันจะมกีารแปลงสกุลเงนิใหคุ้ณในขณะทีคุ่ณถอนเงนิ 
จะมกีารใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ PayPal 

รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา 

ถา้ตอ้งการรบัเงนิในสกุลเงนิทีบ่ญัชขีองคุณไม่ไดม้กีารก าหนดค่าเอาไวใ้หย้อมรบัในขณะนี ้
คุณอาจจ าเป็นตอ้งสรา้งยอดคงเหลอืในสกุลเงนิน้ันในบญัช ีPayPal ของคุณ 
หรอืแปลงเงนิในยอดคงเหลอืเป็นสกุลเงนิอืน่ 
คุณสามารถรบัเงนิในบางสกุลเงนิไดโ้ดยการแปลงยอดคงเหลอืเป็นสกุลเงนิอืน่ซ ึง่ PayPal 

อนุญาตใหคุ้ณถอืครองได ้ถา้มกีารแปลงสกุลเงนิของยอดคงเหลอื 
จะมกีารใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ PayPal (รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) 

คุณตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสีย่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมหีลายสกุลเงนิในบญัช ีPayPal ของคุณ 
คุณไม่สามารถจดัการหรอืแปลงสกุลเงนิเพือ่วตัถุประสงคใ์นการซือ้ขายเก็งก าไร การคา้ก าไรจากการแปลง 
ตวัเลอืกการแปลง หรอืกจิกรรมอืน่ใดที ่PayPal 

ก าหนดว่ามไีวเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการไดร้บัหรอืสรา้งรายไดจ้ากอตัราการแปลงสกุลเงนิเป็นหลกั PayPal 

อาจพกั ยกเลกิ หรอืตกีลบัการท ารายการใด ๆ ทีเ่ราตดัสนิใจว่าเป็นการละเมดินโยบายฉบบันี ้

วธิกีารแปลงสกุลเงิน 

ถา้ PayPal แปลงสกุลเงนิ 
จะมกีารใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการทีเ่ราก าหนดไวส้ าหรบัการแลกเปลีย่นสกุลเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการจะถูกปรบัเปลีย่นอยู่เสมอ 
รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิทีเ่ราเรยีกเก็บและหกัไวจ้ากอตัราแลกเปลีย่นพืน้ฐานเพือ่ใชเ้ป็นอตัรา

ส าหรบัการแปลงสกุลเงนิของคุณ 
อตัราแลกเปลีย่นพืน้ฐานจะเป็นไปตามอตัราแลกเปลีย่นภายในตลาดซือ้ขายสกุลเงนิในวนัทีท่ าการแปลงสกุล

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


เงนิหรอืวนัท าการกอ่นหนา้ หรอืก าหนดโดยใชอ้ตัราอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้งของรฐับาล 
ถา้มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

ส าหรบัการใชง้านบญัช ีPayPal ของคุณบางอย่าง PayPal อาจก าหนดว่าการแปลงสกุลเงนิมคีวามจ าเป็น 
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิทีเ่รยีกเก็บไดใ้นหนา้ค่าธรรมเนียมของเราภายใตห้วัขอ้ค่าธรรม

เนียมการแปลงสกุลเงนิ 

ทางเลอืกในการแปลงสกุลเงิน 

เมือ่คุณช าระเงนิดว้ยบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติ ซึง่ตอ้งมีการแปลงสกุลเงนิโดย PayPal 

คุณยนิยอมและอนุญาตใหเ้ราแปลงสกุลเงนิดงักล่าวแทนผูอ้อกบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติของคุณ 
คุณอาจมสีทิธิใ์นการใหผู้อ้อกบตัรของคุณด าเนินการแปลงสกุลเงนิ 
ถา้สามารถใชไ้ดก้บัผูอ้อกบตัรและเครอืข่ายบตัรน้ันๆ 
การเลอืกการตัง้ค่าสกุลเงนินีอ้าจแสดงใหคุ้ณเห็นในรูปแบบต่างๆ อาท ิ
การเลอืกสกุลเงนิทีใ่ชส้ าหรบัการท ารายการ ไม่วา่ PayPal หรอืผูอ้อกบตัรจะเป็นผูด้ าเนินการแปลงสกุลเงนิ 
หรอืมกีารใชอ้ตัราการแปลงสกุลเงนิใดส าหรบัการท ารายการ เป็นตน้ 
ถา้ผูอ้อกบตัรของคุณเป็นผูแ้ปลงสกุลเงนิ 
ผูอ้อกบตัรจะเป็นผูก้ าหนดอตัราการแปลงสกุลเงนิและค่าธรรมเนียมทีอ่าจเรยีกเก็บ 

PayPal จะด าเนินการแปลงสกุลเงนิเสมอส าหรบัการท ารายการทีคุ่ณใชย้อดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ทีม่อียู่ 
หรอืบญัชธีนาคารทีคุ่ณเชือ่มโยงเป็นวธิกีารช าระเงนิ 

ใบแจง้ยอดบญัช ี

ใบแจง้ยอดบญัช ี

คุณมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัใบแจง้ยอดบญัชทีีแ่สดงความเคลือ่นไหวในบญัช ีPayPal ของคุณ 
คุณสามารถดูใบแจง้ยอดบญัช ีPayPal ของคุณไดโ้ดยเขา้สู่ระบบบญัช ีPayPal ของคุณ 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร PayPal 

การช าระเงินและการซือ้สนิคา้ 

การช าระเงินหรอืรบัการช าระเงินจากเพือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวั 

การส่งเงิน 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


ในบางประเทศ/ภูมภิาค คุณสามารถส่งเงนิใหเ้พือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวัจากบญัช ีPayPal ของคุณ 

โดยใชคุ้ณสมบตักิารส่งเงนิในบญัช ีPayPal ของคุณ (บางคร ัง้ 

เรยีกว่าการช าระค่าใชจ้า่ยส่วนตวัหรอืการช าระเงนิแบบ peer-to-peer/P2P)  

โปรดดูรายชือ่บรกิารทีส่ามารถใชไ้ดต้ามประเทศ/ภูมภิาคทีพ่กัอาศยั 

เพือ่ดูว่าบรกิารใดบา้งทีส่ามารถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมภิาคทีคุ่ณอาศยัอยู่ หรอืเขา้สู่ระบบบญัช ีPayPal 

คุณสามารถส่งเงนิใหเ้พือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวัโดยใชท้ีอ่ยู่อเีมลหรอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 
แมว้่าพวกเขาจะไม่มบีญัช ีPayPal ในเวลาทีคุ่ณส่งเงนิ โดยส่งในสกุลเงนิใดก็ไดท้ี ่PayPal รองรบั 
และคุณสามารถเลอืกวธิกีารช าระเงนิทีคุ่ณตอ้งการใชไ้ด ้ถา้บุคคลทีคุ่ณก าลงัส่งเงนิใหไ้ม่มบีญัช ีPayPal 

บุคคลน้ันสามารถขอรบัเงนิไดโ้ดยการเปิดบญัช ีPayPal หากบุคคลทีคุ่ณส่งเงนิใหไ้ม่ขอรบัเงนิ 
เงนิน้ันจะถูกส่งคนืใหคุ้ณ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัเงนิจากเพือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวัอธบิายไวใ้นหวัขอ้การรบัเงิน 

เราอาจจ ากดัวงเงนิส าหรบัจ านวนเงนิทีคุ่ณสามารถส่งได ้รวมถงึจ านวนเงนิทีคุ่ณช าระซือ้สนิคา้ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเรา คุณสามารถดูวงเงนิการสง่เงนิไดโ้ดยเขา้สู่ระบบบญัช ีPayPal ของคุณ 
เราอาจเพิม่วงเงนิการส่งเงนิของคุณ 
ถา้คุณด าเนินการตามขัน้ตอนเดยีวกนัเพือ่ยนืยนัขอ้มูลของคุณตามทีจ่ าเป็นส าหรบัการยกเลกิวงเงนิการถอ

นเงนิ 

เมือ่คุณส่งเงนิใหเ้พือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวั หน่ึงในสามสิง่นีอ้าจเกดิขึน้: พวกเขาอาจยอมรบั ปฏเิสธ 

หรอืไม่สามารถขอรบัเงนิได ้หากพวกเขาปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัเงนิดงักล่าว หรอืไม่ไดข้อรบัเงนิภายใน 30 

วนันับจากวนัทีส่่งเงนิ เงนิ (รวมถงึค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเ่รยีกเก็บจากคุณ) จะถูกส่งคนืไปยงั: 

• วธิกีารช าระเงนิแบบเดมิทีคุ่ณใชใ้นการท ารายการ ถา้คุณใชบ้ตัรเครดติ บตัรเดบติ หรอื PayPal 

Credit เป็นวธิกีารช าระเงนิ หรอื 

• ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ ถา้คุณใชย้อดคงเหลอืในบญัช ีPayPal เป็นวธิกีารช าระเงนิ 
หรอืบญัชธีนาคารเป็นวธิกีารช าระเงนิ 
และเราไม่สามารถคนืเงนิจ านวนดงักล่าวไปยงับญัชธีนาคารของคุณได ้

การรบัเงิน 

ถา้เพือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวัส่งเงนิใหคุ้ณ เงนิดงักล่าวจะปรากฏในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณ ถา้ตอ้งการรบัเงนิในสกุลเงนิทีบ่ญัชขีองคุณไม่ไดม้กีารก าหนดค่าเอาไวใ้หย้อมรบัในขณะนี ้
คุณอาจจ าเป็นตอ้งสรา้งยอดคงเหลอืในสกุลเงนิน้ัน หรอืแปลงเงนิน้ันเป็นสกุลเงนิอืน่ 
คุณสามารถรบัเงนิในบางสกุลเงนิไดโ้ดยการแปลงยอดคงเหลอืเป็นสกุลเงนิอืน่ซ ึง่ PayPal 

อนุญาตใหคุ้ณถอืครองได ้ถา้มกีารแปลงสกุลเงนิของยอดคงเหลอื 
จะมกีารใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ PayPal (รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) 

ค่าธรรมเนียมส าหรบัการช าระเงินใหเ้พือ่นและครอบครวั 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/residence-full?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากการส่งเงนิไดใ้นตารางการส่งเงนิของเรา 
และเราจะแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้ทุกคร ัง้ทีคุ่ณเร ิม่ท ารายการส่งเงนิใหเ้พือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวั 
ถา้คุณแปลงเงนิในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณจากสกุลเงนิหน่ึงเป็นอกีสกุลเงนิหน่ึงกอ่นท ารายการ 
เราจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ PayPal (รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) 

ถา้คุณส่งเงนิใหเ้พือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวัจากเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก (ทีไ่ม่ใช ่Paypal) 

หรอืโดยใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของบุคคลภายนอก 
บุคคลภายนอกจะเป็นผูก้ าหนดว่าผูส้่งเงนิหรอืผูร้บัเงนิจะเป็นผูจ้า่ยค่าธรรมเนียม 
โดยบุคคลภายนอกดงักล่าวจะแจง้ใหคุ้ณทราบกอ่นทีจ่ะเร ิม่การส่งเงนิ 

การซือ้สนิคา้จาก หรอืการคนืสนิคา้ใหผู้ข้ายทีย่อมรบั PayPal 

วธิกีารซือ้สนิคา้ 

คุณสามารถซือ้สนิคา้จากผูข้ายทีย่อมรบั PayPal ในสกุลเงนิใดก็ไดท้ีผู่ข้ายยอมรบั และที ่PayPal รองรบั 
โดยใชเ้งนิในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ หรอืใชว้ธิกีารช าระเงนิใดๆ ทีเ่ช ือ่มโยงกบับญัช ีPayPal 

ของคุณ รวมถงึตวัอย่างเชน่ 

• การซือ้สนิคา้ในเว็บไซตข์องรา้นคา้ปลกีออนไลนแ์ละเลอืก PayPal 

เป็นวธิกีารช าระเงนิของคุณในขณะท าการช าระเงนิ 

• การช าระเงนิใหแ้กผู่ข้ายเป็นค่าสนิคา้หรอืบรกิาร 

• การใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ของผูข้ายทีม่หีนา้รา้น 

ถา้ผูข้ายทีคุ่ณก าลงัซ ือ้น้ันขายสนิคา้หรอืบรกิาร และผูข้ายน้ันยงัไม่มบีญัช ีPayPal 

ผูข้ายสามารถขอรบัการช าระเงนิจากคุณไดโ้ดยเปิดบญัช ีPayPal ถา้ผูข้ายไม่เปิดบญัช ีPayPal ภายใน 30 

วนั การซือ้สนิคา้ของคุณจะไดร้บัการคนืเงนิ 

เพือ่บรหิารความเสีย่ง PayPal อาจจ ากดัวธิกีารช าระเงนิทีใ่ชไ้ดส้ าหรบัการท ารายการเมือ่คุณซือ้สนิคา้ 
นอกจากนี ้วธิกีารช าระเงนิอาจมจี ากดัส าหรบัผูข้ายบางราย หรอืถา้คุณช าระเงนิดว้ย PayPal 

ผ่านเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนัของบุคคลภายนอกบางราย เชน่ 

• American Express อาจไม่สามารถใชเ้ป็นวธิกีารช าระเงนิส าหรบัผูค้า้บางราย เชน่ 
สายการบนิและผูค้า้ดา้นการท่องเทีย่วบางราย 

• บตัรเครดติบางประเภทอาจไม่สามารถใชเ้ป็นวธิกีารช าระเงนิส าหรบัผูค้า้บางราย เชน่ 
บตัรเครดติในอุตสาหกรรมการพนัน และ 

• ไม่สามารถใชบ้ตัรเครดติเพือ่ช าระค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรอืเตมิเงนิยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณได ้

เมือ่คุณอนุญาตการช าระเงนิใหก้บัผูข้ายทีย่อมรบั PayPal ผูข้ายบางรายอาจใชเ้วลาถงึ 30 

วนัเพือ่ท ารายการใหเ้สรจ็สมบูรณ ์ในกรณีเหล่านี ้
การช าระเงนิของคุณอาจปรากฏเป็นค าสัง่ซ ือ้ทีร่อด าเนินการในบญัช ีPayPal ของคุณ ในกรณีดงักล่าว 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/paypal-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/paypal-fees?locale.x=th_TH


การอนุญาตการช าระเงนิของคุณจะยงัคงมผีลจนกว่าผูข้ายจะท ารายการเสรจ็สมบูรณ ์(แต่ไม่นานเกนิกว่า 30 

วนั) ถา้คุณใชบ้ตัรเดบติหรอืบตัรเครดติเป็นวธิกีารช าระเงนิ 

ผูอ้อกบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติของคุณยงัอาจแสดงการอนุญาตทีร่อด าเนินการเป็นระยะเวลาหน่ึงดว้ย 
จนกว่าจะยกเลกิการระงบัหรอืไดร้บัการท ารายการทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ลว้ 

ถา้การช าระเงนิของคุณจ าเป็นตอ้งใหเ้ราท าการแปลงสกุลเงนิ 
จะมกีารก าหนดอตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการและเรยีกเก็บตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้วธิทีีเ่ราแปลงสกุลเงิ

น และจะไดร้บัการก าหนดในเวลาทีป่ระมวลผลการช าระเงนิ 

ค่าธรรมเนียม 

เมือ่คุณซือ้สนิคา้จากผูข้ายทีย่อมรบั PayPal คุณไม่ตอ้งจา่ยค่าธรรมเนียมใหก้บั PayPal ถา้ Paypal 

ด าเนินการแปลงสกุลเงนิส าหรบัการซือ้สนิคา้ของคุณ จะมกีารใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ 
PayPal (รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเราดว้ย) 

นอกจากนี ้
ผูอ้อกบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติของคุณอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากคุณส าหรบัการท ารายก

าร 

การตรวจสอบการช าระเงิน 

เมือ่ PayPal ระบุการท ารายการทีอ่าจมคีวามเสีย่งสูง 
เราจะตรวจสอบการท ารายการอย่างใกลช้ดิมากขึน้กอ่นอนุญาตใหด้ าเนินการต่อ เมือ่เกดิกรณีเชน่นี ้PayPal 

จะพกัการท ารายการไว ้และแจง้ใหผู้ข้ายทราบถงึความลา่ชา้ในการจดัส่งสนิคา้ ในฐานะผูซ้ ือ้ 
กรณีเชน่นีอ้าจท าใหคุ้ณไดร้บัสนิคา้ทีซ่ ือ้ล่าชา้ ถา้เราเคลยีรก์ารท ารายการเรยีบรอ้ยแลว้ 
เราจะแจง้ใหผู้ข้ายด าเนินการจดัส่งสนิคา้ ถา้เราไม่สามารถเคลยีรก์ารท ารายการใหเ้รยีบรอ้ย 
เราจะยกเลกิการท ารายการดงักล่าวและคนืเงนิใหก้บัคุณ 
เวน้แต่ว่าเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างอืน่ตามกฎหมาย 

การช าระเงินอตัโนมตั ิ

คุณสามารถตกลงกบัผูข้ายทีย่อมรบั PayPal เพือ่ใช ้PayPal 

เป็นวธิกีารช าระเงนิส าหรบัการซือ้สนิคา้ในอนาคตกบัผูข้ายดงักล่าว 
ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ดัท าขึน้ระหว่างคุณกบัผูข้าย และอนุญาตใหผู้ข้ายใชเ้งนิจากบญัช ีPayPal 

ของคุณดว้ยการอนุมตัจิากคุณในลกัษณะคร ัง้เดยีว เป็นประจ า หรอืเป็นคร ัง้คราว 
ตวัอย่างการช าระเงนิอตัโนมตัทิีคุ่ณสามารถตกลงกบัผูข้ายหรอืกบั PayPal ไดแ้ก ่การช าระเงนิที ่PayPal 

เรยีกว่า "ขอ้ตกลงในการเรยีกเก็บเงนิ", "การบอกรบัสมาชกิ" "การช าระเงนิเป็นงวด", "การท ารายการอา้งองิ", 

"การหกัหรอื PAD แบบอนุมตัลิ่วงหนา้", "การโอนแบบอนุมตัลิ่วงหนา้" หรอื "การช าระเงนิแบบอนุมตัลิ่วงหนา้" 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


คุณสามารถยกเลกิการช าระเงนิอตัโนมตัไิดไ้ม่เกนิ 3 

วนัท าการกอ่นวนัทีค่รบก าหนดการช าระเงนิคร ัง้ต่อไปทีก่ าหนดไวจ้ากการตัง้ค่าบญัชขีองคุณ 
หรอืตดิต่อเราผ่านศูนยช์ว่ยเหลอืของ PayPal เมือ่ยกเลกิการช าระเงนิอตัโนมตัแิลว้ 
การช าระเงนิอตัโนมตัใินอนาคตทัง้หมดภายใตข้อ้ตกลงของคุณกบัผูข้ายดงักล่าวจะสิน้สุดลง 
ถา้คุณยกเลกิการช าระเงนิอตัโนมตั ิคุณอาจยงัตอ้งช าระเงนิค่าซือ้สนิคา้ใหแ้กผู่ข้าย 
หรอืมภีาระผูกพนัเพิม่เตมิต่อผูข้ายส าหรบัสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ ทีคุ่ณไดร้บั 
แต่ยงัไม่ไดช้ าระเงนิและคุณอาจจ าเป็นตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายดว้ยวธิอีืน่ 

ถา้คุณใหก้ารอนุญาตล่วงหนา้แกผู่ข้ายหรอื PayPal ซึง่อนุญาตใหผู้ข้ายใชห้รอืรบัการช าระเงนิจากบญัช ี
PayPal ของคุณในรูปแบบการช าระเงนิเป็นงวดเป็นประจ า (เชน่ ทุกเดอืนหรอืตามงวดการเรยีกเก็บเงนิประจ า) 

และถา้การช าระเงนิดงักล่าวมจี านวนเงนิแตกต่างกนั 
คุณมสีทิธิไ์ดร้บัแจง้ล่วงหนา้เกีย่วกบัจ านวนเงนิและวนัทีโ่อนจากผูข้ายอย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นท าการโอนเงนิ 

ถา้ผูข้ายเสนอทางเลอืกดงักล่าว 
คุณสามารถเลอืกทีจ่ะรบัการแจง้ล่วงหนา้นีไ้ดก็้ต่อเมือ่จ านวนเงนิของการช าระเงนิอตัโนมตัอิยู่นอกชว่งทีก่ าห

นดไวร้ะหว่างคุณกบัผูข้าย 

ถา้คุณอนุญาตใหม้ีการช าระเงนิอตัโนมตัแิละ PayPal 

ด าเนินการแปลงสกุลเงนิส าหรบัการท ารายการช าระเงนิอตัโนมตั ิPayPal 

จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการ (รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของ PayPal) ทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ณ เวลาทีม่กีารประมวลผลการท ารายการช าระเงนิอตัโนมตั ิ

การคนืเงิน 

เมือ่คุณซือ้สนิคา้จากผูข้ายออนไลนโ์ดยใช ้PayPal และทา้ยทีสุ่ดการท ารายการน้ันไดร้บัการคนืเงนิ 
โดยปกตแิลว้ การช าระเงนิจ านวนดงักล่าวจะถูกส่งคนืไปยงัวธิกีารช าระเงนิเดมิทีคุ่ณใชเ้พือ่ท ารายการน้ัน 
ถา้คุณใชบ้ตัรเครดติ บตัรเดบติ หรอืยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ถา้ใชบ้ญัชธีนาคารเป็นวธิกีารช าระเงนิส าหรบัการท ารายการ เราจะคนืเงนิการช าระเงนิไปยงับญัชธีนาคาร 
หรอืไปยงัยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณในกรณีทีเ่ราไม่สามารถคนืเงนิไปยงับญัชธีนาคารของคุณได ้
ส าหรบัการซือ้สนิคา้ทีคุ่ณด าเนินการในสถานทีซ่ ึง่เป็นรา้นคา้ของผูข้ายทีคุ่ณช าระเงนิโดยใชบ้ญัช ีPayPal 

ของคุณ แลว้ทา้ยทีสุ่ดการท ารายการน้ันไดร้บัการคนืเงนิ เงนิน้ันจะไดร้บัการคนืเงนิไปยงัยอดคงเหลอืในบญัช ี
PayPal ของคุณ 

ถา้ PayPal ด าเนินการแปลงสกุลเงนิส าหรบัการท ารายการของคุณ และมกีารอนุมตักิารคนืเงนิ: 

• ภายใน 1 วนันับจากวนัทีช่ าระเงนิเดมิ เราจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการ 

(รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) ทีใ่ช ้ณ เวลาทีช่ าระเงนิเดมิ 

• เกนิกว่า 1 วนันับจากวนัทีช่ าระเงนิเดมิ เราจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ Paypal 

(รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) ในวนัทีม่กีารคนืเงนิ 

อตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการอาจถูกน ามาใชท้นัทโีดยไม่ตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบ 

https://www.paypal.com/th/smarthelp/home?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/smarthelp/home?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


ซึง่หมายความวา่คุณอาจไม่ไดร้บัเงนิจากการช าระเงนิเดมิของคุณเต็มจ านวน 
เน่ืองจากค่าธรรมเนียมขา้งตน้และความผนัผวนของอตัราการแปลงสกุลเงนิ 

การช าระเงนิจะคนืเป็นสกุลเงนิทีคุ่ณไดช้ าระไว ้หรอืถา้เราไม่สามารถคนืเงนิเป็นสกุลเงนิทีคุ่ณช าระไวไ้ด ้
เราจะคนืเงนิในสกุลเงนิหลกัของคุณ 

วธิกีารช าระเงินทีใ่ชส้ าหรบัการท ารายการของฉนั 

การเลอืกวธิชี าระเงินหลกั 

ในบางประเทศ คุณสามารถเลอืกวธิกีารช าระเงนิใดๆ ในบญัช ีPayPal ของคุณเป็นวธิชี าระเงนิหลกัได ้
คุณสามารถเลอืกวธิชี าระเงนิหลกัในการตัง้ค่าบญัชขีองคุณ 
อาจมบีางคร ัง้ทีว่ธิชี าระเงนิหลกัของคุณไม่สามารถใชไ้ด ้เชน่ ถา้คุณเลอืกบตัรเครดติทีห่มดอายุแลว้ 

คุณสามารถตัง้ค่าวธิกีารช าระเงนิหลกัแยกต่างหากส าหรบัการท ารายการออนไลน ์การท ารายการในรา้นคา้ 
และการช าระเงนิอตัโนมตักิบัผูข้าย 

ถา้คุณไดเ้ลอืกวธิชี าระเงนิหลกัไว ้วธิกีารช าระเงนิดงักล่าวจะแสดงเป็นวธิชี าระเงนิหลกั 

ความพรอ้มใชง้านของวธิกีารช าระเงนิบางวธิอีาจมจี ากดัโดยขึน้อยู่กบัผูข้ายรายน้ันๆ 
หรอืเว็บไซตข์องบุคคลภายนอกทีคุ่ณก าลงัใชเ้พือ่ท ารายการใหเ้สรจ็สมบูรณ ์ 

ถา้คุณไม่ไดเ้ลอืกวธิชี าระเงนิหลกั หรอืวธิชี าระเงนิหลกัทีคุ่ณเลอืกไม่สามารถใชไ้ด ้
เราจะแสดงวธิกีารช าระเงนิทีใ่ชไ้ด ้
รวมถงึวธิกีารช าระเงนิทีคุ่ณใชบ้่อยทีสุ่ดหรอืทีคุ่ณใชล้่าสุดในขณะทีท่ ารายการ นอกจากนี ้
คุณยงัสามารถคลกิทีล่งิก ์"จดัการ" เพือ่ดูวธิกีารช าระเงนิทีใ่ชไ้ดท้ัง้หมด หรอืเพิม่วธิกีารช าระเงนิใหม่ 

และเลอืกวธิกีารช าระเงนิระหว่างการท ารายการ 

วธิกีารช าระเงินส ารอง 

บางคร ัง้ 
การท ารายการออนไลนแ์บบด าเนินการคร ัง้เดยีวอาจก าหนดใหต้อ้งใชว้ธิกีารช าระเงนิส ารองในกรณีทีว่ธิกีาร

ช าระเงนิทีคุ่ณเลอืกหรอืวธิชี าระเงนิหลกัไม่สามารถใชไ้ด ้ในกรณีเหล่าน้ัน 
เราอาจแสดงวธิกีารช าระเงนิส ารองแกคุ่ณในหนา้ตรวจสอบการท ารายการของคุณ 
กอ่นทีคุ่ณจะท ารายการใหเ้สรจ็สมบูรณ ์
โปรดทราบว่ากรณีนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัการท ารายการออนไลนแ์บบด าเนินการคร ัง้เดยีวเท่าน้ัน 
และใชไ้ม่ไดก้บัการช าระเงนิอตัโนมตั ิถา้ PayPal 

ก าหนดว่าการแปลงสกุลเงนิมคีวามจ าเป็นต่อการท ารายการทีจ่ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารช าระเงนิส ารองดว้ยเชน่กนั 
คุณอาจไม่สามารถเลอืกไดว้่า PayPal 

หรอืผูอ้อกบตัรของคุณจะเป็นผูด้ าเนินการแปลงสกุลเงนิในวธิกีารช าระเงนิส ารองของคุณ 



ช าระเงินใหเ้พือ่นและครอบครวั 

เมือ่คุณช าระเงนิใหเ้พือ่นและครอบครวัโดยใชย้อดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ (ถา้ม)ี 

หรอืบญัชธีนาคารของคุณ เราจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมทัง้หมด 
ดงัน้ันเราจะแสดงตวัเลอืกการช าระเงนิเหลา่นีก้อ่นเสมอ 
แมว้่าคุณจะไดก้ าหนดวธิชี าระเงนิหลกัไวส้ าหรบัการซือ้สนิคา้ออนไลนข์องคุณก็ตาม 
จ าไวว้่าคุณมโีอกาสเลอืกวธิกีารช าระเงนิใดๆ ในบญัช ีPayPal ของคุณเสมอ โดยคลกิทีล่งิก ์"เปลีย่นแปลง" 

ในหนา้ส่งเงนิ ถา้คุณเลอืกวธิกีารช าระเงนิทีม่ค่ีาธรรมเนียม 
เราจะแสดงค่าธรรมเนียมทุกคร ัง้กอ่นทีคุ่ณจะช าระเงนิ 

การช าระเงินอตัโนมตั ิ

ผูข้ายบางรายอนุญาตใหคุ้ณจดัเก็บ PayPal เป็นวธิชี าระเงนิ เมือ่ซ ือ้สนิคา้บนเว็บไซตข์องตน 
เพือ่ใหคุ้ณสามารถช าระเงนิไดเ้รว็ขึน้ 
ส่วนใหญ่การท าเชน่นีม้กัมกีารจดัท าขอ้ตกลงกบัผูข้ายทีอ่นุญาตใหผู้ข้ายขอใหเ้ราเรยีกเก็บเงนิจากบญัช ี
PayPal ของคุณทุกคร ัง้ทีคุ่ณซือ้สนิคา้  

คุณสามารถเลอืกวธิกีารช าระเงนิส าหรบัการซือ้สนิคา้ในอนาคตกบัผูข้ายเฉพาะรายไดใ้นเวลาทีจ่ดัท าขอ้ตก

ลง หรอืในการตัง้ค่าบญัชขีองคุณ เชน่ 
คุณสามารถก าหนดใหบ้รกิารบอกรบัสมาชกิภาพยนตรร์ายเดอืนของคุณเรยีกเก็บเงนิจากบตัรเครดติทุกคร ัง้

ส าหรบัค่าใชจ้า่ยรายเดอืน 

ถา้วธิกีารช าระเงนิทีคุ่ณเลอืกไม่สามารถใชไ้ด ้(เชน่ บตัรเครดติหมดอายุ) 

ขอ้ตกลงเฉพาะกบัผูข้ายไม่เอือ้ใหส้ามารถระบุวธิกีารช าระเงนิ 
หรอืถา้คุณยงัไม่ไดร้ะบุวธิกีารช าระเงนิส าหรบัการท ารายการในอนาคตกบัผูข้าย 
วธิกีารช าระเงนิทีใ่ชจ้ะเป็นไปตามล าดบัต่อไปนี ้ถา้ม:ี 1. ยอดคงเหลอื 2. บญัชธีนาคาร (การโอนเงนิแบบทนัท)ี 3. 

บตัรเดบติรว่มกบั PayPal 4. บตัรเครดติรว่มกบั PayPal 5. บตัรเดบติ 6. บตัรเครดติ และ 7. eCheque 

คุณสามารถยกเลกิขอ้ตกลงใดๆ ในการตัง้ค่าบญัชขีองคุณ 

การโอนเงินผ่านบญัชธีนาคาร 

เมือ่คุณใชบ้ญัชธีนาคารของคุณเป็นวธิกีารช าระเงนิ คุณก าลงัอนุญาตให ้PayPal 

เร ิม่ตน้การโอนเงนิจากบญัชธีนาคารของคุณไปยงัผูร้บั ส าหรบัการท ารายการเหลา่นี ้PayPal 

จะท าการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนิกสจ์ากบญัชธีนาคารของคุณตามจ านวนเงนิทีคุ่ณระบุไว ้คุณอนุญาตให ้
PayPal ลองท าการโอนนีอ้กีคร ัง้ ถา้ธนาคารของคุณปฏเิสธการโอนเงนิคร ัง้แรกไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

eCheque 

eCheque เป็นวธิกีารช าระเงนิทีคุ่ณใชบ้ญัชธีนาคารของคุณเป็นวธิกีารช าระเงนิ 
และผูร้บัจะไม่ไดร้บัการช าระเงนิจนกว่าธนาคารจะประมวลผลการท ารายการเสรจ็สิน้ โดยปกตแิลว้ 



กระบวนการนีจ้ะใชเ้วลา 3-5 วนัท าการ 

แต่ระยะเวลาจะเพิม่ขึน้ถา้การช าระเงนิส่งมาจากบญัชธีนาคารทีอ่ยู่นอกประเทศ/ภูมภิาคของคุณ 

ถา้ eCheque เป็นวธิชี าระเงนิหลกัของคุณ เราจะใชว้ธินีีใ้นการช าระเงนิทาง PayPal ของคุณ 
แมว้่าคุณจะมยีอดคงเหลอืก็ตาม 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

นโยบายการคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

เมือ่คุณซือ้สนิคา้จากผูข้ายทีย่อมรบั PayPal 

คุณอาจมสีทิธิไ์ดร้บัการคนืเงนิภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal กรณีทีส่ามารถใชไ้ด ้
โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

จะใหส้ทิธิคุ์ณในการไดร้บัเงนิคนืจากราคาซือ้สนิคา้เต็มจ านวนบวกค่าจดัส่งเดมิทีคุ่ณไดช้ าระไว ้ถา้ม ีPayPal 

ใชดุ้ลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการตดัสนิว่าขอ้เรยีกรอ้งของคุณมสีทิธิต์ามโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้หรอื

ไม ่การตดัสนิใจเดมิของ PayPal ถอืเป็นทีส่ิน้สุด แต่คุณอาจสามารถยืน่อุทธรณค์ าตดัสนิต่อ PayPal 

ไดถ้า้คุณมขีอ้มูลใหม่หรอืทีน่่าสนใจซึง่ไม่มอียู่ในขณะทีม่กีารพจิารณาคร ัง้แรกหรอืถา้คุณเชือ่ว่ามขีอ้ผดิพล

าดเกดิขึน้ในกระบวนการตดัสนิใจ  

ขอ้ส าคญั: 

คุณอาจจ าเป็นตอ้งคนืสนิคา้ใหก้บัผูข้ายหรอืบุคคลอืน่ทีเ่ราระบุเพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการยุตขิอ้เรยีกรอ้งของคุ

ณ โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

ไม่ไดใ้หส้ทิธิคุ์ณในการไดร้บัเงนิคนืส าหรบัค่าส่งคนืสนิคา้ทีอ่าจเกดิขึน้กบัคุณ 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal อาจมผีลบงัคบัใชเ้มือ่คุณประสบปัญหาใดๆ เหล่านีก้บัการท ารายการ: 

• คุณไม่ไดร้บัสนิคา้จากผูข้าย (เรยีกว่าขอ้เรยีกรอ้ง "กรณีไม่ไดร้บัสนิคา้") หรอื 

• คุณไดร้บัสนิคา้ แต่เป็นสนิคา้ทีคุ่ณไม่ไดส้ ัง่ซ ือ้ (เรยีกว่าขอ้เรยีกรอ้ง 

"กรณีสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน") 

ถา้คุณเชือ่ว่าการท ารายการทีด่ าเนินการผ่านบญัช ีPayPal ของคุณไม่ไดร้บัอนุญาตจากคุณ 
ขอ้เรยีกรอ้งประเภทนีแ้ตกต่างจากโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ 
และมกีารอธบิายไวด้า้นล่างภายใตค้วามรบัผดิต่อการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้ 

ขอ้เรยีกรอ้งของคุณจะไมม่สีทิธิไ์ดร้บัการคนืเงนิภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

ส าหรบัขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้ ถา้: 



• คุณไปรบัสนิคา้ดว้ยตนเอง หรอืนัดหมายใหม้กีารรบัสนิคา้ในนามของคุณ รวมถงึถา้คุณใช ้PayPal 

ในสถานทีต่ ัง้ซ ึง่เป็นรา้นคา้ของผูข้าย หรอื 

• ผูข้ายไดแ้สดงหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้ หรอื หลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ 

ถา้ผูข้ายแสดงหลกัฐานว่าไดม้กีารจดัส่งสนิคา้ไปยงัทีอ่ยู่ของคุณแลว้ PayPal 

อาจตดัสนิใหผู้ข้ายเป็นฝ่ายชนะขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้ แมคุ้ณจะอา้งว่าไม่ไดร้บัสนิคา้น้ันก็ตาม 

ขอ้เรยีกรอ้งกรณีสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน 

สนิคา้อาจถูกพจิารณาวา่เป็นสนิคา้ทีแ่ตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน ถา้: 

• สนิคา้มลีกัษณะส าคญัทีแ่ตกต่างจากค าอธบิายสนิคา้ของผูข้าย 

• คุณไดร้บัสนิคา้ทีแ่ตกต่างจากทีซ่ ือ้โดยสิน้เชงิ 

• บรรยายสภาพของสนิคา้บดิเบอืนจากความเป็นจรงิ เชน่ บรรยายว่าเป็นสนิคา้ "ใหม่" 

แต่กลบัเป็นสนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้ 

• โฆษณาว่าสนิคา้เป็นของแท ้แต่กลบัไม่ใชข่องแท ้(เชน่ เป็นของปลอมแปลง) 

• สนิคา้ไม่มชี ิน้ส่วนหรอืฟีเจอรท์ีส่ าคญั 
และขอ้เท็จจรงิเหล่าน้ันไม่ไดม้กีารเปิดเผยในค าอธบิายสนิคา้เมือ่คุณซือ้สนิคา้ 

• คุณซือ้สนิคา้จ านวนหน่ึง แต่ไม่ไดร้บัสนิคา้ครบทัง้หมด 

• สนิคา้ไดร้บัความเสยีหายอย่างรุนแรงระหว่างการจดัส่ง 

• สนิคา้ไม่สามารถใชง้านไดใ้นสภาพทีไ่ดร้บั และไม่ไดม้กีารเปิดเผยใหคุ้ณทราบ 

สนิคา้ไม่สามารถพจิารณาวา่เป็นสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน ถา้: 

• สนิคา้มลีกัษณะส าคญัคลา้ยคลงึกบัค าอธบิายสนิคา้ของผูข้าย 

• ผูข้ายไดแ้จง้ความช ารุดบกพรอ่งของสนิคา้ไวใ้นค าอธบิายของสนิคา้อย่างถูกตอ้ง 

• มกีารชีแ้จงรายละเอยีดของสนิคา้ไวอ้ย่างถูกตอ้ง แต่คุณไม่ตอ้งการสนิคา้น้ันหลงัจากทีไ่ดร้บัแลว้ 

• มกีารชีแ้จงรายละเอยีดของสนิคา้ไวอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ไม่ตรงกบัทีคุ่ณคาดหวงัไว ้

• สนิคา้มรีอยขดีข่วนเล็กนอ้ยและมกีารอธบิายว่าเป็นสนิคา้ "ใชแ้ลว้" 

สนิคา้และการท ารายการทีไ่ม่มสีทิธิ ์

สนิคา้หรอืการท ารายการต่อไปนีไ้ม่มสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

• อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึสนิทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั 

• ยานพาหนะ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะยานยนต ์รถจกัรยานยนต ์รา้นบา้นเคลือ่นที ่เคร ือ่งบนิหรอืเรอื 
ยกเวน้ยานพาหนะขนาดเล็กเพือ่การพกพาสว่นบุคคลทีใ่ชเ้พือ่วตัถุประสงคด์า้นสนัทนาการ เชน่ 
จกัรยานและโฮเวอรบ์อรด์ 

• ธรุกจิ (เมือ่คุณซือ้หรอืลงทุนในธรุกจิ) 

• เคร ือ่งจกัรอุตสาหกรรมทีใ่ชใ้นการผลติ 



• การช าระเงนิทีเ่ทยีบเทา่กบัเงนิสด รวมถงึสนิคา้แทนเงนิสด เชน่ บตัรของขวญัและบตัรเตมิเงนิ 

• การช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค า 
(ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทีจ่บัตอ้งไดห้รอืในรูปแบบของการซือ้ขายแลกเปลีย่น) 

• ผลติภณัฑท์างการเงนิหรอืการลงทุนทุกประเภท 

• การพนัน การเล่นเกม และ/หรอืกจิกรรมอืน่ใดทีม่ีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และของรางวลั 

• การบรจิาค 
รวมถงึการช าระเงนิบนแพลตฟอรม์การระดมทุนและการช าระเงนิทีท่ าบนแพลตฟอรม์การใหกู้ย้มืเงนิ 

• การช าระเงนิใหก้บัหน่วยงานทีด่ าเนินการโดยภาครฐั (ยกเวน้รฐัวสิาหกจิ) หน่วยงานของรฐั 

หรอืบุคคลภายนอกทีก่ระท าการในนามของหน่วยงานทีด่ าเนินการโดยภาครฐัหรอืหน่วยงานของรฐั 

• การช าระเงนิไปยงับรกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารใดๆ 

• ขอ้เรยีกรอ้งกรณีสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนส าหรบัสนิคา้ทีส่ ัง่ท าทัง้หมดหรอืบางส่

วน 

• ขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้ส าหรบัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดท้ีคุ่ณรบัดว้ยตนเองหรอืจดัใหม้กีารรบัแทนคุ

ณ ซึง่รวมถงึสนิคา้ทีซ่ ือ้ในสถานทีต่ ัง้ซ ึง่เป็นรา้นคา้ของผูข้าย 
ยกเวน้กรณีทีช่ าระเงนิส าหรบัการท ารายการดว้ยตนเองโดยใชร้หสั QR ของสนิคา้และบรกิารของ 
PayPal 

• สิง่อืน่ๆ ทีต่อ้งหา้มตามนโยบายการใชบ้รกิารของ PayPal 

• การช าระเงนิโดยใชบ้รกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนของ PayPal 

• การช าระค่าใชจ้า่ยส่วนตวั รวมถงึการช าระเงนิทีส่่งโดยใชฟั้งกช์นัเพือ่นและครอบครวัของ PayPal 

• การช าระเงนิทีคุ่ณไม่ไดส้่งโดยใชบ้ญัช ีPayPal 

• สนิคา้ทีซ่ ือ้เพือ่น าไปขายต่อ 
รวมถงึการท ารายการสนิคา้ชิน้เดยีวหรอืการท ารายการทีม่สีนิคา้หลายชิน้ 

สทิธิก์ารท ารายการส าหรบัโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

เพือ่ใหไ้ดร้บัความคุม้ครองภายใตน้โยบายการคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

คุณตอ้งมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดต่อไปนี ้

• มบีญัช ีPayPal อยู่ในสถานะทีด่ ี

• ช าระเงนิซ ือ้สนิคา้ทีม่สีทิธิจ์ากบญัช ีPayPal ของคุณ 

• พยายามตดิต่อผูข้ายเพือ่แกไ้ขปัญหาโดยตรงกอ่นทีจ่ะยืน่ขอ้เรยีกรอ้งภายใตน้โยบายคุม้ครองการซื ้

อสนิคา้ของ PayPal ผ่านทางศูนยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขาย 

• ตอบรบัค าขอเอกสารและขอ้มูลอืน่ๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาทีร่อ้งขอ  
• เปิดขอ้พพิาทในศูนยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขายภายใน 180 วนั นับจากวนัทีคุ่ณช าระเงนิ 

และปฏบิตัติามกระบวนการระงบัขอ้พพิาทออนไลนข์องเรา 

• ไม่ไดร้บัเงนิคนืหรอืตกลงใหม้กีารแกไ้ขปัญหาดว้ยทางเลอืกอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้ของคุณจ

ากแหล่งอืน่ 

กระบวนการระงบัขอ้พพิาทออนไลนข์องเรา 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=th_TH


ถา้คุณไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการกบัผูข้ายไดโ้ดยตรง 
คุณตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการระงบัขอ้พพิาทออนไลนข์องเราผา่นศูนยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขายเพือ่ยืน่ขอ้เรยีก

รอ้งภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของเรา นอกจากนี ้คุณยงัสามารถยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง (ขัน้ตอนที ่2 ดา้นล่าง) 

ไดโ้ดยโทรหาเราและพูดคุยกบัเจา้หนา้ที ่ขัน้ตอนทีคุ่ณตอ้งปฏบิตัติามมกีารอธบิายไวด้า้นล่าง 
และถา้คุณไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนเหล่านี ้ขอ้เรยีกรอ้งของคุณอาจถูกปฏเิสธ 

ขัน้ตอนที ่1: เปิดขอ้พพิาทภายใน 180 วนันับจากวนัทีคุ่ณท าการช าระเงนิ 

ซึง่อาจชว่ยใหคุ้ณสามารถเร ิม่การสนทนาโดยตรงกบัผูข้ายเกีย่วกบัปัญหาการท ารายการของคุณทีอ่าจชว่ย

ระงบัขอ้พพิาทได ้ถา้คุณไมส่ามารถระงบัขอ้พพิาทกบัผูข้ายไดโ้ดยตรง ใหด้ าเนินการขัน้ตอนที ่2 

เราจะพกัเงนิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการในบญัช ีPayPal 

ของผูข้ายจนกว่าขอ้พพิาทจะยุตหิรอืปิดลงแลว้ 

ขัน้ตอนที ่2: ยกระดบัขอ้พพิาทเป็นขอ้เรยีกรอ้งเพือ่ขอรบัเงนิคนื โดยด าเนินการภายใน 20 

วนัหลงัจากเปิดขอ้พพิาท ในกรณีทีคุ่ณและผูข้ายไม่สามารถเจรจาตกลงกนัได ้
หรอืไม่เชน่น้ันเราจะปิดขอ้พพิาทโดยอตัโนมตั ิ
คุณสามารถยกระดบัขอ้พพิาทเป็นขอ้เรยีกรอ้งเพือ่ขอเงนิคนืไดโ้ดยผ่านศูนยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขาย 
ผูข้ายหรอื PayPal สามารถยกระดบัขอ้พพิาทเป็นขอ้เรยีกรอ้งไดเ้ชน่กนัในขัน้ตอนนี ้PayPal 

อาจขอใหคุ้ณรออย่างนอ้ย 7 วนันับจากวนัทีท่ ารายการกอ่นจะยกระดบัขอ้พพิาท 

ขัน้ตอนที ่3: ตอบกลบัค าขอเอกสารหรอืขอ้มูลอืน่ๆ ของ PayPal หลงัจากทีคุ่ณ ผูข้าย หรอื PayPal 

ยกระดบัขอ้พพิาทของคุณเป็นขอ้เรยีกรอ้งเพือ่ขอรบัเงนิคนื PayPal อาจขอใหคุ้ณส่งใบเสรจ็รบัเงนิ 
การประเมนิโดยบุคคลทีส่าม หลกัฐานการแจง้ความกบัต ารวจ หรอืเอกสารอืน่ๆ ที ่PayPal ระบ ุ
คุณจะตอ้งตอบกลบัค าขอเหล่านีภ้ายในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นจดหมายโตต้อบระหว่างคุณกบัเรา 

ขัน้ตอนที ่4: ปฏบิตัติามค าขอจดัส่งสนิคา้ของ PayPal ภายในเวลาทีก่ าหนด 

ถา้คุณยืน่ขอ้เรยีกรอ้งกรณีสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน PayPal 

อาจขอใหคุ้ณจดัส่งสนิคา้คนืใหก้บัผูข้าย PayPal หรอืบุคคลทีส่าม (ซึง่ PayPal จะเป็นผูร้ะบุไว)้ 

โดยคุณเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย พรอ้มทัง้ส่งหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ 

หลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ หมายถงึ: 

ส าหรบัการท ารายการทีม่มูีลค่ารวมไม่ถงึ 750 ดอลลารส์หรฐั 

(หรอืเทยีบเท่าเกณฑม์าตรฐานสกุลเงนิในตารางดา้นล่าง) 

การยนืยนัทีส่ามารถเรยีกดูไดอ้อนไลนซ์ ึง่ระบุทีอ่ยู่น าส่งทีแ่สดงชือ่เมอืงหรอืรหสัไปรษณีย ์วนัทีน่ าส่ง 
และตวัตนของบรษิทัส่งสนิคา้ทีคุ่ณใชเ้ป็นอย่างนอ้ย 

ส าหรบัการท ารายการทีม่มูีลค่ารวมอยู่ที ่750 ดอลลารส์หรฐั 

(หรอืเทยีบเท่าเกณฑม์าตรฐานสกุลเงนิในตารางดา้นล่าง) หรอืมากกวา่ 

คุณตอ้งแสดงหลกัฐานการน าส่งทีม่กีารยนืยนัดว้ยลายเซน็ (ยกเวน้ในกรณีทีผู่ซ้ ือ้มบีญัช ีPayPal 

https://www.paypal.com/th/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=th_TH


ทีล่งทะเบยีนในแอลเบเนีย, อนัดอรร์า, บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา, โครเอเชยี, ไอซแ์ลนด,์ อสิราเอล 
หรอืยูเครน ซึง่ขอ้ก าหนดดงักล่าวไม่มผีลบงัคบัใช)้ ถา้การท ารายการอยู่ในสกุลเงนิทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นตาราง 

จะตอ้งมกีารยนืยนัดว้ยลายเซน็เมือ่การช าระเงนิเกนิกว่ามูลค่าทีเ่ทยีบเท่ากบั 750 

ดอลลารส์หรฐัตามอตัราแลกเปลีย่นของ PayPal ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ เวลาทีท่ ารายการ 

เกณฑม์าตรฐานการยนืยนัดว้ยลายเซน็ตามสกุลเงิน 

สกุลเงนิ มูลค่าการท ารายการ สกุลเงนิ มูลค่าการท ารายการ 

ดอลลารอ์อสเตรเลยี: 850 AUD ดอลลารนิ์วซแีลนด:์ 950 NZD 

รลีบราซลิ: 1,750 BRL โครนนอรเ์วย:์ 4,600 NOK 

ดอลลารแ์คนาดา: 850 CAD เปโซฟิลปิปินส:์ 34,000 PHP 

โครูนาเชก็: 15,000 CZK ซวอตโีปแลนด:์ 2,300 PLN 

โครนเดนมารก์: 4,100 DKK รูเบลิรสัเซยี: 48,000 RUB 

ยูโร: 550 EUR ดอลลารส์งิคโปร:์ 950 SGD 

ดอลลารฮ์่องกง: 6,000 HKD โครนาสวเีดน: 4,950 SEK 

ฟอรนิตฮ์งัการ:ี 170,000 HUF ฟรงักส์วสิ: 700 CHF 

เชเกลิอสิราเอล: 2,700 ILS ดอลลารไ์ตห้วนั: 23,000 TWD 

เยนญีปุ่่ น: 77,000 JPY บาทไทย: 24,500 THB 

รงิกติมาเลเซยี: 3,100 MYR ปอนดส์เตอรล์งิสหราชอาณาจกัร: 450 GBP 

เปโซเม็กซโิก: 10,000 MXN ดอลลารส์หรฐั: 750 USD 

ขัน้ตอนที ่5: PayPal จะท าการตดัสนิใจขัน้สุดทา้ย(รวมถงึการปิดขอ้พพิาทหรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

โดยอตัโนมตั)ิ โดยใชดุ้ลยพินิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการมสีทิธิต์ามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิใดๆ ทีใ่หไ้วร้ะหว่างกระบวนการระงบัขอ้พพิาทออนไลน ์หรอืขอ้มูลอืน่ๆ ที ่PayPal 

เห็นว่าเกีย่วขอ้งและเหมาะสมในสถานการณต่์างๆ 



โปรดทราบว่าเมือ่คุณซือ้สนิคา้ดจิทิลัแบบ Micropaymentจะมกีฎพเิศษทีม่ผีลบงัคบัใช ้
ซึง่รวมถงึเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวล้่วงหนา้ซึง่เราอาจยกเลกิการท ารายการโดยทีคุ่ณไม่จ าเป็นตอ้งด าเนิน

การใดๆ เพิม่เตมิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเรา 
เราอาจจ ากดัจ านวนการตคีนืการช าระเงนิอตัโนมตัทิีคุ่ณไดร้บัประโยชน ์แต่แมว้่าจะเป็นกรณีนี ้
คุณก็ยงัสามารถปฏบิตัติามกระบวนการระงบัขอ้พพิาทมาตรฐานของ PayPal ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ได ้

ในกรณีที ่PayPal ตดัสนิในขัน้สุดทา้ยใหผู้ซ้ ือ้หรอืผูข้ายเป็นฝ่ายชนะ แต่ละฝ่ายตอ้งปฏบิตัติามค าตดัสนิของ 
PayPal 

ถา้ PayPal ตดัสนิใหผู้ซ้ ือ้เป็นฝ่ายชนะ PayPal จะจา่ยเงนิคนืใหผู้ซ้ ือ้เท่ากบัค่าซือ้สนิคา้เต็มจ านวน 
บวกค่าจดัส่งเดมิ 

ถา้ผูข้ายเป็นฝ่ายแพใ้นขอ้เรยีกรอ้ง ผูข้ายจะไม่ไดร้บัการคนืเงนิค่าธรรมเนียม PayPal 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการน้ัน 

ถา้ผูข้ายเป็นฝ่ายแพใ้นขอ้เรยีกรอ้งกรณีสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนเน่ืองจากสนิคา้ทีข่ายเป็นขอ

งปลอม ผูข้ายจะตอ้งคนืเงนิเต็มจ านวนใหผู้ซ้ ือ้และคุณจะไม่ไดร้บัสนิคา้คนื 

ขอ้พพิาทกบัเราหรอืผูอ้อกบตัรของคุณ 

ถา้คุณใชบ้ตัรเครดติหรอืบตัรเดบติเป็นวธิกีารช าระเงนิส าหรบัการท ารายการผ่านบญัช  ีPayPal ของคุณ 
และคุณไม่พอใจกบัการท ารายการ คุณอาจมสีทิธิย์ืน่ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการท ารายการกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 
สทิธิใ์นการปฏเิสธช าระเงนิผ่านบตัรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้าจกวา้งเกนิกว่าสทิธิท์ีคุ่ณใชไ้ดภ้ายใตโ้ปรแกรมคุม้ครอ

งผูซ้ ือ้ของ PayPal เชน่ ถา้คุณยืน่ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการท ารายการกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 
คุณอาจสามารถขอรบัเงนิทีคุ่ณช าระใหแ้กส่นิคา้ทีไ่ม่น่าพงึพอใจได ้
แมลู้กคา้จะไม่ไดร้บัการคุม้ครองภายใตข้อ้เรยีกรอ้งกรณีสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนกบัเราก็ตาม 

คุณตอ้งเลอืกว่าจะยืน่ขอ้พพิาทกบั PayPal ภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ 
หรอืยืน่ขอ้พพิาทกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 
ทัง้นีคุ้ณไม่สามารถด าเนินการทัง้สองอย่างในเวลาเดยีวกนัหรอืขอเงนิคนืสองคร ัง้ได ้
ถา้คุณยืน่ขอ้พพิาท/ขอ้เรยีกรอ้งกบัเรา 

และคุณยงัยืน่ขอ้พพิาทส าหรบัการท ารายการเดยีวกนักบัผูอ้อกบตัรของคุณ 
เราจะปิดขอ้พพิาท/ขอ้เรยีกรอ้งของคุณกบัเรา 

การด าเนินการนีจ้ะไม่สง่ผลกระทบต่อกระบวนการระงบัขอ้พพิาทกบัผูอ้อกบตัรของคุณ นอกจากนี ้
ถา้คุณยืน่ขอ้พพิาทกบัผูอ้อกบตัรของคุณ คุณจะไม่สามารถยืน่ขอ้พพิาท/ขอ้เรยีกรอ้งกบัเราในภายหลงัได ้

ถา้คุณเลอืกทีจ่ะยืน่ขอ้พพิาทการท ารายการกบั PayPal และเราตดัสนิใจทีจ่ะไม่ด าเนินการตามทีคุ่ณขอ 
คุณสามารถยืน่ขอ้พพิาทกบัผูอ้อกบตัรของคุณไดใ้นภายหลงั ถา้ PayPal 

ไม่ตดัสนิใจขัน้สุดทา้ยเกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งของคุณจนกระทั่งเลยก าหนดเวลาในการยืน่ขอ้พพิาทกบัผูอ้อกบั

ตรแลว้ 
และเน่ืองจากความล่าชา้ท าใหคุ้ณไดร้บัเงนิคนืนอ้ยกว่ายอดเต็มของจ านวนเงนิทีคุ่ณควรมสีทิธิไ์ดร้บัจากผูอ้

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


อกบตัร เราจะคนืเงนิส่วนต่างใหแ้กคุ่ณ (หกัลบดว้ยจ านวนเงนิใดๆ 

ทีคุ่ณไดร้บัแลว้จากผูข้ายหรอืผูอ้อกบตัรของคุณ) กอ่นจะตดิต่อกบัผูอ้อกบตัรของคุณ หรอืยืน่ขอ้พพิาทกบั 

PayPal คุณควรตดิต่อผูข้ายเพือ่พยายามแกไ้ขปัญหาของคุณกอ่น 
โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบายการคนืสนิคา้ของผูข้าย 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร PayPal 

การขายและการรบัช าระเงิน 

การรบัช าระเงินจากผูซ้ ือ้ส าหรบัสนิคา้และบรกิาร 

การรบัการช าระค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

ความสามารถในการรบัการช าระเงนิจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ/ภูมภิาค 

คุณสามารถตรวจสอบไดว้่าคุณสามารถรบัการช าระเงนิไดห้รอืไม่ดว้ยการเขา้สู่บญัช  ีPayPal ของคุณ 

ถา้คุณใชบ้ญัช ีPayPal เพือ่รบัการช าระเงนิส าหรบัการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร หรอืรบัเงนิบรจิาค คุณตอ้ง: 

• ช าระค่าธรรมเนียมทีม่ผีลบงัคบัใชใ้ดๆ ส าหรบัการรบัเงนิ 

• ไม่ขอใหผู้ซ้ ือ้ช าระเงนิโดยการช าระค่าใชจ้า่ยส่วนตวัใหแ้กคุ่ณส าหรบัการซือ้สนิคา้ 
ถา้คุณด าเนินการดงักล่าว PayPal 

อาจยกเลกิความสามารถในการรบัการช าระเงนิจากเพือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวัจากบญัช ีPayPal 

ของคุณ 

ในการเชือ่มโยงระบบเขา้กบัการช าระเงนิ/แพลตฟอรม์ออนไลนข์องคุณซึง่มฟัีงกช์นัทีอ่นุญาตใหผู้ช้  าระเงนิส

ามารถช าระเงนิใหบ้ญัช ีPaypal ของคุณไดโ้ดยไม่ตอ้งมีบญัช ีPayPal 

คุณยอมรบัขอ้ก าหนดการใชง้านเพิม่เตมิทัง้หมดของฟังกช์นัดงักล่าวที ่PayPal ท าใหคุ้ณสามารถใชง้านได ้
ซึง่คุณสามารถดูไดจ้ากหนา้ใดก็ไดใ้นเว็บไซตข์อง PayPal หรอื Braintree 

(รวมทัง้หนา้เว็บส าหรบันักพฒันาระบบหนา้ใดก็ได ้หรอืทีห่นา้ขอ้ตกลงทางกฎหมายของเรา) 

หรอืแพลตฟอรม์ออนไลน ์ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิดงักล่าวรวมถงึขอ้ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารช าระเงนิทางเลอืกของ 
PayPal ดว้ย 

ไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

คุณตกลงทีจ่ะไม่เรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใดในการรบัช าระเงนิดว้ย PayPal 

คุณอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิาร 
ตราบใดทีค่่าธรรมเนียมการจดัการน้ันไม่ไดด้ าเนินการเป็นค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิและไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจั

ดการทีคุ่ณเรยีกเก็บจากการท ารายการทีไ่ม่ใช ้PayPal 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=th_TH


การน าเสนอ PayPal 

คุณจะตอ้งปฏบิตัต่ิอวธิกีารช าระเงนิหรอืสญัลกัษณข์อง PayPal ใหเ้ทยีบเทา่กบัวธิกีารช าระเงนิอืน่ๆ 
ทีน่ าเสนอ ณ จดุขายของคุณ ในทีใ่ดก็ตามซึง่มกีารรวมบรกิารซึง่มตีราประทบัของ PayPal ไว ้
รวมถงึเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนับนอุปกรณเ์คลือ่นทีข่องคุณ ซึง่รวมถงึ การวางต าแหน่งโลโก ้
ต าแหน่งภายในจดุขายใดก็ตาม และการปฏบิตัใินเร ือ่งขัน้ตอนการช าระเงนิ ขอ้ก าหนด เงือ่นไข ขอ้จ ากดั 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยแต่ละกรณีตอ้งเท่าเทยีมหรอืดกีว่าเป็นอย่างนอ้ย 
เมือ่เทยีบกบัสญัลกัษณแ์ละวธิกีารช าระเงนิอืน่ๆ ณ จดุขายของคุณ 
นอกจากนีคุ้ณตอ้งไม่แสดงวธิกีารช าระเงนิหรอืสญัลกัษณใ์นแบบยอ้นกลบั 
(หรอืทีจ่ดุกอ่นหนา้นีใ้นประสบการณก์ารช าระเงนิ) จากการน าเสนอบรกิารหรอืสญัลกัษณใ์ดๆ ของ PayPal 

ในการน าเสนอแกลู่กคา้ของคุณหรอืในชอ่งทางสือ่สารสาธารณะ คุณตอ้งไม่แสดงคุณลกัษณะบรกิารใดๆ 
ของ PayPal วา่เป็นวธิกีารช าระเงนิโดยไม่ถูกตอ้ง หรอืแสดงความชืน่ชอบวธิกีารช าระเงนิอืน่ๆ 
มากกว่าบรกิารใดๆ ของ PayPal ภายในจดุขายของคุณทัง้หมด 
คุณตกลงว่าจะไม่พยายามหา้มหรอืขดัขวางลูกคา้ของคุณจากการใช ้PayPal 

หรอืส่งเสรมิใหลู้กคา้ใชว้ธิกีารช าระเงนิอืน่ ถา้คุณก าหนดใหลู้กคา้สามารถช าระเงนิใหก้บัคุณไดด้ว้ย PayPal 

เมือ่ใดก็ตามทีคุ่ณน าเสนอหรอืแสดงวธิกีารช าระเงนิทีคุ่ณรบั 
(ไม่ว่าจะอยู่ภายในจดุขายหนา้รา้นหรอืในสือ่วสัดุทางการตลาด การโฆษณา 

และชอ่งทางการสือ่สารกบัลูกคา้อืน่ๆ ก็ตาม) คุณตกลงว่าจะแสดงสญัลกัษณก์ารช าระเงนิดว้ยบรกิารของ 

PayPal ใหส้ามารถสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนเท่ากบัวธิกีารช าระเงนิอืน่ๆ เป็นอย่างนอ้ย 
และโดยเหมาะสมเทยีบเท่ากบัวธิกีารช าระเงนิอืน่ๆ ทัง้หมดเป็นอย่างนอ้ย 

การรายงานขอ้มูลภาษี 

ค่าธรรมเนียมของเราบางส่วนอาจตอ้งมกีารเสยีภาษี การเรยีกเก็บภาษี อากร หรอืการเรยีกเก็บอืน่ๆ 
ทีค่ลา้ยกนัจากรฐับาล ซึง่ไดแ้ก ่เชน่ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษขีาย ภาษีเงนิได ้ภาษีโภคภณัฑ ์หรอืภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 
ทีส่ามารถประเมนิไดโ้ดยเขตอ านาจศาลใดๆ (เรยีกรวมกนัว่า "ภาษี") 

และค่าธรรมเนียมของเรายงัไม่รวมภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัแจง้ 
คุณตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบว่าอตัราภาษีประเภทใด (ถา้ม)ี 

ทีม่ผีลบงัคบัใชเ้มือ่ท าการช าระเงนิหรอืรบัการช าระเงนิ และคุณตอ้งรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการประเมนิ 
จดัเก็บ รายงาน และส่งภาษีใหถู้กตอ้งไปยงัหน่วยงานทีเ่หมาะสม PayPal 

ไม่รบัผดิชอบในการตรวจสอบว่าตอ้งมกีารเก็บภาษีใดๆ จากการท ารายการของคุณหรอืไม่ 
ตลอดจนการค านวณ จดัเก็บ รายงาน หรอืน าส่งภาษีทีเ่ป็นผลมาจากการท ารายการใดๆ 

นโยบายการคนืเงินและนโยบายความเป็นส่วนตวัของคุณ 

คุณตอ้งประกาศนโยบายการคนืเงนิและการคนืสนิคา้ 
รวมถงึนโยบายความเป็นส่วนตวัตามทีก่ฎหมายก าหนด 

การตรวจสอบการช าระเงิน 



PayPal ตรวจสอบการท ารายการทีอ่าจมคีวามเสีย่งสูง ถา้ PayPal 

ระบุภายใตดุ้ลยพนิิจของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีววา่การท ารายการดงักล่าวมคีวามเสีย่งสูง 
เราจะพกัการช าระเงนิไวแ้ละแจง้ใหคุ้ณทราบเพือ่ใหคุ้ณชะลอการจดัส่งสนิคา้ PayPal จะด าเนินการตรวจสอบ 
และท าการช าระเงนิใหเ้สรจ็สิน้หรอืยกเลกิการช าระเงนิ เมือ่การช าระเงนิเสรจ็สิน้แลว้ PayPal 

จะแจง้ใหคุ้ณทราบเพือ่ใหคุ้ณจดัส่งสนิคา้ มฉิะน้ัน PayPal จะยกเลกิการช าระเงนิ 
และเงนิจะถูกส่งกลบัไปยงัผูซ้ ือ้ เวน้แต่ว่ากฎหมายก าหนดใหเ้ราจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างอืน่ 
การช าระเงนิทัง้หมดทีผ่่านการตรวจสอบการช าระเงนินีจ้นเสรจ็สิน้แลว้จะมสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตโ้ป

รแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

ถา้ผูข้ายมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดของโปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบทางอเีมล และ/หรอืผ่านบญัช ีPayPal ของคุณ 

การช าระเงินในรา้นคา้ 

ถา้คุณยอมรบัการช าระเงนิดว้ย PayPal ทีร่า้นคา้ซึง่มหีนา้รา้นของคุณ 
คุณตอ้งแจง้จ านวนเงนิรวมของการท ารายการใหลู้กคา้ทราบกอ่นช าระเงนิ 
คุณสามารถเรยีกเก็บเงนิจากบญัชขีองลูกคา้เฉพาะการท ารายการทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่าน้ัน นอกจากนี ้
คุณยงัตอ้งแสดงใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิถา้ลูกคา้ขอดว้ย คุณตกลงว่าการท ารายการใดๆ 
ทีคุ่ณด าเนินการจะมคี าอธบิายทีถู่กตอ้งและเป็นจรงิของสนิคา้และบรกิารทีก่ าลงัท าการซือ้ 

ผูข้ายในตลาดสือ่กลาง 

ถา้คุณเป็นผูข้ายในตลาดสือ่กลางหรอืผา่นแอปพลเิคชนัของบุคคลภายนอกที ่PayPal น าเสนอ 
คุณตอ้งปฏบิตัติามกฎใดๆ 
ทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของตลาดสือ่กลางหรอืของแอปพลเิคชนัของบุคคลภายนอกส าหรบั

การขายสนิคา้ทีคุ่ณด าเนินการผ่านฟอรมัน้ันๆ การคุม้ครองดงักล่าวใดๆ 
อาจก าหนดใหคุ้ณตอ้งด าเนินการบางอย่าง และอาจส่งผลกระทบต่อวธิดี าเนินการขอ้เรยีกรอ้ง 

การท ารายการแบบไม่แสดงบตัร 

เมือ่ใดก็ตามทีผู่ซ้ ือ้ใชบ้ตัรเดบติหรอืบตัรเครดติเป็นวธิกีารช าระเงนิส าหรบัการท ารายการโดยใชบ้ญัชขีองตน

เพือ่ซ ือ้สนิคา้จากคุณในฐานะผูข้าย การท ารายการจะไดร้บัการประมวลผลเป็นการท ารายการแบบ 
"ไม่แสดงบตัร" แมผู้ซ้ ือ้จะอยู่ทีร่า้นคา้ของคุณก็ตาม 

การยอมรบัการช าระเงินแบบอนุมตัล่ิวงหน้า 

ในฐานะผูข้าย 
คุณสามารถยอมรบัการช าระเงนิจากบญัชขีองผูซ้ ือ้ผ่านการช าระเงนิแบบอนุมตัลิ่วงหนา้ในลกัษณะคร ัง้เดยีว 
เป็นประจ า หรอืเป็นคร ัง้คราว การท ารายการประเภทนีบ้างคร ัง้เรยีกว่า "ขอ้ตกลงในการเรยีกเก็บเงนิ", 

"การบอกรบัสมาชกิ", "การช าระเงนิเป็นงวด", "การท ารายการอา้งองิ", "การหกัหรอื PAD 



แบบอนุมตัลิ่วงหนา้", "การโอนแบบอนุมตัลิ่วงหนา้", "การช าระเงนิแบบอนุมตัลิ่วงหนา้" หรอื 

"การช าระเงนิอตัโนมตั"ิ 

ถา้คุณไดร้บัการช าระเงนิแบบอนุมตัลิ่วงหนา้จากผูซ้ ือ้ 

คุณตอ้ง: คุณตอ้งไม่: 

ไดร้บัการอนุญาตล่วงหนา้แต่ละคร ัง้จากผูซ้ ือ้ส าหรบั

จ านวนเงนิ ความถี ่

และระยะเวลาของการช าระเงนิดงักล่าวใดๆ 

เร ิม่ตน้การช าระเงนิในอนาคตใหม่อกีคร ัง้โดยไม่ไดร้ ั

บการอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้ 

ถา้ผูซ้ ือ้ไดห้ยุดหรอืยกเลกิการช าระเงนิแบบอนุมตัลิ่

วงหนา้แลว้ 

ก าหนดกระบวนการยกเลกิออนไลนท์ีด่ าเนินการไดง้่า

ยและเขา้ถงึไดอ้ย่างง่ายดาย 

ถา้ผูซ้ ือ้สมคัรสมาชกิบรกิารช าระเงนิออนไลนแ์บบอนุ

มตัลิ่วงหนา้ 

ใหผู้ซ้ ือ้สามารถหยุดการช าระเงนิดงักล่าวใดๆ 

ไดสู้งสุด 3 วนัท าการกอ่นถงึวนัครบก าหนดช าระเงนิ 

แจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบจ านวนเงนิและวนัทีข่องการช าระเงนิ

แบบอนุมตัลิ่วงหนา้แต่ละคร ัง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั 

ถา้การช าระเงนิแบบอนุมตัลิ่วงหนา้แตกต่างจากจ านว

นเงนิทีอ่นุมตัลิ่วงหนา้ หรอื (หากผูซ้ ือ้ไดเ้ลอืกไว)้ 

การช าระเงนิใดๆ 

ทีม่จี านวนเงนินอกเหนือจากชว่งทีก่ าหนดไวล้่วงหนา้ 

ประเทศทีม่บีรกิารโอนเงินอตัโนมตั ิ

ถา้คุณเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศทีม่บีรกิารโอนเงนิอตัโนมตั ิคุณจะสามารถรบัการช าระเงนิได ้
แต่คุณจะตอ้งถอนเงนิทีไ่ดร้บัเต็มจ านวนผ่านวธิกีารถอนเงนิทีใ่ชไ้ด ้ถา้คุณไม่ด าเนินการดงักล่าว 
จะมกีารถอนเงนิออกจากบญัช ีPayPal ของคุณเป็นประจ าโดยอตัโนมตัติามวธิกีารถอนเงนิทีคุ่ณก าหนดไว ้
ส าหรบัขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการโอนเงนิอตัโนมตั ิโปรดคลกิ ทีน่ี่ 

ค่าธรรมเนียมการท ารายการส าหรบัการช าระเงินออนไลนแ์ละในรา้นคา้ 

ค่าธรรมเนียมการท ารายการมาตรฐาน 

ค่าธรรมเนียมการท ารายการของ PayPal ขึน้อยู่กบัประเทศ/ภูมภิาคของผูซ้ ือ้ 

ค่าธรรมเนียมทีคุ่ณช าระเมือ่ขายสนิคา้หรอืบรกิาร และทีผู่ซ้ ือ้ช าระโดยใชบ้ญัช ีPayPal ของตน 
(หรอืใชก้ระเป๋าสตางคอ์ืน่ทีไ่ดร้บัอนุญาต) สามารถดูไดใ้นตารางค่าธรรมเนียมการช าระเงนิเชงิพาณิชย ์

โปรดทราบว่า: 

https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/recpymt-full?locale.x=en_AL
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


• เราอาจปรบัค่าธรรมเนียมทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัการท ารายการในอนาคตทีคุ่ณด าเนินการโดยใช ้
PayPal เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วนักอ่นทีจ่ะมกีารปรบัขึน้ค่าธรรมเนียมใดๆ 

หรอืน าค่าธรรมเนียมประเภทใหม่มาใช ้

• หากคุณคนืเงนิการท ารายการ (บางส่วนหรอืทัง้หมด) ไปยงัผูซ้ ือ้หรอืคนืเงนิบรจิาคใหผู้บ้รจิาค 

จะไม่มค่ีาธรรมเนียมในการคนืเงนิแต่จะไม่มกีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมทีคุ่ณไดช้ าระไวใ้นตอนแรกในฐ

านะผูข้ายใหแ้กคุ่ณ 

• หากคุณยอมรบัการช าระเงนิโดยใชผ้ลติภณัฑ ์PayPal (อย่างเชน่ PayPal Payments Pro) 

ค่าธรรมเนียมทีบ่งัคบัใชก้บัผลติภณัฑเ์หล่าน้ันจะมผีลกบัการท ารายการของคุณ 

อตัราพเิศษเพือ่ผูค้า้ 

ถา้ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัอตัราพเิศษเพือ่ผูค้า้ คุณตอ้งยืน่ใบสมคัรแบบด าเนินการคร ัง้เดยีว 
มยีอดขายรายเดอืนตรงตามเกณฑ ์และมบีญัชธีรุกจิอยู่ในสถานะทีด่ ีถา้ตอ้งการดูเกณฑอ์ตัราพเิศษเพือ่ผูค้า้ 
คลกิทีน่ี่ 

ค่าธรรมเนียม Micropayment 

คุณอาจมสีทิธิไ์ดร้บัการคดิราคาแบบ Micropayment ส าหรบัการขายสนิคา้และบรกิารผ่านบญัช ีPayPal 

ของคุณ ถา้การท ารายการของคุณมกัจะมค่ีาเฉลีย่นอ้ยกว่า 10 ดอลลารส์หรฐั เพือ่ใหม้สีทิธิด์งักล่าว 

คุณตอ้งมบีญัช ีPayPal ทีอ่ยู่ในสถานะทีด่ ี(เชน่ ไม่มกีารจ ากดัการใชง้านหรอืยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ตดิลบ) คุณตอ้งไม่ด าเนินการช าระเงนิโดยใช ้PayPal Payments Pro 

และคุณตอ้งส่งใบสมคัรและใหเ้ราท าการอนุมตั ิ

ถา้บญัช ีPayPal ของคุณไดร้บัการอนุมตัใิหย้อมรบั Micropayment แลว้ 
ค่าธรรมเนียมทีร่ะบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียม Micropayment 
จะมผีลบงัคบัใชก้บัการท ารายการทัง้หมดส าหรบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารทีด่ าเนินการผ่านบญัช ีPayPal 

ของคุณ แทนค่าธรรมเนียมการช าระเงนิเชงิพาณิชย ์ถา้คุณมบีญัช ีPayPal หลายบญัช ี
คุณตอ้งก าหนดเสน้ทางการท ารายการ Micropayment ของคุณผ่านบญัชทีีเ่หมาะสม 
เมือ่ประมวลผลการท ารายการแลว้ PayPal จะไม่ก าหนดเสน้ทางการท ารายการผา่นบญัชต่ีางๆ ใหม ่

ในการสมคัร Micropayment ส าหรบัสนิคา้ดจิทิลัน้ัน คุณตกลงว่าในการท ารายการส าหรบัสนิคา้ดจิทิลั 
คุณจะไดร้บัเงนิในจ านวนทีไ่ม่เกนิจ านวนตามทีร่ะบุในตาราง และในกรณีทีผู่ซ้ ือ้เปิดขอ้พพิาท PayPal 

สามารถยกเลกิการท ารายการ และหกัเงนิออกจากบญัชขีองคุณได ้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งใหผู้ซ้ ือ้ยกระดบัขอ้พพิาทเป็นขอ้เรยีกรอ้ง 

ค่าธรรมเนียมการช าระเงินใหผู้ร้บัหลายคนของ PayPal 

คุณสามารถใชบ้รกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนของ PayPal 

เพือ่ช าระเงนิใหก้บัผูร้บัหลายคนในหน่ึงกลุ่มรายการ เชน่ ค่าคอมมชิชนั เงนิคนื เงนิรางวลั รางวลัจงูใจ 
และการช าระเงนิทางธรุกจิจ านวนมาก ในการใชบ้รกิารเหล่านี ้คุณตอ้งม:ี 

https://www.paypal.com/businesswallet/fees/paypal-fees
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


• บญัชธีรุกจิ PayPal อยู่ในสถานะบญัชทีีด่แีละไม่มกีารจ ากดัวงเงนิสูงสุดทีถ่อนได ้และ 
• ไดส้มคัรและไดร้บัการอนุญาตจากเราใหใ้ชบ้รกิารเหล่านี ้

จ านวนเงนิทีคุ่ณจะช าระใหแ้กเ่ราส าหรบับรกิารเหลา่นีแ้ตกต่างกนัไปตามบรกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนทีคุ่

ณใช ้วธิกีารช าระเงนิ และสกุลเงนิของการช าระเงนิ 
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมเหล่านีไ้ดใ้นหน้าค่าธรรมเนียม 

ถา้ผูร้บัเงนิส าหรบัการช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนทีต่ ัง้ใจไวไ้ม่มบีญัช ีPayPal 

ผูร้บัดงักล่าวสามารถขอรบัเงนิไดโ้ดยการเปิดบญัช ีเงนิจ านวนใดๆ 
ทีช่ าระใหผู้ร้บัหลายคนและผูร้บัทีต่ ัง้ใจไวไ้ม่ไดข้อรบัภายใน 30 วนัจะถูกส่งคนืใหแ้กคุ่ณ 

เราจะไม่รบัผดิชอบต่อจ านวนเงนิทีส่่งโดยผดิพลาดผ่านบรกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคน 
และเราไม่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการยกเลกิการช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนใดๆ 

บรกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนสามารถใชไ้ดก้บัการช าระเงนิหลายรายการหรอืการช าระเงนิจ านวนมากเทา่

น้ัน ถา้คุณตอ้งการท าการช าระเงนิแยกแต่ละรายการ โปรดใชบ้รกิารของ PayPal 

ทีม่ไีวเ้พือ่วตัถุประสงคด์งักล่าว บรกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนไม่สามารถใชส้ าหรบับญัชเีงนิเดอืน 
การขายผลติภณัฑ ์การช าระเงนิใหก้บัเพือ่นและครอบครวั การช าระค่าซือ้สนิคา้แกผู่ค้า้ การซือ้รหสัปลดล็อค 
หรอืส าหรบัการใชง้านใดๆ ก็ตามทีเ่ราก าหนดว่ามคีวามเสีย่งสูงกว่าระดบัทีย่อมรบัได ้
เราอาจเพิม่ขอ้จ ากดัเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาตามดุลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

คุณเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูร้บัเงนิแต่ละคนในการช าระเงนิใหผู้ร้บัหลาย

คนเลอืกทีจ่ะรบัการช าระเงนิจากคุณผ่านบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
และไดย้นิยอมรบัการตดิต่อทางอเีมลหรอืขอ้ความตวัอกัษร (ถา้ม)ี การใชบ้รกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคน 

หมายความว่าคุณรบัรองและรบัประกนัว่าอเีมลหรอืหมายเลขโทรศพัทท์ีคุ่ณใชใ้นการตดิต่อลูกคา้ของคุณน้ัน

ไดร้บัมาจากลูกคา้แต่ละรายทีเ่ป็นผูร้บัเงนิส าหรบัการช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคน 
และการใชบ้รกิารเพือ่ตดิต่อกบัลูกคา้ของคุณเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้
คุณเขา้ใจว่าบรกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนมจีดุประสงคเ์พือ่อ านวยความสะดวกแกก่ารช าระเงนิและการท าร

ายการเป็นกลุ่มเท่าน้ัน และไม่สามารถใชส้่งขอ้ความทางการตลาดส าหรบัธรุกจิของคุณได ้

โดยไม่เป็นการจ ากดัสทิธิแ์ละการเยยีวยาอืน่ๆ ของเราภายใตส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารนี ้
เราอาจด าเนินการตามดุลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีวในเวลาใดก็ไดเ้พือ่ระงบัหรอืยุตกิารเขา้ถงึบรกิารช าระเ

งนิใหผู้ร้บัหลายคนหรอืบญัช ีPayPal ของคุณถา้เราพจิารณาแลว้เห็นว่า (i) คุณก าลงัใชบ้รกิารของ PayPal 

หรอืบรกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนในทางทีผ่ดิ (ii) การใชบ้รกิารของ PayPal 

หรอืบรกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนของคุณมีความเสีย่งสูงกว่าระดบัทีย่อมรบัได ้หรอื (iii) 

คุณไดล้ะเมดิขอ้ก าหนดใดๆ เหล่านี ้

การคนืเงิน การตคีนืการช าระเงิน และการปฏเิสธช าระเงิน 

ขอ้มูลทัว่ไป 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


ถา้คุณไดร้บัการช าระเงนิส าหรบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีารคนืเงนิหรอืเป็นโมฆะในเวลาต่อมาไม่วา่จะด ้

วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตอ้งรบัผดิชอบในการช าระเงนิเต็มจ านวนตามทีม่กีารช าระใหแ้กคุ่ณ 
บวกค่าธรรมเนียมใดๆ 
(รวมถงึค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิหรอืค่าธรรมเนียมขอ้พพิาททีม่ผีลบงัคบัใชใ้ดๆ 

ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง) เมือ่ใดก็ตามทีม่กีารคนืเงนิการท ารายการหรอืการท ารายการถูกยกเลกิ PayPal 

จะคนืเงนิหรอืยกเลกิการท ารายการจากบญัช ีPayPal ของคุณในสกุลเงนิเดยีวกนักบัการท ารายการเดมิ 
ถา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ส าหรบัสกุลเงนิทีเ่กีย่วขอ้งไม่เพยีงพอส าหรบัการคนืเงนิหรอืการตคีนืการช าระเงนิ PayPal 

จะด าเนินการแปลงสกุลเงนิเพือ่คนืเงนิหรอืยกเลกิการท ารายการ 
โดยจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ PayPal (รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) 

ในขณะทีม่ีการด าเนินการคนืเงนิหรอืการตคีนืการท ารายการ 

หากคุณคนืเงนิการท ารายการ (บางส่วนหรอืทัง้หมด) ไปยงัผูซ้ ือ้หรอืคนืเงนิบรจิาคใหผู้บ้รจิาค 

จะไม่มค่ีาธรรมเนียมในการคนืเงนิแต่จะไม่มกีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมทีคุ่ณไดช้ าระไวใ้นตอนแรกในฐานะผูข้า

ยใหแ้ก่คุณ (ซึง่จะไม่มผีลกบัผูท้ีอ่าศยัอยู่ในประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่ทีเ่ปิดบญัช ีPayPal และใชบ้รกิารของ 
PayPal) 

บญัชขีองผูซ้ ือ้จะไดร้บัเงนิคนืเต็มจ านวน หรอืบางสว่นของจ านวนเงนิทีช่ าระในกรณีทีม่กีารคนืเงนิบางส่วน 
เราจะหกัส่วนทีเ่ป็นค่าธรรมเนียมคงทีข่องค่าธรรมเนียมทีคุ่ณช าระไว ้
และจ านวนเงนิทีช่ าระคนืจะถูกหกัออกจากบญัช ีPayPal ของคุณ 

การช าระเงินทีเ่ป็นโมฆะและถูกยกเลกิ 

การช าระเงนิใหคุ้ณอาจเป็นโมฆะและถูก PayPal ยกเลกิ ถา้: 

• คุณแพใ้นขอ้เรยีกรอ้งตามนโยบายการคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal ทีผู่ซ้ ือ้สง่ใหแ้กเ่รา 
ซึง่รวมถงึผลอนัเกดิจากการทีคุ่ณไม่ตอบกลบัในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

• ผูซ้ ือ้ของคุณยืน่การปฏเิสธช าระเงนิทีเ่กีย่วกบัการท ารายการช าระเงนิผ่านบตัร 
และการท ารายการน้ันไม่มสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 
ผูอ้อกบตัร ซึง่ไม่ใช ่PayPal 

จะเป็นผูก้ าหนดว่าผูซ้ ือ้จะประสบความส าเรจ็หรอืไม่เมือ่ผูซ้ ือ้ยืน่การปฏเิสธช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักา

รท ารายการช าระเงนิผ่านบตัร 

• คุณไม่ไดท้ ารายการใหค้รบถว้นตามทีส่ญัญาไว ้
หรอืคุณไม่สามารถแสดงหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้เมือ่จ าเ

ป็น 

• eBay ไม่ตดัสนิใหคุ้ณชนะภายใตโ้ปรแกรมรบัประกนัการคนืเงนิ 
(และคุณยงัไม่ไดยุ้ตกิารเขา้รว่มโปรแกรม) 

• การตรวจสอบการตคีนืการช าระเงนิผ่านธนาคารทีผู่ซ้ ือ้หรอืธนาคารของผูซ้ ือ้ด าเนินการพบว่าการ

ท ารายการน้ันเป็นการฉอ้โกง 

• PayPal ส่งการช าระเงนิใหคุ้ณผดิพลาด 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH


• การช าระเงนิไม่ไดร้บัการอนุมตัิ 

• คุณไดร้บัการช าระเงนิส าหรบักจิกรรมทีล่ะเมดิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
นโยบายการใชบ้รกิารของ PayPal หรอืสญัญาอืน่ใดระหว่างคุณกบั PayPal 

เมือ่คุณไดร้บัการช าระเงนิ คุณตอ้งรบัผดิต่อ PayPal 

ในจ านวนเงนิทีช่ าระใหแ้กคุ่ณเต็มจ านวนพรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียม 
ในกรณีทีก่ารช าระเงนิน้ันเป็นโมฆะในภายหลงั ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ถา้ผูซ้ ือ้ช าระเงนิในสกุลเงนิอืน่ 
จ านวนเงนิทีช่ าระใหคุ้ณเต็มจ านวนอาจไดร้บัการค านวณในสกุลเงนิดงักล่าวโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการ

ท ารายการของ PayPal (รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) ณ 

เวลาทีม่กีารด าเนินการคนืเงนิหรอืการตคีนืการช าระเงนิ ถา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณไม่เพยีงพอต่อการชดใชจ้ านวนเงนิทีช่ าระพรอ้มค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
กรณีนีจ้ะส่งผลท าใหย้อดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ตดิลบ ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ทีต่ดิลบหมายถงึจ านวนเงนิทีคุ่ณตดิหนีเ้รา และในสถานการณนี์คุ้ณตอ้งเตมิเงนิเขา้ยอดคงเหลอืในบญัช ี
PayPal ของคุณทนัทเีพือ่ช าระหนีด้งักล่าว ถา้คุณไม่ด าเนินการดงักล่าว PayPal อาจ: 

• รบัคนืเงนิจ านวนใดๆ ทีถ่งึก าหนดช าระใหแ้ก ่PayPal โดยหกัจากยอดคงเหลอืในบญัชขีองคุณ 

• ด าเนินความพยายามเรยีกเก็บเงนิเพือ่เรยีกคนืเงนิจ านวนดงักล่าวจากคุณ 

• ด าเนินการใดๆ และทัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้จ านวนเงนิทีคุ่ณเป็นหนี ้PayPal หรอื 

• จ ากดัการใชง้านหรอืด าเนินการอืน่ๆ ในบญัช ีPayPal 

ของคุณตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้กจิกรรมทีห่า้มปฏบิตัแิละการพกัเงนิ 

ค่าธรรมเนียมขอ้พพิาท 

PayPal 

จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทจากผูข้ายในการอ านวยความสะดวกส าหรบักระบวนการระงบัขอ้พพิา

ทออนไลนส์ าหรบัการท ารายการทีด่ าเนินการผ่านบญัช ีPayPal 

ของผูซ้ ือ้หรอืผา่นการช าระเงนิโดยผูใ้ชง้านช ัว่คราวของ PayPalค่าธรรมเนียมขอ้พพิาท 
จะมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ผูซ้ ือ้ยืน่ขอ้เรยีกรอ้งโดยตรงกบั PayPal ปฏเิสธช าระเงนิกบัผูอ้อกบตัรของตน 
หรอืตคีนืการช าระเงนิผ่านธนาคารของตน 
ค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทจะถูกเรยีกเก็บในอตัราค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทมาตรฐาน หรอื 
อตัราค่าธรรมเนียมขอ้พพิาททีม่ปีรมิาณสูง อย่างใดอย่างหน่ึง 
จะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทในสกุลเงนิทีคุ่ณเลอืกไวส้ าหรบัการท ารายการเดมิ 
ถา้การท ารายการอยู่ในสกุลเงนิทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมขอ้พพิาท 
ค่าธรรมเนียมจะถูกเรยีกเก็บในสกุลเงนิหลกัของคุณ จะมีการหกัค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทจากบญัช ี
PayPal ของคุณหลงัจากทีม่กีารตดัสนิขอ้เรยีกรอ้งแลว้ 

จ านวนเงนิค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทจะไดร้บัการก าหนดเมือ่มกีารสรา้งขอ้พพิาทแลว้ 
ค่าธรรมเนียมจะขึน้อยู่กบัอตัราส่วนของจ านวนเงนิทีท่ ารายการทัง้หมดของขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้

และสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนทัง้หมดทีคุ่ณไดร้บัเมือ่เทยีบกบัยอดขายของคุณทัง้หมดใน

ชว่งสามเดอืนกอ่นหนา้นี ้ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดของคุณ 
รวมถงึขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้และสนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนทัง้หมดซึง่ยืน่โดยตรงและย

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
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กระดบัเร ือ่งให ้PayPal ชว่ยตรวจสอบ หรอืยืน่ต่อผูอ้อกบตัรหรอืธนาคารของผูซ้ ือ้ 
ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดของคุณไม่รวมถงึขอ้เรยีกรอ้งส าหรบัการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ตวัอย่างเชน่ 
ส าหรบัเดอืนกนัยายน 
อตัราส่วนขอ้พพิาทของคุณจะค านวณโดยพจิารณาจากอตัราขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดของคุณเทยีบกบัยอดขาย

ของคุณในเดอืนมิถุนายน กรกฎาคม และสงิหาคม 
อตัราส่วนขอ้เรยีกรอ้งในเดอืนกนัยายนจะเป็นตวัตดัสนิค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทของขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีย่ืน่ใ

นเดอืนตุลาคม 

ถา้อตัราส่วนขอ้พพิาทของคุณอยู่ที ่1.5% หรอืมากกว่า และคุณมกีารท ารายการขายมากกว่า 100 คร ัง้ในชว่ง 3 

เดอืนเต็มกอ่นหนา้นี ้
คุณจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาททีม่ปีรมิาณสูงส าหรบัขอ้พพิาทแต่ละรายการ ไม่เชน่น้ัน 
คุณจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทมาตรฐานส าหรบัขอ้พพิาทแต่ละรายการ 

คุณจะไม่ถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทมาตรฐานส าหรบัขอ้พพิาทที:่ 

• เป็นการสอบถามในศูนยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขายของ PayPal ทีไ่ม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรยีกรอ้งกบั 
PayPal 

• สามารถระงบัไดโ้ดยตรงระหว่างคุณกบัผูซ้ ือ้ และไม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรยีกรอ้งกบั PayPal 

• ผูซ้ ือ้ยืน่ต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็นการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

• มสีทิธิต์ามโปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

• ขอ้เรยีกรอ้งทีม่มูีลค่าการท ารายการนอ้ยกว่าสองเทา่ของจ านวนเงนิค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทมาต

รฐาน 

• PayPal หรอืผูอ้อกบตัรของคุณตดัสนิใหคุ้ณเป็นผูช้นะ 

คุณจะไม่ถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาททีม่ปีรมิาณสูงส าหรบัขอ้พพิาทที:่ 

• เป็นการสอบถามในศูนยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขายของ PayPal และไม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรยีกรอ้งกบั 
PayPal 

• สามารถระงบัไดโ้ดยตรงระหว่างคุณกบัผูซ้ ือ้ และไม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรยีกรอ้งกบั PayPal 

• ผูซ้ ือ้ยืน่ต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็นการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ผูข้ายทีถู่กเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาททีม่ปีรมิาณสูง อาจจ าเป็นตอ้งจดัส่งแผนการเยยีวยาแกไ้ข 
ซึง่ประกอบดว้ยค าอธบิายสาเหตุของอตัราการเกดิขอ้พพิาททีเ่พิม่ขึน้ 
สิง่ทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้เพือ่ลดขอ้พพิาท และก าหนดการในการด าเนินการดงักล่าว 

ขอ้พพิาททีร่ะบุไวข้า้งตน้อาจไดร้บัการยกเวน้จากการถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขอ้พพิาทมาตรฐาน 
หรอื ค่าธรรมเนียมขอ้พพิาททีม่ปีรมิาณสูง 
แต่ตวัขอ้เรยีกรอ้งเองก็ยงัอาจถูกนับรวมในการค านวณอตัราส่วนขอ้พพิาททัง้หมดของคุณ 

ค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงิน 

https://www.paypal.com/th/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=th_TH


ส าหรบัการท ารายการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการผ่านทางบญัช ีPayPal ของผูซ้ ือ้ 
หรอืผ่านการช าระเงนิโดยผูใ้ชง้านช ัว่คราว 
และผูซ้ ือ้ยืน่ปฏเิสธช าระเงนิส าหรบัการท ารายการกบัผูอ้อกบตัรของตน PayPal 

จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิจากคุณส าหรบัการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการป

ฏเิสธช าระเงนิ 
ค่าธรรมเนียมนีจ้ะเรยีกเก็บโดยไม่ค านึงถงึว่าผูซ้ ือ้ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการปฏเิสธช าระเงนิกบัผูอ้

อกบตัรหรอืไม่ 

ค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิทีเ่รยีกเก็บจะถูกหกัออกจากบญัช ีPayPal ของคุณ 
ค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิ 
คอืจ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิในสกุลเงนิของการท ารายการเดมิ 
ถา้การท ารายการอยู่ในสกุลเงนิทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิ 
ค่าธรรมเนียมจะถูกเรยีกเก็บในสกุลเงนิหลกัของคุณ 

ในกรณีทีผู่ซ้ ือ้ยืน่เร ือ่งการปฏเิสธช าระเงนิ ผูอ้อกบตัร (ไม่ใช ่PayPal) 

จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิว่าใครจะเป็นผูไ้ดร้บัประโยชนใ์นการปฏเิสธช าระเงนิ 
ค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิจะเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิใน

สกุลเงนิเดมิของการท ารายการ 
ถา้เป็นการท ารายการในสกุลเงนิทีไ่ม่ไดร้ะบุอยู่ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏเิสธการช าระเงนิ 
จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงนิหลกัทีคุ่ณถอือยู่ 

ผลกระทบของกระบวนการคุม้ครองผูซ้ ือ้ต่างๆ ทีม่ต่ีอผูข้าย 

คุณควรอ่านและท าความเขา้ใจโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 
และถา้คุณขายสนิคา้และบรกิารใหแ้กแ่ละรบัการช าระเงนิจากผูซ้ ือ้ทีม่บีญัช ีPayPal ในประเทศ/ภูมภิาคอืน่ๆ 

นอกเหนือจากประเทศ/ภูมภิาคของคุณ คุณควรท าความคุน้เคยกบันโยบายการคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัผูซ้ ือ้ในแต่ละประเทศ/ภูมภิาคเหล่าน้ันดว้ย 

สทิธิข์องผูซ้ ือ้ภายใตโ้ปรแกรมเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผูข้าย 
คุณสามารถดูขอ้มูลนีท้ีเ่กีย่วกบัโปรแกรมของ PayPal ไดใ้นหนา้ขอ้ตกลงทางกฎหมาย 
โดยเลอืกทีต่ ัง้ของผูซ้ ือ้ทีด่า้นบนของหนา้เว็บ 
และดูสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีบ่งัคบัใชก้บัพืน้ทีท่างภูมศิาสตรน้ั์นๆ 

ถา้คุณแพใ้นขอ้เรยีกรอ้งภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal ในประเทศ/ภูมภิาคใดๆ 

• คุณจะตอ้งชดใชค้นืให ้PayPal ส าหรบัความรบัผดิของคุณ 

• ความรบัผดิของคุณจะรวมถงึค่าสนิคา้เต็มราคาบวกค่าจดัส่งเดมิ 
(และในบางกรณีคุณอาจไม่ไดร้บัสนิคา้คนื) และค่าธรรมเนียมของ PayPal 

ทีเ่รยีกเก็บจากคุณส าหรบัการท ารายการดงักล่าว 

• คุณจะไม่ไดร้บัการคนืเงนิค่าธรรมเนียม PayPal ทีคุ่ณช าระไปแลว้จากการขายสนิคา้ 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=th_TH


• ถา้เป็นขอ้เรยีกรอ้งในกรณีสนิคา้ทีไ่ดร้บัแตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน คุณอาจไมไ่ดร้บัสนิคา้คนื 
หรอืคุณอาจจ าเป็นตอ้งยอมรบัสนิคา้คนืและช าระค่าส่งคนืสนิคา้ 

• ถา้เป็นขอ้เรยีกรอ้งในกรณีสนิคา้ทีไ่ดร้บัแตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน 
และเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีคุ่ณขายซึง่เป็นของปลอม 
คุณจะตอ้งคนืเงนิเต็มจ านวนใหก้บัผูซ้ ือ้และคุณอาจไม่ไดร้บัสนิคา้คนื 

ถา้คุณยอมรบัการช าระเงนิดว้ย PayPal จากผูซ้ ือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีคุ่ณขายผ่าน eBay 

คุณจ าเป็นตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจโปรแกรมรบัประกนัการคนืเงนิของ eBay PayPal 

จะด าเนินการตามการตดัสนิใจของ eBay 

โดยใหผู้ซ้ ือ้เป็นฝ่ายไดเ้ปรยีบภายใตโ้ปรแกรมน้ันตามหลกัของการยกเลกิการช าระเงนิดว้ย PayPal 

ทีส่่งไปใหคุ้ณ เวน้แต่คุณจะยกเลกิการเขา้รว่มในโปรแกรมดงักล่าวโดยโทรตดิต่อ eBay 

ถา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณไม่เพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมจ านวนเงนิดงักล่าว เราอาจ: 

• พกัเงนิในบญัช ีPayPal ของคุณจนกว่าจะมเีงนิเพยีงพอในบญัช ีPayPal 

ของคุณเพือ่ใหค้รอบคลุมขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว หรอื 

• สรา้งยอดเงนิตดิลบในบญัช ีPayPal ของคุณ 

โปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

การมสีทิธิค์อือะไร 

ถา้คุณขายสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 
คุณอาจมสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal โปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ 
PayPal จะใหส้ทิธิคุ์ณในการรกัษาจ านวนเงนิทีซ่ ือ้ไวเ้ต็มจ านวนเมือ่มผีลบงัคบัใช ้
ไม่มกีารจ ากดัจ านวนการช าระเงนิทีม่สีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

เมือ่เขา้ถงึหนา้รายละเอยีดการท ารายการในบญัช ีPayPal ของคุณ 
คุณสามารถตรวจสอบไดว้่าการท ารายการของคุณมสีทิธิไ์ดร้บัการคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมนีห้รอืไม่ 

โปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal อาจมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ผูซ้ ือ้อา้งว่า: 

• ผูซ้ ือ้ไม่ไดอ้นุญาตหรอืไดร้บัประโยชนจ์ากเงนิทีส่่งจากบญัช ีPayPal ของตน (เรยีกว่า 

"การท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต") 

และการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตดงักล่าวเกดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีจ่ดัใหม้ขีึน้โดย PayPal 

หรอื 

• ผูซ้ ือ้ไม่ไดร้บัสนิคา้จากคุณ (เรยีกว่าขอ้เรยีกรอ้งกรณี "ไม่ไดร้บัสนิคา้") 

นอกจากนี ้โปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

ยงัอาจมผีลบงัคบัใชเ้มือ่การท ารายการถูกยกเลกิเน่ืองจากผูซ้ ือ้ปฏเิสธการช าระเงนิเป็นผลส าเรจ็ 
หรอืเมือ่การช าระเงนิผ่านธนาคารถูกยกเลกิโดยธนาคารของผูซ้ ือ้ 



ส่วนนีอ้ธบิายเกีย่วกบัโปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ตามทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัคุณ 
แต่คุณควรท าความคุน้เคยกบัผลกระทบของกระบวนการคุม้ครองผูซ้ ือ้ต่างๆ ทีม่ต่ีอผูข้ายดว้ยเชน่กนั 

ขอ้ก าหนดขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่ใหม้สีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

คุณจะตอ้งมคุีณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนดขัน้พืน้ฐานทีร่ะบุไวด้า้นล่าง รวมถงึขอ้ก าหนดเพิม่เตมิใดๆ 
ทีม่ผีลบงัคบัใช ้

• คุณไดส้่งหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้มาใหเ้รา 

• ในกรณีทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
คุณตอ้งแสดงหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้ทีถู่กตอ้งหรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้เพือ่แสดง

ว่าไดม้กีารจดัส่งหรอืจดัหาสนิคา้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้แลว้ภายในเวลาไม่เกนิ 2 วนันับตัง้แต่วนัที ่PayPal 

ไดแ้จง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัขอ้พพิาทหรอืการตคีนืการช าระเงนิ ตวัอย่างเชน่ ถา้ PayPal 

แจง้ใหคุ้ณทราบถงึขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตในวนัที ่1 กนัยายน 

หลกัฐานการจดัส่งสนิคา้ทีถู่กตอ้งจะตอ้งระบุว่าไดม้กีารจดัส่งสนิคา้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ทีไ่ม่เกนิวนัที ่3 

กนัยายนเพือ่ใหม้สีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

• สนิคา้ตอ้งเป็นสนิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้ยกเวน้สนิคา้ทีอ่ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดเพิม่เตมิของสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้

• คุณตอ้งจดัส่งสนิคา้ไปยงัทีอ่ยู่ส าหรบัจดัส่งทีร่ะบุอยู่ในหนา้รายละเอยีดการท ารายการในบญัช ี
PayPal ของคุณส าหรบัการท ารายการ 
ถา้ในตอนแรกคุณไดจ้ดัส่งสนิคา้ไปยงัทีอ่ยู่ส าหรบัจดัส่งของผูร้บัในหนา้รายละเอยีดการท ารายการ 
แต่ในภายหลงัสนิคา้ถูกเปลีย่นเสน้ทางไปยงัทีอ่ยู่อืน่ 
คุณจะไม่ไดร้บัความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ดงัน้ัน 
เราไม่แนะน าใหใ้ชบ้รกิารจดัส่งทีผู่ซ้ ือ้เป็นผูก้ าหนด 
เพือ่ใหคุ้ณสามารถแสดงหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้และหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ทีถู่กตอ้

งได ้

• คุณตอ้งตอบรบัค าขอเอกสารและขอ้มูลอืน่ๆ ของ PayPal 

ในเวลาทีเ่หมาะสมตามทีร่อ้งขอไวใ้นอเีมลตดิต่อระหว่างเรากบัคุณ 
หรอืทีต่ดิต่อกบัคุณผ่านศูนยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขาย ถา้คุณไม่ตอบรบัค าขอเอกสารและขอ้มูลอืน่ๆ 
ของ PayPal ภายในเวลาทีร่อ้งขอ 
คุณอาจไม่มสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

• ถา้การขายสนิคา้เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีส่ ัง่ซ ือ้ล่วงหนา้หรอืสนิคา้สัง่ท า 
คุณจะตอ้งจดัส่งสนิคา้ภายในระยะเวลาทีคุ่ณระบุไวใ้นรายการ มฉิะน้ัน 
เราขอแนะน าใหคุ้ณจดัส่งสนิคา้ทัง้หมดภายใน 7 วนัหลงัจากไดร้บัการช าระเงนิ 

• คุณตอ้งยอมรบัช าระเงนิจากบญัช ีPayPal ส าหรบัการซือ้สนิคา้ดงักล่าว 
(ยกเวน้การช าระเงนิบางสว่น และ/หรอืการช าระเงนิแบบผอ่นช าระ) 

• ในหนา้รายละเอยีดการท ารายการ การช าระเงนิจะตอ้งระบุว่า "มสีทิธิ"์ หรอื "มสีทิธิบ์างส่วน" 

ภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

ส าหรบัขอ้เรยีกรอ้งกรณีการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอื "มสีทิธิ"์ 

ส าหรบัขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้  

https://www.paypal.com/th/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=th_TH


PayPal 

ใชดุ้ลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการตดัสนิว่าขอ้เรยีกรอ้งของคุณมสีทิธิต์ามโปรแกรมคุม้ครองผูข้ายขอ

ง PayPal หรอืไม ่PayPal 

จะตดัสนิใจโดยใชดุ้ลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการมสีทิธิ ์ขอ้มูลหรอืเอกสารใดๆ 
ทีใ่หไ้วร้ะหว่างกระบวนการระงบัขอ้พพิาท หรอืขอ้มูลอืน่ใดที ่PayPal 

เห็นว่าเกีย่วขอ้งและเหมาะสมภายใตส้ถานการณต่์างๆ 

ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิกรณีไม่ไดร้บัสนิคา้ 

เพือ่ใหม้สีทิธิภ์ายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ส าหรบัขอ้เรยีกรอ้งในกรณีทีผู่ซ้ ือ้ไม่ไดร้บัสนิคา้ 
คุณตอ้งมคุีณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนดพืน้ฐานและขอ้ก าหนดเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง 

• เมือ่ผูซ้ ือ้ยืน่ปฏเิสธช าระเงนิกบัผูอ้อกบตัรส าหรบัการท ารายการช าระเงนิผา่นบตัร 
จะตอ้งท าเคร ือ่งหมายก ากบัการช าระเงนิน้ันว่า "มสีทิธิ"์ หรอื "มสีทิธิบ์างส่วน" 

ตามนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ในหนา้รายละเอยีดการท ารายการ 

• คุณตอ้งแจง้หลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง 

ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้

การขายสนิคา้และบรกิารทีจ่บัตอ้งไม่ไดจ้ะมสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ 
PayPal ก็ต่อเมือ่การขายเป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้พืน้ฐานและขอ้ก าหนดเพิม่เตมิต่อไปนี ้ 

• ขอ้ก าหนดในการเชือ่มโยงระบบ 

o ในกรณีทีคุ่ณไดเ้ชือ่มโยงระบบกบัผลติภณัฑ ์PayPal Checkout ไว ้
คุณจะตอ้งใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าวในเวอรช์นัปัจจบุนั 
ถา้คุณยอมรบัการช าระเงนิโดยตรงผ่านเว็บไซตห์รอืเว็บไซตท์ีป่รบัใหเ้หมาะส าหรบัมอืถอื 
หรอื 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดส้่งขอ้มูลเซสชนัไปยงั PayPal เมือ่ช าระเงนิ 
ถา้คุณเชือ่มโยงระบบกบั PayPal ผ่านบุคคลทีส่าม 
หรอืถา้คุณมกีารเชือ่มโยงระบบกบัแอปเดมิไว ้

o อาจมขีอ้ก าหนดอืน่ๆ ในการเชือ่มโยงระบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบธรุกจิของคุณ 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบลว่งหนา้เกีย่วกบัขอ้ก าหนดเหล่าน้ัน ถา้จ าเป็น 

• ช าระค่าธรรมเนียมการท ารายการมาตรฐานแลว้ เมือ่ท าการขาย 

• จดัส่งสนิคา้แลว้ 
และแสดงหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ส าหรบัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไ

ม่ได ้

• แสดงการยนืยนัดว้ยลายเซน็ ถา้จ านวนเงนิทีช่ าระทัง้หมด (รวมค่าจดัส่งและภาษี) เกนิจ านวนเงนิ 

(ตามสกุลเงนิของการช าระเงนิ) ซึง่แสดงในตารางเกณฑม์าตรฐานการยนืยนัดว้ยลายเซน็ 

ถา้จ านวนเงนิทีช่ าระทัง้หมด (รวมค่าจดัส่งและภาษี) อยู่ในสกุลเงนิทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นตาราง 



จะตอ้งมกีารยนืยนัดว้ยลายเซน็เมือ่การช าระเงนิเกนิกว่ามูลค่าทีเ่ทยีบเท่ากบั 750 

ดอลลารส์หรฐัตามอตัราแลกเปลีย่นของ PayPal ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ เวลาทีท่ ารายการ 

การสรา้งหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ 

สนิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้

สิง่ทีต่อ้งใชเ้ป็นหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ส าหรบัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้

มดีงัต่อไปนี ้

หลกัฐานการจดัส่งสนิคา้ หลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ 

เอกสารออนไลนห์รอืฉบบักระดาษจากบรษิทั

ส่งสนิคา้ซ ึง่แสดง: 

• วนัทีจ่ดัส่งสนิคา้ 

• ทีอ่ยู่ของผูร้บัซ ึง่ตรงกบัทีอ่ยู่ส าหรบัจั

ดส่งทีร่ะบุไวใ้นหนา้รายละเอยีดการ

ท ารายการ 

• ทีอ่ยู่ของผูร้บัซ ึง่แสดงเมอืง ประเทศ 

หรอืรหสัไปรษณีย ์

(หรอืขอ้มูลทีอ่ยู่ทีเ่ทยีบเท่าในต่างปร

ะเทศ) เป็นอย่างนอ้ย 

เอกสารออนไลนห์รอืฉบบักระดาษจากบรษิทัส่งสนิคา้ซ ึง่แสดง: 

• วนัทีจ่ดัส่งและสถานะ "จดัส่งแลว้" 

ของสนิคา้หรอืบรกิาร 

• ทีอ่ยู่ของผูร้บัซ ึง่แสดงเมอืง ประเทศ หรอืรหสัไปรษณีย ์

(หรอืขอ้มูลทีอ่ยู่ทีเ่ทยีบเท่าในต่างประเทศ) 

เป็นอย่างนอ้ย 

• การยนืยนัดว้ยลายเซน็ ถา้จ านวนเงนิทีช่ าระทัง้หมด 

(รวมค่าจดัส่งและภาษี) เกนิจ านวนเงนิทีก่ าหนดไว ้

(ตามสกุลเงนิของการช าระเงนิ) 

ซึง่แสดงในตารางเกณฑม์าตรฐานการยนืยนัดว้ยลายเ

ซน็ 

การยนืยนัดว้ยลายเซน็เป็นเอกสารออนไลนท์ีส่ามารถ

ดูไดใ้นเว็บไซตข์องบรษิทัส่งสนิคา้ 

ซึง่ระบุว่าสนิคา้มกีารลงนามแลว้ 

(ยกเวน้ส าหรบัผูข้ายทีม่บีญัช ีPayPal 

ทีล่งทะเบยีนในแอลเบเนีย, อนัดอรร์า, 

บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา, โครเอเชยี และยูเครน 

ซึง่ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะไม่มผีลบงัคบัใช)้ 

ส าคญั: 

บรษิทัขนส่งทีคุ่ณเลอืกและตวัเลอืกการจดัส่งสนิคา้กบับรษิทัข

นส่งดงักล่าว 

อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของคุณในการปฏิ

บตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แ

ลว้ 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบรษิทัขนส่งของคุณสามารถระบุสถ

านะ ‘ส่งแลว้’ ในทีอ่ยู่ทีถู่กตอ้ง 

มฉิะน้ันขอ้เรยีกรอ้งตามนโยบายการคุม้ครองผูข้ายของคุณอา

จถูกปฏเิสธ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่จดัส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 



สนิคา้ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้

สิง่ทีต่อ้งใชเ้ป็นหลกัฐานการจดัส่งสนิคา้หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ส าหรบัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไม่

ไดม้ดีงัต่อไปนี ้

ส าหรบัสนิคา้ดจิทิลัหรอืสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้

หลกัฐานการจดัส่งสนิคา้หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าผูร้บัไดร้บัสนิคา้แลว้ หมายถงึ 

หลกัฐานทีน่่าเช ือ่ถอืซ ึง่แสดงว่าสนิคา้ไดร้บัการจดัส่งหรอืไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซ ือ้แลว้ 

หลกัฐานทีน่่าเช ือ่ถอือาจไดแ้ก ่ระบบบนัทกึทีแ่สดงวนัทีจ่ดัส่งสนิคา้ 

โดยสนิคา้ไดร้บัการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้

• ส่งไปยงัผูร้บัทางอเิล็กทรอนิกส ์โดยระบุทีอ่ยู่ของผูร้บั (อเีมล, IP, ฯลฯ) ถา้ม ีหรอื 

• ไดร้บัหรอืเขา้ถงึไดโ้ดยผูร้บั 

เกณฑม์าตรฐานการยนืยนัดว้ยลายเซน็ตามสกุลเงิน 

สกุลเงนิ มูลค่าการท ารายการ สกุลเงนิ มูลค่าการท ารายการ 

ดอลลารอ์อสเตรเลยี: 850 AUD ดอลลารนิ์วซแีลนด:์ 950 NZD 

รลีบราซลิ: 1,750 BRL โครนนอรเ์วย:์ 4,600 NOK 

ดอลลารแ์คนาดา: 850 CAD เปโซฟิลปิปินส:์ 34,000 PHP 

โครูนาเชก็: 15,000 CZK ซวอตโีปแลนด:์ 2,300 PLN 

โครนเดนมารก์: 4,100 DKK รูเบลิรสัเซยี: 27,000 RUB 

ยูโร: 550 EUR ดอลลารส์งิคโปร:์ 950 SGD 

ดอลลารฮ์่องกง: 6,000 HKD โครนาสวเีดน: 4,950 SEK 

ฟอรนิตฮ์งัการ:ี 170,000 HUF ฟรงักส์วสิ: 700 CHF 

เชเกลิอสิราเอล: 2,700 ILS ดอลลารไ์ตห้วนั: 23,000 TWD 



เยนญีปุ่่ น: 77,000 JPY บาทไทย: 24,500 THB 

รงิกติมาเลเซยี: 2,500 MYR ปอนดส์เตอรล์งิสหราชอาณาจกัร: 450 GBP 

เปโซเม็กซโิก: 10,000 MXN ดอลลารส์หรฐั: 750 USD 

สนิคา้และการท ารายการทีไ่ม่มสีทิธิ ์

สนิคา้หรอืการท ารายการต่อไปนีไ้ม่มสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

• อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึสนิทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั 

• ยานพาหนะ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะยานยนต ์รถจกัรยานยนต ์รา้นบา้นเคลือ่นที ่เคร ือ่งบนิหรอืเรอื 
ยกเวน้ยานพาหนะขนาดเล็กเพือ่การพกพาสว่นบุคคลทีใ่ชเ้พือ่วตัถุประสงคด์า้นสนัทนาการ เชน่ 
จกัรยานและโฮเวอรบ์อรด์มลีอ้ 

• ธรุกจิ (การซือ้หรอืการลงทุนในธรุกจิ) 

• เคร ือ่งจกัรอุตสาหกรรมทีใ่ชใ้นการผลติ 

• การช าระเงนิทีเ่ทยีบเทา่กบัเงนิสด รวมถงึสนิคา้แทนเงนิสด เชน่ บตัรของขวญัและบตัรเตมิเงนิ 

• การช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค า 
(ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทีจ่บัตอ้งไดห้รอืในรูปแบบของการซือ้ขายแลกเปลีย่น) 

• ผลติภณัฑท์างการเงนิหรอืการลงทุนทุกประเภท 

• การพนัน การเล่นเกม และ/หรอืกจิกรรมอืน่ใดทีม่ีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และของรางวลั 

• การบรจิาค รวมถงึการช าระเงนิทีไ่ดร้บัจากการระดมทุนหรอืการใหกู้ย้มืเงนิ 

• การช าระเงนิใหก้บัหน่วยงานทีด่ าเนินการโดยภาครฐั (ยกเวน้รฐัวสิาหกจิ) หน่วยงานของรฐั 

หรอืบุคคลภายนอกทีด่ าเนินการเรยีกเก็บเงนิในนามของหน่วยงานทีด่ าเนินการโดยภาครฐัหรอืหน่ว

ยงานของรฐั 

• การช าระเงนิไปยงับรกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารใดๆ 

• สนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้อา้ง (ทัง้กบัเราหรอืผูอ้อกบตัรของผูซ้ ือ้) ว่าสนิคา้ทีคุ่ณจดัส่งใหน้ั้นไม่ใชส่นิคา้ทีไ่ดส้ ัง่ซ ือ้ 

(เรยีกว่าขอ้เรยีกรอ้งกรณี "สนิคา้แตกต่างจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน") 

• สนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดซ้ ึง่มกีารน าส่งดว้ยตนเอง 
รวมถงึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระเงนิซ ึง่ด าเนินการทีห่นา้รา้นของคุณ 
เวน้แต่ผูซ้ ือ้ไดช้ าระเงนิส าหรบัการท ารายการดว้ยตนเองโดยใชร้หสั QR ของสนิคา้และบรกิารของ 
PayPal 

• สิง่อืน่ๆ ทีต่อ้งหา้มตามนโยบายการใชบ้รกิารของ PayPal 

• การช าระเงนิโดยใชบ้รกิารช าระเงนิใหผู้ร้บัหลายคนของ PayPal 

• การช าระค่าใชจ้า่ยส่วนตวั รวมถงึการช าระเงนิทีส่่งโดยใชฟั้งกช์นัเพือ่นและครอบครวัของ PayPal 

• การช าระเงนิทีไ่ม่ไดด้ าเนินการผ่านบญัช ีPayPal ของผูซ้ ือ้ 
เวน้แต่ว่าคุณไดร้บัการท ารายการช าระเงนิจากผูใ้ชง้านช ัว่คราวของ PayPal 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=th_TH


และบญัชธีรุกจิของคุณไดร้บัการลงทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร เยอรมนี แคนาดา 
บราซลิ หรอืเม็กซโิก 

• สนิคา้ที ่PayPal ก าหนดตามดุลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวว่าสนิคา้ทีข่ายเป็นของปลอม 

• สนิคา้ทีส่่งไปหลงัจาก PayPal แจง้ไม่ใหคุ้ณปล่อยสนิคา้  

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร PayPal 

กจิกรรมทีห่า้มปฏบิตัแิละการพกัเงิน 

กจิกรรมทีห่า้มปฏบิตั ิ

ในการใชง้านเว็บไซตข์องเรา บญัช ีPaypal ของคุณ บรกิารของ PayPal หรอืในระหว่างการตดิต่อกบั 
PayPal ลูกคา้ Paypal อืน่ๆ หรอืบุคคลภายนอก คุณจะไม่ 

• ฝ่าฝืนสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้นโยบายการใชบ้รกิารของ PayPal 

สญัญาการใชบ้รกิารส าหรบัองคก์รเชงิพาณิชย ์(ถา้มผีลบงัคบัใชก้บัคุณ) 

หรอืสญัญาอืน่ใดระหว่างคุณกบั PayPal 

• ละเมดิกฎหมาย บทกฎหมาย บทบญัญตั ิหรอืขอ้บงัคบั (เชน่ กฎหมายต่างๆ 

ทีก่ ากบัดูแลบรกิารทางการเงนิ การคุม้ครองผูบ้รโิภค การแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม 
การต่อตา้นการเลอืกปฏบิตั ิหรอืการโฆษณาหลอกลวง) 

• ละเมดิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เคร ือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ หรอืสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 
หรอืสทิธใินชือ่เสยีงหรอืความเป็นส่วนตวัของ PayPal หรอืบุคคลภายนอก 

• ขายสนิคา้ปลอม 

• กระท าการในลกัษณะทีเ่ป็นการท าลายชือ่เสยีง การใส่ความทางการคา้ การข่มขู่หรอืการกอ่กวน 

• ใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรอืท าใหส้ าคญัผดิ 

• ส่งหรอืรบัสิง่ทีเ่รามเีหตุอนัควรใหเ้ช ือ่ไดว้า่อาจเป็นเงนิฉอ้โกง 

• เขา้รว่มในกจิกรรมและ/หรอืการท ารายการอนัอาจเป็นการฉอ้โกงและ/หรอืน่าสงสยั 

• ปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวน หรอืปฏเิสธทีจ่ะท าการยนืยนัตวัตนของคุณหรอืขอ้มูลใดๆ 
ทีคุ่ณใหไ้วก้บัเรา 

• พยายามเรยีกรอ้งเงนิซ า้ซอ้นในระหว่างเกดิขอ้พพิาทโดยการรบัหรอืพยายามรบัเงนิจากทัง้ PayPal 

และผูข้าย ธนาคารหรอืผูอ้อกบตัรส าหรบัการท ารายการเดยีวกนั 

• เป็นผูค้วบคุมบญัชทีีเ่ช ือ่มโยงกบัอกีบญัชหีน่ึงซ ึง่พวัพนัในกจิกรรมทีห่า้มปฏบิตัติามทีร่ะบุไวนี้ ้

• ด าเนินธรุกจิของคุณหรอืใชบ้รกิารของ PayPal ในลกัษณะทีส่่งผลหรอือาจสง่ผลใหเ้กดิ:  

o การรอ้งเรยีน 

o การรอ้งขอโดยผูซ้ ือ้ (ทัง้ทีย่ืน่กบัเราหรอืผูอ้อกบตัร) เพือ่ท าใหก้ารช าระเงนิแกคุ่ณเป็นโมฆะ 

หรอื 

o ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั บทลงโทษ หรอืความรบัผดิหรอืการสูญเสยีอืน่ๆ แก ่PayPal ลูกคา้ 
PayPal อืน่ๆ บุคคลภายนอก หรอืคุณ 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=th_TH


• ใชบ้ญัช ีPayPal หรอืบรกิารของ PayPal ของคุณในลกัษณะทีท่ าให ้PayPal, Visa, Mastercard, 

American Express, Discover หรอืเครอืข่ายการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ใด 
มเีหตุอนัควรเชือ่ใหไ้ดว้่าเป็นการใชร้ะบบบตัรในทางทีผ่ดิ 
หรอืเป็นการละเมดิกฎของสถาบนัการเงนิผูอ้อกบตัรหรอืเครอืข่ายบตัรเครดติ 

• ปล่อยใหบ้ญัช ีPayPal ของคุณมยีอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ตดิลบ 

• เบกิเงนิสดล่วงหนา้จากบตัรเครดติของคุณใหต้วัคุณเอง (หรอืชว่ยใหผู้อ้ืน่ด าเนินการเชน่น้ัน) 

• เขา้ใชบ้รกิารของ PayPal จากประเทศทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในรายการประเทศทีอ่นุญาตของ PayPal 

• ด าเนินการใดๆ ทีท่ าใหเ้ว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ระบบ (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ 

ทีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา หรอืบรกิารของ PayPal 

ท างานอย่างหนักโดยไม่มเีหตุอนัสมควรหรอืไม่สมัพนัธก์บัสดัส่วนของการใชง้านปกติ 
อ านวยความสะดวกแกไ่วรสั มา้โทรจนั มลัแวร ์ เวริม์ หรอืชดุค าสัง่โปรแกรมคอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ 
ทีพ่ยายามหรอือาจสรา้งความเสยีหาย กอ่กวน ขดัขวาง ใชใ้นทางทีผ่ดิ เขา้แทรกแซงใหเ้กดิอนัตราย 
แอบดกัฟัง หรอืยดึหรอืไดม้าซึง่การเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาตแกร่ะบบ ขอ้มูล สารสนเทศ 
หรอืบรกิารของ PayPal ใชพ้รอ็กซนิีรนาม ใชโ้รบอต สไปเดอร ์ อุปกรณอ์ตัโนมตัอิืน่ใด 
หรอืกระบวนการทีก่ระท าดว้ยตนเองอืน่ใดเพือ่เฝ้าตรวจสอบ หรอืลอกเลยีนแบบเว็บไซตข์องเรา 
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเรา ใชอุ้ปกรณ ์ซอฟตแ์วร ์หรอืชดุค าสัง่ใดๆ 
เพือ่หลบเลีย่งส่วนหวัทีย่กเวน้การท างานของโรบอตของเรา หรอืแทรกแซงหรอืระงบัการท างาน 
หรอืพยายามแทรกแซงหรอืระงบัการท างานของเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ระบบของเรา 
(รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ ทีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) 

ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา บรกิารใดๆ ของ PayPal หรอืการใชบ้รกิารใดๆ ของ PayPal 

โดยผูใ้ชร้ายอืน่ 

• ด าเนินการใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้ราตอ้งสูญเสยีบรกิารใดๆ จากผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
ผูป้ระมวลผลการช าระเงนิ หรอืซพัพลายเออร ์หรอืผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ 

• ใชบ้รกิารของ PayPal เพือ่ทดสอบพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ 

• หลกีเลีย่งนโยบายใดๆ ของ PayPal หรอืการพจิารณาเกีย่วกบับญัช ีPayPal ของคุณ เชน่ 
การระงบัการใชง้านช ัว่คราวหรอืไม่มกี าหนด หรอืการพกับญัช ีการจ ากดัการใชง้าน 
หรอืขอ้จ ากดัอืน่ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการพวัพนัในการด าเนินการต่อไปนี:้ 

การพยายามเปิดบญัช ีPayPal ใหม่หรอืเพิม่เตมิ เมือ่บญัชมียีอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ตดิลบ 
หรอืถูกจ ากดัการใชง้าน ระงบั หรอืถูกจ ากดัวงเงนิ การเปิดบญัช ีPayPal 

ใหม่หรอืเพิม่เตมิโดยใชข้อ้มูลทีไ่ม่ใชข่องคุณเอง (เชน่ ชือ่, ทีอ่ยู่, ทีอ่ยู่อเีมล ฯลฯ) หรอืการใชบ้ญัช ี

PayPal ของบุคคลอืน่ 

• กอ่กวน และ/หรอืคุกคามพนักงาน ตวัแทนของเรา หรอืผูใ้ชร้ายอืน่ๆ 

• ละเมดิ (ในฐานะผูซ้ ือ้หรอืผูข้าย) 

กระบวนการระงบัขอ้พพิาททางออนไลนข์องเราและ/หรอืนโยบายการคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal 

• ท าใหเ้ราไดร้บัจ านวนขอ้เรยีกรอ้งทีไ่ม่สมัพนัธก์บัสดัส่วนซึง่ถูกปิดเพือ่ประโยชนข์องผูเ้รยีกรอ้งเกีย่ว

กบับญัช ีPayPal หรอืธรุกจิของคุณ 

• มคีะแนนเครดติจากหน่วยงานเครดติบูโรทีบ่่งบอกว่ามรีะดบัความเสีย่งสูงซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิา

รของ PayPal ของคุณ 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=th_TH


• เปิดเผยหรอืแจกจา่ยขอ้มูลของผูใ้ชร้ายอืน่แกบุ่คคลภายนอก 
หรอืใชข้อ้มูลดงักล่าวเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาด 
เวน้เสยีแต่ว่าคุณจะไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชร้ายน้ันใหก้ระท าเชน่น้ันได ้

• ส่งอเีมลทีไ่ม่พงึประสงคไ์ปใหผู้ใ้ช ้หรอืใชบ้รกิารของ PayPal เพือ่เรยีกเก็บเงนิจากการส่ง 
หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการส่งอเีมลทีไ่ม่พงึประสงคไ์ปใหบุ้คคลภายนอก 

• คดัลอก ท าซ า้ ตดิต่อสือ่สารกบับุคคลภายนอกใดๆ แกไ้ข ดดัแปลง สรา้งผลงานลอกเลยีน 
แสดงหรอืเฟรมเนือ้หาใดๆ จากเว็บไซต ์PayPal 

ต่อสาธารณะโดยไม่ไดร้บัค ายนิยอมทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเราหรอืบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เปิดเผยรหสัผ่านบญัชขีองคุณใหแ้กบุ่คคลอืน่ หรอืใชร้หสัผ่านของบุคคลอืน่ 
เราจะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากคุณ 
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการใชง้านบญัชขีองคุณโดยบุคคลใดๆ ทีไ่ม่ใชคุ่ณ 
ซึง่เกดิจากการใชร้หสัผ่านในทางทีผ่ดิ 

สิง่ทีเ่ราอาจด าเนินการ ถา้คุณมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีห่า้มปฏบิตัใิดๆ 

ถา้เราเชือ่วา่คุณมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใดๆ เหล่านี ้เราอาจด าเนินการต่างๆ เพือ่ปกป้อง PayPal, 

ลูกคา้ของ PayPal และบุคคลอืน่ๆ ไดทุ้กเมือ่ตามดุลยพินิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
การด าเนินการของเราอาจรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการด าเนินการต่อไปนี ้

• ยกเลกิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้จ ากดัการใชง้านบญัช ีPayPal และ/หรอืปิดหรอืระงบับญัช ี

PayPal ของคุณทนัท ีและโดยทีไ่ม่มบีทลงโทษแกเ่รา 

• ปฏเิสธการใหบ้รกิาร PayPal แกคุ่ณในปัจจบุนัและอนาคต 

• จ ากดัการเขา้ถงึเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ ระบบ (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ 

ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา บญัช ีPayPal 

ของคุณหรอืบรกิารใดๆ ของ PayPal 

รวมถงึการจ ากดัความสามารถในการช าระเงนิหรอืส่งเงนิดว้ยวธิกีารช าระเงนิใดๆ 
ทีเ่ช ือ่มโยงอยู่กบับญัช ีPayPal ของคุณ 
อนัเป็นการจ ากดัสามารถของคุณในการช าระเงนิหรอืถอนเงนิ 

• พกัยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณไวถ้า้มเีหตุผลจ าเป็นเพือ่ปกป้องความเสีย่งต่อการรบัผดิของ PayPal หรอืบคุคลภายนอก 
หรอืถา้คุณละเมดินโยบายการใชบ้รกิารของเรา 

• ระงบัสทิธิข์องคุณส าหรบัโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ ือ้ของ PayPal และ/หรอืโปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ 
PayPal 

• ตดิต่อผูซ้ ือ้ทีซ่ ือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากคุณโดยใช ้PayPal ธนาคารหรอืผูอ้อกบตัรเครดติของคุณ 
บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัผลกระทบอืน่ๆ 
หรอืหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการด าเนินการของคุณ 

• อปัเดตขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งทีคุ่ณไดใ้หไ้วก้บัเรา 

• ด าเนินการทางกฎหมายกบัคุณ 

• พกัเงนิ น าไปใช ้หรอืโอนเงนิในบญัช ีPayPal 

ของคุณตามค าพพิากษาและค าสัง่ศาลทีส่่งผลกระทบต่อคุณหรอืบญัช ีPayPal ของคุณ 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=th_TH


ซึง่รวมถงึค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลในสงิคโปรห์รอืทีอ่ืน่ๆ และมผีลบงัคบัต่อ PayPal 

หรอืบรษิทัในเครอื 

• ถา้คุณละเมดินโยบายการใชบ้รกิารของเรา คุณจะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายแก่ PayPal 

ทีเ่กดิจากการละเมดินโยบายฉบบันี ้หรอื 

• ถา้คุณละเมดินโยบายการใชบ้รกิาร นอกเหนือจากการด าเนินการขา้งตน้แลว้ คุณจะตอ้งรบัผดิต่อ 
PayPal ตามจ านวนเงนิทีเ่กดิความเสยีหายต่อ PayPal 

ซึง่เกดิจากการทีคุ่ณละเมดินโยบายการใชบ้รกิาร คุณรบัทราบและยอมรบัว่าค่าปรบัเป็นเงนิ 2,500 

ดอลลารส์หรฐั (หรอืเทยีบเทา่) ต่อการละเมดินโยบายการใชบ้รกิารหน่ึงคร ัง้ 

เป็นการประเมนิค่าเสยีหายขัน้ต ่าทีส่มเหตุสมผลในปัจจบุนัส าหรบัความเสยีหายจรงิทีเ่กดิแก ่PayPal 

โดยพจิารณาสถานการณแ์วดลอ้มทัง้หมดทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
อนัรวมถงึความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิค่าปรบัดงักล่าวกบัขอบเขตความเสยีหายทีเ่กดิแก ่PayPal 

ซึง่ประมาณการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผล ทัง้นีเ้น่ืองดว้ยลกัษณะของการละเมดินโยบายการใชบ้รกิาร 
การค านวณค่าเสยีหายทีแ่ทจ้รงิน้ันจะไม่สามารถท าไดห้รอืท าไดย้ากมาก PayPal 

อาจหกัค่าเสยีหายดงักล่าวไดโ้ดยตรงจากยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ใดๆ ทีม่อียู่ในบญัช ีPayPal 

ใดๆ ทีคุ่ณควบคุม 

ถา้เราปิดบญัช ีPayPal ของคุณ หรอืยุตกิารใชบ้รกิาร PayPal ของคุณดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึการด าเนินการของเรา และท าใหเ้งนิทีไ่ม่ไดถู้กจ ากดัการใชง้านใดๆ ในบญัช ีPayPal 

ของคุณพรอ้มส าหรบัการถอนเงนิ 

คุณตอ้งรบัผดิชอบในการตคีนืการช าระเงนิ การปฏเิสธช าระเงนิ ขอ้เรยีกรอ้ง ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั เบีย้ปรบั 
และความรบัผดิอืน่ๆ ทัง้หมดทีเ่กดิแก ่PayPal ลูกคา้ Paypal ใดๆ 
หรอืบุคคลภายนอกอนัเน่ืองมาจากหรอืเป็นผลมาจากการทีคุ่ณละเมดิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
และ/หรอืการใชบ้รกิาร PayPal ของคุณ 

การพกัเงิน การจ ากดัการใชง้าน และเงินส ารอง 

การพกัเงิน การจ ากดัการใชง้าน และเงินส ารองคอือะไร 

ในบางกรณี เพือ่ปกป้อง PayPal 

และความปลอดภยัและความสมบูรณข์องเครอืข่ายของผูซ้ ือ้และผูข้ายทีใ่ชบ้รกิารของ PayPal ทาง PayPal 

อาจด าเนินการในระดบับญัชหีรอืระดบัการท ารายการ เวน้แต่เมือ่ระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ ถา้เราด าเนินการใดๆ 
ตามทีร่ะบุไวใ้นทีนี่ ้เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึการด าเนินการของเรา 
แต่เราจะใชดุ้ลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการด าเนินการเหล่านี ้
ถา้ตอ้งการขอขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ ากดัการใชง้านบญัช ีการพกัเงนิ หรอืเงนิส ารอง 
คุณควรไปทีศู่นยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขายหรอืปฏบิตัติามค าแนะน าในอเีมลแจง้เตอืนของเราทีเ่กีย่วกบัการจ ากดั

การใชง้าน การพกัเงนิ หรอืเงนิส ารอง 

การตดัสนิใจของเราเกีย่วกบัการพกัเงนิ การจ ากดัการใชง้าน 
และเงนิส ารองอาจขึน้อยู่กบัเกณฑก์ารรกัษาความลบัทีจ่ าเป็นต่อการบรหิารความเสีย่งและการคุม้ครอง 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=th_TH


PayPal ลูกคา้ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา เราอาจใชโ้มเดลป้องกนัการฉอ้โกงและความเสีย่งทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์

เมือ่ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีPayPal ของคุณ นอกจากนี ้
ขอ้บงัคบัหรอืหน่วยงานรฐับาลอาจจ ากดัไม่ใหเ้ราเปิดเผยขอ้มูลบางประการเกีย่วกบัการตดัสนิใจดงักล่าวต่อ

คุณ 
เราไม่มภีาระผูกพนัในการเปิดเผยรายละเอยีดในการบรหิารความเสีย่งหรอืขัน้ตอนในการรกัษาความปลอดภั

ยของเราใหคุ้ณทราบ 

เพือ่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการของ PayPal 

ตามทีอ่ธบิายขา้งตน้และชว่ยใหเ้ราประเมนิระดบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีPayPal ของคุณได ้
คุณตกลงทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืกบัค าขอทีส่มเหตุสมผลของ PayPal ส าหรบัใบแจง้ยอดการเงนิและเอกสารอืน่ๆ 
หรอืขอ้มูลอืน่ๆ อย่างทนัท่วงท ี

การพกัเงิน 

การพกัเงนิ คอืการด าเนินการที ่PayPal 

อาจด าเนินการในบางกรณีทัง้ในระดบัการท ารายการหรอืในระดบับญัช ีเมือ่ PayPal พกัเงนิทีช่ าระไวช้ ัว่คราว 
ทัง้ผูส้่งและผูร้บัจะไม่สามารถใชเ้งนิน้ันได ้PayPal ตรวจสอบปัจจยัหลายประการกอ่นท าการพกัเงนิทีช่ าระ 
ซึง่ไดแ้กก่ารถอืครองบญัช ีกจิกรรมการท ารายการ ประเภทธรุกจิ ขอ้พพิาทของลูกคา้ในอดตี 
และความพงึพอใจของลูกคา้โดยรวม ตวัอย่างสถานการณท์ั่วไปที ่PayPal มกัจะพกัเงนิทีช่ าระไว ้ไดแ้ก ่

• ผูข้ายรายใหม่หรอืผูข้ายทีม่กีจิกรรมการขายในจ านวนจ ากดั 

• การช าระเงนิส าหรบัหมวดหมู่ทีม่คีวามเสีย่งสูงอย่างเชน่ อเิล็กทรอนิกสห์รอืตั๋ว 

• ผูข้ายทีม่ปัีญหาดา้นการด าเนินการ หรอืมอีตัราความไม่พงึพอใจของผูซ้ ือ้หรอืขอ้พพิาทในระดบัสูง 

การพกัเงินตามการตดัสนิใจเกีย่วกบัความเสีย่งของ PayPal 

เราอาจพกัการช าระเงนิทีส่่งไปยงับญัช ีPayPal ของคุณ 
ถา้เราเชือ่ตามดุลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีววา่อาจมคีวามเสีย่งในระดบัสูงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ บญัช ีPayPal 

ของคุณ หรอืการท ารายการของคุณ 
หรอืการพกัการช าระเงนิดงักล่าวมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 
เราตดัสนิใจว่าจะท าการพกัเงนิทีไ่ดร้บัช าระไวห้รอืไม่โดยใชปั้จจยัหลายประการ 
ซึง่รวมถงึขอ้มูลทีเ่รามอียู่จากทัง้แหล่งขอ้มูลภายในและจากบุคคลภายนอก เมือ่เราพกัการช าระเงนิไว ้
เงนิดงักล่าวจะปรากฏในบญัช ีPayPal ของคุณโดยมขีอ้บ่งช ีว้่าไม่สามารถใชไ้ดห้รอืรอด าเนินการ 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบผา่นบญัช ีPayPal ของคุณ หรอืทางโทรศพัทห์รอือเีมลโดยตรง 
เมือ่ใดก็ตามทีเ่ราพกัการช าระเงนิไว ้ 

โดยทั่วไปแลว้ การพกัการช าระเงนิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความเสีย่งจะมผีลเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 30 

วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัการช าระเงนิเขา้บญัช ีPayPal ของคุณ เวน้แต่ว่า PayPal 

มเีหตุผลทีจ่ะพกัการช าระเงนิไวต่้อไป เราอาจยกเลกิการช าระเงนิทีพ่กัไวเ้รว็กวา่ก าหนดในบางสถานการณ ์
(เชน่ ถา้คุณอปัโหลดขอ้มูลการตดิตามพสัดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการ) 

แต่การยกเลกิการช าระเงนิทีพ่กัไวก้อ่นก าหนดจะเป็นไปตามดุลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีว 



การพกัการช าระเงนิไวอ้าจมรีะยะเวลานานกว่า 30 

วนัถา้การช าระเงนิดงักล่าวถูกคดัคา้นว่าเป็นการช าระเงนิทีน่่าจะเป็นโมฆะและถูกยกเลกิเน่ืองจากการท าราย

การทีเ่ป็นขอ้พพิาทดงัทีร่ะบไุวใ้นวรรคต่อไปนีด้า้นล่าง ในกรณีนีเ้ราจะพกัการช าระเงนิในบญัช ีPayPal 

ของคุณไวจ้นกว่าเร ือ่งนีจ้ะไดร้บัการแกไ้ข 

การพกัเงินทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการในตลาดสือ่กลาง 

ถา้คุณเป็นผูข้ายในตลาดสือ่กลางหรอืผา่นแอปพลเิคชนัของบุคคลภายนอกที ่PayPal น าเสนอ 
อาจมกีารพกัเงนิจากการช าระเงนิทีส่่งใหคุ้ณตามค าแนะน าของตลาดสือ่กลางหรอืบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
การด าเนินการนีจ้ะเสรจ็สิน้เมือ่คุณใหก้ารอนุญาตแกเ่ราในการพกัเงนิของคุณ 
ซึง่จะเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างคุณกบับุคคลภายนอก การพกัเงนิเหล่านีจ้ะปรากฏในบญัช ีPayPal 

ของคุณ ถา้คุณมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัเหตุผลทีต่ลาดหรอืบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งสัง่ให ้PayPal 

ท าการพกัเงนิเหลา่นีไ้ว ้คุณจะตอ้งตดิต่อตลาดหรอืบุคคลภายนอกโดยตรง 

การพกัเงินเน่ืองจากการท ารายการเกดิขอ้พพิาท 

ถา้การช าระเงนิทีส่่งใหคุ้ณในฐานะผูข้ายถูกคดัคา้นว่าเป็นการช าระเงนิทีน่่าจะเป็นโมฆะและถูกยกเลกิ 
เราอาจท าการพกัเงนิในบญัช ีPayPal ของคุณไวช้ ัว่คราวเพือ่คุม้ครองยอดเงนิทีอ่าจถูกยกเลกิ 
สถานการณใ์ดๆ ทีอ่ธบิายไวใ้นส่วนการคนืเงนิ การตคีนืการช าระเงนิ และการปฏเิสธช าระเงนิ 
คอืสถานการณท์ีอ่าจส่งผลใหเ้ราพกัการช าระเงนิไว ้ถา้เราพจิารณาวา่การท ารายการไม่ควรถูกยกเลกิ 
เราจะยกเลกิการพกัเงนิช ัว่คราวดงักล่าวน้ัน ถา้เราพจิารณาว่าการท ารายการควรถูกยกเลกิ 
เราจะน าเงนิออกจากบญัช ีPayPal ของคุณ 

การจ ากดัการใชง้านบญัช ี

การจ ากดัการใชง้านท าใหคุ้ณไม่สามารถด าเนินการบางอย่างกบับญัช ีPayPal ของคุณได ้เชน่ การถอนเงนิ 
การส่งเงนิ หรอืการรบัเงนิ การจ ากดัการใชง้านเหลา่นีน้ ามาใชเ้พือ่ชว่ยคุม้ครอง PayPal, ผูซ้ ือ้ และผูข้าย 
เมือ่เราสงัเกตเห็นกจิกรรมทีห่า้มปฏบิตั ิความเสีย่งทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 
หรอืกจิกรรมทีเ่ราเห็นวา่ผดิปกตหิรอืน่าสงสยั นอกจากนี ้
การจ ากดัการใชง้านยงัชว่ยใหเ้ราเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้ญัช ีPayPal ของคุณยงัคงใชง้านได ้

มเีหตุผลหลายประการทีเ่ราอาจจ ากดัการเขา้ถงึบญัช ีPayPal ของคุณหรอืบรกิารของ PayPal 

และ/หรอืจ ากดัการเขา้ถงึเงนิของคุณ รวมถงึ: 

• ถา้เราสงสยัว่ามคีนก าลงัใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณโดยทีคุ่ณไม่ทราบ 
เราจะจ ากดัการใชง้านบญัชเีพือ่ความปลอดภยัของคุณ และตรวจสอบหากจิกรรมการฉอ้โกง 

• ถา้ผูอ้อกบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติของคุณแจง้ใหเ้ราทราบว่ามคีนใชบ้ตัรของคุณโดยทีคุ่ณไม่ไดอ้นุ

ญาต ในท านองเดยีวกนั ถา้ธนาคารของคุณแจง้ใหเ้ราทราบวา่มกีารโอนเงนิระหวา่งบญัช ีPayPal 

ของคุณกบับญัชธีนาคารของคุณโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

• เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

• ถา้เรามเีหตุอนัควรใหเ้ช ือ่ไดว้่าคุณฝ่าฝืนขอ้ตกลงฉบบันี ้หรอืละเมดินโยบายการใชบ้รกิาร 



• ผลการด าเนินงานของผูข้ายทีร่ะบุว่าบญัช ีPayPal ของคุณมคีวามเสีย่งสูง ตวัอย่างไดแ้ก ่
การแสดงผลการขายทีไ่ม่ดเีพราะคุณไดร้บัขอ้เรยีกรอ้งและการปฏเิสธช าระเงนิในจ านวนทีสู่งผดิปกติ

จากการขายผลติภณัฑใ์หม่ทัง้หมดหรอืผลติภณัฑร์าคาสูง 
หรอืถา้ปรมิาณยอดขายของคุณเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 

ถา้เราจ ากดัการเขา้ถงึบญัช ีPayPal ของคุณ เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึการด าเนินการของเรา 
และโอกาสทีจ่ะขอกูค้นืการเขา้ถงึบญัชถีา้เราเห็นสมควร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

คุณจะตอ้งแกไ้ขปัญหาใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบับญัชขีองคุณก่อนจงึจะสามารถยกเลกิการจ ากดัการใชง้านได ้
โดยปกตแิลว้ การด าเนินการนีจ้ะเสรจ็สิน้หลงัจากทีคุ่ณใหข้อ้มูลตามทีเ่ราขอ อย่างไรก็ตาม 
ถา้เรามเีหตุอนัควรใหเ้ช ือ่ไดว้่ายงัมคีวามเสีย่งอยู่หลงัจากทีคุ่ณใหข้อ้มูลน้ันแกเ่ราแลว้ 
เราอาจด าเนินการเพือ่ปกป้อง PayPal ผูใ้ชข้องเรา บุคคลภายนอก หรอืคุณจากการตคีนืการช าระเงนิ 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั บทลงโทษ ความเสีย่งทางกฎหมายและ/หรอืขอ้บงัคบั และความรบัผดิอืน่ใด 

เงินส ารอง 

เราอาจกนัเงนิส ารองในบญัช ีPayPal ของคุณไว ้ถา้เราเชือ่ว่าอาจมคีวามเสีย่งในระดบัสูงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 
ตลอดจนบญัช ีPayPal รูปแบบธรุกจิ หรอืการท ารายการของคุณ เมือ่เรากนัเงนิส ารองในบญัช ีPayPal 

ของคุณไว ้น่ันหมายความวา่การท ารายการทัง้หมดหรอืบางส่วนจะแสดงผลเป็น "รอด าเนินการ" 

ในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal และคุณจะไม่สามารถถอนเงนิทีม่สีถานะ "รอด าเนินการ" ได ้

เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการทีก่ารท ารายการทีคุ่ณด าเนินการถูกยกเลกิ หรอืเป็นโมฆะ 
หรอืความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีPayPal หรอืการใชบ้รกิารของ PayPal ของคุณ 
เราตดัสนิใจว่าจะกนัเงนิส ารองไวห้รอืไม่โดยใชปั้จจยัหลายประการ 
ซึง่รวมถงึขอ้มูลทีเ่รามอียู่ทัง้จากแหล่งขอ้มูลภายในและจากบุคคลภายนอก 

PayPal พจิารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการ รวมถงึว่าปัจจยัเหล่านีจ้ะเปลีย่นแปลงเมือ่เวลาผ่านไปหรอืไม่ 
อย่างไร รวมถงึ: 

• ระยะเวลาทีคุ่ณอยู่ในธรุกจิ 

• อุตสาหกรรมของคุณมคีวามเป็นไปไดสู้งทีจ่ะถูกปฏเิสธช าระเงนิหรอืไม่ 

• ประวตักิารประมวลผลการช าระเงนิของคุณกบั PayPal และผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ 

• ประวตัทิางธรุกจิ และ/หรอืขอ้มูลเครดติส่วนบุคคลของคุณ 

• กรอบเวลาในการน าสง่ของคุณ 

• คุณมจี านวนการคนืสนิคา้ การปฏเิสธช าระเงนิ ขอ้เรยีกรอ้ง 
หรอืขอ้พพิาทสูงกว่าจ านวนเฉลีย่ทั่วไปหรอืไม่ 

ถา้เรากนัเงนิส ารองในบญัชขีองคุณไว ้
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึการด าเนินการของเราและขอ้ก าหนดของการส ารองเงนิ 



เงนิส ารองทีอ่าจถูกกนัไวใ้นบญัช ีPayPal ของคุณมอียู่สองประเภท 
และอาจมกีารน าหน่ึงในน้ันหรอืทัง้สองประเภทไปใชใ้นเวลาเดยีวกนั: 

• เงินส ารองล่วงหน้า 
คอืเงนิส ารองทีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องการท ารายการแต่ละรายการทีคุ่ณไดร้บัในแต่ละวนัถูกพกัไว ้
แลว้ยกเลกิการพกัในภายหลงัตามเวลาทีก่ าหนดไว ้เชน่ เงนิส ารองของคุณอาจก าหนดไวท้ี ่10% 

และพกัไวเ้ป็นเวลา 90 วนัในระยะเวลาต่อเน่ืองกนัไป ซึง่หมายความว่าเงนิทีคุ่ณไดร้บัในวนัที ่1 จ านวน 

10% จะถูกพกัไว ้แลว้ยกเลกิการพกัในวนัที ่91 สว่นเงนิทีคุ่ณไดร้บัในวนัที ่2 จ านวน 10% 

จะถูกพกัไวจ้นถงึวนัที ่92 เป็นตน้ เงนิส ารองล่วงหนา้เป็นประเภทเงนิส ารองเงนิทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ด 

• เงินส ารองขัน้ต ่าคอืจ านวนเงนิขัน้ต ่าเฉพาะทีคุ่ณจ าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณตลอดเวลา เงนิส ารองขัน้ต ่าน ามาใชเ้ป็นจ านวนแรกเร ิม่ทีฝ่ากในรวดเดยีว 
หรอืสรา้งขึน้มาในลกัษณะต่อเน่ืองกนัไปจากเปอรเ์ซน็ตข์องการขายสนิคา้จนกระทั่งครบจ านวนเงนิ

ส ารองขัน้ต ่า ซึง่เหมอืนกบัเงนิส ารองล่วงหนา้  

ถา้เราเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดของเงนิส ารองเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงการประเมนิความเสีย่งของเรา 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัขอ้ก าหนดใหม่นี ้ 

ค าส ัง่ศาล ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย หรอืกระบวนการทางกฎหมายอืน่ๆ 

ถา้เราไดร้บัแจง้เกีย่วกบัค าสัง่ศาลหรอืกระบวนการทางกฎหมายอืน่ๆ 
(รวมถงึการอายดัทรพัยห์รอืกระบวนการเทยีบเคยีงใดๆ) ทีส่่งผลต่อคุณ 

หรอืถา้เราเชือ่วา่เราจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชห้รอืขอ้ก าหนดตาม

กฎหมาย เราอาจตอ้งด าเนินการบางอย่าง รวมถงึการพกัการช าระเงนิไปยงั/จากบญัช ีPayPal, 

การกนัเงนิส ารอง หรอืการจ ากดัการใชง้านบญัช ีPayPal ของคุณ หรอืยกเลกิการระงบัเงนิของคุณ 
เราจะใชดุ้ลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการตดัสนิใจว่าเราจ าเป็นตอ้งการด าเนินการเชน่ไร 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึการด าเนินการเหล่านี ้เวน้แต่ว่าค าสัง่ศาล กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย หรอืกระบวนการทางกฎหมายอืน่ๆ ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ 
เราไม่มภีาระผูกพนัในการโตแ้ยง้หรอืยืน่อุทธรณต่์อค าสัง่ศาลหรอืกระบวนการทางกฎหมายใดๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณหรอืบญัช ีPayPal ของคุณ เมือ่เราด าเนินการพกัเงนิ กนัเงนิส ารอง 
หรอืจ ากดัการใชง้านอนัเป็นผลจากค าสัง่ศาล กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 
หรอืกระบวนการทางกฎหมายอืน่ๆ การพกัเงนิ การกนัเงนิส ารอง 
หรอืการจ ากดัการใชง้านดงักล่าวอาจยงัคงมอียู่ตราบเทา่ที ่PayPal 

พจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลแลว้ว่ามคีวามจ าเป็น 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร PayPal 

การรบัผดิส าหรบัการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 



การป้องกนัการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

เพือ่ปกป้องตวัคุณเองจากกจิกรรมทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตในบญัช ีPayPal ของคุณ คุณควรเขา้สู่ระบบบญัช ี
PayPal ของคุณและตรวจสอบใบแจง้ยอดบญัช ีPayPal ของคุณอยู่เสมอ PayPal 

จะแจง้การท ารายการแต่ละคร ัง้ใหคุ้ณทราบ โดยการส่งอเีมลไปยงัทีอ่ยู่อเีมลหลกัของคุณทีเ่รามขีอ้มูลอยู่ 
คุณควรตรวจสอบการแจง้เตอืนการท ารายการเหลา่นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าการท ารายการแต่ละคร ัง้ไดร้บัอนุญาตแ

ละเสรจ็สมบูรณอ์ย่างถูกตอ้ง 

PayPal จะปกป้องคุณจากการกจิกรรมทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตในบญัช ีPayPal ของคุณ 
เมือ่มกีารด าเนินการปกป้องนี ้PayPal จะคุม้ครองคุณเต็มจ านวนของกจิกรรมทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต 
ตราบใดทีคุ่ณใหค้วามรว่มมอืกบัเราและปฏบิตัติามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง  

การท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตคอือะไร 

"การท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต" เกดิขึน้เมือ่มกีารช าระเงนิจากบญัช ีPayPal 

ของคุณซึง่คุณไม่ไดใ้หอ้นุญาตและไม่ไดเ้ป็นประโยชนแ์กคุ่ณ ตวัอย่างเชน่ ถา้มผีูข้โมยรหสัผ่านของคุณ 
แลว้ใชร้หสัผ่านเพือ่เขา้ถงึบญัช ีPayPal ของคุณและท าการช าระเงนิจากบญัช ีPayPal ของคุณ 
ถอืว่ามกีารท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเกดิขึน้แลว้ 

สิง่ใดไม่ถอืวา่เป็นการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

การด าเนินการต่อไปนีไ้ม่ถอืว่าเป็นการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

• ถา้คุณยนิยอมใหบุ้คคลใดเขา้ใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณ 
(โดยใหข้อ้มูลในการเขา้สู่ระบบของคุณแกผู่น้ั้น) และบุคคลดงักล่าวใชบ้ญัช ีPayPal 

ของคุณโดยทีคุ่ณไม่ทราบหรอืไม่ไดใ้หอ้นุญาต 
คุณจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการท ารายการทีด่ าเนินการในสถานการณนี์ ้

• ความเป็นโมฆะและการตคีนืการช าระเงนิอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้การคนืเงิ

น การตคีนืการช าระเงนิ และการปฏเิสธช าระเงนิ 

การรายงานการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

คุณควรตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ของ PayPal ทนัทถีา้คุณเชือ่ว่า: 

• มกีารท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตทีส่่งจากบญัชขีองคุณ 

• มกีารเขา้ใชบ้ญัชขีองคุณโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

• ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหายหรอืถูกขโมย หรอื 

• อุปกรณใ์ดๆ ทีคุ่ณใชใ้นการเขา้ใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรอืถูกปิดการใชง้าน 

คุณตอ้งใหข้อ้มูลทีม่ที ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณก์ารท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตและ/หรอืการใชบ้ญั

ชขีองคุณอย่างไม่เหมาะสมหรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

https://www.paypal.com/th/smarthelp/contact-us?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/smarthelp/contact-us?locale.x=th_TH


และด าเนินการตามขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผลทัง้หมดตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเพือ่ชว่ยเหลอื PayPal 

ในการสบืสวน 

หากคุณแจง้ใหเ้ราทราบถงึการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตภายใน 60 วนันับจากวนัทีท่ ารายการ 

และเรามั่นใจว่าการท ารายการดงักล่าวเป็นการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
คุณจะมสีทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครอง 100% ส าหรบัการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตน้ัน 

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ขอ้ผดิพลาดคอือะไร 

'ขอ้ผดิพลาด' หมายถงึสิง่ต่อไปนี ้

• ขอ้ผดิพลาดในการประมวลผลทีเ่กดิจาก PayPal หรอืซพัพลายเออร ์ซึง่บญัช ีPayPal 

ของคุณถูกหกัหรอืฝากเงนิผดิพลาด หรอืเมือ่มกีารบนัทกึการท ารายการไวใ้นบญัช ีPayPal 

ของคุณไม่ถูกตอ้ง 

• คุณช าระเงนิ และจ านวนเงนิทีห่กัจากบญัช ีPayPal ของคุณไมถู่กตอ้ง 

• การท ารายการหายไปหรอืไม่มกีารระบุไวใ้นใบแจง้ยอดบญัช ีPayPal ของคุณอย่างถูกตอ้ง 

• เราท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดดา้นการค านวณหรอืทางคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีPayPal 

ของคุณ 

สิง่ใดไม่ถอืว่าเป็นขอ้ผดิพลาด 

สิง่ต่อไปนีไ้ม่ถอืว่าเป็นขอ้ผดิพลาด: 

• ถา้คุณยนิยอมใหบุ้คคลใดเขา้ใชบ้ญัช ีPayPal ของคุณ 
(โดยใหข้อ้มูลในการเขา้สู่ระบบของคุณแกผู่น้ั้น) และบุคคลดงักล่าวใชบ้ญัช ีPayPal 

ของคุณโดยทีคุ่ณไม่ทราบหรอืไม่ไดใ้หอ้นุญาต 
คุณจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการท ารายการทีด่ าเนินการในสถานการณนี์ ้

• ความเป็นโมฆะและการตคีนืการช าระเงนิอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้การคนืเงิ

น การตคีนืการช าระเงนิ และการปฏเิสธช าระเงนิ 

• ถา้คุณช าระเงนิใหแ้กผู่ร้บัผิดคน หรอืช าระเงนิผดิจ านวน (เชน่ เน่ืองจากการพมิพผ์ดิ) 

(ทางแกอ้ย่างเดยีวของคุณในสถานการณนี์ค้อืตดิต่อผูท้ีคุ่ณช าระเงนิใหแ้ละขอใหบุ้คคลน้ันส่งคนืเงนิ

ทีช่ าระมาใหคุ้ณ PayPal จะไม่จา่ยเงนิคนืใหแ้ก่คุณหรอืยกเลกิการช าระเงนิทีคุ่ณช าระผดิพลาด) 

ในกรณีทีม่ขีอ้ผดิพลาดหรอืค าถามเกีย่วกบัการโอนเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์

ตดิต่อเราไดท้ีศู่นยแ์กไ้ขปัญหาของเรา 

https://www.paypal.com/th/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=th_TH


โปรดแจง้ใหเ้ราทราบโดยเรว็ทีสุ่ด ถา้คุณคดิว่าใบแจง้ยอดหรอืใบเสรจ็ของคุณไม่ถูกตอ้ง 
หรอืถา้คุณตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการโอนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ยอดหรอืใบเสรจ็ 
เราตอ้งไดร้บัการตดิต่อจากคุณภายในเวลาไม่เกนิ 60 

วนัหลงัจากทีเ่ราส่งใบแจง้ยอดฉบบัแรกทีเ่กดิปัญหาหรอืมขีอ้ผดิพลาด 

• โปรดแจง้ชือ่ ทีอ่ยู่อเีมล และหมายเลขบญัชใีหเ้ราทราบ (ถา้ม)ี 

• อธบิายขอ้ผดิพลาดหรอืการโอนเงนิทีคุ่ณไม่แน่ใจ 
และอธบิายใหช้ดัเจนทีสุ่ดว่าเพราะเหตุใดคุณจงึเชือ่ว่ามขีอ้ผดิพลาด 
หรอืเพราะเหตุใดคุณจงึตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ 

• โปรดแจง้จ านวนเงนิทีส่งสยัว่าเกดิขอ้ผดิพลาดเป็นสกุลเงนิดอลลาร ์

ถา้คุณแจง้เราดว้ยวาจา 
เราอาจขอใหคุ้ณส่งเร ือ่งรอ้งเรยีนหรอืค าถามของคุณเป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงัเราภายใน 10 วนัท าการ 

เราจะท าการตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 10 

วนัท าการหลงัจากทีเ่ราไดร้บัแจง้เกีย่วกบัขอ้สงสยัว่ามขีอ้ผดิพลาดจากคุณ อย่างไรก็ตาม 
ถา้เราตอ้งการเวลาเพิม่เตมิ เราอาจใชเ้วลาถงึ 45 วนัในการตรวจสอบเร ือ่งรอ้งเรยีนหรอืค าถามของคุณ 

ถา้เราตดัสนิใจด าเนินการเชน่นี ้เราจะโอนเงนิตามจ านวนเงนิทีคุ่ณคดิว่าเกดิขอ้ผดิพลาดเขา้บญัช ีPayPal 

ของคุณภายใน 10 วนัท าการ 

เพือ่ใหคุ้ณมยีอดเงนิช ัว่คราวในระหว่างทีเ่ราใชเ้วลาด าเนินการตรวจสอบใหเ้สรจ็สมบูรณ ์
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึยอดเงนิช ัว่คราวภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัทีโ่อนเขา้บญัช ี

ถา้เราขอใหคุ้ณส่งเร ือ่งรอ้งเรยีนหรอืค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษร แต่เราไม่ไดร้บัเร ือ่งภายใน 10 วนัท าการ 

เราอาจไม่โอนเงนิช ัว่คราวเขา้บญัช ีPayPal ของคุณ 

ส าหรบัขอ้ผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีPayPal ใหม ่การท ารายการทีจ่ดุขาย 
หรอืการท ารายการจากต่างประเทศ เราอาจใชเ้วลาถงึ 90 

วนัในการตรวจสอบเร ือ่งรอ้งเรยีนหรอืค าถามของคุณ ส าหรบับญัช ีPayPal ใหม ่
(การท ารายการจากบญัชขีองคุณคร ัง้แรกเกดิขึน้ในเวลาไม่ถงึ 30 วนัท าการ นับจากวนัทีคุ่ณแจง้ใหเ้ราทราบ) 

เราอาจใชเ้วลาถงึ 20 วนัท าการในการตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ 

เราจะแจง้ผลลพัธใ์หคุ้ณทราบภายใน 3 วนัท าการหลงัจากตรวจสอบเสรจ็สิน้แลว้ 

ถา้เราพจิารณาแลว้เห็นวา่ไม่มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ 
เราจะส่งค าอธบิายการพจิารณาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรใหคุ้ณ ถา้คุณไดร้บัยอดเงนิช ัว่คราว 
เราจะหกัยอดเงนิช ัว่คราวออกจากบญัชขีองคุณ และจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึวนัและจ านวนเงนิทีห่กัออกไป 
คุณสามารถขอส าเนาเอกสารทีเ่ราใชใ้นการตรวจสอบได ้

ถา้เราพจิารณาแลว้เห็นวา่มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ เราจะโอนเงนิเต็มจ านวนเขา้บญัชขีองคุณทนัทภีายใน 1 

วนัท าการหลงัการพจิารณาของเรา หรอืในกรณีทีคุ่ณไดร้บัยอดเงนิช ัว่คราวแลว้ 
คุณจะสามารถเก็บเงนิจ านวนดงักล่าวไวไ้ด ้



ขอ้ผดิพลาดในการประมวลผล 

เราจะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการประมวลผลใดๆ ทีเ่ราพบ ถา้ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวส่งผลให:้ 

• คุณไดร้บัเงนินอ้ยกว่าจ านวนทีถู่กตอ้งตามทีคุ่ณมสีทิธิไ์ดร้บั 
ซึง่หลงัจากน้ันเราจะโอนเงนิส่วนต่างระหว่างยอดทีคุ่ณควรไดร้บักบัยอดทีคุ่ณไดร้บัจรงิเขา้บญัช ี
PayPal ของคุณ 

• คุณไดร้บัเงนิมากกว่าจ านวนทีถู่กตอ้งตามทีคุ่ณมสีทิธิไ์ดร้บั 
ซึง่หลงัจากน้ันเราจะหกัเงนิสว่นต่างระหว่างยอดทีคุ่ณไดร้บัจรงิกบัยอดทีคุ่ณควรไดร้บัจากบญัช ี
PayPal ของคุณ 

• ถา้เราท ารายการไม่เสรจ็สมบูรณภ์ายในเวลาทีก่ าหนดหรอืในจ านวนเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
เราจะรบัผดิชอบต่อคุณส าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากความลม้เหลวนีโ้ดยตรง 
เวน้แต่ว่า:  

o คุณไม่มเีงนิเพยีงพอส าหรบัการท ารายการใหเ้สรจ็สมบูรณ ์ซึง่ไม่ใชค่วามผดิของเรา 

o ระบบของเราไม่ไดท้ างานอย่างเหมาะสม 
และคุณทราบเกีย่วกบัการหยุดท างานนีเ้มือ่คุณเร ิม่ท ารายการ หรอื 

o มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้เน่ืองจากสถานการณพ์เิศษนอกเหนือการควบคุมของเรา (เชน่ ไฟไหม ้

น ้าท่วม หรอืสูญเสยีการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต) 

แมว้่าเราจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัอย่างเหมาะสมแลว้ 

ขอ้ผดิพลาดในการประมวลผลไม่ใช:่ 

• ความล่าชา้ทีเ่ป็นผลมาจากการที ่Paypal ใชก้ารพกัเงนิ การจ ากดัการใชง้าน หรอืการส ารองเงนิ 

• ความล่าชา้จากการตรวจสอบการช าระเงนิ 

• ความล่าชา้ทีอ่ธบิายไวภ้ายใตว้ธิกีารซือ้สนิคา้ 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเวลาทีอ่าจใชใ้นการท ารายการซือ้สนิคา้ใหเ้สรจ็สมบูรณใ์นบางสถานการณ ์

• ขอ้ผดิพลาดของคุณในการท ารายการ (เชน่ การพมิพจ์ านวนเงนิทีคุ่ณก าลงัส่งผดิ) 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร PayPal 

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายอืน่ๆ 

การตดิต่อสือ่สารระหว่างคุณกบัเรา 

คุณยนิยอมให ้PayPal และบรษิทัในเครอืตดิต่อคุณทางอเีมลเพือ่วตัถุประสงคด์า้นการตลาด 
คุณสามารถเลอืกทีจ่ะไม่รบัการตดิต่อสือ่สารดา้นการตลาด เมือ่คุณเปิดบญัช ีPayPal 

โดยเปลีย่นการตัง้ค่าบญัช ีหรอืคลกิทีล่งิกย์กเลกิการบอกรบัสมาชกิในอเีมล PayPal ใดๆ 
หรอืใบเสรจ็รบัเงนิทีคุ่ณไดร้บัจากเรา โปรดรอ 10 วนัท าการเพือ่ใหก้ารยกเลกิมผีล 



เราจะใหข้อ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเกีย่วกบับญัชขีองคุณหรอืบรกิารของ PayPal 

แมคุ้ณเลอืกทีจ่ะไม่รบัการตดิต่อสือ่สารดา้นการตลาด 

ถา้คุณใหห้มายเลขโทรศพัทม์อืถอืแกเ่รา ถอืว่าคุณยนิยอมให ้PayPal 

และบรษิทัในเครอืตดิต่อคุณทีห่มายเลขดงักล่าวโดยใชก้ารโทรเป็นขอ้ความแบบต่อสายอตัโนมตัหิรอืทีบ่นัทึ

กไวล้่วงหนา้ หรอืขอ้ความตวัอกัษรเพือ่: (i) แจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัการใชบ้รกิารของ PayPal 

และ/หรอืการใหบ้รกิารบญัช ีPayPal ของคุณ (ii) ตรวจสอบหรอืป้องกนัการหลอกลวง หรอื (iii) จดัเก็บหนี ้

เราจะไม่ใชก้ารโทรเป็นขอ้ความแบบต่อสายอตัโนมตัหิรอืทีบ่นัทกึไวล้่วงหนา้ 
หรอืส่งขอ้ความตดิต่อคุณเพือ่วตัถุประสงคด์า้นการตลาด เวน้แต่ว่าเราไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้จากคุณ 
เราอาจแบ่งปันหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของคุณกบัผูใ้หบ้รกิารทีท่ าสญัญากบัเราเพือ่ชว่ยเหลอืเราในกจิกรร

มทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
แต่จะไม่แบ่งปันหมายเลขโทรศพัทข์องคุณกบับุคคลภายนอกเพือ่วตัถุประสงคท์ีเ่ป็นของบุคคลภายนอกดงักล่

าวโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากคุณ 
คุณไม่จ าเป็นตอ้งยนิยอมทีจ่ะรบัการโทรเป็นขอ้ความแบบต่อสายอตัโนมตัหิรอืทีบ่นัทกึไวล้่วงหนา้หรอืขอ้ควา

มทีส่่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของคุณเพือ่ใชแ้ละเพลดิเพลนิกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที ่PayPal 

เสนอให ้
คุณสามารถปฏเิสธการรบัการโทรเป็นขอ้ความแบบต่อสายอตัโนมตัหิรอืทีบ่นัทกึไวล้่วงหนา้หรอืขอ้ความทีส่ง่

ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของคุณไดห้ลายวธิ ีรวมถงึผ่านใบเสรจ็การท ารายการทางอเีมล 
ในการตัง้ค่าบญัชขีองคุณ หรอืโดยการตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ของ PayPal 
ความถีข่องขอ้ความอาจแตกต่างกนัไปและอาจมกีารเรยีกเก็บค่าบรกิารโทรศพัทแ์ละการส่งขอ้ความในอตัรา

มาตรฐาน 
ทัง้เราและผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทข์องคุณจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ความทีล่่าชา้หรอืขอ้ความไม่สามารถส่งได ้
อย่างไรก็ตาม เราอาจโทรหาคุณโดยตรง โดยใชช้อ่งทางอืน่ถา้เราจ าเป็นตอ้งพูดคุยกบัคุณ 

PayPal อาจตดิต่อสือ่สารกบัคุณเกีย่วกบับญัช ีPayPal หรอื-ขอ้มูลการท ารายการ PayPal ใดๆ 

และบรกิารของ PayPal ในแบบอเิล็กทรอนิกส ์
คุณมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการอปัเดตทีอ่ยู่อเีมลหลกัของคุณใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจบุนัเสมอ เพือ่ให ้PayPal 

สามารถตดิต่อสือ่สารกบัคุณทางอเิล็กทรอนิกสไ์ด ้คุณเขา้ใจและยอมรบัว่าถา้ PayPal 

ส่งการตดิต่อสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกสถ์งึคุณแต่คุณไม่ไดร้บั 
เน่ืองจากทีอ่ยู่อเีมลหลกัทีคุ่ณใหไ้วก้บัเราไม่ถูกตอ้ง เป็นขอ้มูลเกา่ ถูกบล็อคโดยผูใ้หบ้รกิาร 
หรอืคุณไม่สามารถรบัการตดิต่อสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยเหตุผลอืน่ใด จะถอืว่า PayPal 

ไดส้่งการตดิต่อสือ่สารดงักล่าวถงึคุณแลว้ 

โปรดทราบว่า 
ถา้คุณใชต้วักรองอเีมลขยะทีบ่ล็อคหรอืเปลีย่นเสน้ทางอเีมลจากผูส้่งทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในสมุดทีอ่ยู่อเีมลของคุณ 
คุณจะตอ้งเพิม่ PayPal ลงในสมุดทีอ่ยู่อเีมล เพือ่ใหคุ้ณสามารถดูการตดิต่อสือ่สารทีเ่ราส่งถงึคุณได ้

คุณสามารถอปัเดตทีอ่ยู่อเีมลหลกัหรอืทีอ่ยู่ตดิต่อทางไปรษณียข์องคุณไดต้ลอดเวลาโดยเขา้สู่ระบบทีเ่ว็บไซ

ต ์PayPal ถา้ทีอ่ยู่อเีมลของคุณใชก้ารไม่ไดแ้ละส่งผลใหก้ารตดิต่อสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกสท์ี ่PayPal 

ส่งถงึคุณถูกตกีลบั PayPal อาจถอืวา่บญัชขีองคุณเป็นบญัชทีีไ่ม่มกีารใชง้าน 

https://www.paypal.com/th/smarthelp/contact-us?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/smarthelp/contact-us?locale.x=th_TH


และคุณจะไม่สามารถท ารายการใดๆ ดว้ยบญัช ีPayPal ของคุณได ้
จนกว่าเราจะไดร้บัทีอ่ยู่อเีมลหลกัทีส่ามารถใชง้านไดจ้ากคุณ 

PayPal 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปิดบญัชขีองคุณถา้คุณเพกิถอนความยนิยอมในการรบัการตดิต่อสือ่สารทางอเิล็กทรอนิ

กส ์

เราจะถอืวา่คุณไดร้บัการตดิต่อสือ่สารจากเรา ถา้มกีารจดัส่งใหท้างอเิล็กทรอนิกสภ์ายใน 24 

ช ัว่โมงหลงัจากเวลาทีเ่ราประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องเรา หรอืมกีารส่งอเีมลไปถงึคุณ 
เราจะถอืวา่คุณไดร้บัการตดิต่อสือ่สารจากเรา ถา้มกีารจดัส่งใหท้างไปรษณียภ์ายใน 3 

วนัท าการหลงัจากทีเ่ราสง่ไป 

เวน้แต่ว่าคุณก าลงัตดิต่อสือ่สารกบัเราเกีย่วกบัเร ือ่งทีเ่ราไดร้ะบุทีอ่ยู่ประกาศอืน่ๆ (เชน่ 

กระบวนการความรบัผดิต่อการท ารายการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตและขอ้ผิดพลาดอืน่ๆ) 

ประกาศทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึ PayPal ตอ้งส่งทางไปรษณียไ์ปที ่PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal 

Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 

ตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต คุณเขา้ใจและยอมรบัว่า PayPal 

อาจตรวจสอบหรอืบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัทร์ะหว่างคุณหรอืบุคคลใดก็ตามทีด่ าเนินการในนามของคุ

ณกบั PayPal หรอืตวัแทนส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม 
หรอืเพือ่การคุม้ครองของเราเอง โดยไม่ตอ้งประกาศหรอืแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ คุณรบัทราบและเขา้ใจวา่ 
แมว้่าการตดิต่อสือ่สารระหวา่งคุณกบั PayPal อาจถูกดกัฟัง ตรวจสอบ หรอืบนัทกึ PayPal 

อาจไม่ไดบ้นัทกึสายโทรศพัทห์รอืการโทรตดิต่อทัง้หมด และ PayPal 

ไม่รบัประกนัว่าการบนัทกึสายโทรศพัทเ์ฉพาะใดๆ จะถูกเก็บรกัษาหรอืสามารถกูค้นืมาได ้

สทิธิข์อง PayPal 

สทิธิก์ารระงบัและการยุตขิอง PayPal 

PayPal ภายใตดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวของตน 
ขอสงวนสทิธิใ์นการระงบัหรอืยุตสิญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้การเขา้ถงึหรอืการใชง้านเว็บไซต ์
ซอฟตแ์วร ์ ระบบ (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) 

ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา หรอืบรกิารของ PayPal บางสว่นหรอืทัง้หมดดว้ยเหตุผลใดๆ 
ไดต้ลอดเวลาเมือ่ไดแ้จง้ใหคุ้ณทราบ รวมทัง้การช าระเงนิทีไ่ม่ไดถู้กจ ากดัทีอ่ยู่ในยอดคงเหลอืในบญัช ี
PayPal ใหแ้กคุ่ณเมือ่ยุตสิญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้

สทิธปิระโยชนท์ีม่หีลกัประกนั 

เพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามภาระหนา้ทีข่องคุณภายใตส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
คุณไดม้อบสทิธยิดึหน่วงและสทิธปิระโยชนท์ีม่หีลกัประกนัต่อยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณซึง่อยู่ในการครอบครองของ PayPal ใหแ้ก ่PayPal 



จ านวนเงินทีเ่ป็นหนี ้PayPal 

ถา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณตดิลบไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ทีต่ดิลบจะหมายถงึจ านวนเงนิทีคุ่ณเป็นหนี ้PayPal PayPal 

อาจเร ิม่หกัเงนิจ านวนดงักล่าวจากเงนิทีคุ่ณเพิม่ลงในบญัช ีPayPal ของคุณ 
หรอืการช าระเงนิทีคุ่ณไดร้บัในภายหลงั ถา้คุณมบีญัช ีPayPal มากกว่าหน่ึงบญัช ี
เราอาจเร ิม่หกัยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ทีต่ดิลบในบญัช ีPayPal หน่ึงบญัช ีจากยอดคงเหลอืในบญัช ี
PayPal ในบญัช ีPayPal อืน่ๆ ของคุณ ถา้คุณยงัคงใชบ้ญัช ีPayPal ต่อไป เมือ่มยีอดเงนิตดิลบ 
คุณอนุญาตให ้PayPal รวมยอดเงนิตดิลบกบัการหกับญัชหีรอืการท ารายการใดๆ 
ทีส่่งจากบญัชขีองคุณเมือ่มกีารเปิดเผยขอ้มูลการรวมดงักล่าวใหคุ้ณทราบล่วงหนา้กอ่นทีจ่ะเร ิม่หกับญัชหีรอื

ท ารายการ 

ถา้คุณมเีงนิในบญัช ีPayPal หลายสกุลเงนิ 
และยอดคงเหลอืของสกุลใดสกุลเงนิหน่ึงน้ันตดิลบไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม PayPal 

อาจหกัลบหนีท้ีเ่กดิจากยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ทีต่ดิลบน้ัน กบัยอดเงนิทีคุ่ณมใีนสกุลเงนิต่างๆ ได ้
ถา้คุณมยีอดเงนิตดิลบในสกุลเงนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเป็นระยะเวลา 21 วนั หรอืนานกวา่น้ัน PayPal 

จะแปลงยอดเงนิตดิลบนีเ้ป็นสกุลเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม การแปลงสกุลเงนิมคีวามจ าเป็น 
และจะมกีารใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการท ารายการของ PayPal 

(รวมถงึค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงนิของเรา) 

นอกเหนือจากขา้งตน้แลว้ ถา้คุณมยีอดหนีท้ีเ่ลยก าหนดช าระแก ่PayPal, บรษิทัในเครอื หรอื eBay ทาง 
PayPal สามารถหกัเงนิจากบญัช ีPaypal ของคุณเพือ่ช าระหนีท้ีเ่ลยก าหนดช าระได ้
ซึง่รวมถงึจ านวนเงนิทีค่า้งช าระจากการใชผ้ลติภณัฑต่์างๆ ของเรา เชน่ Xoom หรอื Braintree 

การด าเนินการในกรณีลม้ละลาย 

ถา้คุณไดเ้ร ิม่ตน้ด าเนินการทางกฎหมายใดๆ หรอืมกีารด าเนินการทางกฎหมายใดๆ กบัคุณ 
ภายใตบ้ทบญัญตัใิดๆ ของกฎหมายลม้ละลายใดๆ 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งการชดใชค่้าใชจ้า่ยทัง้หมดตามสมควร 
(รวมถงึค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใชจ้า่ยตามสมควร) 

ทีเ่กดิขึน้โดยเกีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้

การเขา้ถอืสทิธ ิ

ถา้ PayPal ท าใหก้ารช าระเงนิทีคุ่ณส่งใหผู้ร้บัเป็นโมฆะหรอืยกเลกิการช าระเงนิน้ัน 
(ไม่ว่าคุณจะเป็นผูร้เิร ิม่หรอืไม่ก็ตาม) คุณตกลงว่า PayPal 

จะเขา้ถอืสทิธทิีคุ่ณมต่ีอผูร้บัและบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระเงนิน้ัน 
และอาจใชส้ทิธดิงักล่าวโดยตรง หรอืในนามของคุณ ทัง้นีเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของ PayPal 

ไม่มกีารสละสทิธิ ์



การทีเ่ราไม่ด าเนินการกบัการทีคุ่ณหรอืผูอ้ืน่ละเมดิภาระผูกพนัใดๆ ภายใตส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
ไม่มผีลเป็นการสละสทิธิข์องเราในการด าเนินการกบัการละเมดิภาระผูกพนัในคร ัง้ต่อไปหรอืการละเมดิทีค่ลา้

ยคลงึกนั 

การชดใชค้่าเสยีหายและการจ ากดัความรบัผดิ 

ในส่วนนี ้เราใชค้ าวา่ "PayPal" เพือ่อา้งองิถงึ PayPal Pte Ltd. และบรษิทัในเครอืของเรา รวมทัง้กรรมการ 

เจา้หนา้ที ่พนักงาน ตวัแทน ผูร้ว่มคา้ ผูใ้หบ้รกิาร และซพัพลายเออรท์ีเ่กีย่วขอ้งแต่ละรายของบรษิทัดงักล่าว 
บรษิทัในเครอืของเรารวมถงึหน่วยงานแต่ละหน่วยทีเ่ราควบคุม ทีเ่ป็นผูค้วบคุมเรา 
หรอืทีเ่ราอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

การชดใชค่้าเสยีหาย 

คุณตอ้งชดใชค่้าเสยีหายให ้PayPal ส าหรบัการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีPayPal 

และการใชบ้รกิารของ PayPal ของคุณ คุณตกลงทีจ่ะปกป้อง ชดใชค่้าเสยีหาย และคุม้ครอง PayPal 

ใหพ้น้จากขอ้เรยีกรอ้งหรอืการทวงสทิธิใ์ดๆ (รวมถงึค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทีเ่หมาะสม) 

ทีด่ าเนินการหรอืเกดิจากบุคคลภายนอกใดๆ 
อนัเน่ืองมาจากหรอืเกดิจากการทีคุ่ณละเมดิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้การใชบ้รกิารของ PayPal 

ทีไ่ม่เหมาะสม การฝ่าฝืนกฎหมายหรอืสทิธิใ์ดๆ ของบุคคลภายนอก 
และ/หรอืการด าเนินการหรอืการไม่ด าเนินการของบุคคลภายนอกใดๆ ทีคุ่ณอนุญาตใหใ้ชบ้ญัช ีPayPal 

ของคุณ หรอืเขา้ถงึเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ระบบของเรา (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ 

ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารของ PayPal) ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา หรอืบรกิารใดๆ ของ PayPal 

ในนามของคุณ 

ขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

ความรบัผดิของ PayPal มจี ากดัในแง่ทีเ่กีย่วกบับญัช ีPayPal และการใชบ้รกิารของ PayPal 

ของคุณ PayPal จะไม่รบัผดิไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการสูญเสยีผลก าไร หรอืความเสยีหายในกรณีเฉพาะ 
โดยบงัเอญิ หรอืโดยสบืเน่ือง 
(รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะความเสยีหายจากการสูญเสยีขอ้มูลหรอืการสูญเสยีธรุกจิ) 

ทีเ่กดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ ระบบ (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ด ๆ 

ทีใ่ชเ้พือ่มอบบรกิารใดๆ ของ PayPal) ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา บรกิารใดๆ ของ PayPal 

หรอืสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้(ไม่ว่าจะเกดิขึน้อย่างไร รวมทัง้จากการละเลย) 

เวน้แต่ว่าจะเป็นไปตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 

ความรบัผดิทีเ่รามต่ีอคุณหรอืบุคคลภายนอกใดๆ 
ในทุกกรณีจะจ ากดัอยู่ทีจ่ านวนเงนิจรงิทีเ่กดิความเสยีหายโดยตรง นอกจากนี ้
ตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาต PayPal จะไม่รบัผดิ และคุณตกลงทีจ่ะคุม้ครอง PayPal 

ใหพ้น้จากความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืการสญูเสยีใดๆ (รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการสูญเสยีเงนิ 

ค่าความนิยม หรอืชือ่เสยีง ผลก าไร หรอืความสูญเสยีทีเ่ป็นนามธรรมอืน่ๆ หรอืความเสยีหายจ าเพาะ โดยออ้ม 



หรอืโดยสบืเน่ืองใดๆ) ทีเ่ป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้มมาจาก: (1) การใชง้าน หรอืไม่สามารถใชง้านเว็บไซต ์

ซอฟตแ์วร ์ ระบบของเราทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ 

ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) หรอืบรกิารใดๆ ของ PayPal (2) 

ความล่าชา้หรอืการหยุดชะงกัในเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ ระบบทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา 
(รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) และบรกิารใดๆ ของ PayPal (3) 

ไวรสัหรอืซอฟตแ์วรท์ีมุ่่งรา้ยอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ถงึเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ 
ระบบทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใดๆ 

ของ PayPal) บรกิารใดๆ ของ PayPal หรอืเว็บไซตห์รอืบรกิารใดๆ ทีเ่ช ือ่มโยงกบัเว็บไซตข์องเรา (4) 

ขอ้บกพรอ่ง จดุบกพรอ่ง ขอ้ผดิพลาด หรอืความไม่ถูกตอ้งทุกประเภทในเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์
ระบบทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใดๆ 

ของ PayPal) บรกิารใดๆ ของ PayPal หรอืในขอ้มูลและกราฟิกทีไ่ดร้บัจากสิง่เหล่าน้ัน (5) เนือ้หา 

การด าเนินการ หรอืการไม่ด าเนินการของบุคคลภายนอก (6) การระงบัหรอืการด าเนินการอืน่ๆ 

ทีด่ าเนินการเกีย่วกบับญัช ีPayPal ของคุณ หรอื (7) ความจ าเป็นของคุณในการแกไ้ขวธิปีฏบิตั ิเนือ้หา 

หรอืพฤตกิรรมของคุณ หรอืการสูญเสยีหรอืการไม่สามารถท าธรุกจิ 
ซึง่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีห้รอืนโยบายของ PayPal 

ขอ้ความปฏเิสธการรบัประกนัและการปลดเปลือ้ง 

ไม่มกีารรบัประกนั 

บรกิารของ PayPal มอบให ้"ตามสภาพทีเ่ป็นอยู่" และไม่มกีารรบัรองหรอืรบัประกนัใดๆ 

ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้ โดยนยั หรอืโดยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ PayPal 

ปฏเิสธการรบัประกนัโดยนยัใดๆ เกีย่วกบักรรมสทิธิ ์ความสามารถในการซือ้ขาย 
ความเหมาะสมส าหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะและการไม่ละเมดิสทิธ ิ

PayPal ไม่มอี านาจควบคุมใดๆ ในผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีใ่หบ้รกิารโดยผูข้ายทีย่อมรบั PayPal 

เป็นวธิกีารช าระเงนิ และ PayPal 

ไม่สามารถรบัรองไดว้า่ผูซ้ ือ้หรอืผูข้ายทีคุ่ณตดิต่อดว้ยน้ันจะท ารายการจนเสรจ็สิน้ 
หรอืเป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการดงักล่าว PayPal ไมร่บัประกนัว่าการเขา้ใชบ้รกิารของ PayPal 

ในส่วนใดๆ ก็ตามจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ตดิขดั หรอืปลอดภยั และการท างานของเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ 
หรอืระบบของเรา (รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรใ์ดๆ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) 

ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเราอาจถูกรบกวนจากปัจจยัหลายดา้นทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 
PayPal จะใชค้วามพยายามตามสมควรเพือ่ใหก้ารขอหกัเงนิและเตมิเงนิแบบอเิล็กทรอนิกสใ์นบญัชธีนาคาร 
บตัรเดบติ บตัรเครดติ และการออกเชค็ไดร้บัการด าเนินการตรงตามเวลา แต่ PayPal 

ไม่รบัรองหรอืรบัประกนัใดๆ ในส่วนของระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการด าเนินการใหเ้สรจ็สมบูรณ ์
เน่ืองจากบรกิารของ PayPal ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เชน่ 
ความล่าชา้ของระบบธนาคารหรอืของบรกิารไปรษณีย ์
ความในวรรคนีใ้หส้ทิธติามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงแกคุ่ณ และคุณอาจมสีทิธอิืน่ๆ 
ตามกฎหมายซึง่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมภิาค 



การปลดเปลือ้ง PayPal 

ถา้คุณมขีอ้พพิาทกบัเจา้ของบญัช ีPayPal อืน่ใด คุณตอ้งปลดเปลือ้ง PayPal จากขอ้เรยีกรอ้ง ค ารอ้ง 
และความเสยีหายใดๆ และทัง้หมด (ไม่ว่าทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเป็นผลสบืเน่ือง) ทุกประเภทและรูปแบบ 

ทัง้ทีท่ราบและไม่ทราบ ซึง่เกดิขึน้จากหรอืเชือ่มโยงกบัขอ้พพิาทดงักล่าวไม่วา่ในทางใด 
ในการเขา้สู่การปลดเปลือ้งนี ้คุณไดส้ละสทิธิก์ารคุม้ครองใดๆ 
อย่างชดัแจง้ทีจ่ะจ ากดัการคุม้ครองของการปลดเปลือ้งนีเ้พือ่ใหม้เีฉพาะขอ้เรยีกรอ้งทีคุ่ณอาจทราบหรอืสงสยั

ว่ามอียู่แลว้ซ ึง่เป็นประโยชนต่์อคุณในเวลาทีต่กลงยอมรบัการปลดเปลือ้งนี ้

ขอ้พพิาทกบั PayPal 

ตดิต่อ PayPal ก่อน 

ถา้มขีอ้พพิาทเกดิขึน้ระหว่างคุณกบั PayPal ซึง่ด าเนินการในฐานะผูซ้ ือ้หรอืผูข้าย เป้าหมายของเรา 
คอืการเรยีนรูแ้ละแกปั้ญหาเกีย่วกบัความกงัวลของคุณ 
ถา้เราไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวจนเป็นทีพ่อใจแกคุ่ณได ้
เราจะมุ่งหาวธิทีีเ่ป็นกลางและประหยดัค่าใชจ้า่ยใหแ้กคุ่ณเพือ่ใหส้ามารถระงบัขอ้พพิาทไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ขอ้พพิาทระหวา่งคุณกบั PayPal ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารอาจมกีารรายงานไปยงัฝ่ายบรกิารลูกคา้ของ PayPal 

อนุญาโตตุลาการ 

ส าหรบัขอ้เรยีกรอ้งใดๆ (ยกเวน้ขอ้เรยีกรอ้งเพือ่ขอการคุม้ครองช ัว่คราวหรอืความชว่ยเหลอือืน่ๆ ทีเ่ทยีบเท่า) 

ซึง่จ านวนเงนิรวมทีเ่รยีกรอ้งต ่ากว่า 10,000 ดอลลารส์หรฐั (หรอืเทยีบเท่าในสกุลเงนิอืน่) 

คุณสามารถเลอืกทีจ่ะระงบัขอ้พพิาทดว้ยวธิทีีป่ระหยดัค่าใชจ้า่ยผ่านทางอนุญาโตตุลาการทีคู่่กรณีไม่จ าเป็น

ตอ้งมาปรากฏตวัและค าตดัสนิชีข้าดมผีลผูกพนัได ้ถา้คุณเลอืกใชว้ธิอีนุญาโตตุลาการ 
คุณจะตอ้งเร ิม่ตน้กระบวนการอนุญาโตตุลาการดงักล่าวผ่านผูใ้หบ้รกิารระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ("ADR") 

ทีไ่ดร้บัการยอมรบัและโดยความตกลงรว่มกนัระหว่างคุณกบัเรา 
ผูใ้หบ้รกิารระงบัขอ้พพิาททางเลอืกและคู่กรณีจะตอ้งปฏบิตัติามกฎต่อไปนี ้(ก) 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะตอ้งด าเนินการผ่านทางโทรศพัท ์ออนไลน ์
และ/หรอืพจิารณาจากเอกสารทีส่่งมาเพยีงอย่างเดยีว โดยคุณจะเป็นผูเ้ลอืกวธิกีารด าเนินการ (ข) 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะตอ้งไม่ก าหนดใหม้กีารปรากฏตวัของคู่กรณีหรอืพยานในการตดัสนิชีข้าด 
เวน้แต่คู่กรณีทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ และ (ค) ค าตดัสนิชีข้าดใดๆ 

ของอนุญาโตตุลาการสามารถน าเขา้สู่การพจิารณาของศาลใดๆ ก็ไดท้ีม่เีขตอ านาจ 

ทรพัยส์นิทางปัญญา 

เครือ่งหมายการคา้ของ PayPal 

"PayPal.com" "PayPal" และโลโกท้ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ PayPal เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ 

หรอืเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ PayPal หรอืผูอ้อกใบอนุญาตของ PayPal หา้มไม่ใหค้ดัลอก 

https://www.paypal.com/th/smarthelp/contact-us?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/smarthelp/contact-us?locale.x=th_TH


เลยีนแบบ ดดัแปลง หรอืใชเ้คร ือ่งหมายดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จาก 
PayPal นอกจากนี ้ส่วนหวัของหนา้เว็บ กราฟิกทีก่ าหนดขึน้เฉพาะ ไอคอนปุ่ ม และสครปิตท์ัง้หมด 
ถอืเป็นเคร ือ่งหมายบรกิาร เคร ือ่งหมายการคา้ และ/หรอืเคร ือ่งหมายรูปลกัษณข์อง PayPal หา้มไม่ใหค้ดัลอก 

เลยีนแบบ ดดัแปลง หรอืใชง้านโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากเรา 
คุณสามารถใชโ้ลโก ้HTML ทีไ่ดร้บัจาก PayPal 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการน าผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตไ์ปยงับรกิารของ PayPal ได ้หา้มไม่ใหแ้กไ้ข ดดัแปลง 
หรอืเปลีย่นแปลงโลโก ้HTML เหล่านี ้ไมว่่าในทางใดก็ตาม หรอืน าไปใชโ้ดยท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อ 
PayPal หรอืบรกิารของ PayPal หรอืน าไปแสดงในลกัษณะใดๆ 
ก็ตามทีส่ือ่เป็นนัยว่าไดร้บัการสนับสนุนหรอืการรบัรองจาก PayPal สทิธิ ์กรรมสทิธิ ์
และผลประโยชนท์ัง้หมดในเว็บไซต ์PayPal เนือ้หาใดๆ บนเว็บไซต ์บรกิารของ PayPal 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ PayPal รวมถงึเทคโนโลยแีละเนือ้หาใดๆ 
และทัง้หมดทีส่รา้งหรอืเกดิขึน้จากสิง่ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นทรพัยส์นิของ PayPal และผูอ้อกใบอนุญาตของ PayPal 

แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

การใหส้ทิธิก์ารใชง้านโดยทัว่ไป 

ถา้คุณก าลงัใชซ้อฟตแ์วรข์อง PayPal เชน่ API, ชดุเคร ือ่งมอืส าหรบันักพฒันา 
หรอืแอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ ซึง่อาจรวมถงึซอฟตแ์วรท์ีไ่ดม้าจากหรอืผสานรวมกบัซอฟตแ์วร ์ ระบบ 
หรอืบรกิารของผูใ้หบ้รกิารของเราทีคุ่ณดาวนโ์หลด หรอืเขา้ถงึผ่านเว็บหรอืแพลตฟอรม์มอืถอื Paypal 

จะมอบสทิธิก์ารใชง้านแบบจ ากดัทีเ่พกิถอนได ้ไม่ผูกขาด ไม่สามารถออกใบอนุญาตย่อยได ้
ไม่สามารถโอนสทิธิไ์ด ้และปลอดค่าสทิธิใ์หแ้กคุ่ณในการเขา้ถงึ และ/หรอืใชซ้อฟตแ์วรข์อง PayPal 

ตามเอกสารประกอบทีม่าพรอ้มกบัซอฟตแ์วรด์งักล่าว การใหส้ทิธิก์ารใชง้านนีบ้งัคบัใชก้บัซอฟตแ์วร ์ 
ตลอดจนการอปัเดต การอปัเกรด เวอรช์นัใหม่ และซอฟตแ์วรท์ดแทนทัง้หมด คุณไม่สามารถเชา่ ใหเ้ชา่ 
หรอืโอนสทิธโิดยประการอืน่ในซอฟตแ์วรท์ีคุ่ณมใีหแ้กบุ่คคลภายนอกได ้
คุณตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการด าเนินการ การเขา้ถงึ 
และการใชง้านทีม่อียู่ในเอกสารประกอบทัง้หมดทีม่าพรอ้มกบับรกิารของ PayPal 

ถา้คุณไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการด าเนินการ การเขา้ถงึ และการใชง้าน 
คุณจะตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทัง้หมดทีข่ึน้แกคุ่ณ PayPal และบุคคลภายนอก PayPal 

สามารถอปัเดตหรอืหยุดใหบ้รกิารซอฟตแ์วรใ์ดๆ ก็ไดเ้มือ่แจง้ใหคุ้ณทราบ แมว้่า PayPal อาจ (1) 

ผสมผสานสือ่วสัดุและเทคโนโลยขีองบุคคลภายนอกเขา้กบัเว็บใดๆ หรอืแอปพลเิคชนัอืน่ 
รวมถงึซอฟตแ์วรข์อง PayPal และ/หรอื (2) 

เขา้ถงึและใชส้ือ่วสัดุและเทคโนโลยบีางอย่างของบุคคลภายนอกเพือ่อ านวยความสะดวกในการมอบบรกิารข

อง PayPal ใหแ้กคุ่ณ แต่คุณก็ไม่ไดร้บัอนุญาตและไม่มสีทิธิใ์ดๆ 
ในหรอืต่อสือ่วสัดุของบุคคลภายนอกดงักล่าวใดๆ คุณตกลงทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลง แกไ้ข บดิเบอืน ซอ่มแซม 
คดัลอก ท าซ า้ ดดัแปลง แจกจา่ย จดัแสดง เผยแพร ่ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั แปลภาษา แยกส่วนประกอบ 
แยกส่วนแฟ้ม หรอืพยายามสรา้งซอรส์โคด้ใดๆ ก็ตามทีไ่ดร้บัมาจากซอฟตแ์วร ์ 
หรอืสือ่วสัดุหรอืเทคโนโลยขีองบุคคลภายนอกใดๆ หรอืสรา้งงานลอกเลยีนแบบใดๆ จากซอฟตแ์วรใ์ดๆ 
หรอืสือ่วสัดุหรอืเทคโนโลยขีองบุคคลภายนอกใดๆ คุณรบัทราบวา่สทิธิ ์กรรมสทิธิ ์
และผลประโยชนท์ัง้หมดทีม่ีต่อซอฟตแ์วรข์อง PayPal เป็นของ PayPal และสือ่วสัดุของบุคคลภายนอกใดๆ 
ทีผ่สานรวมอยู่ในน้ันเป็นของผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลภายนอกของ PayPal 



แอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรข์องบุคคลภายนอกอืน่ใดทีคุ่ณใชใ้นเว็บไซตข์อง PayPal 

อยู่ภายใตส้ทิธิก์ารใชง้านทีคุ่ณตกลงไวก้บับุคคลภายนอกทีใ่หบ้รกิารซอฟตแ์วรนี์แ้กคุ่ณ คุณรบัทราบว่า 
PayPal ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ควบคุม รบัผดิชอบ 
หรอืรบัผดิต่อแอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรข์องบุคคลภายนอกดงักล่าวทีคุ่ณเลอืกใชใ้นเว็บไซต ์ซอฟตแ์วรใ์ดๆ 
ของเรา และ/หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ PayPal ถา้คุณใชบ้รกิารของ PayPal ในเว็บไซตข์อง PayPal 

หรอืเว็บไซตห์รอืแพลตฟอรม์อืน่ทีโ่ฮสตโ์ดย PayPal หรอืโดยบุคคลภายนอก 
และไม่ไดด้าวนโ์หลดซอฟตแ์วรข์อง PayPal 

หรอืใชแ้อปพลเิคชนัซอฟตแ์วรข์องบุคคลภายนอกในเว็บไซตข์อง PayPal 

ขอ้สญัญานีจ้ะไม่มผีลบงัคบัใชก้บัการใชบ้รกิารทีโ่ฮสตโ์ดย PayPal 

สทิธิก์ารใชง้านทีคุ่ณมอบใหแ้ก่ PayPal การรบัประกนัทรพัยส์นิทางปัญญา 

PayPal ไม่ไดอ้า้งสทิธิเ์ป็นเจา้ของเนือ้หาทีคุ่ณมอบให ้อปัโหลด ยืน่ หรอืส่งไปยงั PayPal และ PayPal 

ไม่ไดอ้า้งสทิธิเ์ป็นเจา้ของเนือ้หาทีคุ่ณโฮสตบ์นเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนัของบุคคลภายนอกทีใ่ชบ้รกิารของ 
PayPal เพือ่ใหบ้รกิารช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของคุณ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวรรคถดัไป 
เมือ่คุณมอบเนือ้หาใหแ้ก ่PayPal หรอืโพสตเ์นือ้หาโดยใชบ้รกิารของ PayPal 

คุณไดม้อบสทิธิก์ารใชง้านแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเพกิถอนได ้ไม่มค่ีาสทิธ ิสามารถโอนได ้
และใชไ้ดท้ั่วโลกให ้PayPal (และบุคคลทีเ่รารว่มงานดว้ย) 

ใชเ้นือ้หาของคุณและทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สทิธใินการเผยแพรใ่นสือ่ใดๆ 
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในปัจจบุนัหรอืในอนาคต เพือ่ชว่ยใหเ้ราปรบัปรุง ด าเนินการ 
และส่งเสรมิบรกิารปัจจบุนัของเราและพฒันาบรกิารใหม่ๆ  PayPal 

จะไม่จา่ยค่าตอบแทนใหคุ้ณส าหรบัเนือ้หาใดๆ ของคุณ คุณรบัทราบว่าการใชเ้นือ้หาของคุณโดย PayPal 

จะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินการเผยแพรใ่ดๆ นอกจากนี ้
คุณยงัรบัทราบและรบัประกนัว่าคุณเป็นเจา้ของหรอืควบคุมสทิธขิองเนือ้หาทัง้หมดทีคุ่ณใหไ้ว ้
และคุณตกลงทีจ่ะสละสทิธทิางศลีธรรมของคุณและสญัญาทีจ่ะไม่ใชส้ทิธดิงักล่าวกบั PayPal 

คุณรบัรองและรบัประกนัว่าการกระท าต่อไปนีไ้ม่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินการเผยแพรใ่ด

ๆ ซึง่ไดแ้ก ่การทีคุ่ณมอบเนือ้หาใหแ้ก ่PayPal การทีคุ่ณโพสตเ์นือ้หาโดยใชบ้รกิารของ PayPal และการที ่
PayPal ใชเ้นือ้หาดงักล่าว (ซึง่รวมถงึงานทีส่รา้งขึน้จากเนือ้หาดงักล่าว) 

เพือ่จดุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ PayPal 

สทิธิก์ารใชง้านทีผู่ข้ายมอบใหแ้ก่ PayPal 

โดยไม่ค านึงขอ้ก าหนดของวรรคกอ่นหนา้ ถา้คุณเป็นผูข้ายทีใ่ชบ้รกิาร PayPal 

เพือ่รบัช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิาร คุณไดใ้หส้ทิธิท์ีใ่ชไ้ดท้ั่วโลก ไม่ผูกขาด สามารถโอนได ้
สามารถใหส้ทิธิช์ว่งได ้(ผ่านหลายล าดบัช ัน้) และไม่มค่ีาสทิธิ ์ช าระแลว้เต็มจ านวนแก ่PayPal 

และบรษิทัในเครอืในการใชแ้ละเผยแพรสู่่สาธารณะตลอดอายุของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
ซึง่เคร ือ่งหมายการคา้ (รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและไม่ไดจ้ดทะเบยีน ชือ่การคา้ 

เคร ือ่งหมายบรกิาร โลโก ้ชือ่โดเมน และการก าหนดอืน่ๆ ทีคุ่ณเป็นเจา้ของ ไดร้บัอนุญาตใหใ้ช ้
หรอืใชง้านโดยคุณ) เพือ่วตัถุประสงคใ์นการ (1) ระบุว่าคุณเป็นผูค้า้ทีย่อมรบับรกิารของ PayPal 



เป็นรูปแบบการช าระเงนิและชว่ยใหลู้กคา้ท ารายการกบัคุณไดส้ะดวกสบายมากยิง่ขึน้ และ (2) 

การใชง้านอืน่ใดทีคุ่ณใหค้วามยนิยอมไวเ้ป็นการเฉพาะ 

เบ็ดเตล็ด 

การโอนสทิธิ ์

คุณไม่สามารถโอนหรอืมอบหมายสทิธิห์รอืภาระผูกพนัใดๆ ทีม่ภีายใตส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
โดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก PayPal กอ่น PayPal 

อาจโอนหรอืมอบหมายสทิธิใ์นสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้หรอืสทิธิห์รอืภาระผกูพนัใดๆ 
ภายใตส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีไ้ดทุ้กเมือ่ 

วนัท าการ 

"วนัท าการ" หมายถงึ วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ไม่รวมวนัหยุดราชการของสงิคโปร ์

บญัชทีีไ่ม่มกีารเคลือ่นไหว 

ถา้คุณไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบบญัช ีPayPal ของคุณเป็นเวลามากกว่าสองปี PayPal อาจปิดบญัช ีPayPal ของคุณ 
และเงนิทีไ่ม่ไดใ้ชใ้ดๆ ในบญัชขีองคุณจะอยู่ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชเ้กีย่วกบัเงนิทีย่งัไม่ไดร้บัการขึน้เงนิ  

สญัญาทัง้หมดและการคงอยู่ของสญัญา 

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้พรอ้มดว้ยนโยบายใดๆ 
ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นหนา้ขอ้ตกลงทางกฎหมายในเว็บไซต ์PayPal ก าหนดความเขา้ใจทัง้ปวงระหว่างคุณและ 
PayPal ในเร ือ่งทีเ่กีย่วกบับรกิารของ PayPal ขอ้ก าหนดดงักล่าวทัง้หมดซึง่โดยสภาพแลว้ควรคงอยู่ 
จะยงัมผีลบงัคบัใชต่้อไปหลงัจากสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีส้ิน้สุดลง 
ถา้มกีารพจิารณาว่าขอ้ก าหนดใดของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีไ้ม่สมบูรณห์รอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้
ใหย้กเลกิขอ้ก าหนดดงักล่าวและใหข้อ้ก าหนดส่วนทีเ่หลอืมผีลบงัคบัใชต่้อไป 

กฎหมายทีบ่งัคบัและเขตอ านาจศาล 

สญัญาฉบบันีจ้ะไดร้บัการควบคุมและตคีวามตามกฎหมายของประเทศสงิคโปรท์ุกประการ 
เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใชก้บัขอ้ตกลงต่างๆ 
ทีท่ าขึน้และจะตอ้งปฏบิตัติามโดยสมบูรณภ์ายในประเทศสงิคโปร ์ 
โดยไม่ตอ้งค านึงถงึขอ้ขดัแยง้ของบทบญัญตัใินกฎหมาย เวน้แต่คู่กรณีจะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ 
คุณตกลงว่าขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีคุ่ณอาจมกีบั PayPal 

จะไดร้บัการพจิารณาโดยศาลทีต่ ัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร ์ หรอืศาลทีต่ ัง้อยู่ในทีท่ีจ่ าเลยประจ าอยู่ 
คุณตกลงยอมรบัโดยไม่สามารถเพกิถอนไดซ้ ึง่เขตอ านาจของศาลทีม่ขีอบเขต-
ในการตดัสนิคดทีั่วไปทีต่ ัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร ์ เพือ่วตัถุประสงคข์องคดคีวามใดๆ 



การด าเนินการทางกฎหมาย หรอืการด าเนินการอืน่ๆ ทีเ่กดิจากสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
หรอืการใชง้านเว็บไซตห์รอืบรกิารของเรา 

การฟ้องรอ้งคดทีีม่กีารยืน่อย่างไม่เหมาะสม 

ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีคุ่ณยืน่ฟ้องต่อ PayPal จะตอ้งไดร้บัการยุตติามสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีย่ืน่โดยขดัต่อสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
จะถอืว่าเป็นการยืน่อย่างไม่เหมาะสมและเป็นการละเมดิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
ถา้คุณยืน่ขอ้เรยีกรอ้งโดยขดัต่อสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้PayPal 

อาจเรยีกเงนิชดใชค่้าทนายความและค่าใชจ้า่ย (รวมถงึทนายความและผูช้ว่ยทนายความภายในบรษิทั) 

เป็นจ านวนไม่เกนิ 1,000.00 ดอลลารส์หรฐั โดยมเีงือ่นไขวา่ PayPal 

ไดแ้จง้ใหคุ้ณทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งทีย่ืน่อย่างไม่เหมาะสมแลว้ 
และคุณไม่ไดถ้อนขอ้เรยีกรอ้งน้ันโดยทนัท ี

การตรวจสอบยนืยนัตวัตน 

คุณใหอ้นุญาตแก ่PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยผ่านบุคคลทีส่าม 
ท าการสอบถามขอ้มูลตามทีเ่ราเห็นว่าจ าเป็น เพือ่ยนืยนัความถูกตอ้งของตวัตนของคุณ ซึง่อาจรวมถงึ: 

• การขอขอ้มูลเพิม่เตมิจากคุณ เชน่ วนัเดอืนปีเกดิ 
หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีหรอืหมายเลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ทางกายภาพ และขอ้มูลอืน่ๆ 
ทีจ่ะชว่ยใหเ้ราสามารถระบุตวัตนของคุณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

• การขอใหคุ้ณด าเนินขัน้ตอนเพือ่ยนืยนัความเป็นเจา้ของทีอ่ยู่อเีมลหรอืตราสารทางการเงนิของคุณ 

• การขอรายงานขอ้มูลเครดติจากหน่วยงานเครดติบูโร 

• การยนืยนัขอ้มูลของคุณกบัฐานขอ้มูลของบุคคลภายนอกหรอืผ่านแหล่งอืน่ หรอื 

• การขอใหคุ้ณแสดงเอกสารเพิม่เตมิ เชน่ ใบอนุญาตขบัขีห่รอืเอกสารยนืยนัตวัตนอืน่ๆ ไดทุ้กเมือ่ 

กฎหมายต่อตา้นการฟอกเงนิและกฎหมายการสนับสนุนเงนิใหผู้ก้อ่การรา้ยอาจก าหนดให  ้PayPal 

ตรวจสอบขอ้มูลยนืยนัตวัตนบางอย่าง ถา้คุณใชบ้รกิารบางอย่างของ PayPal PayPal 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปิด ระงบั หรอืจ ากดัการเขา้ถงึบญัช ีPayPal ของคุณ และ/หรอืบรกิารของ PayPal 

ในกรณีทีเ่ราไม่ไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัคุณทีจ่ าเป็นต่อการยนืยนัตวัตนของคุณ 
หลงัจากไดส้อบถามขอ้มูลอย่างสมเหตุสมผลแลว้ 

PayPal เป็นผูใ้หบ้รกิารช าระเงินเท่านัน้ 

เราด าเนินการในฐานะผูใ้หบ้รกิารช าระเงนิเทา่น้ัน เราไม่: 

• ด าเนินการในฐานะธนาคารหรอืใหบ้รกิารดา้นการธนาคาร 

• ด าเนินการในฐานะตวัแทนดูแลผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิใดๆ ทีเ่ก็บไวใ้นบญัชขีองคุณ 

• ด าเนินการในฐานะตวัแทนหรอืทรสัตขีองคุณ 

• เขา้รว่มในการสรา้งความสมัพนัธแ์บบเป็นหุน้ส่วน บรษิทัรว่มทุน ตวัแทน หรอืการวา่จา้งงานกบัคุณ 



• ควบคุมหรอืมคีวามรบัผดิในสนิคา้หรอืบรกิารทีช่ าระเงนิโดยใชบ้รกิารของ PayPal 

• รบัรองตวัตนของผูซ้ ือ้หรอืผูข้ายใดๆ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูซ้ ือ้หรอืผูข้ายจะท ารายการเสรจ็สมบูรณ ์

• ก าหนดว่าคุณตอ้งเสยีภาษีหรอืไม่ หรอื 

• เก็บหรอืช าระภาษีใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชบ้รกิารของเรา 
เวน้แต่จะมกีารก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้

ความเป็นส่วนตวั 

การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของคุณมคีวามส าคญัยิง่ต่อเรา 
โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราเพือ่ท าความเขา้ใจใหด้ยีิง่ขึน้เกีย่วกบัความมุ่งมั่นของเราในการรกัษ

าความเป็นสว่นตวัของคุณ รวมถงึการใชง้านและการเปิดเผยขอ้มูลของคุณ 

ขอ้ก าหนดภาษาองักฤษ ค าแปลขอ้ตกลง 

เป็นความประสงคข์องคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายทีจ่ะใหข้อ้ก าหนดเหล่านีแ้ละเอกสารใดๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มจดัท าขึน้เป็นภาษาองักฤษ 
การแปลสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีม้ขีึน้เพือ่ความสะดวกของคุณเท่าน้ัน 
และไม่ไดม้จีดุมุ่งหมายเป็นการแกไ้ขขอ้ก าหนดของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้
ในกรณีทีม่ีความขดัแยง้ระหว่างสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบัภาษาองักฤษกบัภาษาอืน่ทีไ่ม่ใชภ่าษาองักฤษ 
ฉบบัภาษาองักฤษจะมผีลบงัคบัใช ้

การใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล (ในฐานะผูข้าย) กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล 

ถา้คุณ (ในฐานะผูข้าย) ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัลูกคา้ PayPal รายอืน่ 

คุณตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัและใชเ้ฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ PayPal เทา่น้ัน 
หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยหรอืแจกจา่ยขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ เกีย่วกบัผูใ้ช ้PayPal ใหก้บับุคคลภายนอก 
หรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาด 
เวน้แต่ว่าคุณจะไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากลูกคา้ใหท้ าเชน่น้ันได ้
หา้มไม่ใหส้่งอเีมลทีไ่ม่พงึประสงคใ์หก้บัลูกคา้ของ PayPal หรอืใชบ้รกิารของ PayPal 

เพือ่เรยีกเก็บเงนิจากการส่ง หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการส่งอเีมลทีไ่ม่พงึประสงคไ์ปใหบุ้คคลภายนอก 

ภายในขอบเขตทีคุ่ณประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ เกีย่วกบัลูกคา้ของ PayPal 

ตามสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้ทัง้ฝ่ายคุณและ PayPal ต่างเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลโดยอสิระ 
(และไม่ใชผู่ค้วบคุมรว่ม) ซึง่หมายความว่า 

แต่ละฝ่ายจะแยกกนัก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 
แต่ละฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึกฎขอ้บงัคบั ค าสัง่ 
ประมวลหลกัการปฏบิตัแิละขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชก้บัผูค้วบคุมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบั

บนี ้นอกจากนี ้ต่างฝ่ายต่างยงัมแีละจะปฏบิตัติามนโยบายความเป็นส่วนตวั ประกาศ นโยบาย 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=th_TH


และขัน้ตอนต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้เองโดยอสิระส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใดๆ 
ทีเ่ราประมวลผลซึง่เกีย่วขอ้งกบัสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้

ในการปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ละฝ่ายจะด าเนินการดงัต่อไปนี:้ 

• ด าเนินการและรกัษามาตรการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

• รกัษาบนัทกึกจิกรรมการประมวลผลทัง้หมดทีด่ าเนินการภายใตส้ญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้และ 
• ไม่จงใจหรอืเจตนาด าเนินการใดๆ หรอืจงใจหรอืเจตนาอนุญาตใหม้กีารด าเนินการใดๆ 

ทีอ่าจท าใหอ้กีฝ่ายละเมดิกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ทีเ่ก็บรวบรวมจากบรกิารของ PayPal (ซึง่ไม่ใชข่อ้มูลคุณสรา้งขึน้ 
เก็บรวบรวม 
หรอืไดร้บัผ่านความสมัพนัธแ์ยกต่างหากระหว่างคุณกบัลูกคา้ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของ PayPal) 

ภายในขอบเขตจ ากดัทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบับรกิารของ PayPal เทา่น้ัน และไม่ใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใด 
เวน้แต่คุณจะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัแจง้จากลูกคา้ 

ขอ้ก าหนดเฉพาะประเทศ/ภูมภิาค 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีบ้งัคบัใชก้บัเจา้ของบญัช ีPayPal ทีล่งทะเบยีนในประเทศต่อไปนีเ้ท่าน้ัน 
ในกรณีทีม่ีความขดัแยง้ระหว่างขอ้ก าหนดในสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีก้บัขอ้ก าหนดดา้นล่าง 
ใหข้อ้ก าหนดเฉพาะประเทศ/ภูมภิาคดา้นล่างมผีลบงัคบัใช ้

จนีแผ่นดนิใหญ่ 

ถา้คุณใชบ้รกิาร ("บรกิารของบุคคลภายนอก") ทีน่ าเสนอโดยธนาคารทีเ่ป็นพนัธมติรกบั PayPal 

หรอืผูใ้หบ้รกิารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต ("ผูใ้หบ้รกิาร") 

โปรดอ่านขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่างๆ 
ของผูใ้หบ้รกิารถา้ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารดงักล่าว 

ถา้คุณเป็นผูข้าย PayPal จากจนีแผ่นดนิใหญ่ (กล่าวคอื 

คุณไดร้ะบุว่าประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่เป็นประเทศหรอืภมูภิาคของคุณในขณะทีส่มคัรสมาชกิบญัช ีPayPal) 

ถา้คุณคนืเงนิการท ารายการ (บางสว่นหรอืทัง้หมด) ใหก้บัผูซ้ ือ้หรอืการบรจิาคใหแ้กผู่บ้รจิาค 

เราจะหกัค่าธรรมเนียมคงทีส่่วนหน่ึงของค่าธรรมเนียมทีคุ่ณช าระไวใ้นฐานะผูข้าย 
จ านวนเงนิของการช าระเงนิทีค่นืจะถูกหกัจากบญัช ีPayPal ของคุณ 

ในกรณีมขีอ้พพิาท ขอ้เรยีกรอ้ง การด าเนินการตามกฎหมาย การด าเนินคดใีดๆ ("ขอ้พพิาท") 

ระหว่างคุณกบัผูใ้หบ้รกิารเน่ืองจากการช าระเงนิล่าชา้หรอืไม่มกีารช าระเงนิในจ านวนเงนิใดๆ 
ทีถ่งึก าหนดช าระใหแ้ก่คุณ คุณตกลงจะชดใชค่้าเสยีหาย ขอ้เรยีกรอ้ง ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 
และ/หรอืความสูญเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากขอ้พพิาทดงักล่าวใหแ้ก ่PayPal, บรษิทัในเครอื และพนักงานของ 



PayPal นอกจากนีคุ้ณยงัตกลงว่า PayPal จะไม่ตอ้งรบัผดิต่อคุณในเร ือ่งเกีย่วกบัจ านวนเงนิใดๆ 
ทีไ่ดโ้อนจากบญัช ีPayPal ของคุณไปยงัผูใ้หบ้รกิารแลว้ 

คุณรบัทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยขอ้มูลทีคุ่ณไดใ้หไ้วต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ PayPal 

รวมทัง้ขอ้ก าหนดต่างๆ ของขอ้ตกลงทีท่ าระหว่างคุณกบั PayPal ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบ 
เพือ่ใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถท าการตรวจสอบรายละเอยีดของลูกคา้ทีจ่ าเป็นตามหลกัเกณฑข์องกระบวนการ 
Know-your-customer (KYC) ของผูใ้หบ้รกิารได ้

PayPal จะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคุณ อนัเน่ืองมาจาก (i) 

ความลม้เหลว การหยุดชะงกั ความบกพรอ่ง 
หรอืการใชบ้รกิารของบุคคลภายนอกในทางทีผ่ดิโดยประมาทหรอืโดยเจตนา หรอื (ii) 

ผลสบืเน่ืองทีเ่กดิจากการไดร้บัเงนิล่าชา้หรอืไม่ไดร้บัเงนิทีถ่อนผ่านบรกิารของบุคคลภายนอก 

เราอาจแกไ้ขสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้รวมทัง้นโยบายใดๆ และขอ้ตกลงอืน่ๆ 
ในหนา้ขอ้ตกลงทางกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชใ้นประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่เป็นระยะๆ 
สญัญาฉบบัแกไ้ขจะมผีลทนัททีีเ่ราลงประกาศบนเว็บไซตข์องเรา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ 
ถา้การเปลีย่นแปลงของเราลดสทิธิข์องคุณหรอืเพิม่ความรบัผดิชอบของคุณ 
เราจะประกาศใหคุ้ณทราบในหนา้การอปัเดตนโยบายในเว็บไซตข์องเรา 
และแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั 

ยกเวน้ตามขอบเขตทีม่กีารแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
ทัง้หมดของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีจ้ะยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ย่างครบถว้นต่อไป 

โคลอมเบยี 

ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป ผูใ้ช ้PayPal 

ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในโคลอมเบยีจะสามารถช าระเงนิและรบัเงนิระหว่างประเทศไดเ้ท่าน้ัน 
การช าระเงนิในประเทศระหวา่งผูใ้ช ้PayPal สองรายทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในโคลอมเบยีจะไม่สามารถท าได ้

"ผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในโคลอมเบยี" หมายถงึ 

1. บุคคลทั่วไปไม่ว่าสญัชาตใิดซึง่ไดร้ะบุใหโ้คลอมเบยีเป็นประเทศ/ภูมภิาคของตน ณ 

เวลาทีส่มคัรสมาชกิบญัช ีPayPal และ 

2. หน่วยงาน หา้งหุน้สว่น องคก์ร หรอืสมาคมทีไ่ดร้ะบุใหโ้คลอมเบยีเป็นประเทศหรอืภูมภิาคทีล่งทะเบยีน 
ณ เวลาทีส่มคัรสมาชกิบญัช ีPayPal 

มาเลเซยี 

PayPal ไดร้บัการอนุมตัจิาก Bank Negara Malaysia ใหด้ าเนินธรุกจิ e-Money ดงัน้ัน 
ถา้คุณเป็นลูกคา้ชาวมาเลเซยี และ PayPal 

ไม่ไดต้อบกลบัคุณอย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธภิาพในเร ือ่งทีเ่กีย่วกบับรกิารของ PayPal 



หลงัจากทีคุ่ณใชก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาทตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ทีว่่าดว้ยขอ้พพิาทกบั PayPal 

ของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้หรอืในการตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ของ PayPal คุณสามารถตดิต่อ 
Bank Negara ไดผ้่านทาง BNMLINK และ BNMTELELINK 

สามารถตดิต่อ BNMTELELINK ไดโ้ดยตรงทางโทรศพัท ์แฟกซ ์ จดหมาย หรอือเีมล 
ประชาชนทั่วไปสามารถตดิต่อ BNMLINK และ BNMTELELINK เพือ่ขอขอ้มูล สอบถาม 
หรอืขอใหป้รบัปรุงแกไ้ขในส่วนของการธนาคารทั่วไปหรอืการธนาคารส าหรบัอสิลาม 
การประกนัและตะกาฟุล บรกิารใหค้ าปรกึษาส าหรบัธรุกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง 
การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และเร ือ่งอืน่ๆ ภายใตเ้ขตอ านาจของ Bank Negara Malaysia 

รายละเอยีดการตดิต่อของ BNMTELELINK มีดงัต่อไปนี:้ 

BNMTELELINK 

Jabatan Komunikasi Korporat 

Bank Negara Malaysia 

P.O.Box 10922 

50929 Kuala Lumpur 

โทรศพัท:์ 1-300-88-5465 (LINK) 

แฟกซ:์ 03-2174 1515 

อเีมล: bnmtelelink@bnm.gov.my 

ช ัว่โมงท าการของ BNMLINK และ BNMTELELINK เร ิม่ตัง้แต่วนัจนัทร ์ - วนัศุกร ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. 

ตามเวลาประเทศมาเลเซยี 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 
นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัภาษาองักฤษทีผ่นวกเขา้กบัสญัญาฉบบันีแ้ลว้ 
คุณยงัสามารถดูนโยบายฉบบัภาษามลายูได ้โดยคลกิทีล่งิกต่์อไปนี ้

โครงการผูต้รวจการทางการเงิน PayPal เป็นสมาชกิโครงการผูต้รวจการทางการเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก 
Bank Negara Malaysia 

ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหด้ าเนินโครงการนีค้อืส านักงานผูต้รวจการบรกิารทางการเงนิ (Ombudsman for 

Financial Services หรอื OFS) 

ซึง่เป็นชอ่งทางการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกทีเ่ป็นอสิระซึง่ครอบคลุมลูกคา้ทีม่สีทิธิใ์นประเทศมาเลเซยี OFS 

ใหบ้รกิารโดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ยส าหรบัผูร้อ้งเรยีนทีม่สีทิธิท์ีอ่าจไม่พอใจกบัการระงบัขอ้พพิาทของ PayPal 

mailto:bnmtelelink@bnm.gov.my


ถา้ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัระยะเวลาในการยืน่ขอ้พพิาทและประเภทของค าตดัสนิชีข้าดทีอ่าจไดร้บัจา

กผูต้รวจการ โปรดไปที ่www.ofs.org.my 

การถอนเงินในมาเลเซยี ถา้บญัชขีองคุณลงทะเบยีนในมาเลเซยี 
คุณจะสามารถถอนเงนิจากบญัชไีดโ้ดยการโอนเงนิไปยงับญัชธีนาคารในประเทศมาเลเซยีของคุณเท่าน้ัน 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ส าหรบัผูพ้กัอาศยัชาวมาเลเซยีทีล่งทะเบยีนใชบ้รกิารของ PayPal 

ดว้ยทีอ่ยู่ในมาเลเซยี 
สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีจ้ะอยู่ภายใตบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของมาเลเซยี 
เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวบงัคบัใชก้บัขอ้ตกลงทีท่ าขึน้และน ามาบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณภ์ายในมาเลเซยี 
ยกเวน้เมือ่มกีารแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้บทบญัญตัอิืน่ๆ 
ทัง้หมดของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีจ้ะยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ย่างครบถว้นต่อไป 

การแกไ้ข เราอาจแกไ้ขสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้รวมทัง้นโยบายใดๆ และขอ้ตกลงอืน่ๆ 
ในหนา้ขอ้ตกลงทางกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชใ้นประเทศมาเลเซยีเป็นระยะๆ 
สญัญาฉบบัแกไ้ขจะมผีลทนัททีีเ่ราลงประกาศบนเว็บไซตข์องเรา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ 
ถา้การเปลีย่นแปลงของเราลดสทิธิข์องคุณหรอืเพิม่ความรบัผดิชอบของคุณ 
เราจะประกาศใหคุ้ณทราบในหนา้การอปัเดตนโยบายในเว็บไซตข์องเรา 
และแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 21 วนั 

สทิธิก์ารระงบัและการยกเลกิของ PayPal PayPal ขอสงวนสทิธิภ์ายใตดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวของตน 
ในการระงบัหรอืยกเลกิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้การเขา้ถงึหรอืการใชเ้ว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์ระบบ 
(รวมถงึเครอืข่ายและเซริฟ์เวอรท์ีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รกิารใดๆ ของ PayPal) ทีด่ าเนินการโดยเราหรอืในนามของเรา 

หรอืบรกิารของ PayPal บางส่วนหรอืทัง้หมดไดต้ลอดเวลาเมือ่มกีารแจง้ใหคุ้ณทราบ: (i) 

ถา้คุณละเมดิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันี ้นโยบายการใชบ้รกิารของ PayPal 

สญัญาการใชบ้รกิารส าหรบัองคก์รเชงิพาณิชย ์(ตามทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัคุณ) หรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ 

ระหว่างคุณกบั PayPal หรอื (ii) ถา้เราตดัสนิใจโดยด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล 

ว่าควรมกีารด าเนินการขา้งตน้เน่ืองจากสถานการณห์รอืเหตุผลอืน่ๆ 
การตดัสนิใจของเราถอืเป็นทีส่ิน้สุดและมผีลผูกพนั 
ยกเวน้ในกรณีทีม่ีขอ้ผดิพลาดเด่นชดัหรอืส่อเจตนาทีไ่ม่สุจรติ เมือ่มกีารยกเลกิสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารนี ้
PayPal จะจดัใหม้กีารช าระเงนิจ านวนใดๆ ก็ตามทีไ่ม่ไดถู้กจ ากดัไวท้ีอ่ยู่ในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณ 

โมรอ็กโก 

เมือ่มกีารเปิดใหส้ามารถใชฟั้งกช์นัการถอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของโมรอ็กโกกบัธนาคารทีเ่ป็นพนัธมติรขอ

ง PayPal แลว้ คุณจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของโมรอ็กโก ซึง่ในกรณีนีห้มายความว่า 
ถา้คุณไดร้บัเงนิจากผูใ้ช ้PayPal มาเขา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ 
คุณจะตอ้งถอนเงนิจ านวนดงักล่าวจากยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

ของคุณเขา้บญัชธีนาคารของโมรอ็กโก* ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัเงนิ 

http://www.ofs.org.my/


* ธนาคารพนัธมติรของ PayPal 

ส าหรบัฟังกช์นัการถอนเงนิจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัการถอนเงนิแต่ละคร ัง้ 
และเมือ่มกีารเปิดใหส้ามารถใชฟั้งกช์นัการรบัเงนิและถอนเงนิไดแ้ลว้ PayPal 

จะแจง้ขอ้มูลเพิม่เตมิใหคุ้ณทราบ 

ฟิลปิปินส ์

ถา้คุณใชบ้รกิาร ("บรกิารของบุคคลภายนอก") ทีใ่หบ้รกิารโดยธนาคารทีเ่ป็นพนัธมติรของ PayPal 

ผูใ้หบ้รกิารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต ตวัแทนรบัช าระเงนิ หรอืผูอ้อกเงนิอเิล็กทรอนิกส ์
("ผูใ้หบ้รกิาร") โปรดอา่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่างๆ 

ของผูใ้หบ้รกิารถา้ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารดงักล่าว 

ในกรณีมขีอ้พพิาท ขอ้เรยีกรอ้ง การด าเนินการตามกฎหมาย การด าเนินคดใีดๆ ("ขอ้พพิาท") 

ระหว่างคุณกบัผูใ้หบ้รกิารเน่ืองจากการช าระเงนิล่าชา้หรอืไม่มกีารช าระเงนิในจ านวนเงนิใดๆ 
ทีถ่งึก าหนดช าระใหแ้ก่คุณ คุณตกลงจะชดใชค่้าเสยีหาย ขอ้เรยีกรอ้ง ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 
และ/หรอืความสูญเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากขอ้พพิาทดงักล่าวใหแ้ก่ PayPal, บรษิทัในเครอื และพนักงานของ 

PayPal นอกจากนีคุ้ณยงัตกลงว่า PayPal จะไม่ตอ้งรบัผดิต่อคุณในเร ือ่งเกีย่วกบัจ านวนเงนิใดๆ 
ทีไ่ดโ้อนจากบญัช ีPayPal ของคุณไปยงัผูใ้หบ้รกิารแลว้ 

คุณรบัทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยขอ้มูลทีคุ่ณไดใ้หไ้วต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ PayPal 

รวมทัง้ขอ้ก าหนดต่างๆ ของขอ้ตกลงทีท่ าระหว่างคุณกบั PayPal ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบ 
เพือ่ใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถท าการตรวจสอบรายละเอยีดความน่าเชือ่ถอืของลูกคา้ทีจ่ าเป็นตามหลกัเกณฑข์อ

งกระบวนการ Know-your-customer (KYC) ของผูใ้หบ้รกิารได ้

PayPal จะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคุณ อนัเน่ืองมาจาก (i) 

ความลม้เหลว การหยุดชะงกั ความบกพรอ่ง 
หรอืการใชบ้รกิารของบุคคลภายนอกในทางทีผ่ดิโดยประมาทหรอืโดยเจตนา หรอื (ii) 

ผลสบืเน่ืองทีเ่กดิจากการไดร้บัเงนิล่าชา้หรอืไม่ไดร้บัเงนิทีถ่อนผ่านบรกิารของบุคคลภายนอก 

ยกเวน้ตามขอบเขตทีม่กีารแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
ทัง้หมดของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีจ้ะยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ย่างครบถว้นต่อไป 

แอฟรกิาใต ้

คุณตอ้งปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัดา้นการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตราของแอฟรกิาใต ้ซึง่หมายความวา่ 

1. ถา้คุณรบัเงนิจากผูใ้ช ้PayPal รายอืน่มาเขา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณ 

(i) คุณไม่สามารถส่งเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้กผู่ใ้ช ้PayPal 

รายอืน่เพือ่ท าการซือ้หรอืเพือ่เหตุผลอืน่ใดได ้



(ii) คุณตอ้งถอนเงนิจ านวนดงักล่าวในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal 

เขา้บญัชธีนาคารแอฟรกิาใตข้องคุณ* ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัเงนิ 

2. ถา้คุณตอ้งการส่งเงนิใหแ้กผู่ใ้ช ้PayPal รายอืน่ 

(i) คุณตอ้งด าเนินการโดยใชบ้ตัรเครดติทีเ่ช ือ่มโยงกบับญัชขีองคุณ 

หรอืโดยการเตมิเงนิเขา้ในยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณจากบญัชธีนาคาร FNB* 

(ii) ส าหรบัการซือ้สนิคา้โดยใชก้ารเตมิเงนิ 

คุณจะตอ้งด าเนินการเตมิเงนิแยกส าหรบัการซือ้สนิคา้แต่ละคร ัง้ 

* FNB คดิค่าธรรมเนียมส าหรบัการเตมิเงนิและการถอนเงนิแต่ละคร ัง้ โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิจากเว็บไซต ์FNB 

สงิคโปร ์

บรกิารของ PayPal จดัไวใ้หโ้ดย PayPal Pte. Ltd. ซึง่ตัง้อยู่ที ่5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec 

Tower Five, Singapore 038985 ถา้คุณเป็นผูพ้ านักในสงิคโปร ์

คุณสามารถขอใหม้กีารส่งขอ้มูลเดยีวกนันีใ้หแ้กคุ่ณได ้
โดยส่งจดหมายมายงัทีอ่ยู่ขา้งตน้พรอ้มทัง้ระบุทีอ่ยู่อเีมลของคุณและแจง้ว่าตอ้งการรบัขอ้มูลนี ้
ค่าธรรมเนียมส าหรบับรกิารของเราระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมของเรา 

ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของผูใ้ชท้ีพ่ านักในสงิคโปร ์ PayPal 

ไดจ้ดัการใหม้กีารพกัเงนิเป็นจ านวนเท่ากบัยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ดงักล่าวโดยการจดัตัง้กองทรสัต ์

* ผูพ้ านักในสงิคโปรห์มายถงึ 

1. บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะสญัชาตใิดซึง่ไดร้ะบุให ้'สงิคโปร'์ เป็น 'ประเทศทีอ่ยู่อาศยั' ของตน ณ 
เวลาทีส่มคัรสมาชกิบญัช ีPayPal และ 

2. นิตบิุคคลซึง่ไดร้ะบุให ้'สงิคโปร'์ เป็น 'ประเทศทีจ่ดทะเบยีน' ของตน ณ เวลาทีส่มคัรสมาชกิบญัช ี
PayPal 

ไตห้วนั 

เพือ่ใหส้ามารถถอนเงนิจากยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ของคุณเขา้บญัชธีนาคารในประเทศ 
คุณอาจตอ้งเปิดบญัชกีบัธนาคารทีเ่ป็นพนัธมติรกบั PayPal ในไตห้วนั ("ธนาคารพนัธมติร") 

แลว้ใชบ้รกิารถอนเงนิของธนาคารพนัธมติรน้ัน ("บรกิารถอนเงนิ") 

ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารถอนเงนิดงักล่าว โปรดอ่านขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่างๆ 
ของธนาคารพนัธมติร 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/paypal-fees?locale.x=th_TH


ในกรณีของขอ้พพิาท ขอ้เรยีกรอ้ง การด าเนินการตามกฎหมาย การด าเนินคดใีดๆ ("ขอ้พพิาท") 

ระหว่างคุณกบัธนาคารพนัธมติรเน่ืองจากการช าระเงนิลา่ชา้หรอืไม่มกีารช าระเงนิในจ านวนเงนิใดๆ 
ทีถ่งึก าหนดช าระใหแ้ก่คุณ คุณตกลงจะชดใชค่้าเสยีหาย ขอ้เรยีกรอ้ง ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 
และ/หรอืความสูญเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากขอ้พพิาทดงักล่าวใหแ้ก ่PayPal, บรษิทัในเครอื และพนักงานของ 

PayPal นอกจากนีคุ้ณยงัตกลงว่า PayPal จะไม่ตอ้งรบัผดิต่อคุณในเร ือ่งเกีย่วกบัจ านวนเงนิใดๆ 
ทีไ่ดโ้อนจากบญัช ีPayPal ของคุณไปยงัธนาคารพนัธมิตรแลว้ 

PayPal จะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคุณ อนัเน่ืองมาจาก (i) 

ความลม้เหลว การหยุดชะงกั ความบกพรอ่ง หรอืการใชบ้รกิารถอนเงนิในทางทีผ่ดิโดยประมาทหรอืเจตนา 
หรอื (ii) ผลสบืเน่ืองทีเ่กดิจากการไดร้บัเงนิล่าชา้หรอืไม่ไดร้บัเงนิทีถ่อนผ่านบรกิารถอนเงนิ 

ยกเวน้ตามขอบเขตทีม่กีารแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเฉพาะประเทศเหล่านี ้ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
ทัง้หมดของสญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารฉบบันีจ้ะยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ย่างครบถว้นต่อไป 

 


