
ขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้รกิำรฉบับน้ีจะมผีลบังคับใชก้ับผูใ้ชทั้ง้หมดในวันที ่31 กรกฎำคม 2020 

ยนิดตีอ้นรับสู ่PayPal คะ่ 
ขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีเป็นสัญญำระหว่ำงคุณกบั PayPal Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัสิงคโปร์ที่ควบคุมกำรใชง้ำนบญัชี PayPal 

และบริกำร Paypal ของคุณ ถำ้คุณเป็นบุคคลธรรมดำ คุณตอ้งเป็นผูพ้  ำนักอำศยัในประเทศ/ภูมิภำคที่ระบุในหน้ำ PayPal 

Worldwide และมีอำยุอย่ำงน้อย 18 ปี หรือบรรลุนิติภำวะในประเทศ/ภูมิภำคที่คุณพ ำนักอำศยั เพ่ือเปิดบญัชี Paypal และใชบ้ริกำร 
Paypal ถำ้เป็นธุรกิจ ธุรกิจน้ันตอ้งจดัตั้งใน กำรด ำเนินกำรใน หรืออำศยัอยู่ในประเทศ/ภูมิภำคที่ระบุในหน้ำ PayPal 

Worldwide เพ่ือเปิดบญัชี Paypal และใชบ้ริกำร Paypal 

ดว้ยกำรเปิดและใชบ้ญัชี PayPal ถือว่ำคุณยินยอมที่จะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทั้งหมดในขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี นอกจำกน้ี 

คุณยงัยินยอมที่จะปฏิบติัตำมนโยบำยเพ่ิมเติมต่อไปน้ีและขอ้ตกลงอื่น ๆ แต่ละฉบบัในหน้ำข้อตกลงทางกฎหมายที่บงัคบัใชก้บัคุณ ซ่ึงรวมถึง 

• ค าแถลงความเป็นส่วนตัว 

• นโยบายการใช้บริการท่ียอมรับได้ 

• ข้อก าหนดเก่ียวกับวิธีช าระเงินทางเลือกของ PayPal 

โปรดอ่ำนขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทั้งหมดของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี ขอ้ก ำหนดของนโยบำยเหล่ำน้ี และขอ้ตกลงอื่น ๆ 

แต่ละฉบบัทีบ่งัคบัใชก้บัคุณอย่ำงละเอียด 

เรำอำจแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบัน้ีและนโยบำยใด ๆ ที่ระบุไวข้ำ้งตน้เป็นคร้ังครำว ขอ้ตกลงฉบบัแกไ้ขจะมีผลทนัทีที่เรำลงประกำศบนเวบ็ไซต์ของเรำ 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงของเรำลดสิทธ์ิของคุณหรือเพ่ิมควำมรับผิดชอบของคุณ 

เรำจะประกำศให้คุณทรำบในหน้ำการอัปเดตนโยบายในเวบ็ไซต์ของเรำ และแจง้ให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วนั 

กำรเปลี่ยนแปลงในสำระของสัญญำฉบบัน้ีในอนำคตทั้งหมดที่ไดร้ะบุไวใ้นหน้ำการอัปเดตนโยบาย ซ่ึงไดรั้บกำรเผยแพร่ไวแ้ลว้ในหน้ำขอ้ตกลงทำง
กฎหมำยในเวลำที่คุณลงทะเบียนบริกำร PayPal จะถูกน ำมำรวมไวใ้นขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบับน้ีโดยกำรอำ้งอิง 
และจะมีผลบงัคบัใชต้ำมที่ระบุไวใ้นกำรอปัเดตนโยบำย 
ถำ้คุณไม่ยอมรับขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่มีกำรแกไ้ข คุณตอ้งหยุดใชบ้ริกำร PayPal ปิดบญัชีของคุณ 

และยุติควำมสัมพนัธ์กบัเรำโดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยหรือบทลงโทษ 

ขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บักำรใชบ้ริกำรของเรำก่อนหน้ำน้ีต่อไป 

เกีย่วกับธุรกจิหลักของเรำ 
PayPal เป็นผูใ้ห้บริกำรช ำระเงิน และท ำหน้ำที่ดงักล่ำวโดยกำรสร้ำง โฮสต์ ดูแล และให้บริกำร PayPal ของเรำแก่คุณผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 

บริกำรของเรำท ำให้คุณสำมำรถส่งเงินให้แก่บุคคลใดๆ ที่มีบญัชี PayPal และสำมำรถใชรั้บเงินได ้(ถำ้มีกำรให้บริกำร) 
บริกำรที่เรำมีให้จะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภำค 
คุณสำมำรถดูว่ำบริกำรใดบำ้งที่สำมำรถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมิภำคของคุณโดยเขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ 

บริกำร PayPal ให้บริกำรโดย PayPal Pte. Ltd. 

ค าแนะน าผู้บริโภค — PayPal Pte. Ltd. ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ PayPal™ (PayPal Stored Value 

Facility) ไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ โปรดอ่านข้อก าหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน 

ขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีไม่ใช่กำรช้ีชวนให้ใชบ้ริกำร PayPal และ PayPal ไม่ไดเ้จำะจงที่ประเทศ/ภูมิภำค หรือตลำดใดๆ 

ผ่ำนทำงขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

กำรเปิดบัญช ี
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เรำมีบญัชีสองประเภท ไดแ้ก่ บญัชีส่วนบุคคลและบญัชีธุรกิจ 
บญัชี PayPal ทั้งหมดช่วยให้คุณด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

• ช าระเงินและรับกำรช ำระเงิน 

• ซ้ือสินคำ้ออนไลน์โดยใชอุ้ปกรณ์มือถือหรือในร้ำนคำ้ 

• ท ำกำรช ำระเงินโดยใชบ้ตัรเครดิต, บตัรเดบิต, บญัชีธนำคำร, ยอดคงเหลือบญัชี PayPal, eCheck หรือวิธีกำรช ำระเงินอื่นๆ 

• ยอมรับบตัรเครดิต, บตัรเดบิต, บญัชีธนำคำร, ยอดคงเหลือบญัชี PayPal, eCheck หรือวิธีกำรช ำระเงินอื่นๆ จำกผูอ้ื่น 

คุณตอ้งรับผิดชอบในกำรรักษำควำมปลอดภยัและในกำรควบคุมอย่ำงเพียงพอใน ID, รหัสผ่ำน, PIN 

หรือรหัสอื่นใดทั้งหมดที่คุณใชเ้พ่ือเขำ้ถึงบญัชี PayPal และบริกำร PayPal 

ถำ้ตอ้งกำรเปิดและรักษำบญัชี PayPal คุณตอ้งระบุประเทศ/ภูมิภำคที่คุณพกัอำศยัให้ถูกตอ้ง พร้อมทั้งแจง้ขอ้มูลที่ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัแก่เรำ 
รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทำงกำรเงิน หรือขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณหรือธุรกิจของคุณ 

คุณตอ้งอปัเดตที่อยู่ไปรษณีย ์อีเมล และขอ้มูลกำรติดต่ออื่นๆ ให้เป็นปัจจุบนัในโปรไฟล์บญัชี PayPal ของคุณ 

บญัชสีว่นบุคคล 

ถำ้คุณจ ำเป็นตอ้งซ้ือสินคำ้และช ำระเงินให้กบัครอบครัวและเพ่ือนเป็นหลกั บญัชีส่วนบุคคลอำจเหมำะสมกบัคุณ ดว้ยบญัชีส่วนบุคคล 
คุณสำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆ ได ้เช่น 

• ซ้ือสินคำ้และบริกำร 

• ส่งเงินและรับเงินจำกเพ่ือนและครอบครัว 

นอกจำกน้ี คุณยงัสำมำรถใชบ้ญัชีส่วนบุคคลเพ่ือรับกำรช ำระเงินค่ำซ้ือสินคำ้และบริกำร แต่ถำ้คุณวำงแผนที่จะใชบ้ญัชี PayPal 

ของคุณเพ่ือขำยสินคำ้เป็นหลกั คุณควรพิจำรณำใชบ้ญัชีธุรกิจ คุณสำมำรถเปลี่ยนบญัชีส่วนบุคคลจำกบญัชีส่วนบุคคลเป็นบญัชีธุรกิจได้ 
ถำ้สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง 

บญัชธีุรกจิ 

เรำแนะน ำบญัชีธุรกิจส ำหรับบุคคลและองค์กรที่ใช ้PayPal เพ่ือขำยสินคำ้หรือบริกำรเป็นหลกั แมธุ้รกิจของคุณยงัไม่ไดจ้ดัตั้งก็ตำม 

ดว้ยบญัชีธุรกิจ คุณสำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆ ได ้เช่น 

• ใชช่ื้อบริษทัหรือช่ือธุรกิจเป็นช่ือในบญัชี PayPal ของคุณ 

• อนุญำตให้พนักงำนเขำ้ใชง้ำนฟีเจอร์บำงอย่ำงในบญัชี PayPal ของคุณ 

• สมคัรใชง้ำนผลิตภัณฑ์ PayPal ที่ตรงตำมควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจของคุณ 

บญัชีธุรกิจอำจมีค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงจำกค่ำธรรมเนียมที่บงัคบัใชก้บับญัชีส่วนบุคคล 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant?locale.x=th_TH
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การเปิดบัญชีธุรกิจหรือการแปลงบัญชีส่วนบุคคลเป็นบัญชีธุรกิจ 
คุณให้การรับรองแก่เราว่าคุณก าลังใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นอกจากนี้ คุณยังยินยอมให้ PayPal 

รับรายงานข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล และ/หรือธุรกิจของคุณจากตัวแทนรายงานเครดิตในตอนเปิดบัญชี 

เมื่อคุณร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่างและเมื่อใดก็ตามท่ีเรามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีความเส่ียงเพิ่มขึ้นในบัญชีธุรกิจของคุณ 

ขอ้ตกลงส ำหรบัหนว่ยงำนดำ้นกำรคำ้ 

ถำ้กิจกรรมผ่ำนบญัชีธุรกิจของคุณถึงระดบัเกณฑ์มำตรฐำนบำงเกณฑ์ หรือเกี่ยวข้องกบัภำคส่วนหรือกิจกรรมทำงธุรกิจบำงอย่ำง 
คุณจ ำเป็นตอ้งยอมรับขอ้ตกลงส ำหรับหน่วยงำนดำ้นกำรคำ้ตำมเครือข่ำยบตัรเพ่ือช่วยให้คุณยอมรับกำรช ำระเงินผ่ำน Visa และ MasterCard 

ไดต่้อไป ในกรณีน้ีข้อตกลงส าหรับหน่วยงานด้านการค้าเหล่ำน้ีจะบงัคบัใชก้บักำรช ำระเงินใด ๆ ที่ PayPal ประมวลผลในนำมของคุณ 

และเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

กำรอนุญำตของบุคคลทีส่ำม 

คุณตอ้งเป็นเจำ้ของผลประโยชน์ของบญัชี PayPal ของคุณ และด ำเนินธุรกิจในนำมของตนเองเท่ำน้ัน 

คุณสำมำรถยินยอม ลบ และจดักำรกำรอนุญำตอย่ำงชดัแจง้ให้บุคคลที่สำมด ำเนินกำรบำงอย่ำงในนำมของคุณ ในบำงกรณี 

คุณสำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ม่ือเขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ – ในกรณีอื่นๆ คุณสำมำรถด ำเนินกำรไดก้บับุคคลภำยนอกโดยตรง 
คุณรับทรำบว่ำถำ้คุณอนุญำตให้บุคคลที่สำมด ำเนินกำรในนำมของเรำ เรำอำจเปิดเผยขอ้มูลบำงอย่ำงเกี่ยวกบับญัชี PayPal 

ของคุณกบับุคคลที่สำมน้ี 

คุณสำมำรถอนุญำตให้ผูใ้ห้บริกำรของบุคคลที่สำมทีไ่ดรั้บใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่บงัคบัใช้: 

• ให้บริกำรขอ้มูลบญัชีเพ่ือเขำ้ถึงขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีของคุณในนำมของคุณ 

• ยืนยนัว่ำมีจ ำนวนเงินที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำรท ำรำยกำรช ำระเงินโดยใชบ้ตัรสำมำรถใชง้ำนไดบ้นบญัชีของคุณหรือไม่ หรือ 

• ให้บริกำรเร่ิมตน้กำรช ำระเงินเพ่ือเร่ิมกำรช ำระเงินจำกบญัชีของคุณในนำมของคุณ 

กำรให้สิทธ์ิอนุญำตแก่บุคคลที่สำมในกำรเขำ้ใชบ้ญัชี PayPal ของคุณดว้ยวิธีใดๆ ไม่ไดท้  ำให้คุณพน้จำกควำมรับผิดใด ๆ 

ภำยใตข้อ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี คุณตอ้งรับผิดต่อกำรด ำเนินกำรที่คุณอนุญำตให้บุคคลที่สำมด ำเนินกำร คุณจะไม่ท ำให้เรำตอ้งรับผิดชอบ 

และคุณจะชดใชค้่ำเสียหำยแทนเรำ ซ่ึงเป็นควำมรับผิดใดๆ ที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำรหรือกำรไม่ด ำเนินกำรของบุคคลที่สำมดงักล่ำว 
ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบักำรอนุญำตที่คุณไดรั้บภำยใตสิ้ทธ์ิทำงกฎหมำยที่บงัคบัใช้ 

กำรปิดบัญช ีPayPal ของคณุ 
คุณสำมำรถปิดบญัชีของคุณ และยุติควำมสัมพนัธ์ของคุณกบัเรำไดทุ้กเม่ือโดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยหรือบทลงโทษ 

แต่คุณยงัคงตอ้งรับผิดต่อภำระผูกพนัทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบับญัชี PayPal ของคุณ แมปิ้ดบญัชี PayPal แลว้ก็ตำม เม่ือคุณปิดบญัชี PayPal 

เรำจะยกเลิกกำรท ำรำยกำรที่ก ำหนดเวลำไวห้รือที่ไม่สมบูรณ์ใดๆ คุณตอ้งถอนเงินหรือโอนยอดคงเหลือบญัชี PayPal ใดๆ จำกบญัชี PayPal 

ของคุณก่อนท ำกำรปิดบญัชี คุณไม่สำมำรถถอนเงินหรือโอนบตัร/กำร์ดของขวญัดิจิตอลที่มีกำรซ้ือผ่ำนPayPal Digital 

Giftsและเช่ือมโยงกบับญัชี PayPal ของคุณเป็นวิธีกำรช ำระเงิน อย่ำงไรก็ตำม แมไ้ม่มีบญัชี PayPal 

คุณยงัสำมำรถใชร้หัสที่คุณไดรั้บทำงอีเมล เม่ือคุณซ้ือบตัร/กำร์ดของขวญัเพ่ือซ้ือสินคำ้ 
ในบำงกรณี คุณไม่สำมำรถปิดบญัชี PayPal ของคุณได ้ซ่ึงรวมถึง: 

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


• เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรตรวจสอบ 

• ถำ้คุณมีกำรท ำรำยกำรที่รอด ำเนินกำรหรือขอ้พิพำทหรือขอ้เรียกร้องที่เปิดอยู่ 

• ถำ้บญัชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือติดลบ 

• ถำ้บญัชี PayPal ของคุณอยู่ภำยใตก้ำรพกัเงิน จ ำกดักำรใชง้ำน หรือส ำรอง 

เชือ่มโยงหรอืยกเลกิกำรเชือ่มโยงวธิกีำรช ำระเงนิ 
คุณสำมำรถเช่ือมโยงหรือยกเลิกกำรเช่ือมโยงบตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือบญัชีธนำคำรกบับญัชี PayPal ของคุณเป็นวิธีกำรช ำระเงิน 

โปรดรักษำขอ้มูลวิธีกำรช ำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบนั (เช่น หมำยเลขบตัรเครดิตและวนัที่หมดอำยุ) ถำ้ขอ้มูลน้ีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
เรำอำจอปัเดตขอ้มูลดงักล่ำวโดยใชข้อ้มูลและแหล่งที่มำของบุคคลที่สำมที่เรำสำมำรถใชไ้ด้ โดยไม่ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใดๆ ในส่วนของคุณ 

ถำ้คุณไม่ตอ้งกำรให้เรำอปัเดตขอ้มูลบตัรของคุณ คุณสำมำรถลบวิธีกำรช ำระเงินของคุณออกจำกบญัชี PayPal ของคุณได ้
ถำ้เรำอปัเดตวิธีกำรช ำระเงินของคุณ เรำจะไม่เปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำใดๆ ที่อยู่ในวิธีกำรช ำระเงินดังกล่ำว คุณสำมำรถเลือกยืนยนับตัรของคุณ 

เพ่ือให้เรำสำมำรถยืนยนัไดว้่ำบตัรน้ันถูกตอ้งและคุณเป็นเจำ้ของบตัร 

กำรพักเงนิในยอดคงเหลอืบัญช ีPayPal 
ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ใดๆ ที่คุณถือครอง เป็นส่ิงแทนกำรเรียกร้องสิทธ์ิที่ไม่มีหลกัประกนัต่อ PayPal PayPal 

รวมยอดคงเหลือของคุณกบัยอดคงเหลือของผูใ้ช้รำยอื่น และลงทุนเงินดงักล่ำวในกำรลงทุนสภำพคล่อง 
จะเก็บจ ำนวนเงินรวมเหล่ำน้ีแยกออกจำกเงินบริษทัของ PayPal และ PayPal จะไม่น ำเงินของคุณมำใชเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 

หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อื่นใดของบริษทั และจะไม่ยินยอมโดยสมคัรใจท ำให้เงินเหล่ำน้ีตกเป็นทรัพยสิ์นที่อำจแบ่งแก่เจำ้หน้ีในคดีลม้ละลำย 
คุณจะไม่ไดรั้บดอกเบี้ยหรือรำยไดอ้ื่นๆ จำกจ ำนวนเงินในยอดเงินคงเหลือของคุณ คุณตกลงให้ PayPal เป็นเจำ้ของดอกเบี้ยหรือรำยไดอ้ื่นๆ 

ในกำรลงทุนเหล่ำน้ี คุณตกลงที่จะโอนสิทธิในดอกเบี้ยใดๆ ที่ไดจ้ำกเงินของคุณให้แก่ PayPal 

กำรเพิม่หรือกำรถอนเงนิ 
กำรเตมิเงนิเขำ้ยอดคงเหลอืบญัช ี

คุณสำมำรถใชว้ิธีกำรช ำระเงินที่เช่ือมโยงกบับญัชี PayPal ของคุณเพ่ือท ำกำรท ำรำยกำรโดยใชบ้ญัชี PayPal ของคุณ 

คุณไม่จ ำเป็นตอ้งมียอดคงเหลือบญัชี PayPal เพ่ือซ้ือสินคำ้หรือส่งเงิน คุณสำมำรถเติมเงินเขำ้บญัชี PayPal 

จำกบญัชีธนำคำรที่เช่ือมโยงกบับญัชี PayPal โดยส่งค ำขอกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ไปยงับญัชี PayPal ของคุณ 

จ ำนวนเงินที่โอนจะถูกพกัไวเ้ป็นยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณ ไม่สำมำรถใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเติมเงินเขำ้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal 

ของคุณ 

กำรถอนเงนิเขำ้ยอดคงเหลอืบญัช ี

ถำ้คุณมียอดคงเหลือบญัชี PayPal ให้เขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal 

ของคุณเพ่ือดูว่ำมีตวัเลือกกำรถอนเงินใดบำ้งที่สำมำรถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมิภำคของคุณ: 

• กำรโอนเงินไปยงับญัชีธนำคำรที่เช่ือมโยงกบับญัชี PayPal หรือ 

• กำรโอนเงินไปยงับตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตที่มีอยู่ หรือ 



• กำรขอเช็คฉบบัจริงผ่ำนทำงไปรษณีย ์(ถำ้มี) 

คุณอำจสำมำรถถอนเงินผ่ำนผูใ้ห้บริกำรภำยนอกได้ ข้ึนอยู่กบัประเทศ/ภูมิภำคที่ "บญัชี" ของคุณไดรั้บกำรลงทะเบียนไว ้
ถำ้ตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเกี่ยวกบักำรแปลงสกุลเงิน โปรดดูขอ้ก ำหนดของผูใ้ห้บริกำรภำยนอกรำยดงักล่ำว 
เพ่ือปกป้องเรำและผูใ้ชข้องเรำจำกกำรสูญเสีย เรำอำจชะลอกำรถอนเงินในบำงสถำนกำรณ์ 
รวมถึงถำ้เรำจ ำเป็นตอ้งยืนยนัว่ำคุณไดอ้นุญำตให้มีกำรถอนเงิน หรือถำ้กำรช ำระเงินอื่น ๆ ไปยงับญัชี PayPal ของคุณถูกตีคืน (เช่น 

ผลจำกการปฏิเสธช าระเงิน กำรตีคืนกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรหรือข้อพิพาทโดยผู้ซ้ือ) ถำ้เรำจ ำกดักำรใชง้ำนบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรช ำระเงินจะถูกพกัไว ้หรือบญัชีของคุณหรือบญัชีที่เกี่ยวขอ้งมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินใด ๆ ในขณะที่กำรถอนเงินจำกบญัชี PayPal 

ของคุณอยู่ระหว่ำงรอด ำเนินกำร คุณจะตอ้งเร่ิมกำรถอนเงินใหม่ เม่ือกำรจ ำกดักำรใชง้ำนหรือกำรพกัเงินถูกยกเลิก 

หรือมีกำรหักเงินจำกยอดคงเหลือติดลบอย่ำงครบถว้นแลว้ 
เรำอำจจ ำกดักำรถอนเงินของคุณ และคุณสำมำรถดูวงเงินสูงสุดที่ถอนไดใ้ด ๆ โดยเขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเหล่ำน้ีให้เสร็จสมบูรณ์สำมำรถช่วยเรำยืนยนับญัชี PayPal ของคุณ ซ่ึงอำจช่วยให้เรำยกเลิกยอดกำรถอนเงินใด ๆ 

• กำรยืนยนับญัชีธนำคำรของคุณ และ 

• กำรเช่ือมโยงและยืนยนัขอ้มูลบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตของคุณ 

เรำอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินไปยงับญัชีธนำคำรของคุณ ถำ้บตัรเดบิตของคุณมีสิทธ์ิไดรั้บกำรถอนเงินจำกบญัชี PayPal 

คุณจะไดรั้บตวัเลือกให้ใชเ้ม่ือคุณโอนเงินออกจำกยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

โดยข้ึนอยู่กบัค่ำธรรมเนียมที่บงัคบัใชก้บักำรโอนเงินดงักล่ำวซ่ึงสำมำรถดูไดใ้นหน้ำค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ (ส าหรับบัญชีส่วนบุคคล) 
และหน้ำค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ 
(ส าหรับบัญชีธุรกิจ) จะมีกำรเปิดเผยค่ำธรรมเนียมที่บงัคบัใชใ้ห้คุณทรำบล่วงหน้ำในแต่ละคร้ังที่คุณเร่ิมตน้กำรถอนเงินดังกล่ำว 
โดยทัว่ไปเรำจะส่งเช็คจริงผ่ำนที่อยู่ไปรษณียท์ี่ไดรั้บกำรยืนยนัแลว้เท่ำน้ัน เวน้แต่ว่ำเรำไดต้รวจสอบยืนยนับญัชี Paypal ของคุณแลว้ 
เรำจะไม่ส่งเช็คไปที่ตูไ้ปรษณีย ์ถำ้คุณตอ้งกำรให้เรำส่งเช็คไปยงัที่อยู่อื่นซ่ึงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์เหล่ำน้ี 

คุณตอ้งติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกคำ้และแสดงเอกสำรที่เรำร้องขอเพ่ือยืนยนัควำมเก่ียวขอ้งระหว่ำงคุณกบัที่อยู่น้ัน ถำ้คุณไม่น ำเช็คไปข้ึนเงินภำยใน 180 

วนันับจำกวนัที่ออกเช็ค เรำจะส่งเงินไปยงัยอดคงเหลือของคุณ (โดยหักค่ำธรรมเนียม) 

กำรจัดกำรยอดคงเหลอืในหลำยสกลุเงนิ 
ถอืครองสกุลเงนิหลำยสกุลเงนิ 

ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณอำจถูกพกัไวใ้นสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ 

และคุณสำมำรถถือครองสกุลเงินเหล่ำน้ีไดม้ำกกว่ำหน่ึงสกุลเงินในเวลำเดียวกนั 

ถำ้คุณมียอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณ 

• เรำอำจอนุญำตให้คุณแปลงเงินเป็นยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่น ถำ้คุณแปลงสกุลเงินในบญัชีของคุณ 

จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรท ำรำยกำรของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 
เรำอำจจ ำกดัวงเงินส ำหรับจ ำนวนเงินที่คุณสำมำรถแปลง หรือจ ำนวนกำรแปลงที่คุณด ำเนินกำรได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเรำ 

• คุณสำมำรถถอนเงินไดใ้นสกุลเงินที่เปิดอยู่ของบญัชีหรือสกุลเงินอื่นดงักล่ำวที่ PayPal 

รองรับกำรถอนเงินในประเทศ/ภูมิภำคที่ลงทะเบียนของคุณ ถำ้ตอ้งกำรถอนเงินในบญัชีของคุณที่พกัไวใ้นสกุลเงินอื่น 

คุณจะตอ้งแปลงสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่เปิดอยู่ของบญัชี หรือจะมีกำรแปลงสกุลเงินให้คุณในขณะที่คุณถอนเงิน 

จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรท ำรำยกำรของ PayPal รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ 



ถำ้ตอ้งกำรรับเงินในสกุลเงินที่บญัชีของคุณไม่ไดมี้กำรก ำหนดค่ำเอำไวใ้ห้ยอมรับในขณะน้ี คุณอำจจ ำเป็นตอ้งสร้ำงยอดคงเหลือในบญัชี PayPal 

ของคุณในสกุลเงินน้ัน หรือแปลงเงินน้ันเป็นสกุลเงินอื่น  คุณสำมำรถรับสกุลเงินบำงสกุลไดโ้ดยกำรแปลงเงินเป็นสกุลเงินอื่นซ่ึง PayPal 

อนุญำตให้คุณถือครองได ้ถำ้มีกำรแปลงสกุลเงิน จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนกำรท ำรำยกำรของ PayPal 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 
คุณตอ้งรับผิดชอบต่อควำมเส่ียงทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรรักษำสกุลเงินหลำยสกุลในบญัชี PayPal ของคุณ 

คุณไม่สำมำรถจดักำรหรือแปลงสกุลเงินเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรซ้ือขำยเก็งก ำไร กำรคำ้ก ำไรจำกกำรแปลง ตวัเลือกกำรแปลง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ 
PayPal ก ำหนดน้ันมีไวเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในกำรรับหรือหำเงินจำกอตัรำกำรแปลงสกุลเงินเป็นหลกั PayPal อำจระงบั ยกเลิก 
หรือตีกลบักำรท ำรำยกำรใด ๆ ที่เรำตดัสินใจว่ำเป็นกำรละเมิดนโยบำยฉบบัน้ี 

วธิที ีเ่รำแปลงสกุลเงนิ 

ถำ้ PayPal แปลงสกุลเงิน จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรท ำรำยกำรที่เรำก ำหนดไวส้ ำหรับกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวขอ้ง 
อตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรท ำรำยกำรจะถูกปรับเปลี่ยนสม ่ำเสมอ 

รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เรำใชแ้ละถือเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนฐำนเพ่ือใชเ้ป็นอตัรำส ำหรับกำรแปลงสกุลเงินของคุณ 

อตัรำแลกเปลี่ยนฐำนจะเป็นไปตำมอตัรำแลกเปลี่ยนภำยในตลำดสกุลเงินของวนัท ำกำรแปลงสกุลเงินหรือก่อนวนัท ำกำรที่ก ำหนด 

หรือถำ้อตัรำแลกเปลี่ยนไดถู้กก ำหนดโดยกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนรัฐบำลที่เกี่ยวขอ้ง 
ส ำหรับกำรใชง้ำนบญัชี PayPal ของคุณบำงอย่ำง PayPal อำจก ำหนดว่ำกำรแปลงสกุลเงินมีควำมจ ำเป็น 

คุณสำมำรถดูค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงินไดใ้นหน้ำค่ำธรรมเนียมของเรำภำยใตส่้วนหัวค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 

ทำงเลอืกในกำรแปลงสกุลเงนิ 

เม่ือคุณช ำระเงินดว้ยบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต ซ่ึงตอ้งมีกำรแปลงสกุลเงินโดย PayPal 

คุณยินยอมและอนุญำตให้เรำแปลงสกุลเงินดงักล่ำวแทนผูอ้อกบตัรเครดิต/เดบิตของคุณ 

คุณอำจมีสิทธ์ิในกำรให้ผูอ้อกบตัรของคุณด ำเนินกำรแปลงสกุลเงิน ถำ้มีผลบงัคบัใชก้บัผูอ้อกบตัรและเครือข่ำยน้ัน ๆ 

กำรเลือกกำรตั้งค่ำสกุลเงินน้ีอำจแสดงให้คุณเห็นในรูปแบบต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรเลือกสกุลเงินที่ใชส้ ำหรับกำรท ำรำยกำร ไม่ว่ำ PayPal 

หรือผูอ้อกบตัรจะเป็นผูด้ ำเนินกำรแปลงสกุลเงิน หรือมีกำรใชอ้ตัรำกำรแปลงสกุลเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรอื่น ๆ 

ถำ้ผูอ้อกบตัรของคุณแปลงสกุลเงิน ผูอ้อกบตัรจะเป็นผูก้ ำหนดอตัรำกำรแปลงสกุลเงินและค่ำธรรมเนียมที่อำจเรียกเก็บ 

PayPal จะด ำเนินกำรแปลงสกุลเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรที่คุณใชย้อดคงเหลือบญัชี PayPal ที่มีอยู่ 
หรือบญัชีธนำคำรที่คุณเช่ือมโยงเป็นวิธีกำรช ำระเงิน 

ใบแจง้ยอดบัญช ี
ใบแจง้ยอดบญัช ี

คุณมีสิทธ์ิที่จะไดรั้บใบแจง้ยอดบญัชีที่แสดงควำมเคลื่อนไหวในบญัชี PayPal ของคุณ คุณสำมำรถดูใบแจง้ยอดบญัชี PayPal 

ของคุณไดโ้ดยเขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรช ำระเงนิและกำรซือ้ 

กำรสง่เงนิหรอืกำรรับเงนิจำกเพือ่นหรอืสมำชกิในครอบครัว 



ช ำระเงนิ 

ในบำงประเทศ/ภูมิภำค คณุสำมำรถส่งเงินให้เพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัวจำกบญัชี PayPal ของคุณ โดยใช้คุณสมบติักำรส่งเงินในบญัชี 
PayPal ของคุณ (บำงคร้ัง เรียกว่ำกำรช ำระเงินส่วนบุคคลหรือกำรช ำระเงินแบบ peer-to-peer/P2P) 

โปรดเย่ียมชมรายช่ือบริการท่ีสามารถใช้ได้ตามประเทศ/ภูมิภาคท่ีพักอาศัย เพ่ือดูว่ำบริกำรใดบำ้งที่สำมำรถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมิภำคที่คุณอำศยัอยู่ 
หรือเขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal 

คุณสำมำรถส่งเงินให้เพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัวโดยใชอ้ีเมลหรือหมำยเลขโทรศพัท์มือถือ แมว้่ำพวกเขำจะไม่มีบญัชี PayPal 

ในเวลำที่คุณส่งเงินในสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ และคุณสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระเงินที่คุณตอ้งกำรใชไ้ด ้

ถำ้บุคคลที่คุณก ำลงัส่งเงินให้ไม่มีบญัชี PayPal บุคคลน้ันสำมำรถรับเงินไดโ้ดยกำรเปิดบญัชี PayPal หำกบุคคลที่คุณส่งเงินให้ไม่รับเงิน 

เงินน้ันจะถูกส่งคืนให้คุณ กำรรับเงินจำกเพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัวมีกำรอธิบำยไวใ้นส่วนการรับเงิน 

เรำอำจจ ำกดัวงเงินส ำหรับจ ำนวนเงินที่คุณสำมำรถส่งได้ รวมถึงจ ำนวนเงินที่คุณช ำระซ้ือสินคำ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเรำ 
คุณสำมำรถดูวงเงินที่ส่งใดๆ ไดโ้ดยเขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ เรำอำจเพ่ิมวงเงินกำรส่งเงินของคุณ 

ถำ้คุณด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเดียวกนัเพ่ือยืนยนัขอ้มูลของคุณตำมที่จ ำเป็นส ำหรับกำรยกเลิกกำรก ำจดัวงเงินกำรถอนเงิน 

เม่ือคุณส่งเงินให้เพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัว หน่ึงในสำมส่ิงน้ีอำจเกิดข้ึน: พวกเขำอำจยอมรับ ปฏิเสธ หรือไม่สำมำรถรับเงินได ้
หำกพวกเขำปฏิเสธที่จะยอมรับเงินดังกล่ำว หรือไม่ไดรั้บเงินภำยใน 30 วนันับจำกวนัที่ส่งเงิน เงิน (รวมถึงค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณเรียกเก็บ) 

จะส่งกลบัไปยงั: 

• วิธีกำรช ำระเงินแบบเดิมที่คุณใชใ้นกำรท ำรำยกำร ถำ้คุณใชบ้ตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือ PayPal Credit เป็นวิธีกำรช ำระเงิน หรือ 

• ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ ถำ้คุณใชย้อดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณเป็นวิธีกำรช ำระเงิน 

หรือบญัชีธนำคำรเป็นวิธีกำรช ำระเงิน และเรำไม่สำมำรถคืนเงินจ ำนวนดงักล่ำวไปยงับญัชีธนำคำรของคุณ 

ไดร้บักำรช ำระเงนิ 

ถำ้เพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัวส่งเงินให้คุณ เงินดงักล่ำวจะปรำกฏในยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

ถำ้ตอ้งกำรรับเงินในสกุลเงินที่บญัชีของคุณไม่ไดมี้กำรก ำหนดค่ำเอำไวใ้ห้ยอมรับในขณะน้ี คุณอำจจ ำเป็นตอ้งสร้ำงยอดคงเหลือในสกุลเงินน้ัน 

หรือแปลงเงินน้ันเป็นสกุลเงินอื่น คุณสำมำรถรับสกุลเงินบำงสกุลไดโ้ดยกำรแปลงเงินเป็นสกุลเงินอื่นซ่ึง PayPal อนุญำตให้คุณถือครองได ้
ถำ้มีกำรแปลงสกุลเงิน จะมีกำรใชอั้ตราแลกเปล่ียนการท ารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 

คำ่ธรรมเนียมส ำหรับกำรสง่เงนิใหเ้พือ่นและครอบครัว 
คุณสำมำรถดูค่ำธรรมเนียมที่มีผลบงัคบัใชก้บักำรส่งเงินไดใ้นตารางการส่งเงินของเรำ 
และจะเปิดเผยให้คุณทรำบล่วงหน้ำทุกคร้ังที่คุณเร่ิมท ำรำยกำรส่งเงินให้เพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัว ถำ้คุณแปลงสกุลเงินในยอดคงเหลือบญัชี 

PayPal ของคุณจำกสกุลเงินหน่ึงเป็นอีกสกุลเงินหน่ึงก่อนท ำรำยกำร จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรท ำรำยกำรของ PayPal 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ) 
ถำ้คุณส่งเงินให้เพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัวจำกเวบ็ไซต์ (ที่ไม่ใช่ Paypal) ของบุคคลที่สำม 

หรือโดยใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม จำกน้ันบุคคลที่สำมจะพิจำรณำว่ำผูส่้งเงินหรือผูรั้บเงินจะเป็นผูจ่้ำยค่ำธรรมเนียม 

บุคคลที่สำมจะเปิดเผยให้คุณทรำบก่อนกำรส่งเงินจะเร่ิมต้น 

กำรซือ้สนิคำ้จำก หรอืกำรคนืสนิคำ้ใหผู้ข้ำยทีย่อมรับ PayPal 
วธิกีำรซือ้สนิคำ้ 

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


คุณสำมำรถซ้ือสินคำ้จำกผูข้ำยที่ยอมรับ PayPal ในสกุลเงินใด ๆ ที่ผูข้ำยยอมรับ และที่ PayPal รองรับ โดยใชเ้งินในยอดคงเหลือบญัชี 
PayPal ของคุณ หรือใชวิ้ธีการช าระเงินใด ๆ ที่เช่ือมโยงกบับญัชี PayPal ของคุณ รวมถึงตวัอย่ำง เช่น 

• กำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ในเวบ็ไซต์ของร้ำนคำ้ปลีกออนไลน์ และกำรเลือก PayPal เป็นวิธีกำรช ำระเงินของคุณที่จุดจ่ำยเงิน 

• กำรช ำระเงินให้แก่ผูข้ำยส ำหรับสินคำ้หรือบริกำร 

• กำรใชบ้ญัชี PayPal ของคุณเพ่ือซ้ือสินคำ้ในร้ำนคำ้จริงของผูข้ำย 

ถำ้ผูข้ำยที่คุณก ำลงัซ้ือน้ันขำยสินคำ้หรือบริกำร และผูข้ำยน้ันยงัไม่มีบญัชี PayPal ผูข้ำยสำมำรถขอรับกำรช ำระเงินจำกคุณไดโ้ดยเปิดบญัชี 

PayPal ถำ้ผูข้ำยไม่เปิดบญัชี PayPal ภำยใน 30 วนั กำรซ้ือสินคำ้ของคุณจะไดรั้บกำรคืนเงิน 

เพ่ือจดักำรควำมเส่ียง PayPal อำจจ ำกดัวิธีกำรช ำระเงินที่ใชไ้ดส้ ำหรับกำรท ำรำยกำรเม่ือคุณซ้ือสินคำ้ นอกจำกน้ี 

วิธีกำรช ำระเงินอำจถูกจ ำกดัส ำหรับผูข้ำยบำงรำย หรือถำ้คุณช ำระเงินดว้ย PayPal ผ่ำนเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลที่สำม เช่น 

• American Express อำจไม่สำมำรถใชเ้ป็นวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับผูค้ำ้บำงรำย เช่น สำยกำรบินและผูค้ำ้ดำ้นกำรท่องเที่ยวบำงรำย 

• บตัรเครดิตบำงใบอำจไม่สำมำรถใชเ้ป็นวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับผูค้ำ้บำงรำย เช่น ในอุตสำหกรรมกำรพนัน และ 

• ไม่สำมำรถใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั หรือเติมเงินให้ยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณได ้

เม่ือคุณอนุญำตกำรช ำระเงินให้กบัผูข้ำยที่ยอมรับ PayPal ผูข้ำยบำงรำยอำจใช้เวลำถึง 30 วนัจึงจะสำมำรถท ำรำยกำรให้เสร็จสมบูรณ์ได ้

ในกรณีเหล่ำน้ี กำรช ำระเงินของคุณอำจปรำกฏเป็นค ำส่ังซ้ือที่รอด ำเนินกำรในบญัชี PayPal ของคุณ ในกรณีน้ัน 

กำรอนุญำตกำรช ำระเงินของคุณจะยงัคงมีผลจนกว่ำผูข้ำยจะท ำรำยกำรเสร็จสมบูรณ์ (แต่ไม่เกิน 30 วนั) 

ถำ้คุณใชบ้ตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตเป็นวิธีกำรช ำระเงิน 

ผูอ้อกบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตของคุณอำจแสดงกำรอนุญำตที่รอด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำหน่ึง 
จนกว่ำจะยกเลิกกำรระงบัหรือไดรั้บกำรท ำรำยกำรที่สมบูรณ์ 
ถำ้กำรช ำระเงินของคุณจ ำเป็นตอ้งให้เรำท ำกำรแปลงสกุลเงิน 

จะมีกำรก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรท ำรำยกำรและปรับใชต้ำมที่อธิบำยไวใ้นส่วนของวิธีท่ีเราแปลงสกุลเงิน และจะไดรั้บกำรพิจำรณำในเวล
ำที่ประมวลผลกำรช ำระเงิน 

คำ่ธรรมเนยีม 

เม่ือคุณซ้ือสินคำ้จำกผูข้ำยที่ยอมรับ PayPal คุณไม่ตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมให้กับ PayPal ถำ้ Paypal 

ด ำเนินกำรแปลงสกุลเงินส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ของคุณ จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนกำรท ำรำยกำรของ PayPal 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ) 
ผูอ้อกบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตของคุณอำจยงัเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแยกต่ำงหำกจำกคุณส ำหรับกำรท ำรำยกำร 

กำรตรวจสอบกำรช ำระเงนิ 

เม่ือ PayPal ระบุกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมเส่ียงสูง เรำจะตรวจสอบกำรท ำรำยกำรอย่ำงใกลชิ้ดก่อนอนุญำตให้ด ำเนินกำรต่อ เม่ือเกิดกรณีเช่นน้ี 

PayPal พกักำรท ำรำยกำร และแจง้ให้ผูข้ำยทรำบถึงควำมล่ำชำ้ในกำรจดัส่งสินคำ้ ในฐำนะผูซ้ื้อ อำจท ำให้ไดรั้บสินคำ้ที่ซ้ือลำ่ชำ้ 



ถำ้เรำจดักำรกำรท ำรำยกำรเรียบร้อย เรำจะแจง้ให้ผูข้ำยด ำเนินกำรจัดส่งสินคำ้ ถำ้เรำไม่ไดจ้ดักำรกำรท ำรำยกำร 
เรำจะยกเลิกกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวและคืนเงินให้กบัคุณ เวน้แต่ว่ำเรำจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงอื่นตำมกฎหมำย 

กำรช ำระเงนิอตัโนมตั ิ

คุณสำมำรถตกลงกบัผูข้ำยที่ยอมรับ PayPal ในกำรใช ้PayPal เป็นวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ในอนำคตกบัผูข้ำยดงักล่ำว 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจดัท ำข้ึนระหว่ำงคุณกบัผูข้ำย และอนุญำตให้ผูข้ำยใชเ้งินจำกบญัชี PayPal ของคุณดว้ยกำรอนุมติัจำกคุณในลกัษณะคร้ังเดียว 
เป็นประจ ำ หรือเป็นคร้ังครำว ตวัอย่ำงของกำรช ำระเงินอตัโนมัติที่คุณสำมำรถจดักำรไดก้บัผูข้ำยหรือกบั PayPal รวมถึงวิธีกำรช ำระเงินที่ 
PayPal เรียกว่ำ "ขอ้ตกลงในกำรเรียกเก็บเงิน" "กำรบอกรับเป็นสมำชิก" "กำรช ำระเงินเป็นงวด" "กำรท ำรำยกำรอำ้งอิง" "กำรหักหรือ 
PAD แบบอนุมติัล่วงหน้ำ" "กำรโอนแบบอนุมติัล่วงหน้ำ" หรือ "กำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้ำ" 

คุณสำมำรถยกเลิกกำรช ำระเงินอตัโนมติัไดไ้ม่เกิน 3วันท าการก่อนวนัที่กำรช ำระเงินที่ก ำหนดไวค้ร้ังถดัไปจำกกำรตั้งค่ำบญัชีของคุณ 

หรือติดต่อเรำผ่ำนศูนย์ช่วยเหลือของ PayPal เม่ือยกเลิกกำรช ำระเงินอตัโนมัติ 

กำรช ำระเงินอตัโนมติัในอนำคตทั้งหมดภำยใตข้อ้ตกลงของคุณกบัผูข้ำยดงักล่ำวจะส้ินสุดลง ถำ้คุณยกเลิกกำรช ำระเงินอตัโนมติั 

คุณอำจยงัตอ้งช ำระเงินค่ำซ้ือสินคำ้ให้แก่ผูข้ำย หรือมีภำระผูกพนัเพ่ิมเติมแก่ผูข้ำยส ำหรับสินคำ้หรือบริกำรใดๆ ที่คุณไดรั้บ 

แต่ไม่ไดช้ ำระเงินและคุณอำจจ ำเป็นตอ้งช ำระเงินให้ผูข้ำยผ่ำนวิธีอื่น 

ถำ้คุณให้กำรอนุญำตล่วงหน้ำต่อผูข้ำยหรือ PayPal ซ่ึงอนุญำตให้ผูข้ำยใช้หรือรับกำรช ำระเงินจำกบญัชี PayPal 

ของคุณในรูปแบบกำรช ำระเงินเป็นงวดเป็นประจ ำ (เช่น ทุกเดือนหรือตำมรอบกำรเรียกเก็บเงินประจ ำ) 
และถำ้กำรช ำระเงินดงักล่ำวมีส่วนแตกต่ำงกนัในจ ำนวนเงิน คุณมีสิทธ์ิไดรั้บแจง้ล่วงหน้ำเกี่ยวกบัจ ำนวนเงินและวนัที่โอนจำกผูข้ำยอย่ำงน้อย 10 

วนั ก่อนท ำกำรโอนเงิน ถำ้ผูข้ำยให้ทำงเลือกดงักล่ำว 
คุณจะเลือกรับกำรแจง้ล่วงหน้ำน้ีไดก็้ต่อเม่ือจ ำนวนเงินของกำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้ำน้ันอยู่นอกช่วงที่ก ำหนดไวร้ะหว่ำงคุณกบัผูข้ำย 
ถำ้คุณอนุญำตให้กำรช ำระเงินอตัโนมัติและ PayPal ด ำเนินกำรแปลงสกุลเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรช ำระเงินอตัโนมติั PayPal 

จะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรท ำรำยกำร (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของ PayPal) 

โดยมีผลในเวลำที่มีกำรประมวลผลกำรท ำรำยกำรช ำระเงินอตัโนมติั 

กำรคนืเงนิ 

เม่ือคุณซ้ือสินคำ้จำกผูข้ำยออนไลน์โดยใช ้PayPal และทำ้ยที่สุดกำรท ำรำยกำรน้ันไดรั้บกำรคืนเงิน โดยปกติแลว้ 
กำรช ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำวจะถูกส่งคืนไปยงัวิธีกำรช ำระเงินเดิมที่คุณใชเ้พ่ือท ำรำยกำรน้ัน ถำ้คุณใชบ้ตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือยอดคงเหลือบญัชี 
PayPal ถำ้ใชบ้ญัชีธนำคำรเป็นวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรน้ัน เรำจะคืนเงินกำรช ำระเงินไปยงับญัชีธนำคำร 
หรือไปยงัยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณในกรณีที่เรำไม่สำมำรถคืนเงินไปยงับญัชีธนำคำรของคุณได้ 
ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ที่คุณด ำเนินกำรในต ำแหน่งร้ำนคำ้ของผูข้ำยที่คุณช ำระโดยใชบ้ญัชี PayPal ของคุณ 

แลว้ทำ้ยที่สุดกำรท ำรำยกำรน้ันไดรั้บกำรคืนเงิน เงินจะไดรั้บคืนไปยงัยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

ถำ้ PayPal ด ำเนินกำรแปลงสกุลเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรของคุณ และมีกำรคืนเงิน: 

• ถำ้อยู่ภำยใน 1 วนันับจำกวนัที่ช ำระเงินเดิม เรำจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนของกำรท ำรำยกำร (รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงินของเรำ) ที่ใช ้
ณ เวลำที่ช ำระเงินเดิม 

• ถำ้เกินกว่ำ 1 วนันับจำกวนัที่ช ำระเงินเดิม เรำจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนของกำรท ำรำยกำรของ Paypal 

(รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงินของเรำ) ในวนัที่มีกำรคืนเงิน อตัรำแลกเปลี่ยนอำจมีผลทนัทีโดยไม่บอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

https://www.paypal.com/th/smarthelp/home?locale.x=th_TH
https://www.paypal.com/th/smarthelp/home?locale.x=th_TH


ซ่ึงหมำยควำมว่ำคุณอำจไม่ไดรั้บเงินเต็มจ ำนวนจำกกำรช ำระเงินเดิมของคุณ 

เน่ืองจำกค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้และควำมผนัผวนของอตัรำกำรแปลงสกุลเงิน 

กำรช ำระเงินจะคืนเงินเป็นสกุลเงินที่คุณช ำระ หรือถำ้เรำไม่สำมำรถคืนเงินไดใ้นสกุลเงินที่คุณช ำระในสกุลเงินถือครองหลกัของคุณ 

วธิกีำรช ำระเงนิทีใ่ชส้ ำหรับกำรท ำรำยกำรของฉัน 
กำรเลอืกวธิกีำรช ำระเงนิทีต่อ้งกำร 

ในบำงประเทศ คณุสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระเงินใดๆ ในบญัชี PayPal ของคุณเป็นวิธีกำรช ำระเงินที่ตอ้งกำร 
คุณสำมำรถเลือกวิธีช ำระเงินที่ตอ้งกำรในกำรตั้งค่ำบญัชีของคุณ อำจมีบำงคร้ังที่วิธีกำรช ำระเงินที่ตอ้งกำรของคุณไม่สำมำรถใชไ้ด ้เช่น 

ถำ้คุณเลือกบตัรเครดิตที่หมดอำยุแลว้ 
คุณสำมำรถตั้งค่ำวิธีกำรช ำระเงินที่ตอ้งกำรแยกต่ำงหำกส ำหรับกำรท ำรำยกำรออนไลน์ กำรท ำรำยกำรในร้ำนคำ้ และกำรช ำระเงินอตัโนมัติกบัผูข้ำย 
ถำ้คุณเลือกวิธีกำรช ำระเงินที่ตอ้งกำร วิธีกำรช ำระเงินดงักล่ำวจะแสดงเป็นวิธีกำรช ำระเงินหลกั 

ควำมพร้อมให้บริกำรของวิธีกำรช ำระเงินบำงวิธีอำจถูกจ ำกดัตำมผูข้ำยเฉพำะหรือเวบ็ไซต์ของบุคคลที่สำมที่คุณก ำลงัใชเ้พ่ือท ำรำยกำรให้เสร็จสมบูร
ณ์ 
ถำ้คุณไม่ไดเ้ลือกวิธีกำรช ำระเงินที่ตอ้งกำร หรือวิธีกำรช ำระเงินที่ตอ้งกำรของคุณไม่สำมำรถใชไ้ด ้เรำจะแสดงวิธีกำรช ำระเงินที่ใชไ้ด ้
รวมถึงวิธีกำรช ำระเงินที่คุณใชบ้่อยที่สุดหรือที่คุณใชล้่ำสุดในขณะที่ท  ำรำยกำร นอกจำกน้ี คุณยงัสำมำรถคลิกที่ลิงก์ "จดักำร" 

เพ่ือดูวิธีกำรช ำระเงินที่ใชไ้ดท้ั้งหมด หรือเพ่ิมวิธีกำรช ำระเงินใหม่ และเลือกวิธีกำรช ำระเงินระหว่ำงกำรท ำรำยกำร 

วธิกีำรช ำระเงนิส ำรอง 

บำงคร้ัง 
กำรท ำรำยกำรออนไลน์แบบคร้ังเดียวอำจก ำหนดให้ใชว้ิธีกำรช ำระเงินส ำรองในกรณีที่วิธีกำรช ำระเงินที่คุณเลือกหรือที่ตอ้งกำรไม่สำมำรถใชไ้ด ้
ในกรณีเหล่ำน้ัน เรำอำจแสดงวิธีกำรช ำระเงินส ำรองให้คุณในหน้ำตรวจสอบกำรท ำรำยกำรของคุณ ก่อนที่คุณจะท ำรำยกำรให้เสร็จสมบูรณ์ 
โปรดทรำบว่ำกรณีน้ีใชไ้ดเ้ฉพำะกบักำรท ำรำยกำรออนไลน์แบบคร้ังเดียวเท่ำน้ัน และใชไ้ม่ไดก้บักำรช ำระเงินอตัโนมติั ถำ้ PayPal 

ก ำหนดว่ำกำรแปลงสกุลเงินมีควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรที่จ ำเป็นตอ้งใชว้ิธีกำรช ำระเงินส ำรอง คุณอำจไม่สำมำรถเลือกไดว้่ำ PayPal 

หรือผูอ้อกบตัรของคุณจะเป็นผูด้ ำเนินกำรแปลงสกุลเงินในวิธีกำรช ำระเงินส ำรองของคุณ 

ช ำระเงนิใหเ้พือ่นและครอบครวั 

เม่ือคุณส่งเงินให้เพ่ือนและครอบครัวโดยใชย้อดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ (ถำ้มี) หรือบญัชีธนำคำรของคุณ 

เรำจะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมทั้งหมด ดังน้ันเรำจะแสดงตวัเลือกกำรช ำระเงินเหล่ำน้ีก่อนเสมอ 
แมคุ้ณมีวิธีกำรช ำระเงินที่ตอ้งกำรที่ก ำหนดไวส้ ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของคุณ จ ำไวว้่ำคณุมีโอกำสเลือกวิธีกำรช ำระเงินใดๆ ในบญัชี 
PayPal ของคุณเสมอ โดยคลิกที่ลิงก์ "เปลี่ยนแปลง" ในหน้ำส่งเงิน ถำ้คุณเลือกวิธีกำรช ำระเงินที่มีค่ำธรรมเนียม 

เรำจะแสดงค่ำธรรมเนียมทุกคร้ังก่อนคุณส่งเงิน 

กำรช ำระเงนิอตัโนมตั ิ



ผูข้ำยบำงรำยอนุญำตให้คุณจดัเก็บ PayPal เป็นวิธีช ำระเงิน เม่ือซ้ือสินคำ้บนเวบ็ไซต์ของพวกเขำ ดงัน้ันคุณจึงสำมำรถช ำระเงินไดเ้ร็วข้ึน 

ซ่ึงมกัเป็นกำรก ำหนดสร้ำงขอ้ตกลงกบัผูข้ำยที่อนุญำตให้พวกเขำขอให้เรำเรียกเก็บเงินจำกบญัชี PayPal ของคุณทุกคร้ังที่คุณซ้ือสินคำ้ 
คุณสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ในอนำคตกบัผูข้ำยเฉพำะรำยไดใ้นเวลำที่สร้ำงขอ้ตกลง 
หรือในกำรตั้งค่ำบญัชีของคุณในลิงก์แทรก เช่น 

คุณสำมำรถก ำหนดให้บริกำรบอกรับสมำชิกภำพยนตร์รำยเดือนของคุณเรียกเก็บเงินจำกบตัรเครดิตทุกคร้ังส ำหรับค่ำใชจ่้ำยรำยเดือน 

ถำ้วิธีกำรช ำระเงินที่คุณเลือกไม่สำมำรถใชไ้ด ้(เช่น บตัรเครดิตหมดอำยุ) ขอ้ตกลงเฉพำะกบัผูข้ำยไม่เอื้อให้สำมำรถในกำรระบุวิธีกำรช ำระเงิน 

หรือถำ้คุณยงัไม่ไดร้ะบุวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรในอนำคตกบัผูข้ำย วิธีกำรช ำระเงินที่ใชจ้ะอยู่ในวิธีกำรช ำระเงินต่อไปน้ี ถำ้มี: 1. 

ยอดคงเหลือ 2. บญัชีธนำคำร (กำรโอนเงินทนัที) 3. บตัรเดบิตร่วมกบั PayPal 4. บตัรเครดิตที่มีแบรนด์ร่วมกบั PayPal 5. บตัรเดบิต 
6. บตัรเครดิต และ 7. เช็คแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
คุณสำมำรถยกเลิกขอ้ตกลงใดๆ ในกำรตั้งค่ำบญัชีของคุณ 

กำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร 

เม่ือคุณใชบ้ญัชีธนำคำรของคุณเป็นวิธีกำรช ำระเงิน คุณก ำลงัอนุญำตให้ PayPal เร่ิมตน้กำรโอนเงินจำกบญัชีธนำคำรของคุณไปยงัผูรั้บ 

ส ำหรับกำรท ำรำยกำรเหล่ำน้ี PayPal จะท ำกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์จำกบญัชีธนำคำรของคุณตำมจ ำนวนที่คุณระบุ คุณอนุญำตให้ 

PayPal ลองโอนเงินน้ีอีกคร้ัง ถำ้ธนำคำรของคุณปฏิเสธกำรโอนเงินคร้ังแรกไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดก็ตำม 

eCheque 

eCheque เป็นวิธีกำรช ำระเงินที่คุณใชบ้ญัชีธนำคำรของคุณเป็นวิธีกำรช ำระเงินของคุณ 

และกำรช ำระเงินจะไม่ไดรั้บจำกผูรั้บจนกว่ำกำรท ำรำยกำรจะประมวลผลเสร็จส้ินจำกธนำคำร โดยปกติแลว้ กระบวนกำรน้ีจะใชเ้วลำ 3-

5 วันท าการ แต่ระยะเวลำจะเพ่ิมข้ึนถำ้กำรช ำระเงินถูกส่งจำกบญัชีธนำคำรที่อยู่นอกประเทศ/ภูมิภำคของคุณ 

ถำ้คุณระบุวิธีกำรช ำระเงินหลกัไวเ้ป็น eCheck เรำจะใช ้eCheck ในกำรช ำระเงิน PayPal ของคุณ แมว้่ำคุณจะมียอดเงินคงเหลือก็ตำม 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ือ้ของ PayPal 
นโยบำยคุม้ครองผูซ้ือ้ของ PayPal 

เม่ือคุณซ้ือสินคำ้จำกผูข้ำยที่ยอมรับ PayPal คุณอำจมีสิทธ์ิไดรั้บเงินคืนภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ให้สิทธ์ิคุณในกำรไดรั้บเงินคืนจำกรำคำซ้ือสินคำ้เต็มจ ำนวนบวกค่ำจดัส่งเดิมที่คุณช ำระ ถำ้มี PayPal 

ใชดุ้ลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรตัดสินว่ำขอ้เรียกร้องของคุณมีสิทธิในโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อหรือไม่ กำรตดัสินใจเดิมของ PayPal 

ถือเป็นที่ส้ินสุด แต่คุณอำจสำมำรถย่ืนอุทธรณ์ค ำตดัสินต่อ PayPal 

ถำ้คุณมีขอ้มูลใหม่หรือที่น่ำสนใจซ่ึงไม่สำมำรถใชไ้ดใ้นขณะที่มีกำรพิจำรณำเดิมหรือคุณเช่ือว่ำมีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึนในกระบวนกำรตดัสินใจ 
ข้อส าคัญ: คุณอำจจ ำเป็นตอ้งคืนสินคำ้ให้กบัผูข้ำยหรือบุคคลอื่นที่เรำระบุเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกำรจดักำรขอ้เรียกร้องของคุณ 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ไม่ไดใ้ห้สิทธ์ิคุณในกำรไดรั้บเงินคืนจำกค่ำจดัส่งสินคำ้คืนที่คุณอำจเกิดข้ึน 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal อำจบงัคบัใช ้เม่ือคุณประสบปัญหำเฉพำะเหล่ำน้ีกบักำรท ำรำยกำร: 

• คุณไม่ไดรั้บสินคำ้จำกผูข้ำย (เรียกว่ำขอ้เรียกร้อง "กรณีไม่ไดรั้บสินคำ้") หรือ 

• คุณไดรั้บสินคำ้ แต่สินคำ้ไม่ใช่สินคำ้ที่คุณส่ังซ้ือ (เรียกว่ำขอ้เรียกร้อง "กรณีสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจน") 



ถำ้คณุเช่ือว่ำกำรท ำรำยกำรที่ด ำเนินกำรผ่ำนบญัชี PayPal ของคุณไม่ไดรั้บอนญุำตจำกคุณ 

ขอ้เรียกร้องประเภทน้ีแตกต่ำงจำกโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อ 
และมีกำรอธิบำยไวใ้นส่วนความรับผิดต่อการท ารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอ่ืนๆ 

ขอ้เรยีกรอ้งกรณีไม่ไดร้บัสนิคำ้ 

ขอ้เรียกร้องของคุณจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินคืนภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ส ำหรับขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคำ้ ถำ้: 

• คุณไปรับสินคำ้ดว้ยตนเอง หรือนัดหมำยให้มีกำรรับสินคำ้ในนำมของคุณ รวมถึงถำ้คุณใช ้PayPal ในต ำแหน่งที่ตั้งของร้ำนคำ้ของผูข้ำย 
หรือ 

• ผูข้ำยไดแ้สดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว 

ถำ้ผูข้ำยแสดงหลกัฐำนที่ระบุไดว้่ำมีกำรจดัส่งสินคำ้ไปยงัที่อยู่ของคุณจริง PayPal อำจตดัสินให้ผูข้ำยเป็นฝ่ำยชนะขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคำ้ 
แมคุ้ณอำ้งว่ำคุณไม่ไดรั้บสินคำ้น้ัน ๆ ก็ตำม 

ขอ้เรยีกรอ้งกรณีสนิคำ้แตกตำ่งจำกทีร่ะบุไวอ้ยำ่งชดัเจน 

สินคำ้อำจพิจำรณำว่ำเป็นสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจน ถำ้: 

• สินคำ้มีควำมแตกต่ำงจำกค ำอธิบำยสินคำ้ของผูข้ำยในแง่ของวสัดุ 

• คุณไดรั้บสินคำ้ที่แตกต่ำงจำกที่ซ้ือโดยส้ินเชิง 

• บรรยำยสภำพของสินคำ้บิดเบือนจำกควำมเป็นจริง เช่น สินคำ้ที่มีกำรอธิบำยว่ำ "ใหม่" แต่สินคำ้ถูกใชไ้ปแลว้ 

• สินคำ้มีกำรโฆษณำว่ำเป็นของแท ้แต่ไม่ใช่ของแท ้(เช่น เป็นของปลอมแปลง) 

• สินคำ้ขำดช้ินส่วนหรือฟีเจอร์ที่ส ำคญั และขอ้เท็จจริงเหล่ำน้ันที่ไม่ไดมี้กำรเปิดเผยในค ำอธิบำยของสินคำ้เม่ือคุณซ้ือสินคำ้ 

• คุณซ้ือสินคำ้จ ำนวนหน่ึง แต่ไม่ไดรั้บสินคำ้ทั้งหมด 

• สินคำ้ไดรั้บควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงระหว่ำงกำรจดัส่ง 

• สินคำ้ไม่สำมำรถใชง้ำนไดใ้นสภำพทีไ่ดรั้บ และไม่ไดมี้กำรเปิดเผยให้คุณทรำบ 

สินคำ้ไม่สำมำรถพิจำรณำว่ำเป็นสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจน ถำ้: 

• สินคำ้มีควำมคลำ้ยคลึงกบัค ำอธิบำยสินคำ้ของผูข้ำยในแง่ของวสัดุ 

• ผูข้ำยไดแ้จง้ควำมช ำรุดบกพร่องของสินคำ้ไวใ้นค ำอธิบำยของสินคำ้อย่ำงถูกตอ้ง 

• มีกำรช้ีแจงรำยละเอียดของสินคำ้ไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง แต่คุณไม่ตอ้งกำรสินคำ้น้ันหลงัจำกที่ไดรั้บแลว้ 

• มีกำรช้ีแจงรำยละเอียดของสินคำ้ไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง แต่ไม่ตรงกบัที่คุณคำดหวงัไว ้



• สินคำ้มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและมีกำรอธิบำยว่ำเป็น "ของใชแ้ลว้" 

สนิคำ้และกำรท ำรำยกำรทีไ่มไ่ดร้บัควำมคุม้ครองภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ือ้ของ 
PayPal 

กำรช ำระเงินส ำหรับรำยกำรต่อไปน้ีไม่ตรงตำมเกณฑ์ส ำหรับกำรจ่ำยเงินคืนภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal: 

• อสังหำริมทรัพย ์รวมถึงทรัพยสิ์นที่อยู่อำศยั 

• ผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินหรือกำรลงทุนไม่ว่ำประเภทใด 

• ธุรกิจ (เม่ือคุณซ้ือหรือลงทุนในธุรกิจทั้งหมดหรือบำงส่วน) 

• ยำนพำหนะ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะรถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ รถบำ้น เคร่ืองบิน และเรือ 

• ขอ้เรียกร้องกรณีสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจนส ำหรับสินคำ้ส่ังท ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือสินคำ้ที่รับดว้ยตนเอง 

• กำรบริจำค รวมถึงกำรช ำระเงินบนแพลตฟอร์มกำรระดมทุน 

• สินคำ้ตอ้งห้ำมตำมนโยบายการใช้บริการของ PayPal 

• ส ำหรับขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคำ้ สินคำ้ที่คุณเก็บไวส่้วนตวัหรือจดัให้มีกำรเก็บในนำมของคุณ รวมถึงสินคำ้ที่ซ้ือในที่ตั้งร้ำนคำ้ของผูข้ำย 

• เคร่ืองจกัรอุตสำหกรรมที่ใชใ้นกำรผลิต 

• สินคำ้ที่ซ้ือจำก หรือจ ำนวนเงินที่ช ำระให้แก่หน่วยงำนของรัฐ 

• สินคำ้ที่มีมูลค่ำสะสม เช่น บตัรของขวญัและบตัรเติมเงิน 

• กิจกรรมกำรพนัน กำรเล่นเกม และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และรำงวลั 

• กำรช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั 

• กำรช ำระเงินที่ส่งโดยใช ้PayPal ไปยงัให้บริกำรช ำระเงินแบบเรียกเก็บเงิน 

• กำรช ำระเงินที่ด ำเนินกำรโดยใชก้ำรจ่ำยเงินปันผลและบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคนของ PayPal 

หรือกำรท ำรำยกำรช ำระเงินของผูใ้ชท้ี่มำเยือน (เช่น ไม่ไดส่้งโดยใชบ้ญัชี PayPal ของคุณ) 

• กำรท ำรำยกำรส่งเงินที่ผูส่้งเงินเป็นผูช้ ำระค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร PayPal 

• สินคำ้ที่ซ้ือเพ่ือน ำไปขำยต่อ รวมถึงกำรท ำรำยกำรสินคำ้เด่ียวหรือกำรท ำรำยกำรที่มีสินคำ้หลำยรำยกำร 

สทิธิก์ำรท ำรำยกำรส ำหรบัโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ือ้ของ PayPal 

เพ่ือให้ไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal คุณตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดต่อไปน้ี 

• มีบญัชี PayPal อยู่ในสถำนะที่ดี 

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


• ช ำระเงินซ้ือสินคำ้ที่มีสิทธ์ิจำกบญัชี PayPal ของคุณ 

• พยำยำมติดต่อผูข้ำยเพ่ือแกไ้ขปัญหำโดยตรงก่อนที่จะย่ืนขอ้เรียกร้องภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal 

ผ่ำนทำงศูนยร้์องเรียนกรณีซ้ือขำย 

• ตอบกลบัค ำขอเอกสำรและขอ้มูลอื่นๆ ของ PayPal ภำยในระยะเวลำที่ร้องขอ 

• เปิดขอ้พิพำทในศูนยแ์กไ้ขปัญหำภำยใน 180 วนั นับจำกวนัที่คุณส่งกำรช ำระเงิน และปฏิบติัตำมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้พิพำทออนไลน์ของเรำ 

• ไม่ไดรั้บเงินคืนหรือตกลงให้มีกำรแกไ้ขปัญหำดว้ยทำงเลือกอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้ของคุณจำกแหล่งอื่น 

กระบวนกำรแกไ้ขขอ้พพิำทออนไลนข์องเรำ 

ถำ้คุณไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรกบัผูข้ำยไดโ้ดยตรง 
คุณตอ้งปฏิบติัตำมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้พิพำทออนไลน์ของเรำผ่ำนศูนย์ร้องเรียนกรณีซ้ือขายเพ่ือติดตำมขอ้เรียกร้องภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อข
องเรำ นอกจำกน้ี คุณยงัสำมำรถย่ืนขอ้เรียกร้อง (ขั้นตอนที่ 2 ดำ้นล่ำง) ไดโ้ดยโทรหำเรำและพูดคุยกบัเจำ้หน้ำที่ 
ขั้นตอนที่คุณตอ้งปฏิบติัตำมมีกำรอธิบำยไวด้ำ้นล่ำง และถำ้คุณไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนเหล่ำน้ี ขอ้เรียกร้องของคุณอำจถูกปฏิเสธ: 
ขั้นตอนท่ี 1: เปิดข้อพิพาทภำยใน 180 วนันับจำกวนัที่คุณท ำกำรช ำระเงิน 

ซ่ึงอำจช่วยให้คุณสำมำรถเร่ิมกำรสนทนำโดยตรงกบัผูข้ำยที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหำกำรท ำรำยกำรของคุณที่อำจช่วยแกไ้ขขอ้พิพำทได ้

ถำ้คุณไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้พิพำทกบัผูข้ำยไดโ้ดยตรง โปรดด ำเนินกำรขั้นตอนที่ 2 เรำจะพักเงินทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรในบญัชี 
PayPal ของผูข้ำยจนกว่ำขอ้พิพำทจะไดรั้บกำรแกไ้ขหรือปิดลง 
ขั้นตอนท่ี 2: ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องส ำหรับกำรจ่ำยเงินคืนภำยใน 20 วนัหลงัจำกที่เปิดขอ้พิพำท 

ถำ้คุณและผูข้ำยไม่สำมำรถเจรจำตกลงกนัได ้หรือเรำจะปิดขอ้พิพำทโดยอัตโนมัติ 

คุณสำมำรถยกระดบัขอ้พิพำทเป็นขอ้เรียกร้องส ำหรับกำรจ่ำยเงินคืนผ่ำนศูนย์ร้องเรียนกรณีซ้ือขาย นอกจำกน้ี ผูข้ำยหรือ PayPal 

อำจยกระดบัขอ้พิพำทเป็นขอ้เรียกร้องไดใ้นขณะน้ี ถำ้คุณก ำลงัท ำรำยกำรขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคำ้ PayPal อำจขอให้คุณรออย่ำงน้อย 7 

วนันับจำกวนัที่ท  ำรำยกำรเพ่ือยกระดบัขอ้พิพำท 

ขั้นตอนท่ี 3: ตอบกลับค าขอเอกสารหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ของ PayPal หลังจำกที่คุณ ผูข้ำย หรือ PayPal 

ยกระดบัขอ้พิพำทของคุณเป็นขอ้เรียกร้องเพ่ือขอรับกำรจ่ำยเงินคืน PayPal อำจขอให้คุณส่งใบเสร็จรับเงิน กำรประเมินโดยบุคคลที่สำม 

หลกัฐำนกำรแจง้ควำมกบัต ำรวจ หรือเอกสำรอื่นๆ ที่ PayPal ระบุ คุณจะตอ้งตอบกลบัค ำขอเหล่ำน้ีภำยในเวลำที่ก ำหนดที่ติดต่อกบัคุณ 

ขั้นตอนท่ี 4: ปฏิบัติตามค าขอจัดส่งสินค้าของ PayPal 

ภายในเวลาท่ีก าหนด ถำ้คุณย่ืนขอ้เรียกร้องกรณีสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชัดเจน  PayPal อำจขอให้คุณจดัส่งสินคำ้คืนผูข้ำย ให้กบั 

PayPal หรือบุคคลที่สำม (ซ่ึง PayPal จะเป็นผูร้ะบุไว)้ และหลกัฐำนที่แสดงว่ำผูรั้บไดรั้บสินคำ้แลว้ โดยคุณเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ้่ำย 

หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผูร้บัไดร้บัสนิคำ้แลว้ หมำยถงึ: 

ส ำหรับกำรท ำรำยกำรที่มีมูลค่ำรวมไม่ถึง 750 ดอลลำร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ำเกณฑ์มำตรฐำนในสกุลเงินต่ำงประเทศในตำรำงดำ้นล่ำง) 
กำรยืนยนัที่สำมำรถเรียกดูไดอ้อนไลน์พร้อมระบุที่อยู่น ำส่งที่แสดงช่ือเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ วนัที่น ำส่ง และตวัตนของบริษทัส่งสินคำ้ที่คุณใช ้

ส ำหรับกำรท ำรำยกำรที่มีมูลค่ำรวมอยู่ที่ 750 ดอลลำร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ำเกณฑ์มำตรฐำนในสกุลเงินต่ำงประเทศในตำรำงดำ้นล่ำง) 
หรือมำกกว่ำ คุณตอ้งแสดงหลกัฐำนที่มีกำรลงนำมก ำกบั (ยกเวน้ในกรณีที่ผูซ้ื้อมีบญัชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อนัดอร์รำ, 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์, อิสรำเอล หรือยูเครน ซ่ึงข้อก ำหนดดงักล่ำวไม่มีผลบงัคบัใช)้ 

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


ถำ้กำรท ำรำยกำรอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นตำรำง จะตอ้งมีกำรยืนยนัดว้ยลำยเซ็นเม่ือกำรช ำระเงินเกินกว่ำมูลค่ำที่เทียบเท่ำกบั 750 

ดอลลำร์สหรัฐ ตำมอตัรำแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบงัคบัใช ้ณ เวลำที่ท  ำรำยกำร 
เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน 

สกุลเงิน มูลค่ำกำรท ำรำยกำร สกุลเงิน มูลค่ำกำรท ำรำยกำร 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: 850 AUD ดอลลำร์นิวซีแลนด์: 950 NZD 

รีลบรำซิล: 1,750 BRL โครนนอร์เวย:์ 4,600 NOK 

ดอลลำร์แคนำดำ: 850 CAD เปโซฟิลิปปินส์: 34,000 PHP 

โครูนำเช็ก: 15,000 CZK ซวอตีโปแลนด์: 2,300 PLN 

โครนเดนมำร์ก: 4,100 DKK รูเบิลรัสเซีย: 48,000 RUB 

ยูโร: 550 EUR ดอลลำร์สิงคโปร์: 950 SGD 

ดอลลำร์ฮ่องกง: 6,000 HKD โครนำสวีเดน: 4,950 SEK 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 170,000 HUF ฟรังก์สวิส: 700 CHF 

เชเกิลอิสรำเอล: 2,700 ILS ดอลลำร์ไตห้วนั: 23,000 TWD 

เยนญี่ปุ่ น: 77,000 JPY บำทไทย: 24,500 THB 

ริงกิตมำเลเซีย: 3,100 MYR ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: 450 GBP 

เปโซเม็กซิโก: 10,000 MXN ดอลลำร์สหรัฐ: 750 USD 

ขั้นตอนท่ี 5: PayPal จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย(รวมถึงกำรปิดขอ้พิพำทหรือขอ้เรียกร้องใดๆ 

โดยอตัโนมติั) ตำมกำรคุ้มครองและขอ้ก ำหนดคุณสมบติัตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ขอ้มูลเพ่ิมเติมใดๆ 

ที่ให้ไวร้ะหว่ำงกระบวนกำรแกไ้ขขอ้พิพำทออนไลน์ หรือขอ้มูลอื่นๆ ที่ PayPal ถือว่ำเกี่ยวขอ้งและเหมำะสมในบำงโอกำส 



โปรดทรำบว่ำเม่ือคุณซ้ือสินค้าดิจิตอลแบบ Micropaymentจะมีกฎพิเศษที่มีผลบงัคบัใช ้

และน่ันรวมถึงเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไวล้่วงหน้ำซ่ึงเรำอำจตีคืนกำรท ำรำยกำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใดๆ เพ่ิมเติม 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเรำ เรำอำจจ ำกดัจ ำนวนกำรตีคืนอตัโนมติัที่คุณไดรั้บประโยชน์ แต่แมว้่ำจะเป็นกรณี 

คุณก็ยงัสำมำรถปฏิบติัตำมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้พิพำทมำตรฐำนของ PayPal ตำมที่อธิบำยไวข้ำ้งตน้ 

ในกรณีที่ PayPal ตดัสินในขั้นสุดทำ้ยให้ผูซ้ื้อหรือผูข้ำยเป็นฝ่ำยชนะ แต่ละฝ่ำยตอ้งปฏิบติัตำมค ำตดัสินดงักล่ำว 
ถำ้ PayPal พบว่ำผูซ้ื้อเป็นฝ่ำยชนะ PayPal จะจ่ำยเงินคืนให้ผูซ้ื้อเท่ำกบัค่ำซ้ือสินคำ้เต็มจ ำนวน บวกค่ำจดัส่งเดิม 

ถำ้ผูข้ำยเป็นฝ่ำยแพใ้นขอ้เรียกร้อง ผูข้ำยจะไม่ไดรั้บคืนเงินค่ำธรรมเนียม PayPal ที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรน้ัน 

ถำ้ผูข้ำยเป็นฝ่ำยแพใ้นขอ้เรียกร้องกรณีสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจนเน่ืองจำกสินคำ้ที่ขำยเป็นของปลอม 

ผูข้ำยจะคืนเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผูซ้ื้อและคุณจะไม่ไดรั้บสินคำ้คืน 

ขอ้พพิำทกบัเรำหรอืผูอ้อกบตัรของคุณ 

ถำ้คุณใชบ้ตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตเป็นวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรผ่ำนบญัชี PayPal ของคุณ และคุณไม่พอใจกบักำรท ำรำยกำร 
คุณอำจมีสิทธ์ิย่ืนขอ้พิพำทเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 

สิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรช ำระเงินผ่ำนบตัรที่บงัคบัใชอ้ำจกวำ้งเกินกว่ำสิทธ์ิเหล่ำน้ันที่คุณใชไ้ดภ้ำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal เช่น 

ถำ้คุณย่ืนขอ้พิพำทเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรกบัผูอ้อกบตัรของคุณ คุณอำจสำมำรถกูค้ืนเงินที่คุณช ำระให้แก่สินคำ้ที่ไม่น่ำพอใจได้ 
แมลู้กคำ้ไม่ไดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตข้อ้เรียกร้องเกี่ยวกบัสินคำ้ไม่ตรงตำมที่บรรยำยกบัเรำ 
คุณตอ้งเลือกว่ำจะย่ืนขอ้พิพำทกบั PayPal ภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อ หรือย่ืนขอ้พิพำทกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 

คุณไม่สำมำรถด ำเนินกำรทั้งสองในเวลำเดียวกนัหรือขอคืนเงินสองคร้ังได ้ถำ้คุณย่ืนขอ้พิพำท/ขอ้เรียกร้องกบัเรำ 
และคุณยงัย่ืนขอ้พิพำทส ำหรับกำรท ำรำยกำรเดียวกนักบัผูอ้อกบตัรของคุณ เรำจะปิดขอ้พิพำท/ขอ้เรียกร้องของคุณกบัเรำ 
กำรด ำเนินกำรน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรขอ้พิพำทกบัผูอ้อกบตัรของคุณ นอกจำกน้ี ถำ้คุณย่ืนขอ้พิพำทกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 

คุณจะไม่สำมำรถย่ืนขอ้พิพำท/ขอ้เรียกร้องกบัเรำในภำยหลงัได้ 
ถำ้คุณเลือกที่จะคดัคำ้นกำรท ำรำยกำรกบั PayPal และเรำตดัสินใจที่จะไม่ยอมรับคุณ 

คุณสำมำรถแสวงหำเพ่ือย่ืนขอ้พิพำทกบัผูอ้อกบตัรของคุณไดใ้นภำยหลงั ถำ้ PayPal 

ไม่ตดัสินใจขั้นสุดทำ้ยเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องของคุณจนกว่ำจะถึงก ำหนดเวลำของผูอ้อกบตัรในกำรย่ืนขอ้พิพำท 

และเน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของเรำที่คุณไดรั้บเงินคืนน้อยกว่ำยอดเต็มจ ำนวนที่คุณควรมีสิทธิไดรั้บจำกผูอ้อกบตัร เรำจะคืนเงินให้คุณในส่วนที่เหลือ 
(ซ่ึงหักลบดว้ยจ ำนวนเงินใด ๆ ที่คุณไดรั้บแลว้จำกผูข้ำยหรือผูอ้อกบตัรของคุณ) ก่อนจะติดต่อกบัผูอ้อกบตัรเครดิตของคุณ หรือย่ืนขอ้พิพำทกบั 

PayPal คุณควรติดต่อผูข้ำยเพ่ือพยำยำมแกไ้ขปัญหำของคุณก่อน โดยให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งคืนสินคำ้ของผูข้ำย 
กำรขำยและกำรรับช ำระเงนิ 

กำรรับช ำระเงนิจำกผูซ้ือ้ส ำหรับสนิคำ้และบรกิำร 
กำรรบัช ำระเงนิสว่นตวั 

ควำมสำมำรถในกำรรับช ำระเงินจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภำค 
คุณสำมำรถตรวจสอบไดว้่ำคุณมีควำมสำมำรถในกำรรับช ำระเงินไดห้รือไม่ดว้ยกำรเขำ้สู่บญัชี PayPal ของคุณ 

ถำ้คุณใชบ้ญัชี PayPal ของคุณเพ่ือรับกำรช ำระเงินส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำร หรือรับเงินบริจำค คุณตอ้ง: 

• ช ำระค่ำธรรมเนียมที่บงัคบัใชใ้ด ๆ ส ำหรับกำรรับเงิน 



• ไม่ขอให้ผูซ้ื้อช ำระเงินโดยกำรช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัให้แก่คุณ ถำ้คุณด ำเนินกำรดังกล่ำว PayPal 

อำจลบควำมสำมำรถในกำรรับกำรช ำระเงินจำกเพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัวออกจำกบญัชี PayPal ของคุณ 

ในกำรเช่ือมโยงระบบเขำ้กบักำรช ำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซ่ึงมีลกัษณะกำรใชง้ำนที่อนุญำตให้ผูช้ ำระเงินสำมำรถช ำระเงินให้บญัชี Paypal 

ของคุณไดโ้ดยไม่ตอ้งมีบญัชี PayPal คุณยอมรับขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมทั้งหมดของกำรใชง้ำนดงักล่ำว ซ่ึงคุณสำมำรถดูไดจ้ำกหน้ำเวบ็ของ 
PayPal หน้ำใดก็ได ้หรือในเวบ็ไซต์ Braintree (รวมทั้งหน้ำเวบ็ส ำหรับนักพฒันำระบบหน้ำใดก็ได ้
หรือที่หน้ำข้อตกลงทางกฎหมายของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมดงักล่ำวรวมถึงเงื่อนไขวิธีช าระเงินทางเลือกของ PayPal 

ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

คุณตกลงที่จะไม่บงัคบัเก็บเงินเพ่ิมเติมหรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดในกำรรับช ำระเงินดว้ย PayPal 

คุณอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้หรือบริกำร 
ตรำบใดที่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรน้ันไม่ไดด้ ำเนินกำรเป็นค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมและไม่สูงกว่ำค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่คุณเรียกเก็บจำกกำรท ำรำยกำรที่ไ
ม่ใช ้PayPal 

กำรน ำเสนอของ PayPal 

คุณจะตอ้งปฏิบติัตำมวิธีกำรช ำระเงินของ PayPal หรือเคร่ืองหมำยของ PayPal 

อย่ำงน้อยที่ตรำไวก้บัวิธีกำรช ำระเงินอื่นๆที่คุณไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้ที่มีกำรเช่ือมโยงระบบตรำสินคำ้ของ PayPal 

รวมถึงเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ซ่ึงรวมถึง กำรวำงต ำแหน่งโลโก ้ต ำแหน่งภำยในจุดขำยใดก็ตำม 

และกำรปฏิบติัในเร่ืองขั้นตอนกำรช ำระเงิน ขอ้ก ำหนด เงื่อนไข ขอ้จ ำกดั หรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

แต่ละกรณีตอ้งเท่ำเทียมหรือเหมือนกนัมำกเป็นอย่ำงน้อย เม่ือเทียบกบัเคร่ืองหมำยและวิธีกำรช ำระเงินอื่นๆ ณ จุดขำยของคุณ 

นอกจำกน้ีคุณตอ้งไม่แสดงวิธีกำรช ำระเงินหรือท ำเคร่ืองหมำยตน้ทำง (หรือที่จุดก่อนหน้ำน้ีในประสบกำรณ์กำรช ำระเงิน) จำก 
กำรน ำเสนอบริกำรหรือเคร่ืองหมำยของ PayPal 

ในกำรน ำเสนอแก่ลูกคำ้ของคุณหรือในช่องทำงส่ือสำรสำธำรณะ คุณตอ้งไม่แสดงคุณลกัษณะดำ้นวิธีกำรช ำระเงินของ PayPal ผิดพลำด 
หรือแสดงตวัเลือกกำรช ำระเงินอื่นๆ โดดเด่นกว่ำ PayPal ภำยในจุดขำยของคุณทั้งหมด 
คุณยอมรับว่ำจะไม่ห้ำมหรือขดัขวำงลูกคำ้ของคุณจำกกำรใช ้PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกคำ้ใชว้ิธีกำรช ำระเงินอื่น 

ถำ้คุณก ำหนดให้ลูกคำ้สำมำรถช ำระเงินให้กบัคุณไดด้ว้ย PayPal เม่ือไหร่ก็ตำมที่คุณน ำเสนอหรือแสดงวิธีกำรช ำระเงินที่คุณรับ 

(ไม่ว่ำจะอยู่ภำยในจุดขำยหน้ำร้ำนหรือในเคร่ืองมือกำรตลำด กำรโฆษณำ และช่องทำงกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้อื่นๆ ก็ตำม) 

คุณยอมรับว่ำจะแสดงเคร่ืองหมำยกำรช ำระเงินของ PayPal ให้สำมำรถสังเกตเห็นไดช้ดัเจนเท่ำกบัวิธีกำรช ำระเงินอื่นๆ เป็นอย่ำงน้อย 
และโดยเหมำะสมเทียบเท่ำกบัวิธีกำรช ำระเงินอื่นๆ เป็นอย่ำงน้อย 

กำรรำยงำนขอ้มูลภำษ ี

ค่ำธรรมเนียมของเรำบำงส่วนอำจข้ึนอยู่กบัภำษี กำรเรียกเก็บ อำกร หรือกำรประเมินของรัฐบำลที่คลำ้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก ่เช่น ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีขำย 
ภำษีเงินได ้ภำษีโภคภณัฑ์ หรือภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ที่ไดรั้บกำรประเมินโดยเขตอ ำนำจศำลใดๆ (เรียกรวมกนัว่ำ "ภำษี") 

และเวน้แต่ว่ำค่ำธรรมเนียมของเรำที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัแจง้จะไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีที่เกี่ยวขอ้ง 
คุณตอ้งรับผิดชอบในกำรตรวจสอบว่ำอตัรำภำษีประเภทใด (ถำ้มี) ที่มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือท ำกำรช ำระเงินหรือรับช ำระเงิน 

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


และคุณตอ้งรับผิดชอบในกำรประเมิน จดัเก็บ รำยงำน และส่งภำษีให้ถูกตอ้งไปยงัหน่วยงำนดำ้นภำษีแต่เพียงผูเ้ดียว PayPal 

ไม่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบว่ำตอ้งมีกำรเก็บภำษีใดๆ จำกกำรท ำรำยกำรของคุณหรือไม่ ตลอดจนกำรค ำนวณ จดัเก็บ รำยงำน 

หรือส่งภำษีที่เป็นผลมำจำกกำรท ำรำยกำร 

นโยบำยกำรคนืเงนิและนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของคุณ 

คุณตอ้งประกำศกำรคืนเงินและนโยบำยกำรคืนสินคำ้ รวมถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

กำรตรวจสอบกำรช ำระเงนิ 

PayPal ตรวจสอบกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมเส่ียงสูง ถำ้ PayPal 

ระบุตำมดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียวว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมเส่ียงสูง 
เรำจะพกักำรช ำระเงินและแจง้ให้คุณทรำบเพ่ือให้คุณเลื่อนกำรจดัส่งสินคำ้ PayPal จะด ำเนินกำรตรวจสอบ 

และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนหรือยกเลิกกำรช ำระเงิน ถำ้กำรช ำระเงินเสร็จสมบูรณ์ PayPal จะแจง้ให้คุณทรำบเพ่ือให้คุณจดัส่งสินคำ้ มิฉะน้ัน 

PayPal จะยกเลิกกำรช ำระเงิน และเงินจะถูกส่งกลบัไปยงัผูซ้ื้อ เวน้แต่ว่ำเรำจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรอื่นๆ อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
กำรช ำระเงินทั้งหมดที่ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรช ำระเงินน้ีเสร็จสมบูรณ์จะมีสิทธ์ิไดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตก้ำรคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal 

ถำ้ผูข้ำยมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดคุม้ครองผูข้ำย PayPal เรำจะแจง้ให้คุณทรำบทำงอีเมล และ/หรือผ่ำนบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรช ำระเงนิในรำ้นคำ้ 

ถำ้คุณยอมรับกำรช ำระเงินดว้ย PayPal ที่ร้ำนคำ้จริง คุณตอ้งส่ือสำรเร่ืองยอดรวมของกำรท ำรำยกำรกบัลูกคำ้ก่อนช ำระเงิน 

คุณสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกบญัชีของลูกคำ้เฉพำะกำรท ำรำยกำรที่ไดรั้บอนุญำตเท่ำน้ัน นอกจำกน้ี คุณยงัตอ้งแสดงใบเสร็จรับเงินจริงถำ้ลูกคำ้ขอ 

คุณยอมรับว่ำกำรท ำรำยกำรใด ๆ ที่คุณด ำเนินกำรจะมีค ำอธิบำยของสินคำ้และบริกำรที่ก ำลงัท ำกำรซ้ือถูกตอ้งและเป็นจริง 

ผูข้ำยของตลำด 

ถำ้คุณเป็นผูข้ำยในตลำดหรือผ่ำนแอปพลิเคชนัของบุคคลที่สำมที่ PayPal เสนอ คุณตอ้งปฏิบติัตำมกฎใดๆ 

ที่มีผลบงัคบัใชก้บัโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของตลำดหรือของแอปพลิเคชนัของบุคคลที่สำมส ำหรับกำรขำยสินคำ้ที่คุณด ำเนินกำรผ่ำนฟอรัมน้ันๆ 

กำรคุม้ครองดงักล่ำวใดๆ อำจขอให้คุณด ำเนินกำรบำงอย่ำง และอำจส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้เรียกร้อง 

บตัรทีไ่มม่กีำรท ำรำยกำร 

เม่ือใดก็ตำมที่ผูซ้ื้อใชบ้ตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตเป็นวิธีกำรช ำระเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรโดยใชบ้ญัชีของตนเพ่ือซ้ือสินคำ้จำกคุณในฐำนะผูข้ำย 
กำรท ำรำยกำรจะไดรั้บกำรประมวลผลเป็นกำรท ำรำยกำรแบบ "ไม่แสดงบตัร" แมผู้ซ้ื้อจะอยู่ที่ร้ำนคำ้ของคุณก็ตำม 



กำรยอมรบักำรช ำระเงนิแบบอนุมตัลิว่งหนำ้ 

ในฐำนะผูข้ำย คุณสำมำรถยอมรับกำรช ำระเงินจำกบญัชีของผูซ้ื้อผ่ำนกำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้ำในลกัษณะคร้ังเดียว เป็นประจ ำ 
หรือเป็นคร้ังครำว กำรท ำรำยกำรประเภทน้ีบำงคร้ังเรียกว่ำ "ขอ้ตกลงในกำรเรียกเก็บเงิน" "กำรบอกรับเป็นสมำชิก" "กำรช ำระเงินเป็นงวด" 

"กำรท ำรำยกำรอำ้งอิง" "กำรหักหรือ PAD แบบอนุมติัล่วงหน้ำ" หรือ "กำรโอนแบบอนุมติัล่วงหน้ำ" "กำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้ำ" 

หรือ "กำรช ำระเงินแบบอตัโนมติั" 

ถำ้คุณไดรั้บกำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้ำจำกผูซ้ื้อ: 

คุณตอ้ง: คุณตอ้งไม่: 

ไดรั้บกำรอนุญำตล่วงหน้ำแต่ละคร้ังจำกผูซ้ื้อส ำหรับจ ำนวนเงิน ควำมถี่ 
และระยะเวลำของกำรช ำระเงินดงักล่ำวใดๆ 

เร่ิมตน้กำรช ำระเงินในอนำคตใหม่อีกคร้ังโดยไม่ไดรั้บกำรอนุญำต
ที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูซ้ื้อ 
ถำ้ผูซ้ื้อหยุดหรือยกเลิกกำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้ำ 

ให้กระบวนกำรยกเลิกออนไลน์ที่เขำ้ถึงไดอ้ย่ำงง่ำยดำย 
ถำ้ผูซ้ื้อสมคัรกำรช ำระเงินออนไลน์แบบอนุมติัล่วงหน้ำ 

ให้ผูซ้ื้อสำมำรถหยุดกำรช ำระเงินดงักล่ำวใดๆ ไดสู้งสุด 
3 วันท าการก่อนวนัที่ก ำหนดไวส้ ำหรับกำรช ำระเงิน 

แจง้ให้ผูซ้ื้อทรำบถึงจ ำนวนเงินและวนัที่ของกำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วง
หน้ำแต่ละคร้ังล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 วนั 

ถำ้กำรช ำระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้ำแตกต่ำงจำกจ ำนวนเงินที่อนุมติัล่วงห
น้ำ หรือ (ที่ตวัเลือกของผูซ้ื้อ) กำรช ำระเงินใดๆ 

ที่มีจ ำนวนเงินนอกเหนือจำกช่วงที่ก ำหนดไวล้่วงหน้ำ 

ประเทศทีม่บีรกิำรโอนเงนิอตัโนมตั  ิ

ถำ้คุณเป็นผูมี้ถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีบริกำรโอนเงินอตัโนมติั คุณจะมีควำมสำมำรถในกำรรับช ำระเงินได ้

แต่คุณจะตอ้งถอนเงินที่ไดรั้บเต็มจ ำนวนผ่ำนวิธีกำรถอนเงินที่มีอยู่ ถำ้คุณไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว 
จะมีกำรถอนเงินโดยอตัโนมติัเป็นประจ ำออกจำกบญัชี PayPal ของคุณตำมวิธีกำรถอนเงินที่คุณก ำหนดไว ้
ถำ้ตอ้งกำรทรำบขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรโอนเงินอตัโนมัติ โปรดคลิกที่น่ี 

คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรส ำหรับกำรช ำระเงนิออนไลน์และในรำ้นคำ้ 
คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำรำยกำรมำตรฐำน 

ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร PayPal ของคุณข้ึนอยู่กบัประเทศ/ภูมิภำคของผูซ้ื้อ ค่ำธรรมเนียมที่คุณช ำระเม่ือขำยสินคำ้หรือบริกำร 
และผูซ้ื้อช ำระเงินโดยใชบ้ญัชี PayPal ของตน (หรือใชก้ระเป๋ำสตำงค์อื่นที่ไดรั้บอนุญำต) 

สำมำรถดูไดใ้นตำรำงค่าธรรมเนียมการบริการส าหรับผู้ค้า โปรดทรำบว่ำ: โปรดทรำบ: 



• เรำอำจปรับค่ำธรรมเนียมที่มีผลบงัคบัใชก้บักำรท ำรำยกำรในอนำคตที่คุณประมวลผลโดยใช้ PayPal 

เรำจะแจง้ให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วนัก่อนที่จะมีกำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมใดๆ หรือกำรแนะน ำค่ำธรรมเนียมประเภทใหม่ 

• หำกคุณท ำกำรคืนเงินกำรท ำรำยกำร (บำงส่วนหรือทั้งหมด) ไปยงัผูซ้ื้อหรือคืนเงินบริจำคให้ผูบ้ริจำค 
จะไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรคืนเงินแต่จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมที่คุณไดรั้บช ำระในตอนแรก 

• หำกคุณยอมรับกำรช ำระเงินโดยใชผ้ลิตภณัฑ์ PayPal (อย่ำง PayPal Payments Pro) 

ค่ำธรรมเนียมที่บงัคบัใชก้บัผลิตภณัฑ์เหล่ำน้ันจะมีผลกบักำรท ำรำยกำรของคุณ 

อตัรำพเิศษเพือ่ผูค้ำ้ 

ถำ้ตอ้งกำรที่จะไดรั้บอตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้ คุณตอ้งย่ืนใบสมคัรแบบใชค้ร้ังเดียว มียอดขำยรำยเดือนตรงตำมเกณฑ์ และมีบญัชีอยู่ในสถำนะที่ดี 
ถำ้ตอ้งกำรดูเกณฑ์อตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้ โปรดคลิก ท่ีนี่ 

คำ่ธรรมเนยีม Micropayment 

คุณอำจมีสิทธ์ิไดรั้บกำรคิดรำคำแบบ Micropayment ส ำหรับกำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนบญัชี PayPal ของคุณ 

ถำ้กำรท ำรำยกำรของคุณมกัจะมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำ 10 ดอลลำร์สหรัฐ เพ่ือให้มีสิทธ์ิดงักล่ำว คุณตอ้งมีบญัชี PayPal ที่อยู่ในสถำนะที่ดี (เช่น 

ไม่มีกำรจ ำกดักำรใชง้ำนหรือยอดคงเหลือบญัชี PayPal ติดลบ) คุณตอ้งไม่ประมวลผลกำรช ำระเงินโดยใช ้ PayPal Payments 

Pro และคุณตอ้งส่งใบสมคัรและให้เรำท ำกำรอนุมติั 

ถำ้บญัชี PayPal ของคุณไดรั้บกำรอนุมติัให้ยอมรับ Micropayments แลว้ค่ำธรรมเนียมที่ดูไดใ้น ตารางค่าธรรมเนียม 

Micropayment จะมีผลกบักำรท ำรำยกำรทั้งหมดส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำรที่ประมวลผลผ่ำนบญัชี PayPal 

แทน ค่ำธรรมเนียมบริกำรส ำหรับผูค้ำ้ ถำ้คุณมีบญัชี PayPal หลำยบญัชี คุณตอ้งก ำหนดเส้นทำงกำรท ำรำยกำร Micropayment 

ของคุณผ่ำนบญัชีที่เหมำะสม เม่ือประมวลผลกำรท ำรำยกำรแลว้ PayPal จะไม่ก ำหนดเส้นทำงกำรท ำรำยกำรผ่ำนบญัชีต่ำงๆ ใหม่ 

ในกำรสมคัร Micropayment ส ำหรับสินคำ้ดิจิตอลน้ัน คุณตกลงว่ำกำรท ำรำยกำรส ำหรับสินคำ้ดิจิตอล 

คุณจะไดรั้บเงินในจ ำนวนที่ไม่เกินจ ำนวนตำมที่ระบใุนตารางดำ้นล่ำง และในกรณีที่ผูซ้ื้อเปิดขอ้พิพำท PayPal สำมำรถยกเลิกกำรท ำรำยกำร 
และหักเงินออกจำกบญัชีของคุณได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งให้ผูซ้ื้อยกระดบัขอ้พิพำทเป็นขอ้เรียกร้อง 

คำ่ธรรมเนยีมกำรจำ่ยเงนิปันผลและบรกิำรช ำระเงนิใหผู้ร้บัหลำยคนของ PayPal 

บริกำรจ่ำยเงินปันผลและบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคนของ PayPal ช่วยให้คุณช ำระเงินหลำยยอดในคร้ังเดียวเพ่ือส่งค่ำคอมมิชชนั รีเบต 
และกำรช ำระเงินทัว่ไป ถำ้ตอ้งกำรใชบ้ริกำรเหล่ำน้ี คุณตอ้งมี: 

• บญัชีธุรกิจ PayPal อยู่ในสถำนะบญัชีที่ดีและไม่มีกำรจ ำกดัวงเงินสูงสุดที่ถอนได ้และ 

• สมคัรและรับสิทธ์ิของเรำในกำรใชบ้ริกำรเหล่ำน้ี 

เรำอำจลบควำมสำมำรถของคุณในกำรใชำ้รจ่ำยเงินปันผลและบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคนไดทุ้กเม่ือ 

ถำ้มีควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรเหล่ำน้ันสูงกว่ำระดบัที่ยอมรับได ้

https://www.paypal.com/businesswallet/fees/paypal-fees


จ ำนวนเงินที่คุณจะช ำระให้แก่เรำส ำหรับบริกำรเหล่ำน้ีแตกต่ำงกนัไปตำมที่ระบุว่ำคุณใชบ้ริกำรจ่ำยเงินปันผลหรือบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคน 

วิธีกำรช ำระเงิน และสกุลเงินของกำรช ำระเงิน 

คุณสำมำรถดูค่ำธรรมเนียมเหล่ำน้ีไดใ้นตารางค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปันผลและบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal 

กำรฝำกเงนิใหม่ กำรตคีนืกำรช ำระเงนิ และกำรปฏเิสธช ำระเงนิ 
ขอ้มูลท ัว่ไป 

ถำ้คุณไดรั้บกำรช ำระเงินส ำหรับกำรขำยสินคำ้หรือบริกำรที่มีกำรคืนเงินหรือเป็นโมฆะในเวลำต่อมำไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลใดก็ตำม 

คุณตอ้งรับผิดชอบในกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนที่ช ำระให้แก่คุณ บวกกบัค่ำธรรมเนียมใดๆ 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธช าระเงินที่มีผลบงัคบัใชใ้ด ๆตำมที่อธิบำยไวด้ำ้นล่ำง) 
เม่ือใดก็ตำมที่มีกำรคืนเงินกำรท ำรำยกำรหรือกำรท ำรำยกำรถูกตีกลบั PayPal จะคืนเงินหรือตีกลบักำรท ำรำยกำรจำกบญัชี PayPal 

ของคุณในสกุลเงินเดียวกนักบักำรท ำรำยกำรเดิม ถำ้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ส ำหรับสกุลเงินเฉพำะไม่เพียงพอส ำหรับกำรคืนเงินหรือกำรตีกลบั 

PayPal จะด ำเนินกำรแปลงสกุลเงินเพ่ือคืนเงินหรือตีกลบักำรท ำรำยกำร จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนกำรท ำรำยกำรของ PayPal 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ) ในขณะที่มีกำรประมวลผลกำรคืนเงินหรือกำรตีกลบั 

หำกคุณท ำกำรคืนเงินกำรท ำรำยกำร (บำงส่วนหรือทั้งหมด) ไปยงัผูซ้ื้อหรือคืนเงินบริจำคให้ผูบ้ริจำค 
จะไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรคืนเงินแต่จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมที่คุณไดรั้บช ำระในตอนแรก 

(ซ่ึงจะไม่มีผลกบัผูท้ี่อำศยัอยู่ในประเทศจีนที่เปิดบญัชี PayPal และใชบ้ริกำร PayPal) 

บญัชีของผูซ้ื้อจะไดรั้บเงินคืนเต็มจ ำนวน หรือสัดส่วนของจ ำนวนกำรช ำระเงินในกรณีที่มีกำรคืนเงินบำงส่วน 

เรำจะเก็บค่ำธรรมเนียมคงที่ของค่ำธรรมเนียมที่คุณช ำระ และจ ำนวนเงินที่ช ำระคืนจะถูกหักออกจำกบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรช ำระเงนิทีเ่ป็นโมฆะและถูกตกีลบั 

กำรช ำระเงินให้คุณอำจเป็นโมฆะและถูก PayPal ตีกลบั ถำ้: 

• คุณไม่มีขอ้เรียกร้องตำมนโยบำยคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ที่ส่งให้แก่เรำ 
ซ่ึงรวมถึงผลอนัเกิดจำกกำรที่คุณไม่ตอบกลบัในระยะเวลำที่เหมำะสม 

• ผูซ้ื้อของคุณย่ืนกำรปฏิเสธช ำระเงินที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรช ำระเงินผ่ำนบตัร 
และกำรท ำรำยกำรน้ันไม่มีสิทธ์ิไดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตก้ารคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ผูอ้อกบตัร ซ่ึงไม่ใช่ PayPal 

ก ำหนดว่ำผูซ้ื้อจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ เม่ือผูซ้ื้อย่ืนกำรปฏิเสธช ำระเงินที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรช ำระเงินผ่ำนบตัร 

• คุณไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมกำรท ำรำยกำรตำมสัญญำ 
หรือคุณไม่สำมำรถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วเม่ือจ ำเป็น 

• eBay ตดัสินใจไม่ยอมรับคุณภำยใตโ้ปรแกรมรับประกนักำรคืนเงิน (และคุณยงัไม่ไดเ้ลือกยกเลิก) 

• กำรตรวจสอบกำรตีคืนกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรที่ผูซ้ื้อหรือธนำคำรของผูซ้ื้อด ำเนินกำรพบว่ำกำรท ำรำยกำรน้ันเป็นกำรฉ้อโกง 

• PayPal ส่งกำรช ำระเงินให้คุณผิดพลำด 

• กำรช ำระเงินไม่ไดรั้บกำรอนุมติั 



• คุณไดรั้บกำรช ำระเงินส ำหรับกิจกรรมที่ละเมิดขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี นโยบำยกำรใชบ้ริกำรของ PayPal 

หรือขอ้ตกลงอื่นใดระหว่ำงคุณกบั PayPal 

เม่ือคุณรับช ำระเงิน คุณตอ้งรับผิดต่อ PayPal ในจ ำนวนเงินที่ช ำระให้แก่คุณเต็มจ ำนวนพร้อมดว้ยค่ำธรรมเนียม 

ในกรณีที่กำรช ำระเงินน้ันถูกเพิกถอนในภำยหลงั ไม่ว่ำจะดว้ยเหตุใดก็ตำม 

ถำ้ผูซ้ื้อช ำระเงินในสกุลเงินอื่นจ ำนวนเงินที่ช ำระให้คุณเต็มจ ำนวนที่ช ำระให้แก่คุณอำจไดรั้บกำรค ำนวณในสกุลเงินดงักล่ำวโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนก
ำรท ำรำยกำรของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ) ณ เวลำที่มีกำรด ำเนินกำรคืนเงินหรือกำรตีคืนกำรช ำระเงิน 

ถำ้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอที่จะรับผิดในจ ำนวนเงินที่ช ำระพร้อมค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว จะท ำให้ยอดคงเหลือบญัชี 
PayPal ติดลบ ยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ที่ติดลบเป็นจ ำนวนเงินที่คุณติดหน้ีเรำ และในสถำนกำรณ์น้ีคุณตอ้งเติมเงินเขำ้ยอดคงเหลือบญัชี 
PayPal ของคุณทนัทีเพ่ือช ำระหน้ีดงักล่ำว ถำ้คุณไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว PayPal อำจ: 

• รับคืนเงินจ ำนวนใดๆ ที่ถึงก ำหนดช ำระให้แก่ PayPal โดยหักจำกยอดเงินคงเหลือในบญัชีของคุณ 

• ด ำเนินควำมพยำยำมเรียกเก็บเงินเพ่ือเรียกคืนจ ำนวนเงินดงักล่ำวจำกคุณ 

• ด ำเนินกำรใดๆ และด ำเนินกำรทั้งหมดตำมที่ระบุไวใ้นส่วนจ านวนเงินท่ีคุณเป็นหนี้ PayPal หรือ 

• จ ำกดักำรใชง้ำนหรือด ำเนินกำรอื่นๆ ในบญัชี PayPal ของคุณตำมที่ระบุไวใ้นส่วนกิจกรรมท่ีห้ามปฏิบัติและการพักเงิน 

คำ่ธรรมเนยีมกำรปฏเิสธช ำระเงนิ 

ถำ้คุณไดรั้บกำรช ำระเงินผ่ำนบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตผ่ำนบญัชี PayPal ของคุณ 

และผูซ้ื้อย่ืนกำรปฏิเสธช ำระเงินส ำหรับกำรท ำรำยกำรกบัผูอ้อกบตัร PayPal จะไม่ประเมินค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงิน 

ถำ้กำรท ำรำยกำรมีสิทธ์ิไดรั้บการคุ้มครองผู้ขายของ PayPal อย่ำงไรก็ตำม ถำ้กำรท ำรำยกำรน้ันไม่มีสิทธ์ิไดรั้บกำรคุม้ครองผูข้ำยของ 
PayPal, PayPal จะประเมินคุณดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงิน (เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรปฏิเสธช ำระเงิน) 

โดยไม่ค ำนึงว่ำผูซ้ื้อย่ืนกำรปฏิเสธช ำระเงินกบัผูอ้อกบตัรส ำเร็จหรือไม่ 

ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงินที่บงัคบัใชจ้ะถูกหักออกจำกบญัชี PayPal ของคุณ ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงิน 

คือจ ำนวนเงินที่ระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธช าระเงินในสกุลเงินของกำรท ำรำยกำรเดิม 

ถำ้คุณไม่มีสกุลเงินที่ถูกตอ้งในยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณในขณะที่มีกำรคืนเงินหรือกำรตีกลบั 

จะตอ้งมีการแปลงสกุลเงินและค่ำธรรมเนียมในกำรแปลงสกุลเงินจะมีผลบงัคบัใช ้

ในกรณีที่ผูซ้ื้อย่ืนเร่ืองปฏิเสธกำรช ำระเงิน ผูอ้อกบตัร (ไม่ใช่ PayPal) 

จะเป็นผูพิ้จำรณำตดัสินว่ำใครจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ในกำรปฏิเสธช ำระเงิน 

ผลกระทบของกระบวนกำรคุม้ครองผูซ้ือ้ต่ำงๆ ทีม่ตีอ่ผูข้ำย 

คุณควรอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจโปรแกรมคุ้มครองผู้ซ้ือของ PayPal และถำ้คุณขำยสินคำ้และบริกำรให้แก่และรับช ำระเงินจำกผูซ้ื้อที่มีบญัชี 
PayPal ในประเทศ/ภูมิภำคอื่นๆ นอกเหนือจำกประเทศ/ภูมิภำคของคุณ คุณควรท ำควำมคุน้เคยกบักำรคุม้ครองกำรซ้ือสินคำ้ของ PayPal 

ที่สำมำรถใชไ้ดก้บัผูซ้ื้อในแต่ละประเทศ/ภูมิภำคเหล่ำน้ัน สิทธ์ิของผูซ้ื้อภำยใตโ้ปรแกรมเหล่ำน้ีอำจส่งผลกระทบต่อคุณในฐำนะผูข้ำย 
คุณสำมำรถดูขอ้มูลน้ีเก่ียวกบัโปรแกรมของ PayPal ไดใ้นหน้ำข้อตกลงทางกฎหมาย โดยเลือกที่ตั้งของผูซ้ื้อที่ดำ้นบนของหน้ำเวบ็เพจ 
และอำ้งถึงขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรที่บงัคบัใชก้บัพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์น้ันๆ 

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


ถำ้คุณแพใ้นขอ้เรียกร้องภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ในประเทศ/ภูมิภำคใดๆ 

• คุณจะตอ้งชดใชค้ืนให้ PayPal ส ำหรับควำมรับผิดของคุณ 

• ควำมรับผิดของคุณจะรวมถึงค่ำสินคำ้เต็มรำคำรวมทั้งค่ำจดัส่งเดิม (และในบำงกรณีคุณอำจไม่ไดรั้บสินคำ้คืน) และค่ำธรรมเนียมของ 
PayPal ที่เรียกเก็บจำกคุณส ำหรับกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 

• คุณจะไม่ไดรั้บกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียม PayPal ที่คุณช ำระโดยเกี่ยวกบักำรขำยสินคำ้ 

• ถำ้เป็นขอ้เรียกร้องในกรณีสินคำ้ที่ไดรั้บแตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจน คุณอำจไม่ไดรั้บสินคำ้คืน 

หรือคุณอำจจ ำเป็นตอ้งยอมรับสินคำ้คืนและช ำระค่ำส่งคืนสินคำ้ 

• ถำ้ขอ้เรียกร้องของสินคำ้ที่ไดรั้บเป็นแบบ "กรณีสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจน" และเกี่ยวขอ้งกบัสินคำ้ที่คุณขำยเป็นของปลอม 

คุณจะตอ้งคืนเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผูซ้ื้อและคุณอำจไม่ไดรั้บสินคำ้คืน 

ถำ้คณุยอมรับกำรช ำระเงิน PayPal จำกผูซ้ื้อสินคำ้หรือบริกำรที่คุณขำยผ่ำน eBay 

คุณจ ำเป็นตอ้งอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจโปรแกรมรับประกนักำรคืนเงินของ eBay ถำ้คุณเลือกยกเลิกโดยกำรโทรหำ eBay PayPal 

จะด ำเนินกำรตำมกำรตดัสินใจของ eBay โดยให้ผูซ้ื้อเป็นฝ่ำยชนะภำยใตโ้ปรแกรมตำมหลกัของกำรส่งกำรช ำระเงิน PayPal กลบัไปให้คุณ 

ถำ้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมจ ำนวนเงิน เรำอำจ: 

• พักเงินในบญัชี PayPal ของคุณจนกว่ำจะมีเงินเพียงพอในบญัชี PayPal ของคุณเพ่ือให้ครอบคลุมขอ้เรียกร้องดงักล่ำว หรือ 

• สร้ำงยอดคงเหลือติดลบในบญัชี PayPal ของคุณ 

โปรแกรมคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal 
เรำให้กำรคุม้ครองผูข้ำยตำมนโยบำยคุม้ครองผูข้ำยส ำหรับประเทศ/ภูมิภำคที่คุณเลือก เม่ือคุณเปิดบญัชีของคุณ 

นโยบำยคุม้ครองผูข้ำยส ำหรับประเทศ/ภูมิภำคต่อไปน้ี เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

• อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม 

• ยุโรปกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ยกเวน้ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหรำชอำณำจกัร และประเทศอื่น ๆ 

ที่ไดรั้บกำรคุม้ครองจำกขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรเฉพำะประเทศ/ภูมิภำค) 

กำรมสีทิธิค์อือะไร 

ถำ้คุณขำยสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อ และกำรท ำรำยกำรเกิดขอ้พิพำทหรือตีกลบัในภำยหลงัภำยใต้ การตีคืนการช าระเงิน ข้อเรียกร้อง 
หรือการปฏิเสธช าระเงิน คุณอำจมีสิทธ์ิไดรั้บเงินคืนภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal เม่ือมีผลบงัคบัใช ้โปรแกรมคุ้มครองผูข้ำยของ 
PayPal จะให้สิทธ์ิคุณในกำรรักษำจ ำนวนเงินที่ส่ังซ้ือเต็มจ ำนวน และเรำจะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงินที่เกี่ยวขอ้งใดๆ ที่ช ำระ 
(ส ำหรับกำรท ำรำยกำรผ่ำนบตัรเดบิตและบตัรเครดิต) ไม่มีกำรจ ำกดัจ ำนวนกำรช ำระเงินที่คุณจะไดรั้บกำรคุม้ครอง 
เม่ือเขำ้ถึงหน้ำรำยละเอียดกำรท ำรำยกำรในบญัชี PayPal ของคุณ 

คุณสำมำรถตรวจสอบไดว้่ำกำรท ำรำยกำรของคุณมีสิทธ์ิไดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตโ้ปรแกรมน้ีหรือไม่ 

โปรแกรมคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal อำจบงัคบัใช ้เม่ือผูซ้ื้ออำ้งว่ำ: 

https://www.paypal.com/ar/webapps/mpp/ua/sellerprotection-sea?locale.x=en_AR
https://www.paypal.com/ar/webapps/mpp/ua/sellerprotection-cemea?locale.x=en_AR
https://www.paypal.com/ar/webapps/mpp/ua/sellerprotection-cemea?locale.x=en_AR


• ผูซ้ื้อยงัไม่ไดอ้นุญำตหรือไดรั้บสิทธิประโยชน์จำกเงินที่ส่งจำกบญัชี PayPal ของตน (เรียกว่ำ "การท ารายการโดยไม่ได้รับอนุญาต") 

และกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำตดงักล่ำวด ำเนินกำรในสภำพแวดลอ้มที่ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของโดย PayPal หรือ 

• ผูซ้ื้อไม่ไดรั้บสินคำ้จำกคุณ (เรียกว่ำขอ้เรียกร้อง "กรณีไม่ได้รับสินค้า") 

นอกจำกน้ี โปรแกรมคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal อำจมีผลบงัคบัใช ้
เม่ือกำรท ำรำยกำรถูกตีกลบัเน่ืองจำกกำรปฏิเสธกำรช ำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์โดยผูซ้ื้อ 
หรือเม่ือกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรถูกตีกลบัโดยธนำคำรของผูซ้ื้อ 

เน้ือหำในส่วนน้ีอธิบำยถึงโปรแกรมคุ้มครองผูข้ำยของ PayPal ตำมที่มีผลบงัคบัใชก้บัคุณ 

แต่คุณควรท ำควำมคุน้เคยกบั ผลกระทบของกระบวนการคุ้มครองการซ้ือสินค้าต่างๆ ท่ีมีต่อผู้ขาย 

ขอ้ก ำหนดข ัน้พืน้ฐำน 

เพ่ือให้มีสิทธ์ิไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal 

คุณจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตำมขอ้ก ำหนดขั้นพ้ืนฐำนทั้งหมดตำมที่ระบุดำ้นล่ำง รวมถึงขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมใดๆ ที่บงัคบัใช ้

• คุณแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว 

• สินคำ้ตอ้งเป็นสินคำ้ที่จบัตอ้งได ้ยกเวน้สินคำ้ที่อยู่ภำยใตข้้อก าหนดเพิ่มเติมของสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ 

• คุณตอ้งจดัส่งสินคำ้ไปยงัที่อยู่ส ำหรับจดัส่งที่ระบุอยู่ในหน้ำรำยละเอียดกำรท ำรำยกำรในบญัชี PayPal ของคุณเพ่ือท ำรำยกำร 
ถำ้เร่ิมแรกคุณจดัส่งสินคำ้ไปยงัที่อยู่ส ำหรับจดัส่งของผูรั้บที่ระบุในหน้ำรำยละเอียดกำรท ำรำยกำร 
แต่ในภำยหลงัสินคำ้ถูกเปลี่ยนเส้นทำงไปยงัที่อยู่อื่น คุณจะไม่ไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal 

ดงัน้ันเรำไม่แนะน ำให้ใชบ้ริกำรจดัส่งที่ผูซ้ื้อจดัหำ 
เพ่ือให้คุณสำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรจดัส่งสินคำ้และหลกัฐำนที่แสดงว่ำผูรั้บไดรั้บสินคำ้แลว้ที่ถูกตอ้งได้ 

• คุณตอ้งตอบกลบัค ำขอเอกสำรและขอ้มูลอื่น ๆ ของ PayPal ในเวลำที่เหมำะสมตำมค ำขอในอีเมลของเรำที่ติดต่อกบัคุณ 

หรือที่ติดต่อกบัคุณผ่ำนศูนย์ร้องเรียนกรณีซ้ือขาย ถำ้คุณไม่ตอบกลบัค ำขอเอกสำรและขอ้มูลอื่น ๆ ของ PayPal ภำยในเวลำที่มีกำรร้องขอ 
คุณอำจไม่มีสิทธ์ิภำยใตก้ำรคุม้ครองผูข้ำย 

• ถำ้กำรขำยสินคำ้เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ที่ส่ังซ้ือล่วงหน้ำหรือสินคำ้ที่ท  ำตำมส่ัง คุณจะตอ้งจดัส่งสินคำ้ภำยในระยะเวลำที่คุณระบุไวใ้นรำยกำร 
มิฉะน้ัน เรำขอแนะน ำให้คุณจดัส่งสินคำ้ทั้งหมดภำยใน 7 วนัหลงัจำกไดรั้บกำรช ำระเงิน 

• คุณตอ้งยอมรับช ำระเงินจำกบญัชี PayPal ส ำหรับสินคำ้ดงักล่ำว (ยกเวน้กำรช ำระเงินบำงส่วน และ/หรือกำรช ำระเงินแบบผ่อนช ำระ) 

• ในหน้ำรำยละเอียดกำรท ำรำยกำร กำรช ำระเงินจะตอ้งระบุว่ำ "มีสิทธ์ิ" หรือ "มีสิทธ์ิบำงส่วน" ภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal 

ส ำหรับขอ้เรียกร้องกรณีกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำต หรือ "มีสิทธ์ิ" ส ำหรับขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคำ้ 

ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิกรณีไมไ่ดร้บัสนิคำ้ 

เพ่ือให้มีสิทธ์ิภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal ส ำหรับขอ้เรียกร้องในกรณีที่ผูซ้ื้อไม่ไดรั้บสินคำ้ 
คุณตอ้งมีคุณสมบติัครบตำมขอ้ก ำหนดพ้ืนฐำนและขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมตำมที่ระบุไวด้ำ้นล่ำง 

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


• เม่ือผูซ้ื้อย่ืนปฏิเสธช ำระเงินกบัผูอ้อกกำรท ำรำยกำรช ำระเงินผ่ำนบตัร กำรช ำระเงินรำยกำรน้ันจะตอ้งท ำเคร่ืองหมำยก ำกบัว่ำ "มีสิทธ์ิ" หรือ 
"มีสิทธ์ิบำงส่วน" ที่จะรับกำรคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal ในหน้ำรำยละเอียดกำรท ำรำยกำร 

ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคำ้ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้

กำรขำยบริกำรและสินคำ้ที่จบัตอ้งไม่ไดจ้ะมีสิทธ์ิไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูข้ำยก็ต่อเมื่อกำรขำยเป็นไปตำมข้อก าหนดขั้นพื้นฐาน 

และขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมต่อไปน้ี  

• ขอ้ก ำหนดในกำรเช่ือมโยงระบบ 

• ในกรณีที่คุณไดเ้ช่ือมโยงระบบกบัผลิตภณัฑ์ PayPal Checkout ไว ้คุณจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์ดงักล่ำวในเวอร์ชนัปัจจุบนั 

ถำ้คุณยอมรับกำรช ำระเงินโดยตรงผ่ำนเวบ็ไซต์หรือเวบ็ไซต์ที่ปรับให้เหมำะส ำหรับมือถือ หรือ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคุณไดส่้งขอ้มูลเซสชนัไปยงั PayPal เม่ือช ำระเงิน ถำ้คุณเช่ือมโยงระบบกบั PayPal ผ่ำนบุคคลที่สำม 

หรือถำ้คุณมีกำรเช่ือมโยงระบบกบัแอปเดิมไว ้

• อำจมีขอ้ก ำหนดอื่นๆ ในกำรเช่ือมโยงระบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบธุรกิจของคุณ 

เรำจะแจง้ให้คุณทรำบล่วงหน้ำเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ัน ถำ้จ ำเป็น 

• ช ำระค่าธรรมเนียมการท ารายการมาตรฐานแลว้ เม่ือท ำกำรขำย 

• จดัส่งสินคำ้แลว้ และแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วส าหรับสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ 

• แสดงกำรยืนยนัดว้ยลำยเซ็น ถำ้จ ำนวนเงินที่ช ำระทั้งหมด (รวมค่ำจดัส่งและภำษี) เกินจ ำนวนเงิน (ตำมสกุลเงินของกำรช ำระเงิน) 

ซ่ึงแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น ถำ้จ ำนวนเงินที่ช ำระทั้งหมด (รวมค่ำจดัส่งและภำษี) 

อยู่ในสกุลเงินที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นตาราง จะตอ้งมีกำรยืนยนัดว้ยลำยเซ็น เม่ือกำรช ำระเงินเกินกว่ำมูลค่ำที่เทียบเท่ำกบั 750 

ดอลลำร์สหรัฐตำมอตัรำแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบงัคบัใช ้ณ เวลำที่ท  ำรำยกำร 

กำรสรำ้งหลกัฐำนหลกัฐำนกำรจดัสง่สนิคำ้หรอืหลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผูร้บัไดร้บัสนิคำ้แลว้ 

  

 สินค้าท่ีจับต้องได้ 

ส่ิงที่ตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐำนกำรจดัส่งสินคำ้หรือหลกัฐำนที่แสดงว่ำผูรั้บไดรั้บสินคำ้แลว้ส ำหรับสินคำ้ที่จบัตอ้งไดมี้ดงัต่อไปน้ี 

หลกัฐำนกำรจดัส่งสินคำ้ หลกัฐำนที่แสดงว่ำผูรั้บไดรั้บสินคำ้แลว้ 

เอกสำรออนไลน์หรือฉบบักระดำษจำกบริษั
ทที่จดัส่งซ่ึงแสดง 

• วนัที่จดัส่งสินคำ้ 

เอกสำรออนไลน์หรือฉบบักระดำษจำกบริษทัที่จดัส่งซ่ึงแสดง 

• วนัที่จดัส่งและสถำนะ "จดัส่งแลว้" ของสินคำ้หรือบริกำร 



• ที่อยู่ส ำหรับผูรั้บที่ตรงกบัที่อยู่ส ำหรับจั
ดส่งที่ระบุไวใ้นหน้ำรำยละเอียดกำรท ำ
รำยกำร 

• ที่อยู่ส ำหรับผูรั้บที่แสดงเมือง ประเทศ 
หรือรหัสไปรษณีย ์
(หรือเขตพ้ืนที่ที่เทียบเท่ำในต่ำงประเท
ศ) เป็นอย่ำงน้อย 

• ที่อยู่ส ำหรับผูรั้บที่แสดงเมือง ประเทศ หรือรหัสไปรษณีย ์
(หรือเขตพ้ืนที่ที่เทียบเท่ำในต่ำงประเทศ) เป็นอย่ำงน้อย 

• กำรยืนยนัดว้ยลำยเซ็น ถำ้จ ำนวนเงินที่ช ำระทั้งหมด (รวมค่ำจดัส่งและภำษี) 

เกินจ ำนวนเงินที่ก ำหนด (ตำมสกุลเงินของกำรช ำระเงิน) 

ซ่ึงแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น  กำรยืนยนัดว้ยลำยเซ็นเป็นเอกส
ำรออนไลน์ที่สำมำรถดูไดใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัส่งสินคำ้ ซ่ึงระบุว่ำสินคำ้มีกำรลงนำมแลว้ 
(ยกเวน้ส ำหรับผูข้ำยที่มีบญัชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อนัดอร์รำ, 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, โครเอเชีย และยูเครน 

ซ่ึงขอ้ก ำหนดดงักล่ำวจะไม่มีผลบงัคบัใช)้ 

ส ำคญั: 

บริษทัขนส่งที่คุณเลือกและตวัเลือกกำรจดัส่งสินคำ้กบับริษทัขนส่งดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบอย่
ำงมำกต่อควำมสำมำรถของคุณในกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดหลกัฐำนที่แสดงว่ำผูรั้บไดรั้บสินคำ้
แลว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำบริษทัขนส่งของคุณสำมำรถระบุสถำนะ ‘ส่งแล้ว’ 
ในที่อยู่ที่ถูกตอ้ง มิฉะน้ันขอ้เรียกร้องกำรคุม้ครองผูข้ำยของคุณอำจถูกปฏิเสธ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเม่ือจดัส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศ 

  

สินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ 

 ส่ิงที่ตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐำนกำรจดัส่งสินคำ้หรือหลกัฐำนที่แสดงว่ำผูรั้บไดรั้บสินคำ้แลว้ส ำหรับสินคำ้ที่จบัตอ้งไม่ไดมี้ดงัต่อไปน้ี 

ส ำหรับสินคำ้ที่จบัตอ้งไม่ไดห้รือบริกำรส ำหรับสินคำ้ดิจิตอล หลกัฐำนกำรจดัส่งสินคำ้หรือหลกัฐำนที่แสดงว่ำผูรั้บไดรั้บสินคำ้แลว้ หมำยถึง 
หลกัฐำนที่น่ำเช่ือถือซ่ึงแสดงว่ำจดัส่งสินคำ้หรือด ำเนินกำรตำมค ำส่ังซ้ือแลว้ หลักฐำนที่น่ำเช่ือถืออำจไดแ้ก่ ระบบบนัทึกที่แสดงวนัที่จดัส่งสินคำ้ 
โดยสินคำ้ไดรั้บกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงต่อไปน้ี 

• ส่งไปยงัผูรั้บทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่อยู่ของผูรั้บ (อีเมล, IP, ฯลฯ) ถำ้มี หรือ 

• ไดรั้บหรือเขำ้ถึงไดโ้ดยผูรั้บ 

เกณฑม์ำตรฐำนกำรยนืยนัดว้ยลำยเซ็นตำมสกุลเงนิ 

สกุลเงิน มูลค่ำกำรท ำรำยกำร สกุลเงิน มูลค่ำกำรท ำรำยกำร 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: 850 AUD ดอลลำร์นิวซีแลนด์: 950 NZD 



รีลบรำซิล: 1,750 BRL โครนนอร์เวย:์ 4,600 NOK 

ดอลลำร์แคนำดำ: 850 CAD เปโซฟิลิปปินส์: 34,000 PHP 

โครูนำเช็ก: 15,000 CZK ซวอตีโปแลนด์: 2,300 PLN 

โครนเดนมำร์ก: 4,100 DKK รูเบิลรัสเซีย: 27,000 RUB 

ยูโร: 550 EUR ดอลลำร์สิงคโปร์: 950 SGD 

ดอลลำร์ฮ่องกง: 6,000 HKD โครนำสวีเดน: 4,950 SEK 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 170,000 HUF ฟรังก์สวิส: 700 CHF 

เชเกิลอิสรำเอล: 2,700 ILS ดอลลำร์ไตห้วนั: 23,000 TWD 

เยนญี่ปุ่ น: 77,000 JPY บำทไทย: 24,500 THB 

ริงกิตมำเลเซีย: 2,500 MYR ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: 450 GBP 

เปโซเม็กซิโก: 10,000 MXN ดอลลำร์สหรัฐ: 750 USD 

สนิคำ้และกำรท ำรำยกำรทีไ่มม่สีทิธิ ์

กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของคุณไม่มีสิทธ์ิไดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal ถำ้: 

• ผูซ้ื้ออำ้ง (ทั้งกบัเรำหรือผูอ้อกบตัร) ว่ำสินคำ้ที่คุณจดัส่งไม่ใช่สินคำ้ที่มีกำรส่ังซ้ือ (เรียกว่ำขอ้เรียกร้อง 
"กรณีสินคำ้แตกต่ำงจำกที่ระบุไวอ้ย่ำงชดัเจน") 



• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ที่ PayPal ก ำหนดตำมดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียว คือสินคำ้ปลอม 

• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ที่คุณส่งมอบดว้ยตนเอง รวมถึงที่เกี่ยวขอ้งกบักำรช ำระเงินที่ด ำเนินกำรในร้ำนคำ้ของคุณที่จุดขำยหน้ำร้ำน 

• เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ที่ไม่ไดป้ระมวลผลผ่ำนบญัชี PayPal ของผูซ้ื้อหรือกำรท ำรำยกำรช ำระเงินของผูใ้ชท้ี่มำเยือน PayPal เช่น 

ถำ้กำรขำยสินคำ้ด ำเนินกำรโดยใชผ้ลิตภณัฑ์PayPal Payments Proคุณจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บกำรคุม้ครอง 

• กำรช ำระเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัทองค ำ (ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบที่จบัตอ้งไดห้รือในรูปแบบของกำรซ้ือขำยแลกเปลี่ยน) 

• มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ที่เทียบเท่ำเงินสด รวมถึงบตัรของขวญัหรือบตัรก ำนัล 

• มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรบริจำค 

• สัมพนัธ์กบักำรซ้ือผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินหรือกำรลงทุนไม่ว่ำประเภทใด 

• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรช ำระเงินโดยใชฟั้งก์ชนักำรท ำงำนแบบเพ่ือนและครอบครัวของ PayPal 

• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรช ำระเงินที่ด ำเนินกำรโดยใชก้ำรจ่ำยเงินปันผลและบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคนของ PayPal 

• สินคำ้คือยำนพำหนะ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะรถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ รถบำ้น เคร่ืองบิน หรือเรือ 

• สินคำ้ไม่ไดมี้กำรจดัส่งไปยงัที่อยู่ผูรั้บ 

กจิกรรมทีห่ำ้มปฏบิัต ิและกำรพักเงนิ 

กจิกรรมทีห่ำ้มปฏบิัต ิ
ในกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของเรำ, บญัชี Paypal ของคุณ, บริกำร PayPal หรือกำรติดต่อกบั PayPal, ลูกคำ้ Paypal อื่นๆ 

หรือบุคคลที่สำม คุณจะไม่ 

• ฝ่ำฝืนขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำร นโยบำยกำรใชบ้ริกำรของ PayPal, 

ขอ้ตกลงส ำหรับหน่วยงำนดำ้นกำรคำ้(ถำ้ขอ้ตกลงเหล่ำน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัคุณ) หรือข้อตกลงอ่ืนใดระหว่ำงคุณกบั PayPal 

• ละเมิดกฎหมำย บทกฎหมำย บทบญัญติั หรือขอ้บงัคบั (เช่น กฎหมำยต่ำง ๆ ที่ก ำกบัดูแลบริกำรทำงกำรเงิน กำรคุม้ครองผูบ้ริโภค 

กำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม กำรต่อตำ้นกำรเลือกปฏิบติั หรือกำรโฆษณำหลอกลวง) 

• ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
หรือสิทธิในช่ือเสียงหรือควำมเป็นส่วนตวัของ PayPal หรือบุคคลภำยนอก 

• ขำยสินคำ้ปลอม 

• กระท ำกำรในลกัษณะที่เป็นกำรท ำลำยช่ือเสียง กำรใส่ควำมทำงกำรคำ้ กำรข่มขู่หรือกำรก่อกวน 

• ให้ขอ้มูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือท ำให้ส ำคญัผิด 

• ส่งหรือรับส่ิงที่เรำมีเหตุอนัควรที่ท  ำให้เช่ือว่ำเป็นเงินฉ้อโกง 

• กระท ำกำร หรือเขำ้ท ำรำยกำรอนัเป็นกำรฉ้อโกงหรือเป็นที่น่ำสงสัย 

• ปฏิเสธที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวน หรือปฏิเสธที่จะแจง้กำรยืนยนัตวัตนของคุณหรือขอ้มูลใดๆ ที่คุณให้ไวก้บัเรำ 

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


• พยำยำมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรด ำเนินขอ้พิพำทโดยกำรรับหรือพยำยำมรับเงินจำกทั้ง PayPal และผูข้ำย 
ธนำคำรหรือผูอ้อกบตัรส ำหรับกำรท ำรำยกำรเดียวกนั 

• เป็นผูค้วบคุมบญัชีที่เช่ือมโยงกบัอีกบญัชีหน่ึงซ่ึงมีกิจกรรมที่ห้ำมปฏิบติัตำมที่ระบุไวน้ี้ 

• ด ำเนินธุรกิจของคุณหรือใชบ้ริกำร PayPal ในลกัษณะที่ส่งผลหรืออำจส่งผลต่อ 

• กำรร้องเรียน 

• ผูซ้ื้อเป็นผูร้้องขอ (ทั้งที่ย่ืนกบัเรำหรือผูอ้อกบตัร) เพ่ือท ำให้กำรช ำระเงินให้คุณเป็นโมฆะ หรือ 

• ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ บทลงโทษ หรือควำมรับผิดหรือกำรสูญเสียอื่นๆ ของ PayPal, ลูกคำ้ PayPal อื่นๆ, บุคคลที่สำม 

หรือคุณ 

• ใชบ้ญัชี PayPal หรือบริกำรของ PayPal ของคุณในลกัษณะที่ท  ำให้ PayPal, Visa, Mastercard, American 

Express, Discover หรือเครือข่ำยกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ำเป็นกำรใชร้ะบบบตัรในทำงที่ผิด 

หรือเป็นกำรละเมิดกฎของสมำคมหรือเครือข่ำยบตัร 

• อนุญำตให้บญัชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือบญัชี PayPal ติดลบ 

• ให้คุณไดรั้บเงินสดล่วงหน้ำจำกบตัรเครดิตของคุณ (หรือช่วยให้ผูอ้ื่นด ำเนินกำรเช่นน้ันได)้ 

• เขำ้ใชบ้ริกำร PayPal จำกประเทศที่ไม่ไดอ้ยู่ในรายการประเทศท่ีอนุญาตของ PayPal 

• ด ำเนินกำรใดๆ ที่ท  ำให้เวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใชเ้พ่ือให้บริกำร PayPal ใด ๆ) 

ที่เรำด ำเนินกำรหรือในนำมของเรำ หรือบริกำร PayPal 

ท ำงำนอย่ำงหนักโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนของกำรใชง้ำนปกติ; อ ำนวยควำมสะดวกแก่ไวรัส มำ้โทรจนั มลัแวร์ เวิร์ม 

หรือชุดค ำส่ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่พยำยำมหรืออำจสร้ำงควำมเสียหำย ก่อกวน ขดัขวำง ใชใ้นทำงที่ผิด เขำ้แทรกแซงให้เกิดอนัตรำย 
ดกัฟัง หรือยึดหรือไดม้ำซ่ึงกำรเขำ้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญำตแก่ระบบ ขอ้มูล สำรสนเทศ หรือบริกำรของ PayPal; ใช้พร็อกซีนิรนำม; 

ใชโ้รบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อตัโนมติัอื่นใด หรือกระบวนกำรที่กระท ำดว้ยตนเองอื่นใดเพ่ือเฝ้ำตรวจสอบ หรือคดัลอกเวบ็ไซต์ของเรำ 
โดยไม่ไดรั้บอนุญำตล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกเรำ; หรือใชอุ้ปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดค ำส่ังใดๆ 

เพ่ือหลบเลี่ยงส่วนหัวที่ยกเวน้กำรท ำงำนของโรบอตของเรำ; หรือแทรกแซงหรือระงบักำรท ำงำน 

หรือพยำยำมแทรกแซงหรือระงบักำรท ำงำนของเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร 
PayPal ใดๆ) ที่เรำด ำเนินกำร หรือในนำมของเรำ บริกำร PayPal ใดๆ หรือกำรใชบ้ริกำร PayPal ใดๆ ของผูใ้ช้รำยอื่น 

• ด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจท ำให้เรำตอ้งสูญเสียบริกำรใดๆ จำกผูใ้ห้บริกำรอินเทอร์เน็ต ผูด้ ำเนินกำรช ำระเงิน หรือซัพพลำยเออร์ 
หรือผูใ้ห้บริกำรอื่นๆ 

• ใชบ้ริกำร PayPal เพ่ือทดสอบพฤติกรรมกำรใชบ้ตัรเครดิต 

• หลีกเลี่ยงนโยบำยของ PayPal ใดๆ หรือกำรพิจำรณำเกี่ยวกบับญัชี PayPal ของคุณ เช่น กำรระงบักำรใชง้ำนชัว่ครำวหรือไม่มีก ำหนด 
หรือกำรพกับญัชี กำรจ ำกดักำรใช้งำน หรือขอ้จ ำกดัอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรด ำเนินกำรต่อไปน้ี: กำรพยำยำมเปิดบญัชี PayPal 

ใหม่หรือเพ่ิมเติม เม่ือบญัชีมียอดคงเหลือบญัชี PayPal ติดลบ หรือถูกจ ำกดักำรใชง้ำน ระงบั หรือถูกจ ำกดัอื่นๆ; กำรเปิดบญัชี PayPal 

ใหม่หรือเพ่ิมเติมโดยใชข้อ้มูลที่ไม่ใช่ของคุณเอง (เช่น ช่ือ, ที่อยู่, อีเมล ฯลฯ) หรือกำรใชบ้ญัชี PayPal ของบุคคลอื่น 

• ก่อกวน และ/หรือคุกคำมพนักงำน ตวัแทน หรือผูใ้ช้รำยอื่นๆ ของเรำ 

• ละเมิด (ในฐำนะผูซ้ื้อหรือผูข้ำย) กระบวนกำรแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำททำงออนไลน์ของเรำและ/หรือนโยบำยคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal 

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


• ท ำให้เรำไดรั้บจ ำนวนขอ้เรียกร้องที่ไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนซ่ึงถูกปิดตำมควำมเห็นชอบของผูเ้รียกร้องเกี่ยวกบับญัชี PayPal หรือธุรกิจของคุณ 

• มีคะแนนเครดิตจำกบริษทัขอ้มูลเครดิตอยู่ในระดบัที่มีควำมเส่ียงสูงซ่ึงเกี่ยวขอ้งกับกำรใชบ้ริกำรของ PayPal ของคุณ 

• เปิดเผยหรือแจกจ่ำยขอ้มูลของผูใ้ช้รำยอื่นแก่บุคคลที่สำม หรือใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพ่ือวตัถุประสงค์ทำงกำรตลำด 

เวน้เสียแต่ว่ำคุณจะไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกผูใ้ชผู้น้ั้นให้กระท ำได ้

• ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผูใ้ช ้PayPal หรือใชบ้ริกำร PayPal เพ่ือเรียกเก็บเงินจำกกำรส่ง 
หรือให้ควำมช่วยเหลือในกำรส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สำม 

• คดัลอก ท ำซ ้ำ ติดต่อส่ือสำรกบับุคคลที่สำมใดๆ แกไ้ข ดดัแปลง สร้ำงผลงำนลอกเลียน แสดงหรือเฟรมเน้ือหำใดๆ จำกเวบ็ไซต์ PayPal 

ต่อสำธำรณะโดยไม่ไดรั้บค ำยินยอมที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรของเรำหรือของบุคคลที่สำมที่เกี่ยวขอ้ง 

• เปิดเผยรหัสผ่ำนบญัชีของคุณให้แก่บุคคลอื่น และไม่ใชร้หัสผ่ำนของบุคคลอื่น เรำจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญเสียที่เกิดข้ึนจำกคุณ 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรใชง้ำนบญัชีของคุณโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณ ซ่ึงเกิดจำกกำรใชร้หัสผ่ำนในทำงที่ผิด 

สิง่ทีเ่รำอำจด ำเนนิกำร ถำ้คณุมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีถู่กจ ำกัดกำรใชง้ำนใดๆ 
ถำ้เรำเช่ือว่ำคุณมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดๆ เหล่ำน้ี เรำอำจด ำเนินกำรเพ่ือปกป้อง PayPal, ลูกคำ้ และบุคคลอื่นๆ 

ไดทุ้กเม่ือตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ดียว เรำอำจด ำเนินกำรใดๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

• ยุติขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี จ ำกดับญัชี PayPal และ/หรือปิดหรือระงบับญัชี PayPal ของคุณทนัที 
และโดยที่ไม่มีบทลงโทษถึงเรำ 

• ปฏิเสธกำรให้บริกำร PayPal แก่คุณในปัจจุบนัและอนำคต 

• จ ำกดักำรเขำ้ถึงเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal ใด ๆ) ที่เรำด ำเนินกำร 
หรือในนำมของเรำ บญัชี PayPal ของคุณหรือบริกำร PayPal ใด ๆ 

รวมถึงกำรจ ำกดัควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินหรือส่งเงินดว้ยวิธีกำรช ำระเงินใด ๆ ที่เช่ือมโยงอยู่กบับญัชี PayPal ของคุณ 

กำรจ ำกดัสำมำรถของคุณในกำรช ำระเงินหรือถอนเงิน 

• ถือเป็นยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณถำ้มีเหตุผลจ ำเป็นเพ่ือปกป้องควำมเส่ียงจำกควำมรับผิดชอบต่อ PayPal 

หรือบุคคลที่สำมหรือถำ้คุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา 

• ระงบักำรมีสิทธ์ิของคุณส ำหรับโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal 

• ติดต่อผูซ้ื้อที่ซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจำกคุณโดยใช ้PayPal ธนำคำรหรือผูอ้อกบตัรเครดิตของคุณ บุคคลที่สำมที่ไดรั้บผลกระทบอื่น ๆ 

หรือหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของคุณ 

• อปัเดตขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้งที่คุณไดใ้ห้ไวก้บัเรำ 

• ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัคุณ 

• พกัเงิน น ำไปใช ้หรือโอนเงินในบญัชี PayPal ของคุณตำมค ำพิพำกษำและค ำส่ังที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือบญัชี PayPal ของคุณ 

ซ่ึงรวมถึงค ำพิพำกษำหรือค ำส่ังของศำลในสิงคโปร์หรือที่อื่น ๆ และส่ังถึง PayPal หรือบริษทัในเครือ 

• ถำ้คุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรำ คุณจะตอ้งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยแก่ PayPal ที่เกิดจำกกำรละเมิดนโยบำยฉบบัน้ี หรือ 

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


• ถำ้คุณเป็นผูข้ำยและคุณละเมิดนโยบำยกำรใชบ้ริกำรแลว้นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้แลว้คุณจะตอ้งรับผิดต่อ PayPal 

ตำมจ ำนวนเงินที่เกิดจำกกำรที่คุณละเมิดนโยบำยกำรใชบ้ริกำรของ PayPal คุณรับทรำบและยอมรับว่ำค่ำปรับเป็นเงิน 2,500 

ดอลลำร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ำ) ต่อกำรละเมิดนโยบำยกำรใชบ้ริกำรหน่ึงคร้ัง เป็นกำรประเมินค่ำเสียหำยที่แทจ้ริงขั้นต ่ำที่สมเหตุผลของ 
PayPal ในปัจจุบนั โดยพิจำรณำสถำนกำรณ์แวดลอ้มทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

อนัรวมถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงจ ำนวนเงินค่ำปรับดงักล่ำวกบัขอบเขตควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนแก่ PayPal 

ซ่ึงประมำณกำรณ์ไดต้ำมควรแก่เหตุผล ทั้งน้ีดว้ยสภำพของกำรละเมิดนโยบำยกำรใชบ้ริกำร 
กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่แทจ้ริงน้ันจะไม่สำมำรถท ำไดห้รือท ำไดย้ำกมำก PayPal อำจหักค่ำเสียหำยดงักล่ำวไดโ้ดยตรงจำกยอดคงเหลือบญัชี 

PayPal ใดๆ ที่มีอยู่ในบญัชี PayPal ใดๆ ที่คุณควบคุม 

ถำ้เรำปิดบญัชี PayPal ของคุณ หรือยุติกำรใชบ้ริกำร PayPal ดว้ยเหตุผลใดก็ตำม เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึงกำรด ำเนินกำรของเรำ 
และท ำให้เงินที่ไม่มีกำรจ ำกดักำรใชง้ำนใด ๆ ในบญัชี PayPal ของคุณพร้อมส ำหรับกำรถอนเงิน 

คุณตอ้งรับผิดชอบในกำรตีคืนกำรช ำระเงิน กำรปฏิเสธช ำระเงิน ขอ้เรียกร้อง ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ เบี้ยปรับ และควำมรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดแก่ 
PayPal ลูกคำ้ Paypal ใดๆ หรือบุคคลที่สำมอนัเน่ืองจำกหรือเป็นผลมำจำกกำรที่คุณละเมิดขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

และ/หรือกำรใชบ้ริกำร PayPal ของคุณ 

กำรพักเงนิ กำรจ ำกัดกำรใชง้ำน และเงนิส ำรอง 
กำรพกัเงนิ กำรจ ำกดักำรใชง้ำน และเงนิส ำรองคอือะไร 

ในบำงกรณี เพ่ือปกป้อง PayPal และควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงของเครือข่ำยของผูซ้ื้อและผูข้ำยที่ใชบ้ริกำร PayPal ทำง PayPal 

อำจด ำเนินกำรในระดบับญัชีหรือระดบักำรท ำรำยกำร เวน้แต่ว่ำระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ถำ้เรำด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่ระบุไวท้ี่น้ี 

เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึงกำรด ำเนินกำรของเรำ แต่เรำจะใชดุ้ลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรด ำเนินกำรเหล่ำน้ี 

ถำ้ตอ้งกำรขอขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจ ำกดักำรใชง้ำนบญัชี กำรพกัเงิน หรือเงินส ำรอง 
คุณควรไปที่ศูนยแ์กไ้ขปัญหำหรือปฏิบติัตำมค ำแนะน ำในอีเมลแจง้เตือนของเรำเกี่ยวกบักำรจ ำกดักำรใชง้ำน กำรพกัเงิน หรือส ำรอง 
กำรตดัสินใจของเรำเกี่ยวกบักำรพกัเงิน กำรจ ำกดักำรใชง้ำน 

และเงินส ำรองอำจข้ึนอยู่กบัเกณฑ์กำรรักษำควำมลบัที่จ ำเป็นต่อกำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรคุม้ครองของ PayPal ลูกคำ้ 
และ/หรือผูใ้ห้บริกำรของเรำ เรำอำจใชโ้มเดลป้องกนักำรฉ้อโกงและควำมเส่ียงที่เป็นกรรมสิทธ์ิ เม่ือประเมินควำมเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกบับญัชี 

PayPal ของคุณ  นอกจำกน้ี 

เรำอำจถูกจ ำกดักำรใชง้ำนภำยใตข้อ้บงัคบัหรือหน่วยงำนรัฐบำลไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลบำงประกำรเกี่ยวกบักำรตดัสินใจดงักล่ำวต่อคุณ  เรำไม่มีภำระผู
กพนัในกำรเปิดเผยรำยละเอียดในกำรบริหำรควำมเส่ียงหรือขั้นตอนในกำรรักษำควำมปลอดภยัของเรำให้คุณทรำบ 

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรของ PayPal ตำมที่อธิบำยขำ้งตน้และช่วยให้เรำประเมินระดบัควำมเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกบับญัชี PayPal 

ของคุณได ้คุณตกลงที่จะให้ควำมร่วมมือกบัค ำขอที่สมเหตุสมผลของ PayPal ส ำหรับใบแจง้ยอดกำรเงินและเอกสำรอื่นๆ หรือขอ้มูลอื่นๆ 

อย่ำงทนัท่วงท ี

กำรพกัเงนิ 

กำรระงบั คือกำรด ำเนินกำรที่ PayPal สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นบำงกรณีในระดบักำรท ำรำยกำรหรือระดบับญัชี เม่ือ PayPal 

ระงบักำรช ำระเงินไวช้ัว่ครำว เงินจะไม่สำมำรถน ำไปใชก้บัผูส่้งเงินหรือผูรั้บได้ PayPal 

ตรวจสอบปัจจยัหลำยประกำรก่อนท ำกำรระงบักำรช ำระเงิน รวมถึงกำรถือครองบญัชี กิจกรรมกำรท ำรำยกำร ประเภทธุรกิจ 
ขอ้พิพำทของลูกคำ้ในอดีต และควำมพึงพอใจของลูกคำ้โดยรวม สถำนกำรณ์ทัว่ไปบำงสถำนกำรณ์ที่ PayPal จะพกักำรช ำระเงินรวมถึง: 



• ผูข้ำยรำยใหม่หรือผูข้ำยที่จ ำกดักิจกรรมกำรขำย 

• กำรช ำระเงินส ำหรับหมวดหมู่ที่มีควำมเส่ียงสูงอย่ำงอิเล็กทรอนิกส์หรือตัว๋ 

• ผูข้ำยที่มีปัญหำดำ้นกำรด ำเนินกำร หรือควำมไม่พึงพอใจของผูซ้ื้อหรือขอ้พิพำทในระดบัสูง 

กำรพกัเงนิโดยองิจำกกำรตดัสนิใจควำมเสีย่งของ PayPal 

เรำอำจพกักำรช ำระเงินที่ส่งไปยงับญัชี PayPal ของคุณ 

ถำ้เรำเช่ือตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ดียวว่ำอำจมีควำมเส่ียงในระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณ บญัชี PayPal ของคุณ หรือกำรท ำรำยกำรของคุณ 

หรือกำรพกักำรช ำระเงินดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดบงัคบั เรำตดัสินใจว่ำจะขอพกักำรช ำระเงินตำมปัจจยัหลำยประกำร 
ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่สำมำรถใชไ้ดจ้ำกแหล่งขอ้มูลภำยในและบุคคลที่สำม เม่ือเรำพกักำรช ำระเงิน เงินดงักล่ำวจะปรำกฏในบญัชี PayPal 

ของคุณโดยมีขอ้บ่งช้ีว่ำไม่สำมำรถใชง้ำนไดห้รือรอด ำเนินกำร เรำจะแจง้ให้คุณทรำบผ่ำนบญัชี PayPal ของคุณ 

หรือทำงโทรศพัท์หรืออีเมลโดยตรง เม่ือใดก็ตำมที่เรำด ำเนินกำรพกัเงิน 

โดยทัว่ไปแลว้ กำรระงบัควำมเส่ียงยงัคงมีผลเป็นระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันับจำกวนัที่ไดรั้บกำรช ำระเงินเขำ้บญัชี PayPal ของคุณ เวน้แต่ว่ำ 
PayPal มีเหตุผลที่จะพกักำรช ำระเงินต่อไป เรำอำจปลดเงินที่พกัไวก่้อนหน้ำน้ีในบำงสถำนกำรณ์ (เช่น 

ถำ้คุณอปัโหลดขอ้มูลติดตำมกำรจดัส่งที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำรำยกำร) แต่กำรปล่อยเงินก่อนก ำหนดจะเป็นไปตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ดียว 
กำรพกัเงินอำจอำจมีระยะเวลำนำนกว่ำ 30 

วนัถำ้กำรช ำระเงินดงักล่ำวถูกคดัคำ้นว่ำเป็นกำรช ำระเงินที่น่ำจะเป็นโมฆะและถูกตีกลบัตำมกำรท ำรำยกำรที่เกิดขอ้พิพำทดงัที่ระบุไวใ้นย่อหน้ำต่อไป
น้ีดำ้นล่ำง ในกรณีน้ีเรำจะพกักำรช ำระเงินในบญัชี PayPal ของคุณจนกว่ำเร่ืองน้ีจะไดรั้บกำรแกไ้ข 

กำรพกัเงนิทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักำรท ำรำยกำรในตลำด 

ถำ้คุณเป็นผูข้ำยในตลำดหรือผ่ำนแอปพลิเคชนัของบุคคลที่สำมที่ PayPal เสนอ 
กำรพกัเงินอำจด ำเนินกำรในกำรช ำระเงินที่ส่งให้คุณตำมค ำแนะน ำของตลำดหรือบุคคลที่สำมที่เกี่ยวขอ้ง 
กำรด ำเนินกำรน้ีจะเสร็จส้ินเม่ือคุณให้สิทธ์ิกำรอนุญำตแก่เรำในกำรพกัเงินของคุณ และจะเป็นไปตำมขอ้ตกลงกบับุคคลที่สำม 

กำรพกัเงินเหล่ำน้ีจะปรำกฏในบญัชี PayPal ของคุณ ถำ้คุณมีขอ้สงสัยเก่ียวกับเหตุผลที่ตลำดหรือบุคคลที่สำมที่เก่ียวขอ้งส่ังให้ PayPal 

เตรียมกำรพกัเงินเหล่ำน้ี คุณจะตอ้งติดต่อตลำดหรือบุคคลที่สำมโดยตรง 

กำรพกัเงนิโดยองิจำกกำรท ำรำยกำรทีเ่กดิขอ้พพิำท 

ถำ้กำรช ำระเงินที่ส่งให้คุณในฐำนะผูข้ำยถูกคดัคำ้นว่ำเป็นกำรช ำระเงินที่น่ำจะเป็นโมฆะและถูกตีกลบั เรำอำจท ำกำรพกัเงินชัว่ครำวในบญัชี 
PayPal ของคุณเพ่ือคุม้ครองยอดเงินที่อำจถูกตีกลบั สถำนกำรณ์ใดๆ ที่อธิบำยไวใ้นส่วนกำรฝำกเงินใหม่ กำรตีคืนกำรช ำระเงิน 

และกำรปฏิเสธช ำระเงินคือสถำนกำรณ์ที่อำจส่งผลให้เรำพกักำรช ำระเงิน ถำ้เรำพิจำรณำว่ำกำรท ำรำยกำรไม่ควรถูกตีกลบั 

เรำจะยกเลิกกำรพกัเงินชัว่ครำว ถำ้เรำพิจำรณำว่ำกำรท ำรำยกำรควรถูกตีกลบั เรำจะลบเงินออกจำกบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรจ ำกดักำรใชง้ำนบญัช ี



ขอ้จ ำกดักำรใชง้ำนท ำให้คุณไม่สำมำรถด ำเนินกำรบำงอย่ำงกบับญัชี PayPal ของคุณไดเ้สร็จสมบูรณ์ เช่น กำรถอนเงิน กำรส่งเงิน 

หรือกำรรับเงิน ขอ้จ ำกดักำรใชง้ำนเหล่ำน้ีมีกำรปรับใชเ้พ่ือช่วยคุม้ครอง PayPal, ผูซ้ื้อ และผูข้ำย 
เม่ือเรำสังเกตเห็นกิจกรรมท่ีห้ามปฏิบัติ ควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่เพ่ิมข้ึน หรือกำรด ำเนินกำรที่เรำพบว่ำดูเหมือนผิดปกติหรือตอ้งสงสัย นอกจำกน้ี 

ขอ้จ ำกดักำรใชง้ำนยงัช่วยให้เรำเก็บรวบรวมขอ้มูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำสถำนะบญัชี PayPal ของคุณอีกดว้ย 
มีเหตุผลหลำยประกำรที่เรำอำจจ ำกดักำรเขำ้ถึงบญัชี PayPal ของคุณหรือบริกำร PayPal และ/หรือจ ำกดักำรเขำ้ถึงเงินของคุณ รวมถึง: 

• ถำ้เรำสงสัยว่ำมีคนก ำลงัใชบ้ญัชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทรำบ เรำจะจ ำกดักำรใชง้ำนเพ่ือควำมปลอดภยัของคุณ 

และตรวจสอบหำกิจกรรมกำรฉ้อโกง 

• ถำ้ผูอ้อกบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตของคุณแจง้ให้เรำทรำบว่ำมีคนใชบ้ตัรของคุณโดยที่คุณไม่ไดอ้นุญำต ในท ำนองเดียวกนั 

ถำ้ธนำคำรของคุณแจง้ให้เรำทรำบว่ำมีกำรโอนเงินระหว่ำงบญัชี PayPal ของคุณกบับญัชีธนำคำรของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

• เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่บงัคบัใช ้

• ถำ้เรำมีเหตุอนัควรที่ท  ำให้เช่ือว่ำคุณฝ่ำฝืนขอ้ตกลงฉบบัน้ี หรือละเมิดนโยบำยกำรใชบ้ริกำร 

• ผลกำรด ำเนินงำนของผูข้ำยที่ระบุถึงบญัชี PayPal ของคุณมีควำมเส่ียงสูง ตวัอย่ำงรวมถึง: 
กำรแสดงผลกำรขำยที่ไม่ดีเพรำะคุณไดรั้บขอ้เรียกร้องในจ ำนวนที่สูงผิดปกติและปฏิเสธช ำระเงินขำยผลิตภณัฑ์ใหม่ทั้งหมดหรือผลิตภณัฑ์ตน้ทุ
นสูง หรือถำ้ปริมำณยอดขำยของคุณเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

ถำ้เรำจ ำกดักำรเขำ้ถึงบญัชี PayPal ของคุณ เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึงกำรด ำเนินกำรของเรำ 
และโอกำสที่จะขอให้มีกำรคืนกลบัสู่สภำพปกติถำ้เรำเห็นสมควร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ดียว 
คุณจะตอ้งแกไ้ขปัญหำใดๆ ที่เกิดข้ึนกบับญัชีของคุณก่อนจึงจะสำมำรถยกเลิกกำรจ ำกดักำรใชง้ำนได ้โดยปกติแลว้ 
กำรด ำเนินกำรน้ีจะเสร็จส้ินหลงัจำกที่คุณให้ขอ้มูลตำมที่เรำขอ อย่ำงไรก็ตำม 

ถำ้เรำมีเหตุอนัควรที่ท  ำให้เช่ือว่ำยงัมีควำมเส่ียงอยู่หลังจำกคุณให้ขอ้มูลน้ันแก่เรำ อำจด ำเนินกำรเพ่ือปกป้อง PayPal ผูใ้ชข้องเรำ บุคคลที่สำม 

หรือคุณจำกกำรตีคืน ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ บทลงโทษ ควำมเส่ียงทำงกฎหมำยและ/หรือขอ้บงัคบั และควำมรับผิดอื่นใด 

เงนิส ำรอง 

เรำอำจขอสงวนบญัชี PayPal ของคุณ ถำ้เรำเช่ือว่ำอำจมีควำมเส่ียงในระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณ ตลอดจนบญัชี PayPal โมเดลธุรกิจ 
หรือกำรท ำรำยกำรของคุณ เม่ือเรำขอสงวนบญัชี PayPal ของคุณ น่ันหมำยควำมว่ำกำรท ำรำยกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนจะแสดงผลเป็น 

"รอด ำเนินกำร" ในยอดคงเหลือบญัชี PayPal และคุณจะไม่สำมำรถถอนเงินในสถำนะ "รอด ำเนินกำร" 

เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงต่อกำรท ำรำยกำรที่คุณด ำเนินกำรซ่ึงก ำลงัถูกตีกลบั หรือเป็นโมฆะ หรือควำมเส่ียงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบับญัชี PayPal 

หรือกำรใชบ้ริกำร PayPal เรำท ำกำรตดัสินใจว่ำจะขอสงวนบญัชีโดยตั้งอยู่บนปัจจยัหลำยประกำร 
ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่มีให้จำกแหล่งขอ้มูลภำยในและจำกบุคคลที่สำม 

PayPal พิจำรณำรำยกำรปัจจยัที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว และไม่ว่ำปัจจยัเหล่ำน้ีจะเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลำผ่ำนไปหรือไม่ อย่ำงไร รวมถึง: 

• ระยะเวลำที่คุณอยู่ในธุรกิจ 

• ไม่ว่ำอุตสำหกรรมของคุณมีควำมเป็นไปไดสู้งที่จะปฏิเสธช ำระเงินหรือไม่ 

• ประวติักำรประมวลผลกำรช ำระเงินของคุณกบั PayPal และผูใ้ห้บริกำรรำยอื่น 



• ประวติัทำงธุรกิจ และ/หรือขอ้มูลเครดิตส่วนบุคคลของคุณ 

• กรอบเวลำในกำรน ำส่งของคุณ 

• ไม่ว่ำคุณจะมีจ ำนวนเฉลี่ยที่สูงกว่ำกำรคืนสินคำ้ กำรปฏิเสธช ำระเงิน ขอ้เรียกร้อง หรือขอ้พิพำทหรือไม่ 

ถำ้เรำส ำรองเงินในบญัชีของคุณ เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึงกำรด ำเนินกำรของเรำและขอ้ก ำหนดของกำรส ำรอง 
มีเงินส ำรองอยู่สองประเภทที่อำจถูกพกัไวใ้นบญัชี PayPal ของคุณ และหน่ึงในน้ันหรือทั้งสองประเภทอำจมีกำรน ำไปใชใ้นเวลำเดียวกนั: 

• เงินส ารองหมุนเวียนคือเงินส ำรองที่เปอร์เซ็นต์ของกำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรที่คุณไดรั้บในแต่ละวนัถูกพกัไว ้
แลว้ยกเลิกกำรพกัในภำยหลงัตำมตำรำงที่ก ำหนดไว ้เช่น เงินส ำรองของคุณอำจก ำหนดไวท้ี่ 10% และพกัไวเ้ป็นเวลำ 90 

วนัในระยะเวลำหมุนเวียน– ซ่ึงหมำยควำมว่ำเงินที่คุณไดรั้บในวนัที่ 1 จ ำนวน 10% จะถูกพกัไว ้แลว้ยกเลิกกำรพกัในวนัที่ 91 

ส่วนเงินที่คุณไดรั้บในวนัที่ 2 จ ำนวน 10% จะถูกพกัไวจ้นถึงวนัที่ 92 เป็นตน้ 

เงินส ำรองหมุนเวียนเป็นประเภทกำรส ำรองเงินที่พบไดบ้่อยที่สุด 

• เงินส ารองขั้นต ่าคือจ ำนวนเงินขั้นต ่ำเฉพำะที่คุณจ ำเป็นตอ้งเก็บไวใ้นยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณตลอดเวลำ 
เงินส ำรองขั้นต ่ำน ำมำใชเ้ป็นจ ำนวนแรกเร่ิมที่ฝำกในรวดเดียว 
หรือสร้ำงข้ึนมำในลกัษณะตำมช่วงเวลำจำกเปอร์เซ็นต์ของกำรขำยสินคำ้จนกระทัง่ถึงจ ำนวนเงินส ำรองขั้นต ่ำ 
ซ่ึงเหมือนกบัเงินส ำรองตำมช่วงเวลำ 

ถำ้เรำเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดของเงินส ำรองเน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินควำมเส่ียง เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึงขอ้ก ำหนดใหม่ 

ค ำสั่งศำล ขอ้ก ำหนดบังคับ หรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำยอืน่ๆ 
ถำ้เรำไดรั้บแจง้จำกค ำส่ังศำลหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่น ๆ (รวมถึงกำรอำยดัทรัพย์หรือกระบวนกำรเทียบเคียงใดๆ) ที่ส่งผลต่อคุณ 

หรือถำ้เรำมีเหตุอนัควรที่ท  ำให้เช่ือว่ำเรำจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรดงักล่ำวเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่บงัคบัใชห้รือขอ้ก ำหนดบงัคบั 

เรำอำจตอ้งด ำเนินกำรบำงอย่ำง รวมถึงกำรพกักำรช ำระเงินไปยงั/จำกบญัชี PayPal, กำรวำงเงินส ำรอง หรือกำรจ ำกดักำรใชง้ำนบญัชี PayPal 

ของคุณ หรือปล่อยเงินของคุณ เรำจะตดัสินว่ำกำรด ำเนินกำรใดที่จ ำเป็นต่อเรำ ทั้งน้ีเป็นไปตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ดียว เวน้แต่ว่ำค ำส่ังศำล 
กฎหมำยที่บงัคบัใช ้ขอ้ก ำหนดบงัคบั หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ กดหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึงกำรด ำเนินกำรเหล่ำน้ี 

เรำไม่มีภำระผูกพนัในกำรโตแ้ยง้หรือย่ืนอุทธรณ์ต่อค ำส่ังศำลหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณหรือบญัชี PayPal ของคุณ 

เม่ือเรำปรับใชก้ำรพกัเงิน เงินส ำรอง หรือกำรจ ำกดักำรใชง้ำนอนัเป็นผลจำกค ำส่ังศำล กฎหมำยที่บงัคบัใช ้ขอ้ก ำหนดบงัคบั 

หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ กำรพกัเงิน เงินส ำรอง หรือกำรจ ำกดักำรใชง้ำนดงักล่ำวอำจยงัคงมีอยู่ตรำบเท่ำที่ PayPal 

พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลแลว้ว่ำมีควำมจ ำเป็น 

กำรรับผดิส ำหรับกำรท ำรำยกำรโดยไมไ่ดร้บัอนุญำต 

กำรป้องกันกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
เพ่ือปกป้องตวัคุณเองจำกกำรด ำเนินกำรที่ไม่ไดรั้บอนุญำตในบญัชี PayPal ของคุณ คุณควรเขำ้สู่บญัชี PayPal 

ของคุณและตรวจสอบใบแจง้ยอดบญัชี PayPal ของคุณเป็นประจ ำ PayPal จะแจง้กำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรให้คุณทรำบ 

โดยกำรส่งอีเมลไปยงัอีเมลหลกัของคุณ 

คุณควรตรวจสอบกำรแจง้เตือนกำรท ำรำยกำรเหล่ำน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรแต่ละคร้ังไดรั้บอนุญำตและสมบูรณ์ถูกตอ้ง 
PayPal จะปกป้องคุณจำกกำรกิจกรรมที่ไม่ไดรั้บอนุญำตในบญัชี PayPal ของคุณ เม่ือมีกำรใชง้ำนกำรคุม้ครองน้ี PayPal 

จะคุม้ครองคุณเต็มจ ำนวนของกิจกรรมที่ไม่ไดรั้บอนุญำต ตรำบใดที่คุณให้ควำมร่วมมือกบัเรำและปฏิบติัตำมขั้นตอนที่อธิบำยไวด้ำ้นล่ำง 



กำรท ำรำยกำรโดยไมไ่ดร้บัอนุญำตคอือะไร 

"กำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำต" เกิดข้ึนเม่ือมีกำรช ำระเงินจำกบญัชี PayPal ของคุณซ่ึงคุณไม่ไดใ้ห้อนุญำตและไม่ไดเ้ป็นประโยชน์แก่คุณ 

ตวัอย่ำงเช่น ถำ้มีผูข้โมยรหัสผ่ำนของคุณ แลว้ใชร้หัสผ่ำนเพ่ือเขำ้ถึงบญัชี PayPal ของคุณและท ำกำรช ำระเงินจำกบญัชี PayPal ของคุณ 

ถือว่ำมีกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำตเกิดข้ึนแลว้ 

สิง่ใดไมถ่อืวำ่เป็นกำรท ำรำยกำรโดยไมไ่ดร้บัอนุญำต 

ต่อไปน้ีไม่ถือว่ำเป็นกำรท ำรำยกำรทีไ่ม่ไดรั้บอนุญำต: 

• ถำ้คุณยินยอมให้บุคคลใดเขำ้ใชบ้ญัชี PayPal ของคุณได ้(โดยให้ขอ้มูลในกำรเขำ้สู่ระบบของคุณแก่ผูน้ั้น) และบุคคลดงักล่ำวใชบ้ญัชี 
PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทรำบหรือไม่ไดใ้ห้อนุญำต คุณจะตอ้งรับผิดชอบกำรท ำรำยกำรที่ด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์น้ี 

• ควำมเป็นโมฆะและกำรตีกลบักำรช ำระเงินอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินกำรที่อธิบำยไวใ้นส่วนการคืนเงิน การตีคืนการช าระเงิน 

และการปฏิเสธช าระเงิน 

กำรรำยงำนกำรท ำรำยกำรโดยไมไ่ดร้บัอนุญำต 

คุณควรติดต่อฝ่ำยบริการลูกค้าของ PayPal ทนัทีถำ้คุณเช่ือ: 

• มีกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำตที่ส่งจำกบญัชีของคุณ 

• มีกำรเขำ้ใชบ้ญัชีของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

• ขอ้มูลกำรเขำ้สู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหำยหรือถูกขโมย หรือ 

• อุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใชใ้นกำรเขำ้ใชง้ำนบญัชี PayPal ของคุณสูญหำย ถูกขโมย หรือปิดกำรใชง้ำน 

คุณตอ้งให้ขอ้มูลที่มีทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์กำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำตและ/หรือกำรใชง้ำนบญัชีของคุณอย่ำงไม่เหมำะสมหรือโดยไ
ม่ไดรั้บอนุญำต และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมทั้งหมดตำมที่ขอเพ่ือช่วยเหลือ PayPal ในกำรสืบสวน 

หำกคุณแจง้ให้เรำทรำบถึงกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำตภำยใน 60 วนันับจำกวนัที่ท  ำรำยกำร 
และเรำเห็นว่ำเป็นกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำต คุณจะมีสิทธ์ิไดรั้บควำมคุ้มครอง 100% ส ำหรับกำรท ำรำยกำรโดยไม่ไดรั้บอนุญำตน้ัน 

กำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำด 
ขอ้ผดิพลำดคอือะไร 

'ขอ้ผิดพลำด' หมำยถึงส่ิงต่อไปน้ี 

• ขอ้ผิดพลำดกำรประมวลผลที่เกิดจำก PayPal หรือซัพพลำยเออร์ ซ่ึงบญัชี PayPal ของคุณถูกหักหรือฝำกเงินผิดพลำด 

หรือเมื่อมีกำรบนัทึกกำรท ำรำยกำรไวใ้นบญัชี PayPal ของคุณไม่ถูกตอ้ง 

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


• คุณช ำระเงิน และจ ำนวนเงินที่ไม่ถูกตอ้งถูกหักจำกบญัชี PayPal ของคุณ 

• กำรท ำรำยกำรหำยไปหรือไม่มีกำรระบุไวใ้นใบแจง้ยอดบญัชี PayPal ของคุณอย่ำงถูกตอ้ง 

• เรำท ำให้เกิดขอ้ผิดพลำดดำ้นกำรค ำนวณหรือทำงคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบับญัชี PayPal ของคุณ 

สิง่ใดไมถ่อืวำ่เป็นขอ้ผดิพลำด 

ต่อไปน้ีจะไม่ถือว่ำเป็นขอ้ผิดพลำด: 

• ถำ้คุณยินยอมให้บุคคลใดเขำ้ใชบ้ญัชี PayPal ของคุณได ้(โดยให้ขอ้มูลในกำรเขำ้สู่ระบบของคุณแก่ผูน้ั้น) และบุคคลดงักล่ำวใชบ้ญัชี 
PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทรำบหรือไม่ไดใ้ห้อนุญำต คุณจะตอ้งรับผิดชอบกำรท ำรำยกำรที่ด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์น้ี 

• ควำมเป็นโมฆะและกำรตีกลบักำรช ำระเงินอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินกำรที่อธิบำยไวใ้นส่วนการคืนเงิน การตีคืนการช าระเงิน 

และการปฏิเสธช าระเงิน 

• ถำ้คุณช ำระเงินให้แก่คู่สัญญำผิดรำย หรือช ำระเงินผิดจ ำนวน (เช่น เน่ืองจำกกำรพิมพผ์ิด) 
(ทำงแกอ้ย่ำงเดียวของคุณในสถำนกำรณ์น้ีจะเป็นกำรติดต่อคู่สัญญำที่คุณช ำระเงินให้และขอให้คู่สัญญำคืนเงินที่ช ำระให้พวกเขำ PayPal 

จะไม่จ่ำยเงินคืนให้แก่คุณหรือตีคืนกำรช ำระเงินที่คุณช ำระผิดพลำด) 

ในกรณีทีม่ขีอ้ผดิพลำดหรอืค ำถำมเกีย่วกบักำรโอนเงนิทำงอเิล็กทรอนกิสข์องคุณ 

ติดต่อเรำไดท้ี่ศูนย์แก้ไขปัญหาของเรำ 
โปรดแจง้ให้เรำทรำบโดยเร็วที่สุด ถำ้คุณคิดว่ำใบแจง้ยอดหรือใบเสร็จของคุณไม่ถูกตอ้ง 
หรือถำ้คุณตอ้งกำรขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรโอนเงินที่ระบุไวใ้นใบแจง้ยอดหรือใบเสร็จ เรำตอ้งไดรั้บกำรติดต่อจำกคุณภำยในเวลำไม่เกิน 60 

วนัหลงัจำกที่เรำส่งใบแจง้ยอดแรกที่เกิดปัญหำหรือมีขอ้ผิดพลำด 

• โปรดแจง้ช่ือ อีเมล และหมำยเลขบญัชีแก่เรำ (ถำ้มี) 

• อธิบำยขอ้ผิดพลำดหรือกำรโอนเงินที่คุณไม่แน่ใจ และอธิบำยให้ชดัเจนที่สุดว่ำเพรำะเหตุใดคุณจึงเช่ือว่ำมีขอ้ผิดพลำด 

หรือเพรำะเหตุใดคุณจึงตอ้งกำรขอ้มูลเพ่ิมเติม 

• โปรดแจง้จ ำนวนเงินในสกุลดอลลำร์ที่สงสัยว่ำเกิดขอ้ผิดพลำด 

ถำ้คุณแจง้เรำดว้ยวำจำ เรำอำจขอให้คุณส่งค ำร้องเรียนหรือค ำถำมของคุณเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำยงัเรำภำยใน 

10 วันท าการ เรำจะท ำกำรตรวจสอบให้แลว้เสร็จภำยใน 10 วันท าการหลงัจำกเรำไดรั้บแจง้จำกคุณถึงขอ้ผิดพลำดที่ตอ้งสงสัย อย่ำงไรก็ตำม 

ถำ้เรำตอ้งกำรเวลำเพ่ิมเติม เรำอำจใชเ้วลำถึง 45 วนัในกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือค ำถำมของคุณ ถำ้เรำตดัสินใจด ำเนินกำรเช่นน้ี 

เรำจะฝำกเงินเขำ้บญัชี PayPal ของคุณภำยใน 10 วันท าการในจ ำนวนเงินที่คุณคิดว่ำเกิดขอ้ผิดพลำด 

เพ่ือให้คุณมียอดเงินชัว่ครำวระหว่ำงระยะเวลำที่เรำด ำเนินกำรตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึงยอดเงินชัว่ครำวภำยใน 

2 วันท าการนับจำกวนัที่โอน ถำ้เรำขอให้คุณแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือขอ้สงสัยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร แต่เรำไม่ไดรั้บเร่ืองจำกคุณภำยใน 

10 วันท าการ เรำอำจไม่โอนเงินชัว่ครำวเขำ้บญัชี PayPal ของคุณ 

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


ส ำหรับขอ้ผิดพลำดที่เกี่ยวขอ้งกบับญัชี PayPal ใหม่ กำรท ำรำยกำรที่จุดขำย หรือกำรท ำรำยกำรจำกต่ำงประเทศ เรำอำจใชเ้วลำถึง 90 

วนัในกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือค ำถำมของคุณ ส ำหรับบญัชี PayPal ใหม่ 

(กำรท ำรำยกำรจำกบญัชีของคุณคร้ังแรกเกิดข้ึนในเวลำน้อยกว่ำ 30 วันท าการก่อนวนัที่คุณแจง้ให้เรำทรำบ) เรำอำจใชเ้วลำถึง 
20 วันท าการในกำรตรวจสอบให้แลว้เสร็จ 
เรำจะบอกคุณเกี่ยวกบัผลลพัธ์ภำยใน 3 วันท าการหลงัจำกกำรตรวจสอบเสร็จส้ิน ถำ้เรำพิจำรณำเห็นว่ำไม่มีไม่มีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึน 

เรำจะส่งค ำอธิบำยกำรพิจำรณำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้คุณ ถำ้คุณไดรั้บวงเงินชัว่ครำว เรำจะหักวงเงินชัว่ครำวออกจำกบญัชีของคุณ 

และจะแจง้ให้คุณทรำบถึงวนัและจ ำนวนเงินที่หักออกไป คุณสำมำรถขอส ำเนำเอกสำรที่เรำใชใ้นกำรตรวจสอบได ้

ถำ้เรำพิจำรณำเห็นว่ำมีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึน เรำจะโอนเงินเต็มจ ำนวนเขำ้บญัชีของคุณทนัทีภำยใน 1 วนัท ำกำรหลงักำรพิจำรณำของเรำ 
หรือในกรณีที่คุณไดรั้บเงินชัว่ครำวแลว้ คุณจะสำมำรถเก็บเงินดงักล่ำวไวไ้ด ้

ขอ้ผดิพลำดกำรประมวลผล 
เรำจะแกไ้ขขอ้ผิดพลำดกำรประมวลผลใดๆ ที่เรำพบ ถำ้ขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวส่งผลให้ 

• คุณไดรั้บเงินน้อยกว่ำจ ำนวนที่ถูกตอ้งตำมที่คุณมีสิทธ์ิไดรั้บ แลว้เรำจะให้เครดิตบญัชี PayPal ของคุณ 

ส ำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงยอดที่คุณควรไดรั้บกบัยอดที่คุณไดรั้บจริงๆ 

• คุณไดรั้บเงินมำกกว่ำจ ำนวนที่ถูกตอ้งตำมที่คณุมีสิทธ์ิไดรั้บ แลว้เรำจะหักบญัชี PayPal ของคุณ ส ำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงยอดที่คุณไดรั้บจริง 
ๆ กบัยอดที่คุณควรไดรั้บ 

• ถำ้เรำไม่ไดท้  ำรำยกำรเสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนดหรือในจ ำนวนเงินที่ถูกต้อง 
เรำจะรับผิดชอบต่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำมลม้เหลวน้ีโดยตรง เวน้แต่ว่ำ: 

• ไม่ใช่ควำมผิดพลำดของเรำ เพรำะคุณไม่มีเงินเพียงพอส ำหรับกำรท ำรำยกำรให้เสร็จสมบูรณ์ 

• ระบบของเรำไม่ไดท้  ำงำนอย่ำงเหมำะสม และคุณทรำบเก่ียวกบักำรหยุดท ำงำนเม่ือคุณเร่ิมท ำรำยกำรหรือ 

• มีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึนเน่ืองจำกสถำนกำรณ์พิเศษนอกเหนือกำรควบคุมของเรำ (เช่น ไฟไหม ้น ้ำท่วม 

หรือสูญเสียกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต) ทั้ง ๆ ที่มีขอ้ควรระวงัอย่ำงเหมำะสม 

ขอ้ผิดพลำดในกำรประมวลผลไม่ใช่: 

• ควำมล่ำชำ้ที่เป็นผลมำจำก Paypal ใชก้ารพัก จ ากัดการใช้งาน หรือส ารองเงิน 

• ควำมล่ำชำ้ที่ข้ึนอยู่กบัการตรวจสอบการช าระเงิน 

• ควำมล่ำชำ้ที่อธิบำยไวภ้ำยใตวิ้ธีการซ้ือสินค้าซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัเวลำที่อำจใชใ้นกำรท ำรำยกำรซ้ือสินคำ้ที่ตอ้งเสร็จสมบูรณ์ในบำงสถำนกำรณ ์

• ขอ้ผิดพลำดของคุณในกำรท ำรำยกำร (เช่น กำรพิมพจ์ ำนวนเงินที่คุณก ำลงัส่งผิด) 

ข้อตกลงส าหรับผู้ใช้บริการของ PAYPAL 

ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยอืน่ๆ 

กำรตดิตอ่สือ่สำรระหว่ำงคณุกับเรำ 
คุณยินยอมให้ PayPal และบริษทัในเครือติดต่อคุณทำงอีเมลเพ่ือวตัถุประสงค์ดำ้นกำรตลำด 

คุณสำมำรถเลือกที่จะไม่รับกำรติดต่อส่ือสำรดำ้นกำรตลำด เม่ือคุณเปิดบญัชี PayPal โดยเปลี่ยนกำรตั้งค่ำบญัชี 



หรือคลิกที่ลิงก์ยกเลิกกำรสมคัรสมำชิกในอีเมล PayPal ใดๆ หรือใบเสร็จรับเงินที่คุณไดรั้บจำกเรำ โปรดรอ 10 

วนัท ำกำรเพ่ือให้กำรยกเลิกมีผล เรำจะให้ขอ้มูลที่เป็นควำมจริงเกี่ยวกบับญัชีหรือบริกำร PayPal 

แมคุ้ณเลือกที่จะไม่รับกำรติดต่อส่ือสำรดำ้นกำรตลำด 

ถำ้คุณให้หมำยเลขโทรศพัท์มือถือแก่เรำ ถือว่ำคุณยินยอมให้ PayPal 

และบริษทัในเครือติดต่อคุณที่หมำยเลขน้ันโดยใชก้ำรโทรขอ้ควำมแบบต่อสำยอตัโนมติัหรือที่บนัทึกไวล้่วงหน้ำเพ่ือ: (1) 

แจง้ให้คุณทรำบเกี่ยวกบักำรใชบ้ริกำร PayPal และ/หรือกำรให้บริกำรบญัชี PayPal (2) ตรวจสอบหรือป้องกนักำรหลอกลวง หรือ (3) 

จดัเก็บหน้ี เรำจะไม่ใชก้ำรโทรขอ้ควำมแบบต่อสำยอตัโนมติัหรือที่บนัทึกไวล้่วงหน้ำ หรือส่งขอ้ควำมติดต่อคุณเพ่ือวตัถุประสงค์ดำ้นกำรตลำด 

เวน้แต่ว่ำเรำไดรั้บกำรยินยอมจำกคุณ 

เรำอำจแบ่งปันหมำยเลขโทรศพัท์มือถือของคุณกบัผูใ้ห้บริกำรที่ท  ำสัญญำกบัเรำเพ่ือช่วยเหลือเรำในกิจกรรมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ 

แต่จะไม่แบ่งปันหมำยเลขโทรศพัท์ของคุณกบับุคคลที่สำมเพ่ือวตัถุประสงค์ของตนเอง โดยไม่ไดรั้บกำรยินยอมจำกคุณ 

คุณไม่จ ำเป็นตอ้งยินยอมเพ่ือรับกำรโทรขอ้ควำมแบบต่อสำยอตัโนมัติหรือที่บนัทกึไวล้่วงหน้ำหรือขอ้ควำมที่ส่งไปยงัหมำยเลขโทรศพัท์มือถือของคุ
ณเพ่ือใชแ้ละเพลิดเพลินกบัผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ PayPal เสนอ 
คุณสำมำรถปฏิเสธกำรรับกำรโทรขอ้ควำมแบบต่อสำยอตัโนมติัหรือที่บนัทึกไวล้่วงหน้ำหรือขอ้ควำมที่ส่งไปยงัหมำยเลขโทรศพัท์มือถือของคุณไดห้
ลำยวิธี รวมถึงผ่ำนใบเสร็จรับเงินกำรท ำรำยกำรอีเมล ในกำรตั้งค่ำบญัชีของคุณ หรือโดยกำรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า PayPal อย่ำงไรก็ตำม 

เรำอำจโทรหำคุณโดยตรง โดยใช้ช่องทำงอื่นถำ้เรำจ ำเป็นตอ้งพูดคุยกบัคุณ 

อำจมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรโทรศพัท์และกำรส่งขอ้ควำมในอตัรำมำตรฐำน 

PayPal อำจติดต่อส่ือสำรกบัคุณเกี่ยวกบัขอ้มูลบญัชีหรือกำรท ำรำยกำร PayPal ใด ๆ และบริกำร PayPal อิเล็กทรอนิกส์ 
คุณมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอปัเดตอีเมลหลกัของคุณเป็นขอ้มูลปัจจุบนัเสมอ เพ่ือให้ PayPal สำมำรถติดต่อส่ือสำรกบัคุณทำงอิเล็กทรอนิกส์ได ้

คุณเขำ้ใจและยอมรับว่ำถำ้ PayPal ส่งกำรติดต่อส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ไดรั้บ เน่ืองจำกอีเมลหลกัที่คุณให้ไวก้บัเรำไม่ถูกตอ้ง 
เป็นขอ้มูลเก่ำ ถูกบล็อคโดยผูใ้ห้บริกำร หรือคุณไม่สำมำรถรับกำรติดต่อส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ยเหตุผลอื่นใด จะถือว่ำ PayPal 

ไดส่้งกำรติดต่อส่ือสำรดงักล่ำวถึงคุณแลว้ 
โปรดทรำบว่ำ ถำ้คุณใชต้วักรองอีเมลขยะที่บล็อคหรือเปลี่ยนเส้นทำงของอีเมลจำกผูส่้งที่ไม่ไดอ้ยู่ในสมุดอีเมล คุณจะตอ้งเพ่ิม PayPal 

ลงในสมุดอีเมล เพ่ือให้คุณสำมำรถดูกำรติดต่อส่ือสำรที่เรำส่งถึงคุณได ้

คุณสำมำรถอปัเดตอีเมลหลกัหรือที่อยู่ไปรษณียข์องคุณไดต้ลอดเวลำโดยเขำ้สู่ระบบที่เวบ็ไซต์ PayPal 

ถำ้อีเมลของคุณไม่ถูกตอ้งและส่งผลให้ขอ้มูลข่ำวสำรที่ PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลบั PayPal อำจถือว่ำบญัชีของคุณเป็นบญัชีที่ไม่มีกำรใชง้ำน 

และคุณจะไม่สำมำรถท ำรำยกำรใด ๆ ดว้ยบญัชี PayPal ของคุณได ้จนกว่ำเรำจะไดรั้บอีเมลหลกัที่สำมำรถใชง้ำนไดจ้ำกคุณ 

PayPal ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปิดบญัชีของคุณถำ้คุณเพิกถอนค ำยินยอมของคุณในกำรรับกำรติดต่อส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
เรำจะถือว่ำคุณไดรั้บกำรติดต่อส่ือสำรจำกเรำ ถำ้มีกำรจดัส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใน 24 ชัว่โมงหลงัจำกเวลำที่เรำประกำศไวบ้นเวบ็ไซต์ของเรำ 
หรือมีกำรส่งอีเมลไปถึงคุณ เรำจะถือว่ำคุณไดรั้บกำรติดต่อส่ือสำรจำกเรำ ถำ้มีกำรจดัส่งผ่ำนทำงไปรษณียภ์ำยใน 3 วันท าการหลงัจำกที่เรำส่ง 
เวน้แต่ว่ำคุณก ำลงัติดต่อส่ือสำรกบัเรำเกี่ยวกบัเร่ืองที่เรำไดร้ะบุที่อยู่ประกำศอื่นๆ (เช่น 

กระบวนกำรความรับผิดต่อการท ารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอ่ืนๆ) ประกำศที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึง PayPal 

ตอ้งส่งผ่ำนทำงไปรษณียถ์ึง: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, 

Suntec Tower Five, Singapore 038985 

ตำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำต คุณเขำ้ใจและยอมรับว่ำ PayPal 

อำจตรวจสอบหรือบนัทึกกำรสนทนำทำงโทรศพัท์ที่คณุหรือบุคคลใดก็ตำมที่ด ำเนินกำรในนำมของคุณกบั PayPal 

หรือตวัแทนส ำหรับวตัถุประสงค์ในกำรควบคุมคุณภำพและกำรฝึกอบรม หรือเพ่ือกำรคุม้ครองของเรำเอง 
โดยไม่ตอ้งประกำศหรือเตือนให้ทรำบล่วงหน้ำ คุณรับทรำบและเขำ้ใจว่ำในขณะที่กำรติดต่อส่ือสำรของคุณกบั PayPal น้ันอำจถูกดกัฟัง 
ตรวจสอบ หรือบนัทึก PayPal อำจไม่ไดบ้นัทึกสำยโทรศพัท์หรือกำรโทรติดต่อทั้งหมด และ PayPal 

ไม่รับประกนัว่ำกำรบนัทึกสำยโทรศพัท์เฉพำะใด ๆ จะถูกเก็บรักษำหรือสำมำรถกูค้ืนได ้

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


สทิธิข์อง PayPal 
สทิธิก์ำรระงบัและกำรยุตขิอง PayPal 

PayPal ขอสงวนสิทธ์ิในกำรระงบัหรือยุติขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี กำรเขำ้ถึงหรือกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ 

(รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal ใดๆ) ที่เรำด ำเนินกำร หรือในนำมของเรำ หรือบริกำร PayPal 

บำงอย่ำงหรือทั้งหมดดว้ยเหตุผลใดๆ ไดต้ลอดเวลำเม่ือไดแ้จง้ให้คุณทรำบ เม่ือยุติขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

และกำรช ำระเงินที่ไม่ไดถู้กจ ำกดัที่พกัไวใ้นยอดคงเหลือบญัชี PayPal ให้แก่คุณ 

ผลประโยชนด์ำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

เพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินกำรตำมภำระผูกพนัของคุณภำยใตข้อ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี คุณอนุญำตให้ PayPal ริบ 

และผลประโยชน์ดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัในและต่อยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณในกำรครอบครองของ PayPal 

จ ำนวนเงนิทีคุ่ณเป็นหนี ้PayPal 

ถำ้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณติดลบไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลใดก็ตำม ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ที่ติดลบจะแสดงจ ำนวนเงินที่คุณเป็นหน้ี 

PayPal PayPal อำจเร่ิมหักเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกเงินที่คุณเพ่ิมลงในบญัชี PayPal ของคุณ หรือกำรช ำระเงินที่คุณไดรั้บในภำยหลงั 
ถำ้คุณมีบญัชี PayPal มำกกว่ำหน่ึงบญัชี เรำอำจเร่ิมหักยอดคงเหลือบญัชี PayPal ที่ติดลบในบญัชี PayPal หน่ึงบญัชี 
จำกยอดคงเหลือบญัชี PayPal ในบญัชี PayPal อื่นๆ ของคุณ ถำ้คุณใชบ้ญัชี PayPal ต่อไป เม่ือมียอดคงเหลือติดลบ คุณอนุญำตให้ 

PayPal รวมยอดคงเหลือติดลบกบักำรหักบญัชีหรือกำรท ำรำยกำรใดๆ 

ที่ส่งจำกบญัชีของคุณเม่ือมีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรรวมดงักล่ำวให้คุณทรำบล่วงหน้ำในกำรเร่ิมตน้กำรหักบญัชีหรือท ำรำยกำร 
ถำ้คุณพกัเงินในบญัชี PayPal ในหลำยสกุลเงิน และยอดคงเหลือของสกุลใดสกุลเงินหน่ึงน้ันติดลบไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลใดก็ตำม PayPal 

อำจหักลบหน้ีที่เกิดจำกยอดคงเหลือติดลบน้ัน กบัยอดคงเหลือที่คุณมีในสกุลเงินต่ำงๆ ได ้
ถำ้คุณมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินที่ไม่เกี่ยวขอ้งเป็นระยะเวลำ 21 วนั หรือนำนกว่ำน้ัน PayPal 

จะแปลงยอดคงเหลือติดลบน้ีเป็นสกุลเงินที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีใดกรณีหน่ึงที่การแปลงสกุลเงินมีควำมจ ำเป็น 

จะมีกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนกำรท ำรำยกำรของ PayPal (รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงินของเรำ) 
นอกเหนือจำกขำ้งตน้ ถำ้คุณมียอดคำ้งช ำระที่เป็นหน้ี PayPal, บริษทัในเครือ หรือ eBay ทำง PayPal สำมำรถหักเงินจำกบญัชี Paypal 

ของคุณเพ่ือช ำระหน้ีที่คำ้งช ำระ ซ่ึงรวมถึงจ ำนวนเงินที่คำ้งช ำระจำกกำรใชผ้ลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของเรำ เช่น Xoom หรือ Braintree 

กำรด ำเนนิกำรในกรณีลม้ละลำย 

ถำ้คุณไดเ้ร่ิมตน้ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ หรือมีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ กบัคุณ ภำยใตบ้ทบญัญติัใดๆ ของกฎหมำยลม้ละลำยใดๆ 

เรำมีสิทธ์ิที่จะเรียกคืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดตำมสมควร (รวมถึงค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใชจ้่ำยตำมสมควร) 
ที่เกิดข้ึนโดยเก่ียวขอ้งกบักำรบงัคบัตำมขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

กำรเขำ้ถอืสทิธ ิ



ถำ้ PayPal ท ำให้กำรช ำระเงินที่คุณด ำเนินกำรให้ผูรั้บเป็นโมฆะหรือตีกลบักำรช ำระเงินน้ัน (ไม่ว่ำคุณจะเป็นผูริ้เร่ิมหรือไม่ก็ตำม) คุณยอมรับว่ำ 
PayPal สันนิษฐำนว่ำคุณมีสิทธ์ิเหนือผูรั้บช ำระเงินและบุคคลที่สำมที่เก่ียวขอ้งกบักำรช ำระเงินน้ัน และอำจด ำเนินกำรใชสิ้ทธ์ิดงักล่ำวโดยตรง 
หรือในนำมของคุณ ทั้งน้ีเป็นไปตำมดุลยพินิจของ PayPal 

ไมม่กีำรสละสทิธิ ์

กำรที่เรำไม่ด ำเนินกำรกบักำรที่คุณหรือผูอ้ื่นละเมิดภำระผูกพนัใด ๆ ภำยใตข้อ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

ไม่มีผลเป็นกำรสละสิทธ์ิของเรำในกำรด ำเนินกำรกบักำรผิดสัญญำในคร้ังต่อไปหรือที่คลำ้ยคลึงกนั 

กำรชดใชค้ำ่เสยีหำยและกำรจ ำกัดควำมรับผดิ 
ในส่วนน้ี เรำใชค้ ำว่ำ "PayPal" เพ่ืออำ้งอิงถึง PayPal Pte Ltd. และบริษทัในเครือของเรำ และผูอ้  ำนวยกำร พนักงำน ตวัแทน ผูร่้วมคำ้ 
ผูใ้ห้บริกำร และซัพพลำยเออร์ที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัในเครือของเรำรวมถึงหน่วยงำนแต่ละหน่วยที่เรำควบคุม ที่เรำไดรั้บกำรควบคุมโดย 
หรือที่เรำอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

กำรชดใชค้ำ่เสยีหำย 

คุณตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยให้ PayPal ส ำหรับกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวขอ้งกบับญัชี PayPal และกำรใชบ้ริกำร PayPal ของคุณ 

คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใชค้่ำเสียหำย และไม่ให้ PayPal ไดรั้บอนัตรำยจำกขอ้เรียกร้องหรือควำมตอ้งกำรใดๆ 

(รวมถึงค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยที่เหมำะสม) ที่ด ำเนินกำรหรือเกิดจำกบุคคลที่สำมใดๆ 

หรือเกิดจำกกำรที่คุณละเมิดขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี กำรใชบ้ริกำร PayPal ที่ไม่เหมำะสม กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือสิทธ์ิใดๆ 

ของบุคคลที่สำม และ/หรือกำรด ำเนินกำรหรือกำรไม่ด ำเนินกำรของบุคคลที่สำมใดๆ ที่คุณอนุญำตให้ใชบ้ญัชี PayPal หรือเขำ้ถึงเวบ็ไซต์ 
ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal) ที่เรำด ำเนินกำร หรือในนำมของเรำ หรือบริกำร 
PayPal ใดๆ ในนำมของคุณ 

ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 

ความรับผิดของ PayPal ถูกจ ากัดโดยขึ้นอยู่กับบัญชี PayPal และการใช้บริการ PayPal ของคุณ PayPal 

จะไม่รับผิดไม่ว่ำในกรณีใดๆ ต่อกำรสูญเสียผลก ำไร หรือควำมเสียหำยในกรณีเฉพำะ โดยบงัเอิญ หรือโดยสืบเน่ือง 
(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะควำมเสียหำยต่อกำรสูญเสียขอ้มูลหรือกำรสูญเสียธุรกิจ) ที่เกิดจำกหรือที่เกี่ยวขอ้งกบัเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ 

(รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใชเ้พ่ือมอบบริกำรของ PayPal ใดๆ) ที่เรำด ำเนินกำรหรือในนำมของเรำ บริกำรของ PayPal ใดๆ 

หรือขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี (ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรละเลย) เวน้แต่ว่ำจะเป็นไปตำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำต 
ควำมรับผิดของเรำต่อคุณหรือบุคคลที่สำมใดๆ ในกรณีใดๆ จะถูกจ ำกดัตำมจ ำนวนเงินจริงที่เกิดจำกควำมเสียหำยโดยตรง นอกจำกน้ี 

ตำมขอบเขตที่กฎหมำยที่บงัคบัใชอ้นุญำต PayPal จะไม่รับผิด และตกลงที่จะไม่ให้ PayPal รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือกำรสูญเสียใดๆ 

(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรสูญเสียเงิน ค่ำควำมนิยม หรือช่ือเสียง ผลก ำไร หรือควำมสูญเสียที่เป็นนำมธรรมอื่นๆ 

หรือควำมเสียหำยโดยกรณีพิเศษ โดยออ้ม หรือโดยสืบเน่ืองใด ๆ) ที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มมำจำก: (1) กำรใชง้ำน 

หรือไม่สำมำรถใชง้ำนเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal ใดๆ) 

ที่เรำด ำเนินกำร หรือในนำมของเรำ หรือบริกำร PayPal ใดๆ (2) ควำมล่ำช้ำหรือกำรหยุดชะงกัในเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ 



(รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal) ที่เรำด ำเนินกำร หรือในนำมของเรำ และบริกำร PayPal ใดๆ (3) 

ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ำยอื่นๆ ที่ไดรั้บจำกกำรเขำ้ถึงเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ 

ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal ใดๆ) ที่เรำด ำเนินกำร หรือในนำมของเรำหรือบริกำร PayPal ใด ๆ หรือเวบ็ไซต์หรือบริกำรใดๆ 

ที่เช่ือมโยงกบัเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์หรือบริกำร PayPal ใดๆ (4) บกพร่อง จุดบกพร่อง ขอ้ผิดพลำด หรือควำมไม่ถูกตอ้งของเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบประเภทใดๆ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal ใดๆ) ที่เรำด ำเนินกำร หรือในนำมของเรำ หรือบริกำร 
PayPal ใดๆ หรือในขอ้มูลและกรำฟิกที่ไดรั้บ (5) เน้ือหำ กำรด ำเนินกำร หรือกำรไม่ด ำเนินกำรของบุคคลที่สำม (6) 

กำรระงบัหรือกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกบับญัชี PayPal ของคุณ หรือ (7) ควำมจ ำเป็นของคุณในกำรแกไ้ขแนวทำงปฏิบติั เน้ือหำ 
หรือพฤติกรรม หรือกำรสูญเสียหรือกำรไม่สำมำรถท ำธุรกิจ ซ่ึงเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรหรือนโยบำยของ PayPal 

ฉบบัน้ี 

ขอ้ควำมปฏเิสธกำรรับประกันและกำรปลดเปลือ้ง 
ไมม่กีำรรบัประกนั 

บริการ PayPal มอบในลักษณะ "ตามท่ีเป็นอยู่" และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย 
PayPal ปฏิเสธการรับประกันกรรมสิทธ์ิโดยนัยใดๆ ความสามารถในการซ้ือขาย ความเหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ฝ่าฝืนกฎ 

PayPal ไม่มีอ ำนำจควบคุมใดๆ ในผลิตภณัฑ์หรือบริกำรที่ให้บริกำรโดยผูข้ำยที่ยอมรับ PayPal เป็นวิธีกำรช ำระเงิน และ PayPal 

ไม่สำมำรถรับรองไดว้่ำผูซ้ื้อหรือผูข้ำยที่คุณติดต่อดว้ยน้ันจะท ำรำยกำรจนเสร็จส้ิน หรือเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำร PayPal 

ไม่รับประกนัว่ำกำรเขำ้ใชบ้ริกำร PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตำมจะเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง ไม่ติดขดั หรือปลอดภยั และกำรท ำงำนของไซต์ ซอฟต์แวร์ 
หรือระบบของเรำ (รวมถึงเครือข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใชใ้นกำรให้บริกำร PayPal ใดๆ) ที่เรำด ำเนินกำร 
หรือในนำมของเรำอำจถูกรบกวนจำกปัจจยัหลำยดำ้นที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของเรำ PayPal 

จะใชค้วำมพยำยำมตำมสมควรเพ่ือให้กำรขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในบญัชีธนำคำร บตัรเดบิต บตัรเครดิต 
และกำรออกเช็คไดรั้บกำรด ำเนินกำรตรงตำมเวลำ แต่ PayPal ไม่รับรองหรือรับประกนัใดๆ 

ในส่วนของระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินกำรให้เสร็จสมบูรณ์ เน่ืองจำกบริกำร PayPal ข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยัที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของเรำ 
เช่น ควำมล่ำชำ้ของระบบธนำคำรหรือของบริกำรไปรษณีย์ ควำมในวรรคน้ีให้สิทธิตำมกฎหมำยโดยเฉพำะเจำะจงแก่คุณ และคุณอำจมีสิทธิอื่นๆ 

ตำมกฎหมำยซ่ึงแตกต่ำงกนัออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภำค 

กำรปลดเปลือ้ง PayPal 

ถำ้คุณมีขอ้พิพำทกบัผูถ้ือบญัชี PayPal อื่นใด คุณตอ้งปลดเปลื้อง PayPal จำกขอ้เรียกร้อง ค ำร้อง และควำมเสียหำยใดๆ และทั้งหมด 
(ไม่ว่ำที่เกิดข้ึนจริงหรือเป็นผลสืบเน่ือง) ในประเภทหรือรูปแบบใดๆ ทั้งที่ทรำบและไม่ทรำบ 

ซ่ึงเกิดข้ึนจำกหรือเช่ือมโยงกบัขอ้พิพำทดงักล่ำวไม่ว่ำในทำงใดๆ ในกำรเขำ้สู่กำรปลดเปลื้องน้ี คุณสละสิทธ์ิกำรคุม้ครองใดๆ 

อย่ำงชดัแจง้ว่ำจะจ ำกดักำรคุม้ครองของกำรปลดเปลื้องน้ีเพ่ือให้มีเฉพำะขอ้เรียกร้องเหล่ำน้ัน 

ซ่ึงคุณอำจรู้หรือสงสัยว่ำมีอยู่แลว้ในลกัษณะที่ยินยอมตำมกำรปลดเปลื้องน้ี 

ขอ้พพิำทกับ PayPal 
ตดิตอ่ PayPal กอ่น 

ถำ้มีขอ้พิพำทเกิดข้ึนระหว่ำงคุณกบั PayPal ซ่ึงด ำเนินกำรในฐำนผูห้รือหรือผูข้ำย เป้ำหมำยของเรำ คือกำรเรียนรู้เกี่ยวกบัควำมกงัวลของคุณ 

ถำ้เรำไม่สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวจนเป็นที่พอใจแก่คุณได้ 



เรำจะมุ่งหำวิธีที่เป็นกลำงและคุม้ค่ำใชจ้่ำยให้แก่คุณเพ่ือให้สำมำรถแกไ้ขขอ้พิพำทไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ขอ้พิพำทระหว่ำงคุณกบั PayPal 

ที่เกี่ยวขอ้งกบับริกำรอำจมีกำรรำยงำนไปยงัฝ่ายบริการลูกค้า PayPal 

อนุญำโตตุลำกำร 

ส ำหรับขอ้เรียกร้องใดๆ (ยกเวน้ขอ้เรียกร้องเพ่ือขอกำรคุ้มครองชัว่ครำวหรือควำมช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เทียบเท่ำ) ซ่ึงจ ำนวนเงินรวมที่เรียกร้องต ่ำกว่ำ 
10,000 ดอลลำร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ำในสกุลเงินอื่น) คุณสำมำรถเลือกที่จะแกไ้ขขอ้พิพำทดว้ยวิธีที่มีประสิทธิผลต่อตน้ทุนสูงกว่ำ 
ผ่ำนทำงอนุญำโตตุลำกำรที่มีผลผูกพนัแต่ไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรปรำกฏตวัได้ ถำ้คุณเลือกใชว้ิธีอนุญำโตตุลำกำร 
คุณจะตอ้งเร่ิมตน้กระบวนกำรกำรอนุญำโตตุลำกำรดงักล่ำวผ่ำนผูใ้ห้บริกำรแกไ้ขขอ้พิพำททำงเลือก ("ADR") 

อื่นใดที่เป็นที่ยอมรับและโดยควำมตกลงร่วมกันของคุณกบัเรำ ผูใ้ห้บริกำรระงบัขอ้พิพำททำงเลือกและคู่กรณีจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎต่อไปน้ี (ก) 
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนทำงโทรศพัท์ ออนไลน์ และ/หรือพิจำรณำจำกเอกสำรที่ส่งมำเพียงอย่ำงเดียว 
โดยคุณจะเป็นผูเ้ลือก (ข) กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งไม่ก ำหนดให้มีกำรปรำกฏตวัของคู่กรณีหรือพยำนในกำรพิจำรณำ 
เวน้แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ำยตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น และ (ค) ค ำตดัสินช้ีขำดใดๆ ของอนุญำโตตุลำกำรสำมำรถน ำเขำ้สู่กำรพิจำรณำของศำลใดๆ 

ก็ไดท้ี่มีเขตอ ำนำจ 

ทรัพยส์นิทำงปัญญำ 
เครือ่งหมำยกำรคำ้ของ PayPal 

"PayPal.com," "PayPal" และโลโกท้ั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบับริกำรของ PayPal เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
หรือเคร่ืองหมำยกำรคำ้ที่จดทะเบียนของ PayPal หรือผูอ้อกใบอนุญำตของ PayPal คุณไม่สำมำรถคดัลอก เลียนแบบ แกไ้ข 
หรือใชเ้คร่ืองหมำยดังกล่ำวโดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำจำก PayPal นอกจำกน้ี ส่วนหัวของหน้ำเวบ็ 

กรำฟิกที่ก ำหนดข้ึนเฉพำะ ไอคอนปุ่ ม และสคริปต์ทั้งหมด ถือเป็นเคร่ืองหมำยบริกำร เคร่ืองหมำยกำรคำ้ และ/หรือส่วนประกอบเด่นๆ 

ของสินคำ้หรือบริกำรของ PayPal คุณไม่สำมำรถคดัลอก เลียนแบบ ดดัแปลง หรือใชง้ำน 

โดยไม่ไดรั้บอนุญำตอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำจำกเรำ คุณสำมำรถใชโ้ลโก ้HTML ที่ไดรั้บจำก PayPal 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรน ำทำงเขำ้ชมเวบ็ไปยงับริกำรของ PayPal ได ้คุณไม่สำมำรถดดัแปลง แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงโลโก ้HTML 

เหล่ำน้ีได ้ไม่ว่ำทำงใดก็ตำม หรือน ำไปใชโ้ดยท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจผิดต่อ Paypal หรือบริกำรของ PayPal หรือน ำไปแสดงในลกัษณะใดๆ 

ก็ตำมที่ส่ือเป็นนัยว่ำไดรั้บกำรสนับสนุนหรือกำรรับรองจำก PayPal สิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเวบ็ไซต์ PayPal 

หรือของเวบ็ไซต์ PayPal เน้ือหำใดๆ บนเวบ็ไซต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกบับริกำร PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเน้ือหำใดๆ 

ทั้งหมดที่สร้ำงหรือเกิดข้ึนจำกส่ิงที่กล่ำวมำน้ีเป็นทรัพยสิ์นแต่เพียงผูเ้ดียวของ PayPal และผูใ้ห้สิทธ์ิแก่ PayPal 

กำรอนุญำตใหใ้ชส้ทิธโิดยท ัว่ไป 

ถำ้คุณก ำลงัใชซ้อฟต์แวร์ PayPal เช่น API, ชุดเคร่ืองมือส ำหรับนักพฒันำ หรือแอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์อื่นๆ 

ซ่ึงอำจรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ไดม้ำจำกหรือผสำนรวมกบัซอฟต์แวร์ ระบบ หรือบริกำรของผูใ้ห้บริกำรของเรำที่คุณดำวน์โหลด 

หรือเขำ้ถึงผ่ำนเวบ็หรือแพลตฟอร์มมือถือ แลว้ Paypal จะมอบใบอนุญำตจ ำกดัที่เพิกถอนได ้ไม่ผูกขำด ไม่สำมำรถออกใบอนุญำตย่อยได ้

ไม่สำมำรถโอนสิทธ์ิได ้กำรอนุญำตให้สำมำรถเขำ้ถึง และ/หรือใชซ้อฟต์แวร์ของ PayPal ไดโ้ดยไม่มีค่ำสิทธ์ิ 
ตำมเอกสำรที่มำพร้อมกบัซอฟต์แวร์ดงักล่ำว กำรให้สิทธ์ิในกำรใชน้ี้บงัคบัใชก้บัซอฟต์แวร์ ตลอดจนกำรอปัเดต กำรอปัเกรด เวอร์ชนัใหม่ 

และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด คุณไม่สำมำรถให้เช่ำ หรือโอนสิทธิโดยประกำรอื่นในซอฟต์แวร์ที่คุณมีสิทธ์ิใชใ้ห้แก่บุคคลที่สำมได้ 

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


คุณตอ้งปฏิบติัตำมเกณฑ์กำรน ำไปใช ้กำรเขำ้ถึง และกำรใชง้ำนที่มีอยู่ในเอกสำรทั้งหมดซ่ึงมำพร้อมกบับริกำร PayPal 

ถำ้คุณไม่ปฏิบติัตำมเกณฑ์กำรน ำไปใช ้กำรเขำ้ถึง และกำรใชง้ำน คุณจะตอ้งรับผิดต่อควำมเสียหำยทั้งหมดที่ข้ึนแก่คุณ PayPal และบุคคลที่สำม 

PayPal สำมำรถอปัเดตหรือหยุดกำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ไดเ้ม่ือแจง้ให้คุณทรำบ ในขณะที่ PayPal อำจ (1) 

ผสมผสำนส่ือและเทคโนโลยีภำยนอกเขำ้กบัเวบ็ใดๆ หรือแอปพลิเคชนัอื่น รวมถึงซอฟต์แวร์ และ/หรือ (2) 

เขำ้ถึงและใชส่ื้อและเทคโนโลยีภำยนอกบำงอย่ำงเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คุณดว้ยบริกำร PayPal 

แต่คุณก็ไม่ไดรั้บอนุญำตและไม่ไดเ้ก็บรักษำสิทธ์ิใดๆ ในหรือต่อส่ือภำยนอกดงักล่ำวใดๆ คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แกไ้ข บิดเบอืน ซ่อมแซม 

คดัลอก ท ำซ ้ำ ดดัแปลง แจกจ่ำย จดัแสดง เผยแพร่ ท ำวิศวกรรมยอ้นกลบั แปลภำษำ แยกส่วนประกอบ แยกส่วนแฟ้ม 

หรือพยำยำมสร้ำงซอร์สโคด้ใดๆ ก็ตำมที่ไดรั้บมำจำกซอฟต์แวร์ หรือส่ือหรือเทคโนโลยีภำยนอกใดๆ หรือสร้ำงงำนลอกเลียนแบบใด ๆ 

จำกซอฟต์แวร์ใดๆ หรือส่ือหรือเทคโนโลยีภำยนอกใดๆ คุณรับทรำบว่ำสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ หรือส่วนไดเ้สียทั้งหมดที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ PayPal 

เป็นของ PayPal และส่ือภำยนอกใดๆ ที่ผสำนรวมในที่น้ีเป็นของผูใ้ห้บริกำรภำยนอกของ PayPal 

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชนัของบุคคลที่สำมอื่นใดที่คุณใชใ้นเวบ็ไซต์ของ PayPal 

อยู่ภำยใตสิ้ทธ์ิกำรใชง้ำนที่คุณตกลงไวก้บับุคคลที่สำมที่ให้บริกำรซอฟต์แวร์ดงักล่ำวแก่คุณ คุณรับทรำบว่ำ PayPal ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของ ควบคุม 

รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนใดๆ ในแอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์ภำยนอกดงักล่ำวที่คุณเลือกใชใ้นเวบ็ไซต์ใดๆ ของเรำ 
และ/หรือมีควำมเกี่ยวขอ้งกบับริกำรของ PayPal ถำ้คุณใชบ้ริกำรของ PayPal ในเวบ็ไซต์ของ PayPal 

หรือเวบ็ไซต์อื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นที่โฮสต์โดย PayPal หรือโดยบุคคลที่สำม และไม่ไดด้ำวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal 

หรือใชซ้อฟต์แวร์แอปพลิเคชนัของบุคคลที่สำมในเวบ็ไซต์ของ PayPal ขอ้สัญญำน้ีจะไม่มีผลบงัคบัใชก้บักำรใชบ้ริกำรที่โฮสต์โดย PayPal 

กำรอนุญำตใหใ้ชท้ีคุ่ณใหแ้ก ่PayPal; กำรรบัประกนัทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

PayPal ไม่ไดอ้ำ้งสิทธ์ิเป็นเจำ้ของเน้ือหำที่คุณให้ อปัโหลด ส่ง หรือส่งไปยงั PayPal   และ PayPal 

ก็ไม่ไดอ้ำ้งสิทธ์ิเป็นเจำ้ของเน้ือหำที่คุณโฮสต์บนเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลที่สำมที่ใชบ้ริกำรของ PayPal 

เพ่ือให้บริกำรช ำระเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหำของคุณ  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัย่อหน้ำถดัไป เม่ือคุณให้เน้ือหำแก ่PayPal 

หรือโพสต์เน้ือหำโดยใชบ้ริกำรของ PayPal คุณมอบใบอนุญำตทีไ่ม่จ ำกดัแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่สำมำรถเพิกถอนได ้ไม่มีค่ำสิทธ์ิ สำมำรถโอนได ้
และใชไ้ดท้ัว่โลกให้ PayPal (และบุคคลที่เรำร่วมงำน) ใชเ้น้ือหำของคุณและทรัพยสิ์นทำงปัญญำที่เก่ียวขอ้ง และสิทธิในกำรเผยแพร่ในส่ือใด ๆ 

ที่เป็นที่รู้จกัในปัจจบุนัหรือในอนำคต [เพ่ือช่วยให้เรำปรับปรุง ด ำเนินกำร และส่งเสริมบริกำรปัจจุบนัของเรำและพฒันำบริกำรใหม่ๆ]  PayPal 

จะไม่ชดเชยให้คุณส ำหรับเน้ือหำใดๆ ของคุณ   คุณรับทรำบว่ำกำรใชเ้น้ือหำของคุณใน PayPal 

จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือสิทธ์ิในกำรเผยแพร่ใดๆ   นอกจำกน้ี 

คุณยงัรับทรำบและรับประกนัว่ำคุณเป็นเจำ้ของหรือควบคุมสิทธ์ิของเน้ือหำทั้งหมดที่คุณให้ไว ้
และคุณยินยอมที่จะสละสิทธ์ิทำงศีลธรรมของคุณและสัญญำที่จะไม่ใช้สิทธ์ิดงักล่ำวกบั PayPal 

คุณรับรองและรับประกนัว่ำกำรกระท ำต่อไปน้ีไม่ละเมิดสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือสิทธ์ิในกำรเผยแพร่ใด ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
กำรที่คุณจดัหำคอนเทนต์ให้แก่ PayPal กำรที่คุณโพสต์คอนเทนต์โดยใชบ้ริกำร PayPal และกำรที่ PayPal ใชค้อนเทนต์ดงักล่ำว 
(ซ่ึงรวมถึงงำนที่ไดจ้ำกคอนเทนต์ดงักล่ำว) เพ่ือจุดประสงค์ที่เกี่ยวขอ้งกบับริกำร PayPal 

กำรอนุญำตใหใ้ชท้ีผู่ข้ำยใหแ้ก ่PayPal 

แมว้่ำจะมีขอ้ก ำหนดของวรรคก่อนหน้ำ ถำ้คุณเป็นผูข้ำยที่ใชบ้ริกำร PayPal เพ่ือรับช ำระเงินส ำหรับสินคำ้และบริกำร คุณให้สิทธ์ิที่ใชไ้ดท้ัว่โลก 
ที่ไม่จ ำกดัแต่เพียงผูเ้ดียว สำมำรถโอนได ้สำมำรถให้สิทธ์ิช่วงได ้(ผ่ำนหลำยล ำดบัชั้น) และไม่มีค่ำสิทธ์ิ จ่ำยเต็มจ ำนวนแก่ PayPal 

และบริษทัในเครือในกำรใชแ้ละเผยแพร่สู่สำธำรณะ ระหว่ำงขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 



(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะเคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนและลงทะเบียน ช่ือกำรค้ำ เคร่ืองหมำยบริกำร โลโก ้ช่ือโดเมน และกำรก ำหนดอื่น ๆ 

ที่เป็นเจำ้ของที่คุณอนุญำตหรือให้ใช)้ เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำร (1) ระบุว่ำคุณเป็นผูค้ำ้ที่ยอมรับบริกำร PayPal 

เป็นแบบฟอร์มกำรช ำระเงินและช่วยให้ลูกคำ้ท ำรำยกำรท ำคุณไดส้ะดวกสบำยมำกย่ิงข้ึน และ (2) ใชง้ำนอื่นใดที่คุณยินยอมไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

เบ็ดเตล็ด 
กำรโอนสทิธิ ์

คุณไม่สำมำรถโอนหรือมอบหมำยสิทธ์ิหรือภำระผูกพนัใดๆ ที่คุณมีภำยใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก 

PayPal ก่อน PayPal อำจโอนหรือมอบหมำยสิทธ์ิในขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี หรือสิทธ์ิหรือภำระผูกพนัใดๆ 

ภำยใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีไดทุ้กเม่ือ 

วนัท ำกำร 

"วนัท ำกำร" หมำยถึงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ไม่รวมวนัหยุดประจ ำชำติของสิงคโปร์ 

บญัชทีีไ่มม่กีำรเคลือ่นไหว 

ถำ้คุณไม่ไดเ้ขำ้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณเป็นเวลำมำกกว่ำสองปี PayPal อำจปิดบญัชี PayPal ของคุณ และเงินที่ไม่ไดใ้ชใ้ด ๆ 

ในบญัชีของคุณจะอยู่ภำยใตก้ฎหมำยที่บงัคบัใชเ้ก่ียวกบัเงินที่ไม่ไดรั้บกำรข้ึนเงิน 

ขอ้ตกลงท ัง้หมดและกำรคงอยูข่องขอ้ตกลง 

ขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชฉ้บบัน้ี พร้อมดว้ยนโยบำยใด ๆ ที่มีผลบงัคบัในหน้ำขอ้ตกลงทำงกฎหมำยในเวบ็ไซต์ PayPal 

ไดร้ะบุถึงควำมเขำ้ใจทั้งหมดระหว่ำงคุณและ PayPal เกี่ยวกบับริกำร PayPal ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวทั้งหมดซ่ึงโดยสภำพแลว้ควรคงอยู่ 
จะยงัมีผลบงัคบัใชใ้นขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

ถำ้มีกำรพิจำรณำว่ำขอ้ก ำหนดใดของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่สำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้

ให้ยกเลิกขอ้ก ำหนดดงักล่ำวและให้ขอ้ก ำหนดส่วนที่เหลือมีผลบงัคบัใชต่้อไป 

กฎหมำยทีบ่งัคบัและเขตอ ำนำจศำล 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะไดรั้บกำรควบคุมโดยและมีกำรตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ทุกประกำร 
เน่ืองจำกกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัเหนือขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่ท  ำข้ึนและบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ์ภำยในประเทศสิงคโปร์ 
โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงขอ้ขดัแยง้ของบทบญัญติัในกฎหมำย เวน้แต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น คุณตกลงว่ำขอ้เรียกร้องหรือขอ้พิพำทใดๆ 

ที่คุณอำจมีกบั PayPal จะไดรั้บกำรพิจำรณำโดยศำลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือศำลที่อยู่ในที่ที่จ ำเลยตั้งอยู่ 
คุณตกลงยอมรับเขตอ ำนำจศำลที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของศำลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยไม่สำมำรถเพิกถอนได ้
เพ่ือวตัถุประสงค์ของคดีควำมใดๆ กำรด ำเนินกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เกิดจำกขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

หรือกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์หรือบริกำรของเรำ 



กำรด ำเนนิคดทีีม่กีำรยืน่โดยไมถู่กตอ้ง 

ขอ้เรียกร้องทั้งหมดที่คุณย่ืนฟ้อง PayPal จะตอ้งมีกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

ขอ้เรียกร้องทั้งหมดที่ย่ืนโดยไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี จะถือว่ำเป็นกำรย่ืนโดยไม่ถูกตอ้งและเป็นกำรละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

ถำ้คุณย่ืนขอ้เรียกร้องโดยขดัต่อขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี PayPal อำจเรียกค่ำทนำยควำมและค่ำใชจ้่ำย 
(รวมถึงทนำยควำมและผูช่้วยทนำยควำมภำยในบริษทั) ในจ ำนวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลำร์สหรัฐ จำกคุณ ทั้งน้ีเม่ือ PayPal 

ไดแ้จง้ให้คุณทรำบเป็นหนังสือถึงขอ้เรียกร้องที่ไม่ถูกตอ้งแลว้ และคุณไม่ไดถ้อนขอ้เรียกร้องน้ันโดยทนัที 

กำรตรวจสอบยนืยนัตวัตน 

คุณอนุญำต PayPal ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยผ่ำนบุคคลที่สำม ให้ท ำกำรสอบถำมขอ้มูลตำมที่เรำเห็นว่ำจ ำเป็น 

เพ่ือยืนยนัควำมถูกตอ้งของตวับุคคลของคุณ ซ่ึงอำจรวมถึง 

• กำรขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกคุณ เช่น วนัเดือนปีเกิด หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีหรือหมำยเลขประจ ำตวัประชำชน ที่อยู่ทำงกำยภำพ 

และขอ้มูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้เรำสำมำรถระบุตวัตนของคุณไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 

• กำรขอให้คุณด ำเนินกำรยืนยนัควำมเป็นเจำ้ของอีเมลหรือตรำสำรทำงกำรเงิน 

• ส่ังรำยงำนเครดิตจำกหน่วยงำนที่เป็นผูร้ำยงำนเครดิต 

• ยืนยนัขอ้มูลของคุณกบัฐำนขอ้มูลของบุคคลที่สำมหรือผ่ำนแหล่งอื่น หรือ 

• ขอให้คุณแสดงเอกสำรเพ่ิมเติม เช่น ใบอนุญำตขบัขี่หรือเอกสำรยืนยนัอื่นๆ ไดทุ้กเม่ือ 

กฎหมำยต่อตำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนเงินให้ผูก้่อกำรร้ำยอำจขอให้ PayPal ตรวจสอบขอ้มูลยืนยนับำงอย่ำง ถำ้คุณใชบ้ริกำร PayPal 

PayPal ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปิด ระงบั หรือจ ำกดักำรเขำ้ถึงบญัชี PayPal ของคุณ และ/หรือบริกำรของ PayPal 

ในกรณีที่เรำไม่ไดรั้บขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณที่จ ำเป็นต่อกำรยืนยนัตวัตนของคุณ หลงัจำกสอบถำมขอ้มูลอย่ำงสมเหตุสมผล 

PayPal เป็นผูใ้หบ้รกิำรช ำระเงนิเทำ่น ัน้ 

เรำด ำเนินกำรในฐำนะผูใ้ห้บริกำรช ำระเงินเท่ำน้ัน เรำไม่: 

• ด ำเนินกำรในฐำนะธนำคำรหรือผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรธนำคำร 

• ด ำเนินกำรในฐำนะตวัแทนดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินที่เก็บไวใ้นบญัชีของคุณ 

• ด ำเนินกำรในฐำนะตวัแทนหรือทรัสต์ตีของคุณ 

• เขำ้ร่วมกำรเป็นพนัธมิตร บริษทัร่วมทุน หน่วยงำน หรือควำมสัมพนัธ์กำรว่ำจำ้งกบัคุณ 

• ควบคุมหรือไม่มีควำมรับผิดในสินคำ้หรือบริกำรที่ช ำระเงินโดยใชบ้ริกำรของ PayPal 

• รับรองตวัตนของผูซ้ื้อหรือผูข้ำยใดๆ 



• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผูซ้ื้อหรือผูข้ำยจะท ำรำยกำรเสร็จสมบูรณ์ 

• พิจำรณำว่ำคุณตอ้งรับผิดต่อภำษีหรือไม่ หรือ 

• เวน้แต่จะมีกำรก ำหนดอย่ำงชดัเจนในขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรรำยน้ีรวบรวมหรือช ำระภำษีใดๆที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรใชบ้ริกำรของเรำ 

ควำมเป็นสว่นตวั 

กำรปกป้องควำมเป็นส่วนตวัของคุณมีควำมส ำคญัย่ิงต่อเรำ 
โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรำเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจถึงควำมมุ่งมัน่ของเรำในกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของคุณให้ดีย่ิงข้ึน 

รวมถึงกำรใชง้ำนของเรำและกำรเปิดเผยขอ้มูลของคุณ 

ขอ้ก ำหนดภำษำโปรตุเกส ค ำแปลของขอ้ตกลง 

น่ีเป็นควำมประสงค์ของคู่สัญญำที่ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มใดๆ จะเขียนข้ึนเป็นภำษำองักฤษ 

กำรแปลขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีท ำเพ่ือควำมสะดวกของคุณเท่ำน้ัน 

และไม่ไดมี้จุดมุ่งหมำยเป็นกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

ในกรณีที่มีควำมขดัแยง้ระหว่ำงขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีในภำษำองักฤษกบัฉบบัภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำองักฤษ 

ฉบบัภำษำองักฤษจะมีผลบงัคบัใช ้

กำรใชข้อ้มูลของคุณ กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล 

ถำ้คุณไดรั้บขอ้มูลเกี่ยวกบัลูกคำ้ PayPal รำยอื่น คุณจะตอ้งรักษำขอ้มูลเป็นควำมลบัและใชข้อ้มูลดงักล่ำวไปเพ่ือกำรใชบ้ริกำร PayPal เท่ำน้ัน 

คุณไม่สำมำรถเปิดเผยหรือแจกจ่ำยขอ้มูลใดๆ เกี่ยวกบัผูใ้ช ้Paypal ต่อบุคคลที่สำม หรือใชข้อ้มูลเพ่ือวตัถุประสงค์ทำงกำรตลำด 

เวน้เสียแต่ว่ำคุณจะไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกผูใ้ชใ้ห้ท ำได้ คุณสำมำรถส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ลูกคำ้ PayPal หรือใชบ้ริกำร 
PayPal เพ่ือเรียกเก็บเงินจำกกำรส่ง หรือให้ควำมช่วยเหลือในกำรส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สำม 

ตำมขอบเขตที่คุณ (ในฐำนะผูข้ำย) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกบัลูกคำ้ของ PayPal ตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

คุณยินยอมที่จะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัและขอ้มูลที่บงัคบัใชใ้ดๆ คุณมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั ประกำศ 
และขั้นตอนที่ก ำหนดเองส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวใดๆ ที่คุณครอบครองในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูล 

รวมถึงบนัทึกกิจกรรมของคุณที่เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

กฎหมำยคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัและขอ้มูลที่อำจมีผลบงัคบัใช ้ประกอบดว้ยกฎขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนดบงัคบั และหลกัของกำรปฏิบติัใดๆ 

ที่บงัคบัใชก้บักำรให้บริกำรตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี ตวัอย่ำงเช่น 

ถำ้คุณหรือธุรกิจของคุณอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎคุม้ครองขอ้มูลบญัชีทัว่ไป (EU) 2016/679 (GDPR) 

คุณจะเป็นผูป้ฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัดงักล่ำวในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยดงักล่ำว คุณจะตอ้ง: 

• ปรับใชแ้ละรักษำมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสมทั้งหมดส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ 

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


• ไม่เจตนำด ำเนินกำรใดๆ หรืออนุญำตให้ด ำเนินกำรใดๆ ซ่ึงอำจน ำไปสู่กำรละเมิดกฎหมำยคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัและขอ้มูลใดๆ โดย 
PayPal 

ขอ้ก ำหนดเฉพำะประเทศ/ภูมภิำค 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีบงัคบัใชก้บัผูถ้ือครองบญัชีส ำหรับบญัชี PayPal ที่ลงทะเบียนในประเทศต่อไปน้ีเท่ำน้ัน 

ในกรณีที่มีควำมขดัแยง้ระหว่ำงขอ้ก ำหนดในขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีกบัขอ้ก ำหนดดำ้นล่ำง 
ให้ขอ้ก ำหนดเฉพำะประเทศ/ภูมิภำคดำ้นล่ำงมีผลบงัคบัใช ้

ประเทศจนี 

ถำ้คุณใชบ้ริกำร ('บริกำรภำยนอก') ที่ให้บริกำรโดยธนำคำรที่เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกบั PayPal 

หรือผูใ้ห้บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่ไดรั้บอนุญำต ('ผูใ้ห้บริกำร') ถ้ำตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริกำรดงักล่ำว 
โปรดอ่ำนขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ของผูใ้ห้บริกำร 
ถำ้คุณเป็นผูข้ำย PayPal จำกจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น 

คุณไดร้ะบุว่ำประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประเทศหรือภูมิภำคของคุณในขณะที่สมคัรสมำชิกบญัชี PayPal) ถำ้คุณคืนเงินกำรท ำรำยกำร 
(บำงส่วนหรือทั้งหมด) ให้กบัผูซ้ื้อหรือกำรบริจำคให้แก่ผูบ้ริจำค เรำจะหักค่ำธรรมเนียมคงที่ส่วนหน่ึงของค่ำธรรมเนียมที่คุณช ำระไวใ้นฐำนะผูข้ำย 
จ ำนวนเงินของกำรช ำระเงินที่คืนจะถูกหักจำกบญัชี PayPal ของคุณ 

ในกรณีของขอ้พิพำท ขอ้เรียกร้อง กำรด ำเนินขอ้เรียกร้องตำมกฎหมำย กระบวนกำรใดๆ ('ขอ้พิพำท') 

ระหว่ำงคุณกบัผูใ้ห้บริกำรเน่ืองจำกกำรช ำระเงินล่ำชำ้หรือไม่มีกำรช ำระเงินในจ ำนวนเงินใดๆ ที่ถึงก ำหนดช ำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช ้
PayPal, บริษทัในเครือ และพนักงำนของ PayPal ในค่ำเสียหำย ขอ้เรียกร้อง ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย และควำมสูญเสียใดๆ 

ที่เกิดข้ึนจำกขอ้พิพำทดงักล่ำว นอกจำกน้ีคุณยงัตกลงว่ำ PayPal จะไม่ตอ้งรับผิดต่อคุณในเร่ืองเกี่ยวกบัจ ำนวนเงินใดๆ ที่ไดโ้อนจำกบญัชี 
PayPal ของคุณไปยงัผูใ้ห้บริกำร 
คุณรับทรำบและตกลงว่ำ PayPal อำจเปิดเผยขอ้มูลที่คุณไดใ้ห้ไวต้ำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ PayPal รวมทั้งขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 

ของขอ้ตกลงที่ท  ำระหว่ำงคุณกบั PayPal ให้ผูใ้ห้บริกำรทรำบ 

เพ่ือให้ผูใ้ห้บริกำรสำมำรถท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดของลูกคำ้ที่จ ำเป็นตำมหลกัเกณฑ์ของกระบวนกำร Know Your Customer 

(KYC) ของผูใ้ห้บริกำรได ้
PayPal จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดข้ึนกบัคุณ อนัเน่ืองมำจำก (1) ควำมลม้เหลว (2) กำรหยุดชะงกั (3) 

ควำมบกพร่อง หรือ (4) กำรใชง้ำนผิดวิธีโดยประมำทหรือโดยเจตนำซ่ึงบริกำรของบุคคลภำยนอก หรือ (5) 

ผลสืบเน่ืองที่เกิดจำกกำรไดรั้บเงินล่ำชำ้หรือไม่ไดรั้บเงินที่ถอนผำ่นบริกำรของบคุคลภำยนอก 

เรำอำจแกไ้ขสัญญำส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรและนโยบำยใดๆ และขอ้ตกลงอื่นๆ ในหน้ำขอ้ตกลงทำงกฎหมำยที่มีผลกบัผูใ้ชใ้นประเทศจีนเป็นระยะๆ 

ขอ้ตกลงฉบบัแกไ้ขจะมีผลทนัทีที่เรำลงประกำศบนเวบ็ไซต์ของเรำ เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงของเรำลดสิทธ์ิของคุณหรือเพ่ิมควำมรับผิดชอบของคุณ 

เรำจะประกำศให้คุณทรำบในหน้ำกำรปรับปรุงแกไ้ขนโยบำยในเว็บไซต์ของเรำ และแจง้ให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั 

ยกเวน้ตำมขอบเขตที่มีกำรแกไ้ขโดยขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี ขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญำน้ีจะยงัคงมีอ ำนำจและผลบงัคบัใชเ้ต็ม 

โคลอมเบยี 



ตั้งแต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2558 เป็นตน้ไป ผูใ้ช ้PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะสำมำรถช ำระเงินและรับเงินระหว่ำงประเทศไดเ้ท่ำน้ัน 

กำรช ำระเงินในประเทศระหว่ำงผูใ้ช ้PayPal สองรำยที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะไม่สำมำรถท ำได ้
"ผูมี้ถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบีย" หมำยถึง 

1. บุคคลทัว่ไปไม่ว่ำสัญชำติใดซ่ึงไดร้ะบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศ/ภูมิภำคของตน ณ เวลำที่สมคัรเปิดบญัชี PayPal และ 

2. หน่วยงำน ห้ำงหุ้นส่วน องค์กร หรือสมำคมที่ไดร้ะบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศหรือภูมิภำคที่ลงทะเบียน ณ เวลำที่สมคัรเปิดบญัชี PayPal 

มำเลเซยี 

PayPal ไดรั้บกำรอนุมติัจำก Bank Negara Malaysia ให้ด ำเนินธุรกิจ e-Money เพรำะฉะน้ันถำ้คุณเป็นลูกคำ้ชำวมำเลเซีย และ 
PayPal ไม่ไดต้อบสนองคุณอย่ำงทนัทีและอย่ำงมีประสิทธิภำพในเร่ืองบริกำรของ PayPal 

ในกำรใชก้ระบวนกำรแกไ้ขขอ้พิพำทตำมที่ระบุไวใ้นขอ้สัญญำที่วำ่ดว้ยขอ้พิพำทกบั PayPal ของตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ี 

หรือในกำรติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ของ PayPal คุณสำมำรถติดต่อ Bank Negara ไดผ้่ำนทำง BNMLINK และ 
BNMTELELINK 

BNMTELELINK สำมำรถติดต่อไดโ้ดยตรงทำงโทรศพัท์ แฟกซ ์จดหมำย หรืออีเมล ประชำชนทัว่ไปสำมำรถติดต่อ BNMLINK 

และ BNMTELELINK เพ่ือขอขอ้มูล สอบถำม หรือขอให้ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของกำรธนำคำรทัว่ไปหรือกำรธนำคำรส ำหรับอิสลำม 

กำรประกนัและตะกำฟุล บริกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และเร่ืองอื่นๆ 

ภำยใตเ้ขตอ ำนำจศำลของ Bank Negara Malaysia รำยละเอียดกำรติดต่อของ BNMTELELINK มีดงัต่อไปน้ี: 

BNMTELELINK 

Jabatan Komunikasi Korporat 

Bank Negara Malaysia 

P.O.Box 10922 

50929 Kuala Lumpur 

โทรศพัท์: 1-300-88-5465 (LINK) 

แฟกซ:์ 03-2174 1515 

อีเมล: bnmtelelink@bnm.gov.my 

ชัว่โมงท ำกำรของ BNMLINK และ BNMTELELINK เร่ิมตั้งแต่วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 9.00 น. - 17.00 น. 

ตำมเวลำมำเลเซีย 
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ PayPal นอกเหนือจำกนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัภำษำองักฤษที่ผนวกเขำ้กบัขอ้ตกลงฉบบัน้ีแลว้ 
คุณยงัสำมำรถดูนโยบำยฉบบัภำษำมลำยูได ้โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปน้ี 

โครงร่างการจัดการทางการเงิน PayPal เป็นสมำชิกในแผนงำนของส ำนักงำนก ำกบัดูแลกิจกำรทำงกำรเงินที่ไดรั้บอนุมติัจำก Bank Negara 

Malaysia ผูใ้ห้บริกำรที่ไดรั้บอนุมติัให้ใชแ้ผนกำรน้ีคือส ำนักงำนก ำกบัดูแลกิจกำรทำงกำรเงิน (Ombudsman for Financial 

Services หรือ OFS) ซ่ึงเป็นช่องทำงกำรระงบัขอ้พิพำททำงเลือกที่เป็นอิสระซ่ึงครอบคลุมถึงลูกคำ้มำเลเซียที่มีสิทธ์ิ OFS 

ให้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำยส ำหรับผูร้้องเรียนที่มีสิทธ์ิที่อำจไม่พอใจกบักำรระงบัขอ้พิพำทของ PayPal 

ถำ้ตอ้งกำรขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเวลำในกำรย่ืนขอ้พิพำทและประเภทของค ำช้ีขำดที่ตดัสินโดยส ำนักงำนก ำกบัดูแล 

โปรดไปที่ www.ofs.org.my 

การถอนเงินในประเทศมาเลเซีย หำกบญัชีของคุณลงทะเบียนในมำเลเซีย 
คุณจะสำมำรถถอนเงินจำกบญัชีไดโ้ดยกำรโอนเงินไปยงับญัชีธนำคำรในประเทศมำเลเซียของคุณเท่ำน้ัน 

mailto:bnmtelelink@bnm.gov.my
http://www.ofs.org.my/


กฎหมายท่ีบังคับ  ส ำหรับผูพ้กัอำศยัชำวมำเลเซียที่ลงทะเบียนบริกำรของ PayPal ดว้ยที่อยู่ในมำเลเซีย 
ขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีจะไดรั้บกำรควบคุมและตีควำมภำยใตก้ฎหมำยของมำเลเซีย 
เน่ืองจำกกฎหมำยดงักล่ำวบงัคบัใชก้บัขอ้ตกลงที่ท  ำข้ึนและน ำมำบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ์ภำยในมำเลเซีย 
ยกเวน้ที่มีกำรแกไ้ขโดยขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี ขอ้ก ำหนดอื่น ๆ 

ทั้งหมดของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีจะยงัคงมีอ ำนำจและผลบงัคบัใชเ้ต็ม 

การแก้ไข เรำอำจแกไ้ขสัญญำส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรและนโยบำยใดๆ และขอ้ตกลงอื่นๆ 

ในหน้ำขอ้ตกลงทำงกฎหมำยที่มีผลกบัผูใ้ชใ้นประเทศมำเลเซียเป็นระยะๆ ขอ้ตกลงฉบบัแกไ้ขจะมีผลทนัทีที่เรำลงประกำศบนเวบ็ไซต์ของเรำ 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงของเรำลดสิทธ์ิของคุณหรือเพ่ิมควำมรับผิดชอบของคุณ 

เรำจะประกำศให้คุณทรำบในหน้ำกำรปรับปรุงแกไ้ขนโยบำยในเวบ็ไซต์ของเรำ และแจง้ให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วนั 

โมร็อกโก 

เม่ือมีกำรเปิดให้สำมำรถถอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของโมร็อกโกกบัทำงธนำคำรที่เป็นพนัธมิตรของ PayPal แลว้ 
คุณจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัของโมร็อกโก ซ่ึงในกรณีน้ีหมำยควำมว่ำ ถำ้คุณไดรั้บเงินจำกผูใ้ช ้PayPal 

เขำ้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ คุณจะตอ้งถอนเงินดงักล่ำวจำกยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณเขำ้บญัชีธนำคำรของโมร็อกโก* 

ภำยใน 30 วนันับจำกวนัทีไ่ดรั้บเงิน 

* ธนำคำรพนัธมิตรของ PayPal ส ำหรับกำรถอนเงินจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรถอนเงินแต่ละคร้ัง 
และเม่ือมีกำรเปิดให้สำมำรถรับเงินและถอนเงินไดแ้ลว้ PayPal จะแจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมให้คุณทรำบ 

ฟิลปิปินส ์

ถำ้คุณใชบ้ริกำร ('บริกำรภำยนอก') ที่ให้บริกำรโดยธนำคำรที่เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกบั PayPal 

ผูใ้ห้บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่ไดรั้บอนุญำต ตวัแทนรับช ำระเงิน หรือผูอ้อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ('ผูใ้ห้บริกำร') 
ถำ้ตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริกำรดงักล่ำว โปรดอ่ำนขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ของผูใ้ห้บริกำร 
ในกรณีของขอ้พิพำท ขอ้เรียกร้อง กำรด ำเนินขอ้เรียกร้องตำมกฎหมำย กระบวนกำรใดๆ ('ขอ้พิพำท') 

ระหว่ำงคุณกบัผูใ้ห้บริกำรเน่ืองจำกกำรช ำระเงินล่ำชำ้หรือไม่มีกำรช ำระเงินในจ ำนวนเงินใดๆ ที่ถึงก ำหนดช ำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช ้
PayPal, บริษทัในเครือ และพนักงำนของ PayPal ในค่ำเสียหำย ขอ้เรียกร้อง ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย และควำมสูญเสียใดๆ 

ที่เกิดข้ึนจำกขอ้พิพำทดงักล่ำว นอกจำกน้ีคุณยงัตกลงว่ำ PayPal จะไม่ตอ้งรับผิดต่อคุณในเร่ืองเกี่ยวกบัจ ำนวนเงินใดๆ ที่ไดโ้อนจำกบญัชี 
PayPal ของคุณไปยงัผูใ้ห้บริกำร 
คุณรับทรำบและตกลงว่ำ PayPal อำจเปิดเผยขอ้มูลที่คุณไดใ้ห้ไวต้ำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ PayPal รวมทั้งขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 

ของขอ้ตกลงที่ท  ำระหว่ำงคุณกบั PayPal ให้ผูใ้ห้บริกำรทรำบ 

เพ่ือให้ผูใ้ห้บริกำรสำมำรถท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดของลูกคำ้ที่จ ำเป็นตำมหลกัเกณฑ์ของกระบวนกำร Know Your Customer 

(KYC) ของผูใ้ห้บริกำรได ้
PayPal จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดข้ึนกบัคุณ อนัเน่ืองมำจำก (1) ควำมลม้เหลว (2) กำรหยุดชะงกั (3) 

ควำมบกพร่อง หรือ (4) กำรใชง้ำนผิดวิธีโดยประมำทหรือโดยเจตนำซ่ึงบริกำรของบุคคลภำยนอก หรือ (5) 

ผลสืบเน่ืองที่เกิดจำกกำรไดรั้บเงินล่ำชำ้หรือไม่ไดรั้บเงินที่ถอนผำ่นบริกำรของบคุคลภำยนอก 

ยกเวน้ตำมขอบเขตที่มีกำรแกไ้ขโดยขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี ขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญำน้ีจะยงัคงมีอ ำนำจและผลบงัคบัใชเ้ต็ม 



แอฟรกิำใต ้

คุณตอ้งปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัดำ้นกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของแอฟริกำใต้ ซ่ึงหมำยควำมว่ำ: 
1. ถำ้คุณรับเงินจำกผูใ้ช ้PayPal คนอื่นมำเขำ้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

(i) คุณไม่สำมำรถช ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำวให้แก่ผูใ้ช ้PayPal รำยอื่นเพ่ือท ำกำรซ้ือหรือเพ่ือเหตุผลอื่นใดได ้
(ii) คุณตอ้งถอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวในยอดคงเหลือบญัชี PayPal เขำ้บญัชีธนำคำร South African* ภำยใน 30 

วนันับจำกวนัที่ไดรั้บเงิน 

2. ถำ้คุณตอ้งกำรช ำระเงินให้แก่ผูใ้ช ้PayPal รำยอื่น 

(i) คุณตอ้งด ำเนินกำรดว้ยบตัรเครดิตที่เช่ือมโยงอยู่กบับญัชีของคุณ หรือด ำเนินกำร Top Up เป็นยอดคงเหลือบญัชี 
PayPal ของคุณจำกบญัชีธนำคำร FNB* 

(ii) ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้โดยใช ้Top Up คุณจะตอ้งด ำเนินกำร Top Up แยกส ำหรับกำรซ้ือแต่ละรำยกำร 
* FNB คิดค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำร Top Up และกำรถอนเงินแต่ละคร้ัง โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกเวบ็ไซต์ FNB 

สงิคโปร ์

บริกำร Paypal ให้บริกำรโดย PayPal Pte. Ltd. ซ่ึงตั้งอยู่ที่ 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 

Singapore 038985 ถำ้คุณเป็นผูพ้  ำนักในสิงคโปร์ คุณสำมำรถขอให้มีกำรส่งขอ้มูลเดียวกนัน้ีให้แก่คุณได ้
โดยส่งจดหมำยมำยงัที่อยู่ขำ้งตน้พร้อมกบัระบุอีเมลและแจง้ว่ำตอ้งกำรรับขอ้มูลน้ี 

ค่ำธรรมเนียมส ำหรับบริกำรของเรำไดรั้บกำรอธิบำยไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมของเรำ 
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของผูใ้ช ้PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ PayPal 

ไดจ้ดักำรให้มีกำรถือเงินเป็นจ ำนวนเท่ำกบัยอดคงเหลือบญัชี PayPal ดงักล่ำวโดยกำรจดัตั้งกองทรัสต์ 

* ผูพ้  ำนักในสิงคโปร์หมำยถึง 

1. บุคคลธรรมดำไม่ว่ำจะสัญชำติใดซ่ึงไดร้ะบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศที่อยู่อำศยั' ของตน ณ เวลำที่เปิดบญัชี PayPal และ 

2. นิติบุคคลซ่ึงไดร้ะบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศที่จดทะเบียน' ของตน ณ เวลำที่เปิดบญัชี PayPal 

ไตห้วนั 

กำรถอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรในไตห้วนัของคุณอำจตอ้งเปิดบญัชีกบัธนำคำรไตห้วนัที่เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจของ PayPal (ธนำคำรพนัธมิตร) 
แลว้ใชบ้ริกำรถอนเงินของธนำคำรพนัธมิตรน้ัน (บริกำรถอนเงิน) ถำ้ตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริกำรดงักล่ำว 
โปรดอ่ำนขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ของธนำคำรพนัธมิตร 
ในกรณีของขอ้พิพำท ขอ้เรียกร้อง กำรด ำเนินขอ้เรียกร้องตำมกฎหมำย กระบวนกำรใดๆ ('ขอ้พิพำท') 

ระหว่ำงคุณกบัธนำคำรพนัธมิตรเน่ืองจำกกำรช ำระเงินล่ำชำ้หรือไม่มีกำรช ำระเงินในจ ำนวนเงินใดๆ ที่ถึงก ำหนดช ำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช ้
PayPal บริษทัในเครือ และพนักงำนของ PayPal ในค่ำเสียหำย ขอ้เรียกร้อง ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย และ/หรือควำมสูญเสียใดๆ 

ที่เกิดข้ึนจำกขอ้พิพำทดงักล่ำว นอกจำกน้ีคุณยงัตกลงว่ำ PayPal จะไม่ตอ้งรับผิดต่อคุณในเร่ืองเกี่ยวกบัจ ำนวนเงินใดๆ ที่ไดโ้อนจำกบญัชี 
PayPal ของคุณไปยงัธนำคำรพนัธมิตร 



PayPal จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญหำยหรือควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดข้ึนกบัคุณ อนัเน่ืองมำจำก (1) ควำมลม้เหลว กำรหยุดชะงกั 
ควำมบกพร่อง หรือกำรใชง้ำนผิดโดยประมำทหรือเจตนำในบริกำรถอนเงิน หรือ (2) 

ผลสืบเน่ืองที่เกิดจำกกำรไดรั้บเงินล่ำชำ้หรือไม่ไดรั้บเงินที่ถอนผำ่นบริกำรถอนเงิน 

ยกเวน้ตำมขอบเขตที่มีกำรแกไ้ขโดยขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเฉพำะประเทศเหล่ำน้ี ขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

ทั้งหมดของขอ้ตกลงส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรฉบบัน้ีจะยงัคงมีอ ำนำจและผลบงัคบัใชเ้ต็ม 

ตำรำงค่ำธรรมเนยีมและค่ำธรรมเนยีม 

1. ภาพรวม PayPal เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต่อไปน้ี: 

ก. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
ข. ค่ำธรรมเนียมเพ่ิมเติม: 

· ค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงิน 

· ค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินจำกยอดคงเหลือของคุณ 

· ค่ำธรรมเนียม eCheque 

· ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงิน 

· ค่ำธรรมเนียมกำรยืนยนับตัรเครดิตและบตัรเดบิต และ 
· ค่ำธรรมเนียมค ำขอบนัทึกรำยกำร 

ค. ค่าธรรมเนียมส าหรับการคิดราคาประเภทอ่ืนๆ 
· ค่ำธรรมเนียม Micropayment 

· ค่ำธรรมเนียม Micropayment ส ำหรับสินคำ้ดิจิตอล 

· ค่ำธรรมเนียมบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคน / กำรจ่ำยเงินปันผล 

· ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินส่วนตวั 
· ค่ำธรรมเนียมกำรคืนเงิน และ 
· ค่ำธรรมเนียมธนำคำร/บตัรเครดิต 

2. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
กำรช ำระเงินเชิงพำณิชย์รวมถึงกรณีต่อไปน้ี 

• กำรช ำระเงินส ำหรับกำรขำยสินคำ้หรือบริกำร 

• กำรไดรั้บช ำระเงินหลงัจำกที่ผูข้ำยไดใ้ชแ้ท็บ 'เรียกเก็บเงิน' บนเวบ็ไซต์ PayPal หรือ 

• กำรช ำระเงินที่ส่งไปยงัหรือไดรั้บโดยธุรกิจ องค์กรทำงพำณิชย ์หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรอื่นๆ 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภาค ค่าธรรมเนียมการช าระเงินเชิงพาณิชย์ 

การรับช าระเงินเชิง
พาณิชย์ 

ทุกประเทศ 
ยกเวน้ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง 

กำรช ำระเงินภำยในประเทศ: 

(หำกมี) 

อตัรำมำตรฐำน: 3.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 



กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: อตัรำมำตรฐำน: 4.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

 

แอลเบเนีย อนัดอร์รำ 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ 
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ 
อิสรำเอล มอลโดวำ โมนำโก 
เซอร์เบีย 

กำรช ำระเงินในประเทศ: อตัรำมำตรฐำน: 3.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 
  

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: ดูตำรำงดำ้นล่ำง 
 

อำร์เจนตินำ 
(เฉพำะกำรช ำระเงินระหว่ำงป
ระเทศ) 
บำฮำมำส 

เบอร์มิวดำ 
หมู่เกำะเคยแ์มน 

ชิลี 
โคลอมเบีย 
(เฉพำะกำรช ำระเงินระหว่ำงป
ระเทศ) 
คอสตำริกำ้ 
สำธำรณรัฐโดมินิกนั 

เอกวำดอร์ 
เอลซัลวำดอร์ 
กวัเตมำลำ 
ฮอนดูรัส 

จำไมกำ้ 
นิกำรำกวั 
ปำนำมำ 
เปรู 
อุรุกวยั 
เวเนซุเอลำ 

กำรช ำระเงินภำยในประเทศและกำรช ำระเงินระหว่ำงประเ
ทศ: 

อตัรำมำตรฐำน: 

5.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 
อตัรำพิเศษเพ่ือผูค้้
ำ : ตั้งแต่ 
4.4% ถึง 
5.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 
 



จีน กำรช ำระเงินภำยในประเทศ: 

(หำกมี) 

อตัรำมำตรฐำน#: 3.9% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

อตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้#*: ตั้งแต่ 2.9% 

ถึง 3.9% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: อตัรำมำตรฐำน#: 4.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

อตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้#*: ตั้งแต่ 3.4% 

ถึง 4.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
เกำหลีใต ้และไตห้วนั 

กำรช ำระเงินภำยในประเทศ: 

(หำกมี) 

อตัรำมำตรฐำน#: 3.9% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: อตัรำมำตรฐำน#: 4.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

  

อินโดนีเซีย, 
มำเลเซีย, ฟิลิปปินส์, 

สิงคโปร์, ไทย และเวียดนำม 

กำรช ำระเงินภำยในประเทศ: 

(หำกมี) 

อตัรำมำตรฐำน#: 3.9% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: อตัรำมำตรฐำน#: 4.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 
 

ประเทศที่มีกำรโอนเงินอตัโน
มติัยกเวน้: แอลเบเนีย 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ 
และอียิปต์ 

กำรช ำระเงินภำยในประเทศและกำรช ำระเงินระ
หว่ำงประเทศ: 

อตัรำมำตรฐ
ำน: 

4.9% + 

ค่ำธรรมเนียม
คงที่ 

 



ญี่ปุ่ น กำรช ำระเงินในประเทศ: อตัรำมำตรฐำน: 3.6% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

อตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้*: ตั้งแต่ 2.9% 

ถึง 3.6% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: อตัรำมำตรฐำน: 4.1% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

อตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้*: ตั้งแต่ 3.4% 

ถึง 4.1% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 
 

    

  

  

โมร็อกโก กำรช ำระเงินภำยในประเทศและกำรช ำระเงินระ
หว่ำงประเทศ: 

อตัรำมำตรฐ
ำน: 

4.4% + 

ค่ำธรรมเนียม
คงที่ 

  



ค่าธรรมเนียมคงท่ี ทุกประเทศ 
สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $0.30 AUD 

รีลบรำซิล: R$0.60 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $0.30 CAD 

โครูนำเช็ก: 10.00 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 2.60 DKK 

ยูโร: €0.35 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $2.35 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 90.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 1.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥40.00 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 2.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 4.00 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $0.45 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 2.80 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 15.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 1.35 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 10 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $0.50 SGD 

โครนำสวีเดน: 3.25 SEK 

ฟรังก์สวิส: 0.55 CHF 



ดอลลำร์ไตห้วนั: $10.00 TWD 

บำทไทย: 11.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £0.20 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $0.30 USD 
 

+  วนัที่มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับมำเลเซียข้ึนอยู่กบักำรอนุมติัตำมกฎหมำย 

• *ถำ้ตอ้งกำรที่จะไดรั้บอตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้ คุณตอ้งย่ืนใบสมคัรแบบใชค้ร้ังเดียว มียอดขำยรำยเดือนตรงตำมเกณฑ์ และมีบญัชีอยู่ในสถำนะที่ดี 
ถำ้ตอ้งกำรดูเกณฑ์อตัรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้ โปรดคลิก ท่ีนี ่ถำ้ตอ้งกำรสมคัรใชอ้ัตรำพิเศษเพ่ือผูค้ำ้ โปรดคลิกี่ ท่ีนี่ 

https://www.paypal.com/businesswallet/fees/paypal-fees
https://www.paypal.com/businesswallet/fees/paypal-fees


• # ยกเวน้กำรท ำรำยกำรในบริกำรช ำระเงินผ่ำนบริกำรช ำระเงินผ่ำนเวบ็ไซต์แบบมืออำชีพ - Hosted Solution, Virtual 

Terminal, PayPal Here และผลิตภณัฑ์ที่เรียกเก็บเงินจำกเครือข่ำยมือถือ 

• การรับการช าระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล 
มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย 

• ค่ำธรรมเนียมข้ึนอยู่กบัประเทศ/ภูมิภำคของผูซ้ื้อ 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ขาย ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซ้ือ ค่าธรรมเนียม 

การรับช าระเงินเชิงพาณิชย์ แอลเบเนีย อนัดอร์รำ 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ 
โครเอเชีย จอร์เจีย 
ไอซ์แลนด์ อิสรำเอล 
มอลโดวำ โมนำโก 
เซอร์เบีย 

สหรัฐอเมริกำ, แคนำดำ, 
ยุโรปเหนือ* 

ยุโรป I **: 

อตัรำมำตรฐำน: 4.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

  

ประเทศอื่นๆ: อตัรำมำตรฐำน: 5.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

  

ค่าธรรมเนียมคงท่ี   ดูตำรำงดำ้นบน 

* ยุโรปเหนือ: เดนมำร์ก, หมู่เกำะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกำะโอลนัด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย,์ สวีเดน 

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝร่ังเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนำ, กวำเดอลูป, มำร์ตินีก, เรอูนียง และมำยอต), 
เยอรมนี, ยิบรอลตำร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตำลี, ลกัเซมเบิร์ก, มอลตำ, โมนำโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซำนมำริโน, 

สโลวำเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหรำชอำณำจกัร (รวมถึงหมู่เกำะแชนเนลและเกำะแมน), นครรัฐวำติกนั 

3. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

กิจกรรม ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

การแปลงสกุลเงิน ประเทศ/ภูมิภาค ค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในอัตราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการท่ีมีผลใช้บังคับ: 

ทุกประเทศ 
ยกเวน้ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง 

3.0% 

แองกวิลลำ, 
แอนติกำและบำร์บูดำ, 
อำร์เจนตินำ, อำรูบำ, 
บำฮำมำส, บำร์เบโดส, 

เบลีซ, เบอร์มิวดำ, 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช าระเงินส่วนบุคคลหรือช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
หรือรับการคืนเงินท่ีเกินจาก 1 วันหลังการช าระเงินต้ังต้น: 

4.5% 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการรับการช าระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), 



โบลิเวีย, 
หมู่เกำะเคยแ์มน, ชิลี, 
โคลอมเบีย, คอสตำริกำ, 
โดมินิกำ, 
สำธำรณรัฐโดมินิกนั, 

เอกวำดอร์, 
เอลซัลวำดอร์, 
หมู่เกำะฟอล์กแลนด์, 
เกรนำดำ, กวัเตมำลำ, 
กำยอำนำ, ฮอนดูรัส, 

จำเมกำ, มอนต์เซอร์รัต, 
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, 

นิกำรำกวั, ปำนำมำ, 
ปำรำกวยั, เปรู, 
เซนต์คิตส์และเนวิส, 

เซนต์ลูเซีย, 
เซนต์วินเซนต์และเกรนำดี
นส์, ซูรินำเม, 

ตรินิแดดและโตเบโก, 
หมู่เกำะเติกส์และหมู่เกำะเ
คคอส, อุรุกวยั, 
เวเนซุเอลำ, 
หมู่เกำะเวอร์จิน 

การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี 
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), 

การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ 

หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าท าได้): 

3.5% 

แอลจีเรีย แองโกลำ 
บำห์เรน เบนิน 

บอตสวำนำ บูร์กินำฟำโซ 

บุรุนดี แคเมอรูน 

เคปเวิร์ด ชำด คอโมโรส 

คองโก 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
คองโก หมู่เกำะคุก จิบูตี 
อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย 
กำบอง แกมเบีย กำนำ 
กินี กินีบิสเซำ 
ไอวอรีโคสต์ จอร์แดน 

คำซัคสถำน เคนยำ คูเวต 
คีร์กีซสถำน เลโซโท 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช าระเงินส่วนบุคคลหรือช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
หรือรับการคืนเงินท่ีเกินจาก 1 วันหลังการช าระเงินต้ังต้น: 

4.0% 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการรับการช าระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), 
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี 
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), 

การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ 

หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าท าได้): 

3.0% 



มำดำกสักำร์ มำลำวี มำลี 
มอริเตเนีย มอริเชียส 

โมร็อกโก โมซัมบิก 
นำมิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย 
โอมำน กำตำร์ รวนัดำ 
เซำตูเมและปรินซิปี 

ซำอุดีอำระเบีย เซเนกลั 
เซเชลส ์เซียร์รำลีโอน 

โซมำเลีย แอฟริกำใต ้
เซนต์เฮเลนำ สวำซิแลนด์ 
ทำจิกิสถำน แทนซำเนีย 
โตโก ตูนิเซีย 
เติร์กเมนิสถำน ยูกนัดำ 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
เยเมน แซมเบีย ซิมบบัเว 

แอลเบเนีย, อนัดอร์รำ, 
เบลำรุส, 

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน
ำ, โครเอเชีย, จอร์เจีย, 
ไอซ์แลนด์, มำซิโดเนีย, 
มอลโดวำ, มอนเตเนโกร, 
เซอร์เบีย, ยูเครน 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช าระเงินส่วนบุคคลหรือช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
หรือรับการคืนเงินท่ีเกินจาก 1 วันหลังการช าระเงินต้ังต้น: 

4.0% 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการรับช าระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), 
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี 
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), 

การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ 

หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าท าได้) 

3.0% 

ภูฎำน, กมัพูชำ, จีน, 

สหพนัธรัฐไมโครนีเซีย, 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, 
อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่ น, 

เกำหลี, ลำว, มลัดีฟส,์ 

มองโกเลีย, เนปำล, 
นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, 

ซำมวั, สิงคโปร์, 
ศรีลงักำ, ไทย, ตองกำ, 
เวียดนำม 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช าระเงินส่วนบุคคลหรือช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
หรือรับการคืนเงินท่ีเกินจาก 1 วันหลังการช าระเงินต้ังต้น: 

4.0% 

 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการรับการช าระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) 
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี 
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลัก) 
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ 



หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าท าได้) 

3.0% 

จีน, มำเลเซีย การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช าระเงินส่วนบุคคลหรือช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
หรือรับการคืนเงินท่ีเกินจาก 1 วันหลังการช าระเงินต้ังต้น: 

 

ค่ำธรรมเนียมข้ึนอยู่กบัสกุลเงินที่ใชใ้นกำรแปลงเงินจ ำนวนดงักล่ำวตำมที่ระบุ
ไวใ้นตำรำงดำ้นล่ำง 

สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: 4% 

รีลบรำซิล: 4% 

ดอลลำร์แคนำดำ: 3.5% 

โครูนำเช็ก: 4% 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 4% 

ยูโร: 4% 

ดอลลำร์ฮ่องกง: 4% 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 4% 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 4% 

เยนญี่ปุ่ น: 4% 

เปโซเม็กซิโก: 4% 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: 4% 

โครนนอร์เวย:์ 4% 

เปโซฟิลิปปินส์: 4% 

ซวอตีโปแลนด์: 4% 



รูเบิลรัสเซีย: 4% 

ดอลลำร์สิงคโปร์: 4% 

โครนำสวีเดน: 4% 

ฟรังก์สวิส: 4% 

ดอลลำร์ไตห้วนั: 4% 

บำทไทย: 4% 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: 4% 

ดอลลำร์สหรัฐ: 3.5% 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการรับการช าระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) 
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี 
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลัก) 
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ 

หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าท าได้) 

2.5% 

ไตห้วนั การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช าระเงินส่วนบุคคล (ถ้ามี) 
หรือช าระเงินเชิงพาณิชย์หรือรับการคืนเงินเกินจาก 1 

วันหลังการช าระเงินเดิม: 

4.0% 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 
• ได้รับการช าระเงินอ่ืนๆ (รวมถึงการช าระเงินให้ผู้รับหลายคน) 

• เติมเงินจากบัญชีธนาคารให้กับบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ามี) หรือ 
• เมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือในบัญชี PayPal 

ของคุณในสกุลเงินท่ีแตกต่างกัน: 

3.0% 

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ 

(ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณถือไว้ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักของคุณ): 

2.5% 



โมนำโก การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการรับการช าระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), 
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี 
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), 

การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ 

หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าท าได้) 

  

สูงกว่ำอตัรำแลกเปลี่ยนรำยใหญ่ 3.0% 

  

การแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช าระเงินส่วนบุคคลหรือช าระเงินเชิงพาณิชย์ 
หรือรับการคืนเงินท่ีเกินจาก 1 วันหลังการช าระเงินต้ังต้น: 

สูงกว่ำอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับรำยใหญ่ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% 

ข้ึนอยู่กบัสกุลเงินปลายทางที่ใชใ้นกำรแปลงจ ำนวนเงินดงักล่ำว 
(โปรดอำ้งอิงจำกตำรำงดำ้นล่ำง) 

สกุลเงินและรหัส ค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงิน 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย (AUD): 4.0% 

รีลบรำซิล (BRL): 4.0% 

ดอลลำร์แคนำดำ (CAD): 3.5% 

โครูนำเช็ก (CZK): 4.0% 

โครนเดนมำร์ก (DKK): 4.0% 

ยูโร (EUR): 4.0% 

ดอลลำร์ฮ่องกง (HKD): 4.0% 

ฟอรินต์ฮงักำรี (HUF): 4.0% 

เชเกิลอิสรำเอล (ILS): 4.0% 

เยนญี่ปุ่ น (JPY): 4.0% 

ริงกิตมำเลเซีย (MYR): 4.0% 

เปโซเม็กซิโก (MXN): 4.0% 



ดอลลำร์นิวซีแลนด์ (NZD): 4.0% 

โครนนอร์เวย ์(NOK): 4.0% 

เปโซฟิลิปปินส์ (PHP): 4.0% 

ซวอตีโปแลนด์ (PLN): 4.0% 

รูเบิลรัสเซีย (RUB): 4.0% 

โครนำสวีเดน (SEK): 4.0% 

ดอลลำร์สิงคโปร์ (SGD): 4.0% 

ฟรังก์สวิส (CHF): 4.0% 

ดอลลำร์ใหม่ไตห้วนั (TWD): 4.0% 

บำทไทย (THB): 4.0% 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร 
(GBP): 

4.0% 

ดอลลำร์สหรัฐ (USD): 3.5% 
 

 

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิ
นจากยอดคงเหลือของคุณ 

วิธีการถอนเงิน ค่าธรรมเนียม: 

เงินที่คุณถอนไปยงับญัชีธนำคำรในสหรัฐอเม
ริกำของคุณ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
ประเทศไทย และจีน 

35 ดอลลำร์สหรัฐ 
ต่อกำรถอนเงินหน่ึงค
ร้ัง 

สำธำรณรัฐเกำหลี ไตห้วนั 

ญี่ปุ่ น 

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์โคลอม
เบีย อำร์เจนตินำ 

2.50% 

คอสตำริกำ เปรู 0.50% 

ประเทศอื่นๆ  ไม่มีค่ำใชจ้่ำย 
 



เงินที่คุณถอนไปยงับญัชีธนำคำรในประเทศข
องคุณ 

 

 

 

เงินที่คุณถอนผ่ำนทำงเช็คที่ส่งไปให้คุณ 

ค่ำธรรมเนียมกำรส่งคืนในกรณีที่ขอ้มูลกำรถ
อนเงินที่คุณให้ไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ ์

ค่ำธรรมเนียมแตกต่ำงกนัไปตำมประเทศ/ภูมิภำค 
โปรดดูหน้าค่าธรรมเนียมและเลือกประเทศ/ภูมิภำคที่ตอ้งก
ำรดูค่ำธรรมเนียม 

ส ำหรับฟิลิปปินส์ (PH) อินโดนีเซีย (ID) มำเลเซีย 
(MY) หรือจีน (CN) ดูลิงก์ที่เกี่ยวขอ้งดำ้นล่ำง 
ID 

- https://www.paypal.com/id/webap

ps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer 

PH 

- https://www.paypal.com/ph/webap

ps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer 

MY 

- https://www.paypal.com/my/webap

ps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer 

CN 

- https://www.paypal.com/c2/webap

ps/mpp/paypal-seller-

fees?locale.x=en_C2 

ค่ำธรรมเนียมกำรส่งคืนส ำหรับกำรถอนเงินในไอซ์แลนด์แ
ละโครเอเชีย: 3.00 ยูโร 
ส ำหรับกำรถอนเงินโดยใชฟั้งก์ชนัที่มีอยู่ในบญัชี 

PayPal ของคุณโดยตรง 
(ข้ึนอยู่กบัควำมพร้อมให้บริกำรและวงเงินที่ถอนได)้ 
คุณจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินต่อไปน้ี: 

ประเทศ/ภูมิภำค สกุลเงินที่ไ
ดรั้บ 

ค่ำธรรมเนียม 

สหรัฐอำหรับเอมิ
เรตส์ 

AED ฟรีส ำหรับกำรถอ
นเงิน 750 

AED 

หรือมำกกว่ำ 
และมีค่ำธรรมเนีย
ม 11 AED 

ต่อกำรถอนเงินต ่ำ
กว่ำ 750 

AED 

โมร็อกโก MAD ฟรีส ำหรับกำรถอ
นเงิน 2,000 

MAD 

https://www.paypal.com/ar/cgi-bin/webscr?cmd=_display-withdrawal-fees-outside&locale.x=en_AL
https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2
https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2
https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2


หรือมำกกว่ำ 
และมีค่ำธรรมเนีย
ม 30 MAD 

ต่อกำรถอนเงินต ่ำ
กว่ำ 2,000 

MAD 

เคนยำ KES ฟรีส ำหรับกำรถอ
นเงิน 20,000 

KES 

หรือมำกกว่ำ 
และมีค่ำธรรมเนีย
ม 105 KES 

ต่อกำรถอนเงินต ่ำ
กว่ำ 20,000 

KES 

อำร์เจนตินำ ARS 75 ARS 

ต่อกำรถอน 

ชิลี CLP 800 CLP 

ต่อกำรถอน 

โคลอมเบีย COP 3500 COP 

ต่อกำรถอน 

คอสตำริกำ CRC 625 CRC 

ต่อกำรถอน 

เปรู PEN 4 PEN 

ต่อกำรถอน 

สำธำรณรัฐโดมินิ
กนั 

DOP 100 DOP 

ต่อกำรถอน 

ถำ้คุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ 



เงินที่คุณถอนไปยงับตัรของคุณ ค่ำธรรมเนียมแตกต่ำงกนัไปตำมประเทศ/ภูมิภำค 
โปรดดูหน้าค่าธรรมเนียมและเลือกประเทศ/ภูมิภำคที่ตอ้งก
ำรดูค่ำธรรมเนียม 

  

ส าหรับโครเอเชีย (HR), คูเวต (KU), ฟิลิปปินส์ 

(PH), กาตาร์ (QA), เซอร์เบีย (RS), สิงคโปร์ 
(SG): 

1% 

ของยอดเงินที่โอนจะมีค่ำธรรมเนียมต ่ำสุดและสูงสุดข้ึนอยู่
กบัสกุลเงินที่ถอน 

(ค่ำธรรมเนียมต ่ำสุดและสูงสุดตำมสกุลเงินมีแสดงรำยกำร
ดำ้นล่ำง (ถำ้มี) 

  ค่ำธรรมเนีย
มต ่ำสุด 

ค่ำธรรมเนียมสู
งสุด 

เดอร์แฮมสหรัฐอำห
รับเอมิเรตส์ 

0.90 

AED 

36.70 

AED 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย 0.25 

AUD 

10.00 

AUD 

เลฟบลัแกเรีย 0.50 

BGN 

20.00 

BGN 

ดอลลำร์แคนำดำ 0.25 

CAD 

10.00 

CAD 

โครูนำเช็ก 5.70 

CZK 

230.00 

CZK 

โครนเดนมำร์ก 1.80 

DKK 

70.00 

DKK 

ยูโร 0.25 

EUR 

10.00 

EUR 

ปอนด์องักฤษ 0.20 

GBP 

8.00 GBP 

ดอลลำร์ฮ่องกง 2.00 

HKD 

80.00 

HKD 



คูนำโครเอเชีย 2.00 

HRK 

70.00 

HRK 

ฟอรินต์ฮงักำรี 70.00 

HUF 

2900.00 

HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล 1.00 

ILS 

40.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น 30 JPY 1100 JPY 

ดีนำร์คูเวต 1 KWD ไม่มีค่ำธรรมเนี
ยมสูงสุด 

รูปีศรีลงักำ 50.00 

LKR 

1800.00 

LKR 

เปโซเม็กซิโก 5.00 

MXN 

200.00 

MXN 

ริงกิตมำเลเซีย 1.00 

MYR 

40.00 

MYR 

โครเนอร์นอร์เวย์ 1.00 

NOK 

40.00 

NOK 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์ 0.40 

NZD 

15.00 

NZD 

เปโซฟิลิปปินส์ 10.00 

PHP 

500.00 

PHP 

ซวอตีโปแลนด์ 1.00 

PLN 

40.00 

PLN 

กำตำร์เรียล 1.00 

QAR 

40.00 

QAR 

นิวลิวโรมำเนีย 1.00 

RON 

40.00 

RON 

ดีนำร์เซอร์เบีย 25.00 

RSD 

1000.00 

RSD 



รูเบิลรัสเซีย 20.00 

RUB 

700.00 

RUB 

โครนำสวีเดน 2.50 

SEK 

100.00 

SEK 

ดอลลำร์สิงคโปร์ 0.50 

SGD 

15.00 

SGD 

บำทไทย 8.00 

THB 

320.00 

THB 

ลีรำตุรกี: 1.50 

TRY 

60.00 

TRY 

ดอลลำร์สหรัฐ $0.25 

USD 

$10.00 

USD 

แรนด์แอฟริกำใต้ 3.60 

ZAR 

145.00 

ZAR 

สกุลเงินอื่นทั้งหมด ไม่มีค่ำธรรมเนียมต ่ำสุด/สูงสุด 

ถำ้คุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ 

ส าหรับแอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา 
บาฮามาส บาห์เรน บาร์เบโดส เบลีซ 

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอตสวานา ชิลี โดมินิกา อียิปต์ 

ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย จอร์เจีย เกรนาดา ฮอนดูรัส 

ไอซ์แลนด์ จอร์แดน คาซัคสถาน เลโซโท มาลาวี 
มอริเชียส มอลโดวา โมร็อกโก โมซัมบิก นิวแคลิโดเนีย 
โอมาน ปาเลา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย 
ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ ตรินิแดดและโตเบโก 
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

และอุรุกวัย 
ค่ำธรรมเนียมดำ้นล่ำงมีผลบงัคบัใชต่้อกำรถอนเงินและข้ึนอ
ยู่กบัสกุลเงินที่ถอน: 



สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมต่อการ
ท ารายการ 

AED 20 

เลกแอลเบเนีย 552 

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิล
ลิส 

8 

กวำนซำแองโกลำ 2466 

ARS 15 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย 7 

ฟลอรินอำรูบำ 9 

คอนเวร์ทีบิลมำร์คบอสเนียแล
ะเฮอร์เซโกวีนำ 

9 

ดอลลำร์บำร์เบโดส 10 

เลฟบลัแกเรีย 7 

ฟรังก์บุรุนดี 9449 

ดอลลำร์เบอร์มิวดำ 5 

ดอลลำร์บรูไน 7 

โบลิเวียโนโบลิเวีย 35 

รีลบรำซิล 10.00 

ดอลลำร์บำฮำมำส 5 

งุลตรัมภูฏำน 355 

ปูลำบอตสวำนำ 54 



ดอลลำร์แคนำดำ 6 

ฟรังก์คองโก 8452 

ฟรังก์สวิส 6.50 

CLP 2400.00 

หยวนจีน 35 

COP 16658 

CRC 2816 

เอสคูโดเคปเวิร์ด 497 

ปอนด์ไซปรัส 2.40 

โครูนำเช็ก 110 

ฟรังก์จิบูตี 889 

โครนเดนมำร์ก 30 

DOP 267 

ดีนำร์แอลจีเรีย 600 

ครูนเอสโตเนีย 60.00 

ปอนด์อียิปต์ 79 

เบอร์เอธิโอเปีย 160 

ยูโร 4 

ดอลลำร์ฟิจิ 11 

ปอนด์หมู่เกำะฟอล์กแลนด์ 4 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจั
กร 

3 



ลำรีจอร์เจีย 14 

ปอนด์ยิบรอลตำร์ 4 

ดำลำซีแกมเบีย 256 

ฟรังก์กินี 47695 

เควตซัลกวัเตมำลำ 38 

ดอลลำร์กำยอำนำ 1043 

ดอลลำร์ฮ่องกง 40 

เลมปิรำฮอนดูรัส 123 

คูนำโครเอเชีย 30 

โฟรินต์ฮงักำรี 1000 

รูเปียห์อินโดนีเซีย 46000.00 

นิวเชเกลอิสรำเอล 22 

รูปีอินเดีย 200.00 

โครนำไอซ์แลนด์ 340.00 

ดอลลำร์จำเมกำ 670 

เยนญี่ปุ่ น 610 

KES 504 

เรียลกมัพูชำ 20600.00 

ฟรังก์คอโมโรส 2218 

วอนเกำหลีใต ้ 5830 

ดอลลำร์หมู่เกำะเคยแ์มน 4 



เทงเจคำซัคสถำน 1887 

กีบลำว 44392 

รูปีศรีลงักำ 907 

ลีตสัลิทวัเนีย 14.00 

ลตัลตัเวีย 3.00 

MAD 48 

ลิวมอลโดวำ 88 

อำรีอำรีมำดำกสักำร์ 18259 

ดีนำร์มำซิโดเนีย 278 

ทูกรุกมองโกเลีย 13735 

อูกียำมอริเตเนีย 1874 

ลีรำมอลตำ 1.80 

รูปีมอริเชียส 183 

รูฟียำห์มลัดีฟส์ 77 

ควำชำมำลำว ี 3684 

เปโซเม็กซิโก 60 

ริงกิตมำเลเซีย 20 

ดอลลำร์นำมิเบีย 72 

ไนรำไนจีเรีย 1812 

กอร์โดบำนิกำรำกวั 171 

โครนนอร์เวย์ 32 



รูปีเนปำล 571 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์ 8 

บลับวัปำนำมำ 5.00 

PEN 17 

กีนำปำปัวนิวกินี 17 

เปโซฟิลิปปินส์ 250 

ซวอตีโปแลนด์ 16 

กวำรำนีปำรำกวยั 32625 

เรียลกำตำร์ 18 

นิวลิวโรมำเนีย 12 

ดีนำร์เซอร์เบีย 530 

รูเบิลรัสเซีย 150.00 

ริยลัซำอุดีอำระเบีย 19 

ดอลลำร์หมู่เกำะโซโลมอน 41 

รูปีเซเชลส์ 68 

โครนำสวีเดน 35 

ดอลลำร์สิงคโปร์ 8 

ปอนด์เซนต์เฮเลนำ 4 

โครูนำสโลวกั 140.00 

ลีโอนเซียร์รำลีโอน 49324 

ชิลลิงโซมำเลีย 2898 



ดอลลำร์ซูรินำเม 37 

ลิลงัเจนีสวำซิแลนด์ 72 

บำทไทย 200.00 

โซโมนีทำจิกิสถำน 52.00 

ปำอำงำตองงำ 11 

ลีรำตุรกี 7.60 

ดอลลำร์ตรินิแดดและโตเบโก 34 

ดอลลำร์ไตห้วนั 175.00 

ชิลลิงแทนซำเนีย 11520 

ฮริฟเนียยูเครน 122 

ชิลลิงยูกนัดำ 18388 

ดอลลำร์สหรัฐ 5 USD 

เปโซอุรุกวยั 100 

เปโซอุรุกวยั 100.00 

ดองเวียดนำม 115874 

วำตูวำนูอำตู 582 

ทำลำซำมวั 13 

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกำกลำง 2956 

ดอลลำร์แคริบเบียนตะวนัออก 14 

เรียลเยเมน 1252 

แรนด์แอฟริกำใต้ 40 



ถำ้คุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ 

ส าหรับอินโดนีเซียและมาเลเซีย: 
ค่ำธรรมเนียมดำ้นล่ำงมีผลบงัคบัใชต่้อกำรถอนเงินและข้ึนอ
ยู่กบัสกุลเงินที่ถอน: 

สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมต่อการ
ท ารายการ 

AED 20.00 

เลกแอลเบเนีย 552 

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิล
ลิส 

8 

กวำนซำแองโกลำ 2466 

ARS 15 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย 7 

ฟลอรินอำรูบำ 9 

คอนเวร์ทีบิลมำร์คบอสเนียแล
ะเฮอร์เซโกวีนำ 

9 

ดอลลำร์บำร์เบโดส 10 

เลฟบลัแกเรีย 7 

ฟรังก์บุรุนดี 9449 

ดอลลำร์เบอร์มิวดำ 5 

ดอลลำร์บรูไน 7 

โบลิเวียโนโบลิเวีย 35 



รีลบรำซิล 10.00 

ดอลลำร์บำฮำมำส 5 

งุลตรัมภูฏำน 355 

ปูลำบอตสวำนำ 54 

ดอลลำร์แคนำดำ 6 

ฟรังก์คองโก 8452 

ฟรังก์สวิส 6.50 

CLP 2400.00 

หยวนจีน 35 

COP 16658 

CRC 2816 

เอสคูโดเคปเวิร์ด 497 

ปอนด์ไซปรัส 2.40 

โครูนำเช็ก 110 

ฟรังก์จิบูตี 889 

โครนเดนมำร์ก 30 

DOP 267 

ดีนำร์แอลจีเรีย 600 

ครูนเอสโตเนีย 60.00 

ปอนด์อียิปต์ 79 

เบอร์เอธิโอเปีย 160 



ยูโร 4 

ดอลลำร์ฟิจิ 11 

ปอนด์หมู่เกำะฟอล์กแลนด์ 4 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจั
กร 

3 

ลำรีจอร์เจีย 14 

ปอนด์ยิบรอลตำร์ 4.00 

ดำลำซีแกมเบีย 256 

ฟรังก์กินี 47695 

เควตซัลกวัเตมำลำ 38 

ดอลลำร์กำยอำนำ 1043 

ดอลลำร์ฮ่องกง 40 

เลมปิรำฮอนดูรัส 123 

คูนำโครเอเชีย 30 

โฟรินต์ฮงักำรี 1000 

รูเปียห์อินโดนีเซีย 46000.00 

นิวเชเกลอิสรำเอล 22 

รูปีอินเดีย 200.00 

โครนำไอซ์แลนด์ 340.00 

ดอลลำร์จำเมกำ 670 

เยนญี่ปุ่ น 610 



KES 504 

เรียลกมัพูชำ 20600.00 

ฟรังก์คอโมโรส 2218 

วอนเกำหลีใต ้ 5830 

ดอลลำร์หมู่เกำะเคยแ์มน 4 

เทงเจคำซัคสถำน 1887 

กีบลำว 44392 

รูปีศรีลงักำ 907 

ลีตสัลิทวัเนีย 14.00 

ลตัลตัเวีย 3.00 

MAD 48 

ลิวมอลโดวำ 88 

อำรีอำรีมำดำกสักำร์ 18259 

ดีนำร์มำซิโดเนีย 278 

ทูกรุกมองโกเลีย 13735 

อูกียำมอริเตเนีย 1874 

ลีรำมอลตำ 1.80 

รูปีมอริเชียส 183 

รูฟียำห์มลัดีฟส์ 77 

ควำชำมำลำว ี 3684 

เปโซเม็กซิโก 60 



ริงกิตมำเลเซีย 3.00 

ดอลลำร์นำมิเบีย 72 

ไนรำไนจีเรีย 1812 

กอร์โดบำนิกำรำกวั 171 

โครนนอร์เวย์ 32 

รูปีเนปำล 571 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์ 8 

บลับวัปำนำมำ 5.00 

PEN 17 

กีนำปำปัวนิวกินี 17 

เปโซฟิลิปปินส์ 50.00 

ซวอตีโปแลนด์ 16 

กวำรำนีปำรำกวยั 32625 

เรียลกำตำร์ 18 

นิวลิวโรมำเนีย 12 

ดีนำร์เซอร์เบีย 530 

รูเบิลรัสเซีย 150.00 

ริยลัซำอุดีอำระเบีย 19 

ดอลลำร์หมู่เกำะโซโลมอน 41 

รูปีเซเชลส์ 68 

โครนำสวีเดน 35 



ดอลลำร์สิงคโปร์ 8 

ปอนด์เซนต์เฮเลนำ 4 

โครูนำสโลวกั 140.00 

ลีโอนเซียร์รำลีโอน 49324 

ชิลลิงโซมำเลีย 2898 

ดอลลำร์ซูรินำเม 37 

ลิลงัเจนีสวำซิแลนด์ 72 

บำทไทย 200.00 

โซโมนีทำจิกิสถำน 52.00 

ปำอำงำตองงำ 11 

ลีรำตุรกี 7.60 

ดอลลำร์ตรินิแดดและโตเบโก 34 

ดอลลำร์ไตห้วนั 175.00 

ชิลลิงแทนซำเนีย 11520 

ฮริฟเนียยูเครน 122 

ชิลลิงยูกนัดำ 18388 

ดอลลำร์สหรัฐ 5 USD 

เปโซอุรุกวยั 100 

เปโซอุรุกวยั 100.00 

ดองเวียดนำม 115874 

วำตูวำนูอำตู 582 



ทำลำซำมวั 13 

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกำกลำง 2956 

ดอลลำร์แคริบเบียนตะวนัออก 14 

เรียลเยเมน 1252 

แรนด์แอฟริกำใต้ 40 

ถำ้คุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ 

ถอนเงินผ่ำน PayPal Retiros โปรดดูขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของบริกำร 

เงินในสกุลดอลลำร์สหรัฐที่คุณถอนไปยงับญั
ชีธนำคำรไตห้วนัในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ 
โดยใชบ้ริกำรถอนเงินของธนำคำรที่เป็นพนัธ
มิตรทำงธุรกิจของ PayPal 

2.5% ของจ ำนวนเงินที่ถอน 

  

 

การรับ eCheque ส ำหรับผูข้ำยในประเทศที่แสดงอยู่ดำ้นล่ำงน้ี จะมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อรำยกำรช ำระเงิน 

ส ำหรับกำรรับเงินที่ช ำระดว้ย eCheck ดงัน้ี ค่ำธรรมเนียมสูงสุดข้ึนอยู่กบัสกุลเงินที่ใชใ้นกำรช ำระ: 

จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย 
เกำหลี มำเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไตห้วนั ไทย และเวียดนำม 

แอลเบเนีย อนัดอร์รำ 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ โครเอเชีย 
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวำ โมนำโก 
เซอร์เบีย 

สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: 50.00 AUD 

รีลบรำซิล: 75.00 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: 45.00 CAD 

โครูนำเช็ก: 850.00 CZK 

โครนเดนมำร์ก: 250.00 DKK 

ยูโร: 35.00 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: 330.00 HKD 



ฟอรินต์ฮงักำรี: 9,250 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 160.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: 4,000 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 150.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 540.00 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: 60.00 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 270.00 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 1,900.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 140.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 1,400.00 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: 60.00 SGD 

โครนำสวีเดน: 320.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 50.00 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: 1,350.00 TWD 

บำทไทย: 1,400.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: 30.00 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: 45.00 USD 
 

การปฏิเสธช าระเงิน ทุกประเทศ 
ยกเวน้ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง 

สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $15.00 AUD 

รีลบรำซิล: R$20.00 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $15.00 CAD 



โครูนำเช็ก: 250.00 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 60.00 DKK 

ยูโร: 11.25 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $75.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 2,000.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 40.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥1,300.00 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 40.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 110.00 MXN 

โครนนอร์เวย์ 65.00 NOK 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $15.00 NZD 

เปโซฟิลิปปินส์: 500.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 30.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 320.00 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $15.00 SGD 

โครนำสวีเดน: 80.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 10.00 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: $330.00 TWD 

บำทไทย: 36.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £7.00 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $10.00 USD 

  



แอลเบเนีย อนัดอร์รำ 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ โครเอเชีย 
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวำ โมนำโก 
เซอร์เบีย 

สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: 22.00 AUD 

รีลบรำซิล: 35.00 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: 20.00 CAD 

โครูนำเช็ก: 400.00 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 120.00 DKK 

ยูโร: 16.00 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: 155.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 4325 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 75.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: 1875 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 65.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 250.00 MXN 

โครนนอร์เวย์ 125.00 NOK 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: 28.00 NZD 

เปโซฟิลิปปินส์: 900.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 65.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 640.00 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: 28.00 SGD 

โครนำสวีเดน: 150.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 22.00 CHF 



ดอลลำร์ไตห้วนั: 625.00 TWD 

บำทไทย: 650.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: 14.00 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: 20.00 USD 

ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงินจะเรียกเก็บ ณ 

เวลำที่มีกำรปฏิเสธช ำระเงินในบญัชีของคุณส ำหรับกำรช ำระเงินที่คุณไดรั้บ 

ถำ้คุณมีสิทธิไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใตน้โยบำยคุม้ครองผูข้ำยของ PayPal ในกำรช ำระเงินน้ัน 

คุณจะไดรั้บยกเวน้กำรคิดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมจะคิดตำมสกุลเงินที่ไดรั้บ 

ค่าธรรมเนียมการยืนยันบัต
รเครดิตและบัตรเดบิต และ 

สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $2.00 AUD 

รีลบรำซิล: R$4.00 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $2.45 CAD 

โครูนำเช็ก: 50.00 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 12.50 DKK 

ยูโร: 1.50 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $15.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 400.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 8.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥200.00 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 10.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 20.00 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $3.00 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 15.00 NOK 



เปโซฟิลิปปินส์: 100.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 6.50 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 60 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $3.00 SGD 

โครนำสวีเดน: 15.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 3.00 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: $70.00 TWD 

บำทไทย: 70.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £1.00 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $1.95 USD 

ในบำงกรณี PayPal อำจขอให้คุณยืนยนัว่ำคุณเป็นผูค้วบคุมกำรใชบ้ตัรเครดิต/เดบิตของคุณ 

ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว PayPal จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกบตัรเครดิต/เดบิตของคุณ 

และก ำหนดให้คุณยืนยนัรหัสของรำยกำรเรียกเก็บเงินน้ัน คุณจะไดรั้บเงินจ ำนวนน้ีคืน 

เม่ือคุณท ำกำรยืนยนับตัรเครดิต/เดบิตของคุณเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

ค่าธรรมเนียมค าขอบันทึก
รายการ 

10.00 ดอลลำร์สิงคโปร์ (ต่อหน่ึงรำยกำร) หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำ 
เรำจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมค ำขอบนัทึก ในกรณีที่คุณเขำ้ใจโดยสุจริตว่ำมีควำมผิดพลำดในบญัชีของคุณ 

4. ค่าธรรมเนียมส าหรับการคิดราคาประเภทอ่ืนๆ 
การคิดราคาแบบ Micropayment PayPal มีโปรแกรมกำรตั้งรำคำ micropayment สองโปรแกรม: (i) Micropayment 

ค่ำธรรมเนียม และ (ii) Micropayment ส ำหรับค่ำธรรมเนียมสินคำ้ดิจิตอล 
 

(i) ค่าธรรมเนียม micropayment ถำ้คุณสมคัรค่ำธรรมเนียม Micropayment แลว้ 
ค่ำธรรมเนียมต่อไปน้ีจะมีบงัคบัผลใชก้บักำรช ำระเงินเชิงพำณิชยท์ั้งหมดที่คุณไดรั้บ ถำ้คุณมีทั้งบญัชีที่ใชค่้ำธรรมเนียม Micropayment 

และบญัชีที่ใชค้่ำธรรมเนียมมำตรฐำน คุณจะตอ้งระบุรำยละเอียดกำรช ำระเงินแต่ละประเภทไปยงับญัชีที่ถูกตอ้งของคุณเอง 
และเม่ือกำรท ำรำยกำรไดรั้บกำรด ำเนินกำรผ่ำนบญัชีที่คุณไดเ้ลือกไวแ้ลว้ คณุจะไม่สำมำรถขอให้เปลี่ยนบญัชีที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำรช ำระเงินได้ 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภาค ค่าธรรมเนียม Micropayment 

การรับช าระเงินเชิงพาณิชย์ ทุกประเทศ (ที่มีค่ำธรรมเนียม 

Micropayment) 
กำรช ำระเงินในประเทศ: 
5% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 



กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: 

6%+ ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 
 

ค่าธรรมเนียม Micropayment 

ในอัตราคงท่ี 

**** ละตินอเมริกำ 6.5% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 

ทุกประเทศที่มีกำรให้บริกำร 
สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $0.05 AUD 

รีลบรำซิล: R$0.10 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $0.05 CAD 

โครูนำเช็ก: 1.67 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 0.43 DKK 

ยูโร: 0.05 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $0.39 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 15.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 0.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥7.00 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 0.20 MYR 

เปโซเม็กซิโก: $0.55 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $0.08 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 0.47 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 2.50 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 0.23 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 2.00 RUB 



ดอลลำร์สิงคโปร์: $0.08 SGD 

โครนำสวีเดน: 0.54 SEK 

ฟรังก์สวิส: 0.09 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: 2.00 TWD 

บำทไทย: 1.80 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £0.05 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $0.05 USD 
 

**** ลำตินอเมริกำหมำยถึงประเทศต่อไปน้ี: แอนติกำและบำร์บูดำ, แองกวิลลำ, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, อำร์เจนตินำ, อำรูบำ, 
บำร์เบโดส, เบอร์มิวดำ, โบลิเวีย, บำฮำมำส, เบลีซ, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตำริกำ, โดมินิกำ, สำธำรณรัฐโดมินิกนั, เอกวำดอร์, 
หมู่เกำะฟอล์กแลนด์, เกรนำดำ, กวัเตมำลำ, กำยอำนำ, ฮอนดูรัส, จำเมกำ, เซนต์คิตส์และเนวิส, หมู่เกำะเคยแ์มน, เซนต์ลูเซีย, 
มอนต์เซอร์รัต, นิกำรำกวั, ปำนำมำ, เปรู, ปำรำกวยั, ซูรินำเม, เอลซัลวำดอร์ (SV), หมู่เกำะเติกส์และหมู่เกำะเคคอส, 

ตรินิแดดและโตเบโก, อุรุกวยั, เซนต์วินเซนต์และเกรนำดีนส์, เวเนซุเอลำ, หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน 

(ii) ค่าธรรมเนียม Micropayment ส าหรับสินค้าดิจิตอล ถำ้คุณสมคัรและมีคุณสมบติัในกำรใช ้Micropayment 

ส ำหรับสินคำ้ดิจิตอลแลว้ ในกำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัสินคำ้ดิจิตอล คุณยอมรับที่จะช ำระ (i) 
ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินเชิงพำณิชยต์ำมที่ไดร้ะบุในขอ้ 2 ขำ้งตน้ หรือ (ii) ค่ำธรรมเนียม Micropayment 

ส ำหรับสินคำ้ดิจิตอล ทั้งน้ีแลว้แต่ว่ำอตัรำใดท ำให้ยอดค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกคุณในกำรท ำรำยกำรน้ันต ่ำกว่ำ 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภาค ค่าธรรมเนียม Micropayment ส าหรับสินค้าดิจิตอล 

การรับ 

Micropayment 

ส าหรับสินค้าดิจิตอล 

ทุกประเทศ (ที่มี 

Micropayment 

ส ำหรับสินคำ้ดิจิตอล) 
ยกเวน้ตำมที่ระบุดำ้นล่ำงน้ี 

กำรช ำระเงินในประเทศ: 
5% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: 

5.5% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 
 

ญี่ปุ่ น กำรช ำระเงินในประเทศ: 
5% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: 

5% ถึง 5.3 % + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 
 

แอลเบเนีย อนัดอร์รำ 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ 

กำรช ำระเงินในประเทศ: 



โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ 
มอลโดวำ โมนำโก เซอร์เบีย 
(ถำ้มี) 

5% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: 

ค่ำธรรมเนียมข้ึนอยู่กบัประเทศ/ภูมิภำคของผูซ้ื้อ 

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซ้ือ ค่าธรรมเนียม 

ยุโรปเหนือ* 5.4% + ค่ำธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัรำคงที่ 

สหรัฐอเมริกำ, แคนำดำ, ยุโรป I 

** 

5.5% + ค่ำธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัรำคงที่ 

ยุโรป II*** 6.0% + ค่ำธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัรำคงที่ 

ประเทศอื่นๆ 6.5% + ค่ำธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัรำคงที่ 
 

 

  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, 
อินโดนีเซีย, มำเลเซีย, ฟิลิปปินส์, 

สิงคโปร์, ไตห้วนั, ประเทศไทย, 
เวียดนำม 

กำรช ำระเงินในประเทศ: 
5.5% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 

กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: 

6.0% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 
 

  จีน กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ: 

6.0% + ค่ำธรรมเนียม Micropayment ในอตัรำคงที่ 

ค่าธรรมเนียม 

Micropayment 

ในอัตราคงท่ี 

ทุกประเทศที่มีกำรให้บริกำร 
สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียม: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $0.05 AUD 

รีลบรำซิล: R$0.10 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $0.05 CAD 

โครูนำเช็ก: 1.67 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 0.43 DKK 



ยูโร: 0.05 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $0.39 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 15.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 0.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥7.00 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 0.20 MYR 

เปโซเม็กซิโก: $0.55 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $0.08 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 0.47 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 2.50 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 0.23 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 2.00 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $0.08 SGD 

โครนำสวีเดน: 0.54 SEK 

ฟรังก์สวิส: 0.09 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: 2.00 TWD 

บำทไทย: 1.80 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £0.05 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $0.05 USD 
 

* ยุโรปเหนือ: เดนมำร์ก, หมู่เกำะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกำะโอลนัด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, สวีเดน 

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝร่ังเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนำ, กวำเดอลูป, มำร์ตินีก, เรอูนียง 
และมำยอต), เยอรมนี, ยิบรอลตำร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตำลี, ลกัเซมเบิร์ก, มอลตำ, โมนำโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, 
โปรตุเกส, ซำนมำริโน, สโลวำเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหรำชอำณำจกัร (รวมถึงหมู่เกำะแชนเนลและเกำะแมน), นครรัฐวำติกนั 



*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อนัดอร์รำ, เบลำรุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, บลัแกเรีย, โครเอเชีย, สำธำรณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, 
ฮงักำรี, คอซอวอ^^, ลตัเวีย, ลิกเตนสไตน,์ ลิทวัเนีย, มำซีโดเนีย, มอลโดวำ, โปแลนด์, โรมำเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, 
สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน 

^^ ผูซ้ื้อในประเทศเหล่ำน้ีไม่สำมำรถเปิดบญัชี PayPal ได ้แต่สำมำรถซ้ือสินคำ้โดยใชบ้ตัรเครดิตในเวบ็ไซต์ของผูค้ำ้บำงแห่งได ้
ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิ
ภาค 

ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล 

การส่ังช าระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือ
การจ่ายเงินปันผล 

ทุกประเทศ 
ยกเวน้ตำมที่ร
ะบุดำ้นล่ำง 

กำรช ำระเงินใน
ประเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช ำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผูรั้บส ำหรั
บบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล 
ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง กำรช ำระเงินระ

หว่ำงประเทศ: 
 

แอลเบเนีย 
อนัดอร์รำ 
บอสเนียและเ
ฮอร์เซโกวีนำ 
โครเอเชีย 
จอร์เจีย 
ไอซ์แลนด์ 
อิสรำเอล 
มอลโดวำ 
โมนำโก 
เซอร์เบีย 
ยูเครน 

กำรช ำระเงินใน
ประเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช ำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อผูรั้บส ำหรับ
บริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล 
ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง** 

กำรช ำระเงินระ
หว่ำงประเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช ำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อผูรั้บส ำหรับ
บริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล 
ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง*** 

 

เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง 
จีน ญี่ปุ่ น 

มำเลเซีย 
นิวซีแลนด์ 
ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ 
ไตห้วนั ไทย 

กำรช ำระเงินในปร
ะเทศ (ถำ้มี): 

2% 

ของเงินที่ช ำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผูรั้บส ำ
หรับบริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล 
ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง 

กำรช ำระเงินระ
หว่ำงประเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช ำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผูรั้บส ำหรับ
บริกำรช ำระเงินให้ผูรั้บหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล 
ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง**** 

      
 



*ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงินให้ผู้
รับหลายคน / 

การจ่ายเงินปันผลสูงสุด 

  
สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $1.25 AUD 

รีลบรำซิล: R$2.00 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $1.25 CAD 

โครูนำเช็ก: 24.00 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 6.00 DKK 

ยูโร: 0.85 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $7.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 210.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 4.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥120.00 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 4.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 11.00 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $1.50 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 6.75 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 50.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 3.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 30 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $1.60 SGD 

โครนำสวีเดน: 9.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 1.30 CHF 



บำทไทย: 36 THB 

ดอลลำร์ไตห้วนั: $33 TWD 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £0.65 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $1.00 USD 
 

**ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงินให้
ผู้รับหลายคน / 

การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสูงสุดส าหรั
บการช าระเงินภายในประเทศจาก: 
แอลเบเนีย อันดอร์รา 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ 

อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก 
เซอร์เบีย ยูเครน 

  
สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $16 AUD 

รีลบรำซิล: R$24 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $14 CAD 

โครูนำเช็ก: 280 CZK 

โครนเดนมำร์ก: 84 DKK 

ยูโร: 12 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $110 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 3080 HUF 

เชเกิลอิสรำเอล: 50 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥1200 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 50 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 170 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $20 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 90 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 640 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 46 PLN 



รูเบิลรัสเซีย: 480 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $20 SGD 

โครนำสวีเดน: 100 SEK 

ฟรังก์สวิส: 16 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: $440 TWD 

บำทไทย: 460 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £10 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $14 USD 
 

***ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงินใ
ห้ผู้รับหลายคน / 

การจ่ายเงินปันผลสูงสุดส าหรับการ
ช าระเงินระหว่างประเทศจาก: 
แอลเบเนีย อันดอร์รา 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ 

อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก 
เซอร์เบีย ยูเครน 

  
สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $100 AUD 

รีลบรำซิล: R$150 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $90 CAD 

โครูนำเช็ก: 1700 CZK 

โครนเดนมำร์ก: 500 DKK 

ยูโร: 70 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $660 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 18,500 HUF 

เชเกิลอิสรำเอล: 320 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥8,000 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 300 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 1080 MXN 



ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $120 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 540 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 3,800 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 280 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 2,800 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $120 SGD 

โครนำสวีเดน: 640 SEK 

ฟรังก์สวิส: 100 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: $2,700 TWD 

บำทไทย: 2,800 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: $60 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $90 USD 
 

****ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงิ
นให้ผู้รับหลายคน / 

การจ่ายเงินปันผลสูงสุดส าหรับการ
ช าระเงินระหว่างประเทศจาก: จีน 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ญ่ีปุ่น 

มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย 

  
สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $60 AUD 

รีลบรำซิล: R$100 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $60 CAD 

โครูนำเช็ก: 1,000 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 300 DKK 

ยูโร: 40 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $400 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 15,000 ฟอรินต์ฮงักำรี 



เชเกิลอิสรำเอล: 200 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥5,000 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 200 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 750 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $75 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 300 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 2,500 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 150 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 1,500 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $80 SGD 

โครนำสวีเดน: 400 SEK 

ฟรังก์สวิส: 50 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: $2,000 TWD 

บำทไทย: 2,000 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £35 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $50 USD 
 

ค่าธรรมเนียมการช าระค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.0% 

ก.    กำรช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั คือ กำรช ำระเงินให้แก่เพ่ือนหรือสมำชิกในครอบครัว เช่น กำรหำรค่ำเช่ำหรือค่ำอำหำรค ่ำ 
ข.    กำรช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัมีให้บริกำรจ ำกดัเฉพำะบำงประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริกำร 
ค.     ถำ้คุณใชบ้ตัรเครดิตเป็นวิธีกำรช ำระเงินในกำรช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั 
บริษทับตัรเครดิตของคุณอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำจำกคุณได ้
ง.    ผูส่้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำธรรมเนียม 



กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภา
คของผู้ส่ง 

ประเทศ/ภูมิภา
คของผู้รับ 

ค่าธรรมเนียมการช าระค่าใช้จ่า
ยส่วนตัว 
เมื่อช าระเงินโดยใช้ยอดคงเหลื
อหรือธนาคารเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมการช าระค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
เมื่อใช้วิธีการช าระเงินแบบอ่ืนในการช าระ
เต็มจ านวนหรือบางส่วน 

รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต 

ถ้าคุณใช้วิธีการช าระเงินอ่ืนในการช าระเงิ
นบางส่วน 

ค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าธรรมเนียมแปรผั
น 

กำรช ำระเงินหรือรับช ำร
ะเงินในประเทศ 

อนัดอร์รำ 
โครเอเชีย 
ไอซ์แลนด์ 
โมนำโก 
(ดูขอ้ควรทรำ
บ) 

EEA ใน 

EUR/SE

K 

ไม่มีค่ำใชจ้่ำย ไม่มีค่ำใชจ้่ำย 

ถำ้มี ถำ้มี ไม่มีค่ำใชจ้่ำย 3.4% + ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

          

กำรช ำระหรือรับเงินระ
หว่ำงประเทศ 

อนัดอร์รำ 
โครเอเชีย 
ไอซ์แลนด์ 
และโมนำโก 

สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ 
ยุโรปเหนือ* 

ยุโรป I** 

หรือยุโรป 

II*** 

1.99 EUR 1.99 EUR 

ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ 

3.99 EUR 3.99 EUR 

แอลเบเนีย 
บอสเนีย 
เฮอร์เซโกวีนำ 
มำซิโดเนีย 
มอลโดวำ 
มอนเตเนโกร 
และยูเครน 

สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ 
ยุโรปเหนือ* 

ยุโรป I** 

หรือยุโรป 

II*** 

1.99 EUR 1.99 EUR + 3.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ 

3.99 EUR 3.99 EUR + 3.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 



นิวซีแลนด์ ประเทศ/ภูมิภำ
คใดๆ 

6.99 NZD 6.99 NZD + 3.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

      

  ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ 

ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ 

4.99 USD 4.99 USD + 3.4% + 

ค่ำธรรมเนียมคงที่ 

            

* ยุโรปเหนือ: เดนมำร์ก, หมู่เกำะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกำะโอลนัด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย,์ สวีเดน 

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝร่ังเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนำ, กวำเดอลูป, มำร์ตินีก, เรอูนียง และมำยอต), เยอรมนี, 

ยิบรอลตำร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตำลี, ลกัเซมเบิร์ก, มอลตำ, โมนำโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซำนมำริโน, สโลวำเกีย, 
สโลวีเนีย, สเปน, สหรำชอำณำจกัร (รวมถึงหมู่เกำะแชนเนลและเกำะแมน), นครรัฐวำติกนั 

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อนัดอร์รำ, เบลำรุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, บลัแกเรีย, โครเอเชีย, สำธำรณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮงักำรี, 
คอซอวอ, ลตัเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวัเนีย, มำซีโดเนีย, มอลโดวำ, โปแลนด์, โรมำเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน 

ข้อควรทราบ: กำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศในสกุลยูโรหรือโครนำสวีเดน 

ระหว่ำงบญัชีที่ลงทะเบียนในสหภำพยุโรปหรือพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจของยุโรปหรือโมนำโก 

จะถือเป็นกำรช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัในประเทศเพ่ือจุดประสงค์ในกำรคิดค่ำธรรมเนียม 

สกุลเงิน: ค่าธรรมเนียมคงท่ี 

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: $0.30 AUD 

รีลบรำซิล: R$0.60 BRL 

ดอลลำร์แคนำดำ: $0.30 CAD 

โครูนำเช็ก: 10.00 CZK 

โครเนอร์เดนมำร์ก: 2.60 DKK 

ยูโร: €0.35 EUR 

ดอลลำร์ฮ่องกง: $2.35 HKD 

ฟอรินต์ฮงักำรี: 90.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสรำเอล: 1.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥40.00 JPY 

ริงกิตมำเลเซีย: 2.00 MYR 



เปโซเม็กซิโก: 4.00 MXN 

ดอลลำร์นิวซีแลนด์: $0.45 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 2.80 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 15.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 1.35 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 10 RUB 

ดอลลำร์สิงคโปร์: $0.50 SGD 

โครนำสวีเดน: 3.25 SEK 

ฟรังก์สวิส: 0.55 CHF 

ดอลลำร์ไตห้วนั: $10.00 TWD 

บำทไทย: 11.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจกัร: £0.20 GBP 

ดอลลำร์สหรัฐ: $0.30 USD 

ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภาค ค่าธรรมเนียม 

กำรคืนเงินส ำหรับกำรช ำระเงินเชิง
พำณิชย ์

เขตปกครองพิเศษฮ่อง
กง อินโดนีเซีย 
เกำหลี มำเลเซีย 
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไตห้วนั 

ไทย และเวียดนำม 

 แอลเบเนีย 
อนัดอร์รำ 
บอสเนียและเฮอร์เซโ
กวีนำ โครเอเชีย 
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ 
มอลโดวำ โมนำโก 
เซอร์เบีย 

หำกคุณท ำกำรคืนเงินกำรท ำรำยกำร (บำงส่วนหรือทั้งหมด) 
ไปยงัผูซ้ื้อหรือคืนเงินบริจำคให้ผูบ้ริจำค 
จะไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรคืนเงินแต่จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมที่คุณไดรั้
บช ำระในตอนแรก 



ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต ธนำคำร บริษทับตัรเครดิต หรือเดบิตของคุณอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกคุณในกำรช ำระหรือรับเงินผ่ำน 

PayPal ตวัอย่ำงเช่น คุณอำจถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงประเทศ หรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 

แมว้่ำกำรท ำรำยกำรของคุณเป็นกำรท ำรำยกำรในประเทศและไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรแปลงสกุลเงิน PayPal จะไม่รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมใดๆ 

ที่ธนำคำร บริษทับตัรเครดิต/เดบิต หรือสถำบนักำรเงินอื่นๆ ของคุณเรียกเก็บจำกกำรใชบ้ริกำร PayPal ของคุณ ในกรณีที่คุณอยู่ในอิสรำเอล 
อำจมีกำรหักเงินจำกบญัชีธนำคำรของคุณทนัทีที่ท  ำรำยกำร PayPal โดยใชบ้ตัรเครดิต 
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