ข ้อตกลงสำหรับผู ้ใช ้บริกำรฉบับนี้จะมีผลบังคับใช ้กับผู ้ใช ้ทัง้ หมดในวันที่ 31 กรกฎำคม 2020

ยินดีตอ้ นรับสู่ PayPal ค่ะ
ข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้เป็ นสัญญำระหว่ำงคุณกับ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษทั สิงคโปร์ที่ควบคุมกำรใช้งำนบัญชี PayPal
และบริ กำร Paypal ของคุณ ถ้ำคุณเป็ นบุคคลธรรมดำ คุณต้องเป็ นผูพ้ ำนักอำศัยในประเทศ/ภูมิภำคที่ระบุในหน้ำ PayPal
Worldwide และมีอำยุอย่ำงน้อย 18 ปี หรื อบรรลุนิติภำวะในประเทศ/ภูมิภำคที่คุณพำนักอำศัย เพื่อเปิ ดบัญชี Paypal และใช้บริ กำร
Paypal ถ้ำเป็ นธุรกิจ ธุรกิจนั้นต้องจัดตั้งใน กำรดำเนินกำรใน หรื ออำศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภำคที่ระบุในหน้ำ PayPal
Worldwide เพื่อเปิ ดบัญชี Paypal และใช้บริ กำร Paypal
ด้วยกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชี PayPal ถือว่ำคุณยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ นอกจำกนี้
คุณยังยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมนโยบำยเพิ่มเติมต่อไปนี้และข้อตกลงอื่น ๆ แต่ละฉบับในหน้ำข้อตกลงทางกฎหมายที่บงั คับใช้กบั คุณ ซึ่งรวมถึง
•

คาแถลงความเป็ นส่ วนตัว

•

นโยบายการใช้ บริการที่ยอมรับได้

•

ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีชาระเงินทางเลือกของ PayPal

โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ ข้อกำหนดของนโยบำยเหล่ำนี้ และข้อตกลงอื่น ๆ
แต่ละฉบับทีบ่ งั คับใช้กบั คุณอย่ำงละเอียด
เรำอำจแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้และนโยบำยใด ๆ ที่ระบุไว้ขำ้ งต้นเป็ นครั้งครำว ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เรำลงประกำศบนเว็บไซต์ของเรำ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ถ้ำกำรเปลี่ยนแปลงของเรำลดสิทธิ์ของคุณหรื อเพิ่มควำมรับผิดชอบของคุณ
เรำจะประกำศให้คุณทรำบในหน้ำการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรำ และแจ้งให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วัน
กำรเปลี่ยนแปลงในสำระของสัญญำฉบับนี้ในอนำคตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในหน้ำการอัปเดตนโยบาย ซึ่งได้รับกำรเผยแพร่ ไว้แล้วในหน้ำข้อตกลงทำง
กฎหมำยในเวลำที่คุณลงทะเบียนบริ กำร PayPal จะถูกนำมำรวมไว้ในข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้โดยกำรอ้ำงอิง
และจะมีผลบังคับใช้ตำมที่ระบุไว้ในกำรอัปเดตนโยบำย
ถ้ำคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีกำรแก้ไข คุณต้องหยุดใช้บริ กำร PayPal ปิ ดบัญชีของคุณ
และยุติควำมสัมพันธ์กบั เรำโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยหรื อบทลงโทษ
ข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กบั กำรใช้บริ กำรของเรำก่อนหน้ำนี้ต่อไป

เกี่ยวกับธุรกิจหลักของเรำ
PayPal เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรชำระเงิน และทำหน้ำที่ดงั กล่ำวโดยกำรสร้ำง โฮสต์ ดูแล และให้บริ กำร PayPal ของเรำแก่คุณผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
บริ กำรของเรำทำให้คุณสำมำรถส่งเงินให้แก่บุคคลใดๆ ที่มีบญ
ั ชี PayPal และสำมำรถใช้รับเงินได้ (ถ้ำมีกำรให้บริ กำร)
บริ กำรที่เรำมีให้จะแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภำค
คุณสำมำรถดูว่ำบริ กำรใดบ้ำงที่สำมำรถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภำคของคุณโดยเข้ำสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ
บริ กำร PayPal ให้บริ กำรโดย PayPal Pte. Ltd.
คาแนะนาผู้บริโภค — PayPal Pte. Ltd. ผู้ให้ บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ PayPal™ (PayPal Stored Value
Facility) ไม่จาเป็ นต้ องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ โปรดอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนใช้ งาน
ข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ไม่ใช่กำรชี้ชวนให้ใช้บริ กำร PayPal และ PayPal ไม่ได้เจำะจงที่ประเทศ/ภูมิภำค หรื อตลำดใดๆ
ผ่ำนทำงข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้

กำรเปิ ดบัญชี

เรำมีบญ
ั ชีสองประเภท ได้แก่ บัญชีส่วนบุคคลและบัญชีธุรกิจ
บัญชี PayPal ทั้งหมดช่วยให้คุณดำเนินกำรดังต่อไปนี้
•

ชาระเงินและรับกำรชำระเงิน

•

ซื้อสินค้ำออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์มือถือหรื อในร้ำนค้ำ

•

ทำกำรชำระเงินโดยใช้บตั รเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนำคำร, ยอดคงเหลือบัญชี PayPal, eCheck หรื อวิธีกำรชำระเงินอื่นๆ

•

ยอมรับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนำคำร, ยอดคงเหลือบัญชี PayPal, eCheck หรื อวิธีกำรชำระเงินอื่นๆ จำกผูอ้ ื่น

คุณต้องรับผิดชอบในกำรรักษำควำมปลอดภัยและในกำรควบคุมอย่ำงเพียงพอใน ID, รหัสผ่ำน, PIN
หรื อรหัสอื่นใดทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อเข้ำถึงบัญชี PayPal และบริ กำร PayPal
ถ้ำต้องกำรเปิ ดและรักษำบัญชี PayPal คุณต้องระบุประเทศ/ภูมิภำคที่คุณพักอำศัยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั แก่เรำ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทำงกำรเงิน หรื อข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรื อธุรกิจของคุณ
คุณต้องอัปเดตที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และข้อมูลกำรติดต่ออื่นๆ ให้เป็ นปัจจุบนั ในโปรไฟล์บญ
ั ชี PayPal ของคุณ

บัญชีส่วนบุคคล
ถ้ำคุณจำเป็ นต้องซื้อสินค้ำและชำระเงินให้กบั ครอบครัวและเพื่อนเป็ นหลัก บัญชีส่วนบุคคลอำจเหมำะสมกับคุณ ด้วยบัญชีส่วนบุคคล
คุณสำมำรถดำเนินกำรต่ำงๆ ได้ เช่น
•

ซื้อสินค้ำและบริ กำร

•

ส่งเงินและรับเงินจำกเพื่อนและครอบครัว

นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถใช้บญ
ั ชีส่วนบุคคลเพื่อรับกำรชำระเงินค่ำซื้อสินค้ำและบริ กำร แต่ถำ้ คุณวำงแผนที่จะใช้บญ
ั ชี PayPal
ของคุณเพื่อขำยสินค้ำเป็ นหลัก คุณควรพิจำรณำใช้บญ
ั ชีธุรกิจ คุณสำมำรถเปลี่ยนบัญชีส่วนบุคคลจำกบัญชีส่วนบุคคลเป็ นบัญชีธุรกิจได้
ถ้ำสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง

บัญชีธุรกิจ
เรำแนะนำบัญชีธุรกิจสำหรับบุคคลและองค์กรที่ใช้ PayPal เพื่อขำยสินค้ำหรื อบริ กำรเป็ นหลัก แม้ธุรกิจของคุณยังไม่ได้จดั ตั้งก็ตำม
ด้วยบัญชีธุรกิจ คุณสำมำรถดำเนินกำรต่ำงๆ ได้ เช่น
•

ใช้ชื่อบริ ษทั หรื อชื่อธุรกิจเป็ นชื่อในบัญชี PayPal ของคุณ

•

อนุญำตให้พนักงำนเข้ำใช้งำนฟี เจอร์บำงอย่ำงในบัญชี PayPal ของคุณ

•

สมัครใช้งำนผลิตภัณฑ์ PayPal ที่ตรงตำมควำมต้องกำรทำงธุรกิจของคุณ

บัญชีธุรกิจอำจมีค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงจำกค่ำธรรมเนี ยมที่บงั คับใช้กบั บัญชีส่วนบุคคล

การเปิ ดบัญชีธุรกิจหรือการแปลงบัญชีส่วนบุคคลเป็ นบัญชี ธุรกิจ
คุณให้ การรับรองแก่เราว่าคุณกาลังใช้ บัญชีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อเชิงพาณิชย์เป็ นหลัก นอกจากนี้ คุณยังยินยอมให้ PayPal
รับรายงานข้อมูลเครดิตส่ วนบุคคล และ/หรือธุรกิจของคุณจากตัวแทนรายงานเครดิตในตอนเปิ ดบัญชี
เมื่อคุณร้ องขอผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่างและเมื่อใดก็ตามที่เรามีเหตุอันควรเชื่ อได้ว่าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในบัญชีธุรกิจ ของคุณ

ข้อตกลงสาหรับหน่ วยงานด้านการค้า
ถ้ำกิจกรรมผ่ำนบัญชีธุรกิจของคุณถึงระดับเกณฑ์มำตรฐำนบำงเกณฑ์ หรื อเกี่ยวข้องกับภำคส่วนหรื อกิจกรรมทำงธุรกิจบำงอย่ำง
คุณจำเป็ นต้องยอมรับข้อตกลงสำหรับหน่วยงำนด้ำนกำรค้ำตำมเครื อข่ำยบัตรเพื่อช่วยให้คุณยอมรับกำรชำระเงินผ่ำน Visa และ MasterCard
ได้ต่อไป ในกรณีน้ ีข้อตกลงสาหรับหน่ วยงานด้านการค้าเหล่ำนี้จะบังคับใช้กบั กำรชำระเงินใด ๆ ที่ PayPal ประมวลผลในนำมของคุณ
และเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้

การอนุญาตของบุคคลที่สาม
คุณต้องเป็ นเจ้ำของผลประโยชน์ของบัญชี PayPal ของคุณ และดำเนินธุรกิจในนำมของตนเองเท่ำนั้น
คุณสำมำรถยินยอม ลบ และจัดกำรกำรอนุญำตอย่ำงชัดแจ้งให้บุคคลที่สำมดำเนินกำรบำงอย่ำงในนำมของคุณ ในบำงกรณี
คุณสำมำรถดำเนินกำรได้เมื่อเข้ำสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ – ในกรณีอื่นๆ คุณสำมำรถดำเนินกำรได้กบั บุคคลภำยนอกโดยตรง
คุณรับทรำบว่ำถ้ำคุณอนุญำตให้บุคคลที่สำมดำเนินกำรในนำมของเรำ เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลบำงอย่ำงเกี่ยวกับบัญชี PayPal
ของคุณกับบุคคลที่สำมนี้
คุณสำมำรถอนุญำตให้ผใู ้ ห้บริ กำรของบุคคลที่สำมทีไ่ ด้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้:
•

ให้บริ กำรข้อมูลบัญชีเพื่อเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในนำมของคุณ

•

ยืนยันว่ำมีจำนวนเงินที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินกำรทำรำยกำรชำระเงินโดยใช้บตั รสำมำรถใช้งำนได้บนบัญชีของคุณหรื อไม่ หรื อ

•

ให้บริ กำรเริ่ มต้นกำรชำระเงินเพื่อเริ่ มกำรชำระเงินจำกบัญชีของคุณในนำมของคุณ

กำรให้สิทธิ์อนุญำตแก่บุคคลที่สำมในกำรเข้ำใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณด้วยวิธีใดๆ ไม่ได้ทำให้คุณพ้นจำกควำมรับผิดใด ๆ
ภำยใต้ขอ้ ตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ คุณต้องรับผิดต่อกำรดำเนินกำรที่คุณอนุญำตให้บุคคลที่สำมดำเนินกำร คุณจะไม่ทำให้เรำต้องรับผิดชอบ
และคุณจะชดใช้ค่ำเสียหำยแทนเรำ ซึ่งเป็ นควำมรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกำรหรื อกำรไม่ดำเนินกำรของบุคคลที่สำมดังกล่ำว
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตที่คุณได้รับภำยใต้สิทธิ์ทำงกฎหมำยที่บงั คับใช้

กำรปิ ดบัญชี PayPal ของคุณ
คุณสำมำรถปิ ดบัญชีของคุณ และยุติควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยหรื อบทลงโทษ
แต่คุณยังคงต้องรับผิดต่อภำระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ แม้ปิดบัญชี PayPal แล้วก็ตำม เมื่อคุณปิ ดบัญชี PayPal
เรำจะยกเลิกกำรทำรำยกำรที่กำหนดเวลำไว้หรื อที่ไม่สมบูรณ์ใดๆ คุณต้องถอนเงินหรื อโอนยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ จำกบัญชี PayPal
ของคุณก่อนทำกำรปิ ดบัญชี คุณไม่สำมำรถถอนเงินหรื อโอนบัตร/กำร์ดของขวัญดิจิตอลที่มีกำรซื้อผ่ำนPayPal Digital
Giftsและเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเป็ นวิธีกำรชำระเงิน อย่ำงไรก็ตำม แม้ไม่มีบญ
ั ชี PayPal
คุณยังสำมำรถใช้รหัสที่คุณได้รับทำงอีเมล เมื่อคุณซื้อบัตร/กำร์ดของขวัญเพื่อซื้อสินค้ำ

ในบำงกรณี คุณไม่สำมำรถปิ ดบัญชี PayPal ของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:
•

เพื่อหลีกเลี่ยงกำรตรวจสอบ

•

ถ้ำคุณมีกำรทำรำยกำรที่รอดำเนินกำรหรื อข้อพิพำทหรื อข้อเรี ยกร้องที่เปิ ดอยู่

•

ถ้ำบัญชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือติดลบ

•

ถ้ำบัญชี PayPal ของคุณอยู่ภำยใต้กำรพักเงิน จำกัดกำรใช้งำน หรื อสำรอง

เชื่อมโยงหรื อยกเลิกกำรเชื่อมโยงวิธีกำรชำระเงิน
คุณสำมำรถเชื่อมโยงหรื อยกเลิกกำรเชื่อมโยงบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื อบัญชีธนำคำรกับบัญชี PayPal ของคุณเป็ นวิธีกำรชำระเงิน
โปรดรักษำข้อมูลวิธีกำรชำระเงินของคุณให้เป็ นปัจจุบนั (เช่น หมำยเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอำยุ) ถ้ำข้อมูลนี้มีกำรเปลี่ยนแปลง
เรำอำจอัปเดตข้อมูลดังกล่ำวโดยใช้ขอ้ มูลและแหล่งที่มำของบุคคลที่สำมที่เรำสำมำรถใช้ได้ โดยไม่ตอ้ งมีกำรดำเนินกำรใดๆ ในส่วนของคุณ
ถ้ำคุณไม่ตอ้ งกำรให้เรำอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณสำมำรถลบวิธีกำรชำระเงินของคุณออกจำกบัญชี PayPal ของคุณได้
ถ้ำเรำอัปเดตวิธีกำรชำระเงินของคุณ เรำจะไม่เปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำใดๆ ที่อยู่ในวิธีกำรชำระเงินดังกล่ำว คุณสำมำรถเลือกยืนยันบัตรของคุณ
เพื่อให้เรำสำมำรถยืนยันได้ว่ำบัตรนั้นถูกต้องและคุณเป็ นเจ้ำของบัตร

กำรพักเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณถือครอง เป็ นสิ่งแทนกำรเรี ยกร้องสิทธิ์ ที่ไม่มีหลักประกันต่อ PayPal PayPal
รวมยอดคงเหลือของคุณกับยอดคงเหลือของผูใ้ ช้รำยอื่น และลงทุนเงินดังกล่ำวในกำรลงทุนสภำพคล่อง
จะเก็บจำนวนเงินรวมเหล่ำนี้แยกออกจำกเงินบริ ษทั ของ PayPal และ PayPal จะไม่นำเงินของคุณมำใช้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดของบริ ษทั และจะไม่ยินยอมโดยสมัครใจทำให้เงินเหล่ำนี้ตกเป็ นทรัพย์สินที่อำจแบ่งแก่เจ้ำหนี้ในคดีลม้ ละลำย
คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรื อรำยได้อื่นๆ จำกจำนวนเงินในยอดเงินคงเหลือของคุณ คุณตกลงให้ PayPal เป็ นเจ้ำของดอกเบี้ยหรื อรำยได้อื่นๆ
ในกำรลงทุนเหล่ำนี้ คุณตกลงที่จะโอนสิทธิในดอกเบี้ยใดๆ ที่ได้จำกเงินของคุณให้แก่ PayPal

กำรเพิ่มหรื อกำรถอนเงิน
การเติมเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี
คุณสำมำรถใช้วิธีกำรชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทำกำรทำรำยกำรโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณ
คุณไม่จำเป็ นต้องมียอดคงเหลือบัญชี PayPal เพื่อซื้อสินค้ำหรื อส่งเงิน คุณสำมำรถเติมเงินเข้ำบัญชี PayPal
จำกบัญชีธนำคำรที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal โดยส่ งคำขอกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชี PayPal ของคุณ
จำนวนเงินที่โอนจะถูกพักไว้เป็ นยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ ไม่สำมำรถใช้บตั รเครดิตเพื่อเติมเงินเข้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณ

การถอนเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี
ถ้ำคุณมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ให้เข้ำสู่ ระบบบัญชี PayPal
ของคุณเพื่อดูว่ำมีตวั เลือกกำรถอนเงินใดบ้ำงที่สำมำรถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภำคของคุณ:

•

กำรโอนเงินไปยังบัญชีธนำคำรที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal หรื อ

•

กำรโอนเงินไปยังบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตที่มีอยู่ หรื อ

•

กำรขอเช็คฉบับจริ งผ่ำนทำงไปรษณีย์ (ถ้ำมี)

คุณอำจสำมำรถถอนเงินผ่ำนผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกได้ ขึ้นอยู่กบั ประเทศ/ภูมิภำคที่ "บัญชี" ของคุณได้รับกำรลงทะเบียนไว้
ถ้ำต้องกำรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรแปลงสกุลเงิน โปรดดูขอ้ กำหนดของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกรำยดังกล่ำว
เพื่อปกป้องเรำและผูใ้ ช้ของเรำจำกกำรสูญเสีย เรำอำจชะลอกำรถอนเงินในบำงสถำนกำรณ์
รวมถึงถ้ำเรำจำเป็ นต้องยืนยันว่ำคุณได้อนุญำตให้มีกำรถอนเงิน หรื อถ้ำกำรชำระเงินอื่น ๆ ไปยังบัญชี PayPal ของคุณถูกตีคืน (เช่น
ผลจำกการปฏิเสธชาระเงิน กำรตีคืนกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำรหรื อข้อพิพาทโดยผู้ซื้อ) ถ้ำเรำจำกัดกำรใช้งำนบัญชี PayPal ของคุณ
กำรชำระเงินจะถูกพักไว้ หรื อบัญชีของคุณหรื อบัญชีที่เกี่ยวข้องมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินใด ๆ ในขณะที่กำรถอนเงินจำกบัญชี PayPal
ของคุณอยู่ระหว่ำงรอดำเนินกำร คุณจะต้องเริ่ มกำรถอนเงินใหม่ เมื่อกำรจำกัดกำรใช้งำนหรื อกำรพักเงินถูกยกเลิก
หรื อมีกำรหักเงินจำกยอดคงเหลือติดลบอย่ำงครบถ้วนแล้ว
เรำอำจจำกัดกำรถอนเงินของคุณ และคุณสำมำรถดูวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ใด ๆ โดยเข้ำสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ
กำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนเหล่ำนี้ให้เสร็จสมบูรณ์สำมำรถช่วยเรำยืนยันบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งอำจช่วยให้เรำยกเลิกยอดกำรถอนเงินใด ๆ
•

กำรยืนยันบัญชีธนำคำรของคุณ และ

•

กำรเชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของคุณ

เรำอำจเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินไปยังบัญชีธนำคำรของคุณ ถ้ำบัตรเดบิตของคุณมีสิทธิ์ได้รับกำรถอนเงินจำกบัญชี PayPal
คุณจะได้รับตัวเลือกให้ใช้เมื่อคุณโอนเงินออกจำกยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ
โดยขึ้นอยู่กบั ค่ำธรรมเนี ยมที่บงั คับใช้กบั กำรโอนเงินดังกล่ำวซึ่งสำมำรถดูได้ในหน้ำค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ (สาหรับบัญชีส่วนบุคคล)
และหน้ำค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ
(สาหรับบัญชีธุรกิจ) จะมีกำรเปิ ดเผยค่ำธรรมเนี ยมที่บงั คับใช้ให้คุณทรำบล่วงหน้ำในแต่ละครั้งที่คุณเริ่ มต้นกำรถอนเงินดังกล่ำว
โดยทัว่ ไปเรำจะส่งเช็คจริ งผ่ำนที่อยู่ไปรษณียท์ ี่ได้รับกำรยืนยันแล้วเท่ำนั้น เว้นแต่ว่ำเรำได้ตรวจสอบยืนยันบัญชี Paypal ของคุณแล้ว
เรำจะไม่ส่งเช็คไปที่ตไู้ ปรษณีย์ ถ้ำคุณต้องกำรให้เรำส่งเช็คไปยังที่อยู่อื่นซึ่งไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์เหล่ำนี้
คุณต้องติดต่อฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำและแสดงเอกสำรที่เรำร้องขอเพื่อยืนยันควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงคุณกับที่อยู่น้ นั ถ้ำคุณไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภำยใน 180
วันนับจำกวันที่ออกเช็ค เรำจะส่งเงินไปยังยอดคงเหลือของคุณ (โดยหักค่ำธรรมเนียม)

กำรจัดกำรยอดคงเหลือในหลำยสกุลเงิน
ถือครองสกุลเงินหลายสกุลเงิน
ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอำจถูกพักไว้ในสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ
และคุณสำมำรถถือครองสกุลเงินเหล่ำนี้ได้มำกกว่ำหนึ่งสกุลเงินในเวลำเดียวกัน
ถ้ำคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
•

เรำอำจอนุญำตให้คุณแปลงเงินเป็ นยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่น ถ้ำคุณแปลงสกุลเงินในบัญชีของคุณ
จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำรของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)
เรำอำจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินที่คุณสำมำรถแปลง หรื อจำนวนกำรแปลงที่คุณดำเนินกำรได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของเรำ

•

คุณสำมำรถถอนเงินได้ในสกุลเงินที่เปิ ดอยู่ของบัญชีหรื อสกุลเงินอื่นดังกล่ำวที่ PayPal
รองรับกำรถอนเงินในประเทศ/ภูมิภำคที่ลงทะเบียนของคุณ ถ้ำต้องกำรถอนเงินในบัญชีของคุณที่พกั ไว้ในสกุลเงินอื่น
คุณจะต้องแปลงสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที่เปิ ดอยู่ของบัญชี หรื อจะมีกำรแปลงสกุลเงินให้คุณในขณะที่คุณถอนเงิน
จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำรของ PayPal รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ

ถ้ำต้องกำรรับเงินในสกุลเงินที่บญ
ั ชีของคุณไม่ได้มีกำรกำหนดค่ำเอำไว้ให้ยอมรับในขณะนี้ คุณอำจจำเป็ นต้องสร้ำงยอดคงเหลือในบัญชี PayPal
ของคุณในสกุลเงินนั้น หรื อแปลงเงินนั้นเป็ นสกุลเงินอื่น คุณสำมำรถรับสกุลเงินบำงสกุลได้โดยกำรแปลงเงินเป็ นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal
อนุญำตให้คุณถือครองได้ ถ้ำมีกำรแปลงสกุลเงิน จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนกำรทำรำยกำรของ PayPal
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)
คุณต้องรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำสกุลเงินหลำยสกุลในบัญชี PayPal ของคุณ
คุณไม่สำมำรถจัดกำรหรื อแปลงสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรซื้อขำยเก็งกำไร กำรค้ำกำไรจำกกำรแปลง ตัวเลือกกำรแปลง หรื อกิจกรรมอื่นใดที่
PayPal กำหนดนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรับหรื อหำเงินจำกอัตรำกำรแปลงสกุลเงินเป็ นหลัก PayPal อำจระงับ ยกเลิก
หรื อตีกลับกำรทำรำยกำรใด ๆ ที่เรำตัดสินใจว่ำเป็ นกำรละเมิดนโยบำยฉบับนี้

วิธีที่เราแปลงสกุลเงิน
ถ้ำ PayPal แปลงสกุลเงิน จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำรที่เรำกำหนดไว้สำหรับกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
อัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำรจะถูกปรับเปลี่ยนสม่ำเสมอ
รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เรำใช้และถือเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนฐำนเพื่ อใช้เป็ นอัตรำสำหรับกำรแปลงสกุลเงินของคุณ
อัตรำแลกเปลี่ยนฐำนจะเป็ นไปตำมอัตรำแลกเปลี่ยนภำยในตลำดสกุลเงินของวันทำกำรแปลงสกุลเงินหรื อก่อนวันทำกำรที่กำหนด
หรื อถ้ำอัตรำแลกเปลี่ยนได้ถูกกำหนดโดยกฎหมำยหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกำรใช้งำนบัญชี PayPal ของคุณบำงอย่ำง PayPal อำจกำหนดว่ำกำรแปลงสกุลเงินมีควำมจำเป็ น
คุณสำมำรถดูค่ำธรรมเนี ยมกำรแปลงสกุลเงินได้ในหน้ำค่ำธรรมเนียมของเรำภำยใต้ส่วนหัวค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ทางเลือกในการแปลงสกุลเงิน
เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีกำรแปลงสกุลเงินโดย PayPal
คุณยินยอมและอนุญำตให้เรำแปลงสกุลเงินดังกล่ำวแทนผูอ้ อกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ
คุณอำจมีสิทธิ์ในกำรให้ผอู ้ อกบัตรของคุณดำเนินกำรแปลงสกุลเงิน ถ้ำมีผลบังคับใช้กบั ผูอ้ อกบัตรและเครื อข่ำยนั้น ๆ
กำรเลือกกำรตั้งค่ำสกุลเงินนี้อำจแสดงให้คุณเห็นในรู ปแบบต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงกำรเลือกสกุลเงินที่ใช้สำหรับกำรทำรำยกำร ไม่ว่ำ PayPal
หรื อผูอ้ อกบัตรจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรแปลงสกุลเงิน หรื อมีกำรใช้อตั รำกำรแปลงสกุลเงินสำหรับกำรทำรำยกำรอื่น ๆ
ถ้ำผูอ้ อกบัตรของคุณแปลงสกุลเงิน ผูอ้ อกบัตรจะเป็ นผูก้ ำหนดอัตรำกำรแปลงสกุลเงินและค่ำธรรมเนียมที่อำจเรี ยกเก็บ
PayPal จะดำเนินกำรแปลงสกุลเงินสำหรับกำรทำรำยกำรที่คุณใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่มีอยู่
หรื อบัญชีธนำคำรที่คุณเชื่อมโยงเป็ นวิธีกำรชำระเงิน

ใบแจ้งยอดบัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชี

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงควำมเคลื่อนไหวในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสำมำรถดูใบแจ้งยอดบัญชี PayPal
ของคุณได้โดยเข้ำสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

กำรชำระเงินและกำรซื้อ
กำรส่งเงินหรื อกำรรับเงินจำกเพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัว
ชาระเงิน
ในบำงประเทศ/ภูมิภำค คุณสำมำรถส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัวจำกบัญชี PayPal ของคุณ โดยใช้คุณสมบัติกำรส่งเงินในบัญชี
PayPal ของคุณ (บำงครั้ง เรี ยกว่ำกำรชำระเงินส่วนบุคคลหรื อกำรชำระเงินแบบ peer-to-peer/P2P)
โปรดเยี่ยมชมรายชื่ อบริ การที่สามารถใช้ ได้ตามประเทศ/ภูมิภาคที่พักอาศัย เพื่อดูว่ำบริ กำรใดบ้ำงที่สำมำรถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภำคที่คุณอำศัยอยู่
หรื อเข้ำสู่ระบบบัญชี PayPal
คุณสำมำรถส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัวโดยใช้อีเมลหรื อหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ แม้ว่ำพวกเขำจะไม่มีบญ
ั ชี PayPal
ในเวลำที่คุณส่งเงินในสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ และคุณสำมำรถเลือกวิธีกำรชำระเงินที่คุณต้องกำรใช้ได้
ถ้ำบุคคลที่คุณกำลังส่งเงินให้ไม่มีบญ
ั ชี PayPal บุคคลนั้นสำมำรถรับเงินได้โดยกำรเปิ ดบัญชี PayPal หำกบุคคลที่คุณส่งเงินให้ไม่รับเงิน
เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้คุณ กำรรับเงินจำกเพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัวมีกำรอธิ บำยไว้ในส่วนการรับเงิน
เรำอำจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินที่คุณสำมำรถส่งได้ รวมถึงจำนวนเงินที่คุณชำระซื้อสินค้ำ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของเรำ
คุณสำมำรถดูวงเงินที่ส่งใดๆ ได้โดยเข้ำสู่ ระบบบัญชี PayPal ของคุณ เรำอำจเพิ่มวงเงินกำรส่งเงินของคุณ
ถ้ำคุณดำเนินกำรตำมขั้นตอนเดียวกันเพื่อยืนยันข้อมูลของคุณตำมที่จำเป็ นสำหรับกำรยกเลิกกำรกำจัดวงเงินกำรถอนเงิน
เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัว หนึ่งในสำมสิ่งนี้อำจเกิดขึ้น: พวกเขำอำจยอมรับ ปฏิเสธ หรื อไม่สำมำรถรับเงินได้
หำกพวกเขำปฏิเสธที่จะยอมรับเงินดังกล่ำว หรื อไม่ได้รับเงินภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ส่งเงิน เงิน (รวมถึงค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณเรี ยกเก็บ)
จะส่งกลับไปยัง:
•

วิธีกำรชำระเงินแบบเดิมที่คุณใช้ในกำรทำรำยกำร ถ้ำคุณใช้บตั รเครดิต บัตรเดบิต หรื อ PayPal Credit เป็ นวิธีกำรชำระเงิน หรื อ

•

ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ ถ้ำคุณใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณเป็ นวิธีกำรชำระเงิน
หรื อบัญชีธนำคำรเป็ นวิธีกำรชำระเงิน และเรำไม่สำมำรถคืนเงินจำนวนดังกล่ำวไปยังบัญชีธนำคำรของคุณ

ได้รับการชาระเงิน
ถ้ำเพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัวส่งเงินให้คุณ เงินดังกล่ำวจะปรำกฏในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้ำต้องกำรรับเงินในสกุลเงินที่บญ
ั ชีของคุณไม่ได้มีกำรกำหนดค่ำเอำไว้ให้ยอมรับในขณะนี้ คุณอำจจำเป็ นต้องสร้ำงยอดคงเหลือในสกุลเงินนั้น
หรื อแปลงเงินนั้นเป็ นสกุลเงินอื่น คุณสำมำรถรับสกุลเงินบำงสกุลได้โดยกำรแปลงเงินเป็ นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญำตให้คุณถือครองได้
ถ้ำมีกำรแปลงสกุลเงิน จะมีกำรใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรส่งเงินให้เพื่อนและครอบครัว
คุณสำมำรถดูค่ำธรรมเนี ยมที่มีผลบังคับใช้กบั กำรส่งเงินได้ในตารางการส่ งเงินของเรำ
และจะเปิ ดเผยให้คุณทรำบล่วงหน้ำทุกครั้งที่คุณเริ่ มทำรำยกำรส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัว ถ้ำคุณแปลงสกุลเงินในยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณจำกสกุลเงินหนึ่งเป็ นอีกสกุลเงินหนึ่งก่อนทำรำยกำร จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำรของ PayPal
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ)

ถ้ำคุณส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัวจำกเว็บไซต์ (ที่ไม่ใช่ Paypal) ของบุคคลที่สำม
หรื อโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของบุคคลที่สำม จำกนั้นบุคคลที่สำมจะพิจำรณำว่ำผูส้ ่งเงินหรื อผูร้ ับเงินจะเป็ นผูจ้ ่ำยค่ำธรรมเนี ยม
บุคคลที่สำมจะเปิ ดเผยให้คุณทรำบก่อนกำรส่งเงินจะเริ่ มต้น

กำรซื้อสิ นค้ำจำก หรื อกำรคืนสิ นค้ำให้ผูข้ ำยที่ยอมรับ PayPal
วิธีการซื้อสินค้า
คุณสำมำรถซื้อสินค้ำจำกผูข้ ำยที่ยอมรับ PayPal ในสกุลเงินใด ๆ ที่ผขู ้ ำยยอมรับ และที่ PayPal รองรับ โดยใช้เงินในยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณ หรื อใช้วิธีการชาระเงินใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ รวมถึงตัวอย่ำง เช่น
•

กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ในเว็บไซต์ของร้ำนค้ำปลีกออนไลน์ และกำรเลือก PayPal เป็ นวิธีกำรชำระเงินของคุณที่จุดจ่ำยเงิน

•

กำรชำระเงินให้แก่ผูข้ ำยสำหรับสินค้ำหรื อบริ กำร

•

กำรใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณเพื่อซื้อสินค้ำในร้ำนค้ำจริ งของผูข้ ำย

ถ้ำผูข้ ำยที่คุณกำลังซื้อนั้นขำยสินค้ำหรื อบริ กำร และผูข้ ำยนั้นยังไม่มีบญ
ั ชี PayPal ผูข้ ำยสำมำรถขอรับกำรชำระเงินจำกคุณได้โดยเปิ ดบัญชี
PayPal ถ้ำผูข้ ำยไม่เปิ ดบัญชี PayPal ภำยใน 30 วัน กำรซื้อสินค้ำของคุณจะได้รับกำรคืนเงิน
เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง PayPal อำจจำกัดวิธีกำรชำระเงินที่ใช้ได้สำหรับกำรทำรำยกำรเมื่อคุณซื้อสินค้ำ นอกจำกนี้
วิธีกำรชำระเงินอำจถูกจำกัดสำหรับผูข้ ำยบำงรำย หรื อถ้ำคุณชำระเงินด้วย PayPal ผ่ำนเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สำม เช่น
•

American Express อำจไม่สำมำรถใช้เป็ นวิธีกำรชำระเงินสำหรับผูค้ ำ้ บำงรำย เช่น สำยกำรบินและผูค้ ำ้ ด้ำนกำรท่องเที่ยวบำงรำย

•

บัตรเครดิตบำงใบอำจไม่สำมำรถใช้เป็ นวิธีกำรชำระเงินสำหรับผูค้ ำ้ บำงรำย เช่น ในอุตสำหกรรมกำรพนัน และ

•

ไม่สำมำรถใช้บตั รเครดิตเพื่อชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว หรื อเติมเงินให้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้

เมื่อคุณอนุญำตกำรชำระเงินให้กบั ผูข้ ำยที่ยอมรับ PayPal ผูข้ ำยบำงรำยอำจใช้เวลำถึง 30 วันจึงจะสำมำรถทำรำยกำรให้เสร็จสมบูรณ์ได้
ในกรณีเหล่ำนี้ กำรชำระเงินของคุณอำจปรำกฏเป็ นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินกำรในบัญชี PayPal ของคุณ ในกรณีน้ นั
กำรอนุญำตกำรชำระเงินของคุณจะยังคงมีผลจนกว่ำผูข้ ำยจะทำรำยกำรเสร็ จสมบูรณ์ (แต่ไม่เกิน 30 วัน)
ถ้ำคุณใช้บตั รเดบิตหรื อบัตรเครดิตเป็ นวิธีกำรชำระเงิน
ผูอ้ อกบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตของคุณอำจแสดงกำรอนุญำตที่รอดำเนินกำรเป็ นระยะเวลำหนึ่ ง
จนกว่ำจะยกเลิกกำรระงับหรื อได้รับกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์
ถ้ำกำรชำระเงินของคุณจำเป็ นต้องให้เรำทำกำรแปลงสกุลเงิน
จะมีกำรกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำรและปรับใช้ตำมที่อธิบำยไว้ในส่วนของวิธีที่เราแปลงสกุลเงิน และจะได้รับกำรพิจำรณำในเวล
ำที่ประมวลผลกำรชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม
เมื่อคุณซื้อสินค้ำจำกผูข้ ำยที่ยอมรับ PayPal คุณไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมให้กับ PayPal ถ้ำ Paypal
ดำเนินกำรแปลงสกุลเงินสำหรับกำรซื้อสินค้ำของคุณ จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนกำรทำรำยกำรของ PayPal
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ)

ผูอ้ อกบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของคุณอำจยังเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมแยกต่ำงหำกจำกคุณสำหรับกำรทำรำยกำร

การตรวจสอบการชาระเงิน
เมื่อ PayPal ระบุกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมเสี่ยงสูง เรำจะตรวจสอบกำรทำรำยกำรอย่ำงใกล้ชิดก่อนอนุญำตให้ดำเนินกำรต่อ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้
PayPal พักกำรทำรำยกำร และแจ้งให้ผขู ้ ำยทรำบถึงควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่งสิ นค้ำ ในฐำนะผูซ้ ้ือ อำจทำให้ได้รับสินค้ำที่ซ้ือล่ำช้ำ
ถ้ำเรำจัดกำรกำรทำรำยกำรเรี ยบร้อย เรำจะแจ้งให้ผขู ้ ำยดำเนินกำรจัดส่งสินค้ำ ถ้ำเรำไม่ได้จดั กำรกำรทำรำยกำร
เรำจะยกเลิกกำรทำรำยกำรดังกล่ำวและคืนเงินให้กบั คุณ เว้นแต่ว่ำเรำจำเป็ นต้องดำเนินกำรอย่ำงอื่นตำมกฎหมำย

การชาระเงินอัตโนมัติ
คุณสำมำรถตกลงกับผูข้ ำยที่ยอมรับ PayPal ในกำรใช้ PayPal เป็ นวิธีกำรชำระเงินสำหรับกำรซื้อสินค้ำในอนำคตกับผูข้ ำยดังกล่ำว
ข้อตกลงฉบับนี้จดั ทำขึ้นระหว่ำงคุณกับผูข้ ำย และอนุญำตให้ผขู ้ ำยใช้เงินจำกบัญชี PayPal ของคุณด้วยกำรอนุมตั ิจำกคุณในลักษณะครั้งเดียว
เป็ นประจำ หรื อเป็ นครั้งครำว ตัวอย่ำงของกำรชำระเงินอัตโนมัติที่คุณสำมำรถจัดกำรได้กบั ผูข้ ำยหรื อกับ PayPal รวมถึงวิธีกำรชำระเงินที่
PayPal เรี ยกว่ำ "ข้อตกลงในกำรเรี ยกเก็บเงิน" "กำรบอกรับเป็ นสมำชิก" "กำรชำระเงินเป็ นงวด" "กำรทำรำยกำรอ้ำงอิง" "กำรหักหรื อ
PAD แบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ" "กำรโอนแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ" หรื อ "กำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ"
คุณสำมำรถยกเลิกกำรชำระเงินอัตโนมัติได้ไม่เกิน 3วันทาการก่อนวันที่กำรชำระเงินที่กำหนดไว้ครั้งถัดไปจำกกำรตั้งค่ำบัญชีของคุณ
หรื อติดต่อเรำผ่ำนศูนย์ช่วยเหลือของ PayPal เมื่อยกเลิกกำรชำระเงินอัตโนมัติ
กำรชำระเงินอัตโนมัติในอนำคตทั้งหมดภำยใต้ขอ้ ตกลงของคุณกับผูข้ ำยดังกล่ำวจะสิ้นสุดลง ถ้ำคุณยกเลิกกำรชำระเงินอัตโนมัติ
คุณอำจยังต้องชำระเงินค่ำซื้อสินค้ำให้แก่ผขู ้ ำย หรื อมีภำระผูกพันเพิ่มเติมแก่ผขู ้ ำยสำหรับสินค้ำหรื อบริ กำรใดๆ ที่คุณได้รับ
แต่ไม่ได้ชำระเงินและคุณอำจจำเป็ นต้องชำระเงินให้ผขู ้ ำยผ่ำนวิธีอื่น
ถ้ำคุณให้กำรอนุญำตล่วงหน้ำต่อผูข้ ำยหรื อ PayPal ซึ่งอนุญำตให้ผขู ้ ำยใช้หรื อรับกำรชำระเงินจำกบัญชี PayPal
ของคุณในรู ปแบบกำรชำระเงินเป็ นงวดเป็ นประจำ (เช่น ทุกเดือนหรื อตำมรอบกำรเรี ยกเก็บเงินประจำ)
และถ้ำกำรชำระเงินดังกล่ำวมีส่วนแตกต่ำงกันในจำนวนเงิน คุณมีสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้ำเกี่ยวกับจำนวนเงินและวันที่โอนจำกผูข้ ำยอย่ำงน้อย 10
วัน ก่อนทำกำรโอนเงิน ถ้ำผูข้ ำยให้ทำงเลือกดังกล่ำว
คุณจะเลือกรับกำรแจ้งล่วงหน้ำนี้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนเงินของกำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำนั้นอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ระหว่ำงคุณกับผูข้ ำย
ถ้ำคุณอนุญำตให้กำรชำระเงินอัตโนมัติและ PayPal ดำเนินกำรแปลงสกุลเงินสำหรับกำรทำรำยกำรชำระเงินอัตโนมัติ PayPal
จะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำร (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของ PayPal)
โดยมีผลในเวลำที่มีกำรประมวลผลกำรทำรำยกำรชำระเงินอัตโนมัติ

การคืนเงิน
เมื่อคุณซื้อสินค้ำจำกผูข้ ำยออนไลน์โดยใช้ PayPal และท้ำยที่สุดกำรทำรำยกำรนั้นได้รับกำรคืนเงิน โดยปกติแล้ว
กำรชำระเงินจำนวนดังกล่ำวจะถูกส่งคืนไปยังวิธีกำรชำระเงินเดิมที่คุณใช้เพื่อทำรำยกำรนั้น ถ้ำคุณใช้บตั รเครดิต บัตรเดบิต หรื อยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ถ้ำใช้บญ
ั ชีธนำคำรเป็ นวิธีกำรชำระเงินสำหรับกำรทำรำยกำรนั้น เรำจะคืนเงินกำรชำระเงินไปยังบัญชีธนำคำร
หรื อไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณในกรณีที่เรำไม่สำมำรถคืนเงินไปยังบัญชีธนำคำรของคุณได้

สำหรับกำรซื้อสินค้ำที่คุณดำเนินกำรในตำแหน่งร้ำนค้ำของผูข้ ำยที่คุณชำระโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณ
แล้วท้ำยที่สุดกำรทำรำยกำรนั้นได้รับกำรคืนเงิน เงินจะได้รับคืนไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้ำ PayPal ดำเนินกำรแปลงสกุลเงินสำหรับกำรทำรำยกำรของคุณ และมีกำรคืนเงิน:
•

ถ้ำอยู่ภำยใน 1 วันนับจำกวันที่ชำระเงินเดิม เรำจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนของกำรทำรำยกำร (รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมกำรแปลงสกุลเงินของเรำ) ที่ใช้
ณ เวลำที่ชำระเงินเดิม

•

ถ้ำเกินกว่ำ 1 วันนับจำกวันที่ชำระเงินเดิม เรำจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนของกำรทำรำยกำรของ Paypal
(รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงินของเรำ) ในวันที่มีกำรคืนเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนอำจมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่ำวล่วงหน้ำ
ซึ่งหมำยควำมว่ำคุณอำจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจำกกำรชำระเงินเดิมของคุณ
เนื่องจำกค่ำธรรมเนี ยมข้ำงต้นและควำมผันผวนของอัตรำกำรแปลงสกุลเงิน

กำรชำระเงินจะคืนเงินเป็ นสกุลเงินที่คุณชำระ หรื อถ้ำเรำไม่สำมำรถคืนเงินได้ในสกุลเงินที่คุณชำระในสกุลเงินถือครองหลักของคุณ

วิธีกำรชำระเงินที่ใช้สำหรับกำรทำรำยกำรของฉัน
การเลือกวิธีการชาระเงินที่ต้องการ
ในบำงประเทศ คุณสำมำรถเลือกวิธีกำรชำระเงินใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณเป็ นวิธีกำรชำระเงินที่ตอ้ งกำร
คุณสำมำรถเลือกวิธีชำระเงินที่ตอ้ งกำรในกำรตั้งค่ำบัญชีของคุณ อำจมีบำงครั้งที่วิธีกำรชำระเงินที่ตอ้ งกำรของคุณไม่สำมำรถใช้ได้ เช่น
ถ้ำคุณเลือกบัตรเครดิตที่หมดอำยุแล้ว
คุณสำมำรถตั้งค่ำวิธีกำรชำระเงินที่ตอ้ งกำรแยกต่ำงหำกสำหรับกำรทำรำยกำรออนไลน์ กำรทำรำยกำรในร้ำนค้ำ และกำรชำระเงินอัตโนมัติกบั ผูข้ ำย
ถ้ำคุณเลือกวิธีกำรชำระเงินที่ตอ้ งกำร วิธีกำรชำระเงินดังกล่ำวจะแสดงเป็ นวิธีกำรชำระเงินหลัก
ควำมพร้อมให้บริ กำรของวิธีกำรชำระเงินบำงวิธีอำจถูกจำกัดตำมผูข้ ำยเฉพำะหรื อเว็บไซต์ของบุคคลที่สำมที่คุณกำลังใช้เพื่อทำรำยกำรให้เ สร็จสมบูร
ณ์
ถ้ำคุณไม่ได้เลือกวิธีกำรชำระเงินที่ตอ้ งกำร หรื อวิธีกำรชำระเงินที่ตอ้ งกำรของคุณไม่สำมำรถใช้ได้ เรำจะแสดงวิธีกำรชำระเงินที่ใช้ได้
รวมถึงวิธีกำรชำระเงินที่คุณใช้บ่อยที่สุดหรื อที่คุณใช้ล่ำสุดในขณะที่ทำรำยกำร นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถคลิกที่ลิงก์ "จัดกำร"
เพื่อดูวิธีกำรชำระเงินที่ใช้ได้ท้งั หมด หรื อเพิ่มวิธีกำรชำระเงินใหม่ และเลือกวิธีกำรชำระเงินระหว่ำงกำรทำรำยกำร

วิธีการชาระเงินสารอง
บำงครั้ง
กำรทำรำยกำรออนไลน์แบบครั้งเดียวอำจกำหนดให้ใช้วิธีกำรชำระเงินสำรองในกรณีที่วิธีกำรชำระเงินที่คุณเลือกหรื อที่ตอ้ งกำรไม่สำมำรถใช้ได้
ในกรณีเหล่ำนั้น เรำอำจแสดงวิธีกำรชำระเงินสำรองให้คุณในหน้ำตรวจสอบกำรทำรำยกำรของคุณ ก่อนที่คุณจะทำรำยกำรให้เสร็จสมบูรณ์
โปรดทรำบว่ำกรณีน้ ีใช้ได้เฉพำะกับกำรทำรำยกำรออนไลน์แบบครั้งเดียวเท่ำนั้น และใช้ไม่ได้กบั กำรชำระเงินอัตโนมัติ ถ้ำ PayPal
กำหนดว่ำกำรแปลงสกุลเงินมีควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรที่จำเป็ นต้องใช้วิธีกำรชำระเงินสำรอง คุณอำจไม่สำมำรถเลือกได้ว่ำ PayPal
หรื อผูอ้ อกบัตรของคุณจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรแปลงสกุลเงินในวิธีกำรชำระเงินสำรองของคุณ

ชาระเงินให้ เพื่อนและครอบครัว

เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนและครอบครัวโดยใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ำมี) หรื อบัญชีธนำคำรของคุณ
เรำจะยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมทั้งหมด ดังนั้นเรำจะแสดงตัวเลือกกำรชำระเงินเหล่ำนี้ ก่อนเสมอ
แม้คุณมีวิธีกำรชำระเงินที่ตอ้ งกำรที่กำหนดไว้สำหรับกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ของคุณ จำไว้ว่ำคุณมีโอกำสเลือกวิธีกำรชำระเงินใดๆ ในบัญชี
PayPal ของคุณเสมอ โดยคลิกที่ลิงก์ "เปลี่ยนแปลง" ในหน้ำส่งเงิน ถ้ำคุณเลือกวิธีกำรชำระเงินที่มีค่ำธรรมเนี ยม
เรำจะแสดงค่ำธรรมเนี ยมทุกครั้งก่อนคุณส่งเงิน

การชาระเงินอัตโนมัติ
ผูข้ ำยบำงรำยอนุญำตให้คุณจัดเก็บ PayPal เป็ นวิธีชำระเงิน เมื่อซื้อสินค้ำบนเว็บไซต์ของพวกเขำ ดังนั้นคุณจึงสำมำรถชำระเงินได้เร็วขึ้น
ซึ่งมักเป็ นกำรกำหนดสร้ำงข้อตกลงกับผูข้ ำยที่อนุญำตให้พวกเขำขอให้เรำเรี ยกเก็บเงินจำกบัญชี PayPal ของคุณทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้ำ
คุณสำมำรถเลือกวิธีกำรชำระเงินสำหรับกำรซื้อสินค้ำในอนำคตกับผูข้ ำยเฉพำะรำยได้ในเวลำที่สร้ำงข้อตกลง
หรื อในกำรตั้งค่ำบัญชีของคุณในลิงก์แทรก เช่น
คุณสำมำรถกำหนดให้บริ กำรบอกรับสมำชิกภำพยนตร์ รำยเดือนของคุณเรี ยกเก็บเงินจำกบัตรเครดิตทุกครั้งสำหรับค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน
ถ้ำวิธีกำรชำระเงินที่คุณเลือกไม่สำมำรถใช้ได้ (เช่น บัตรเครดิตหมดอำยุ) ข้อตกลงเฉพำะกับผูข้ ำยไม่เอื้อให้สำมำรถในกำรระบุวิธีกำรชำระเงิน
หรื อถ้ำคุณยังไม่ได้ระบุวิธีกำรชำระเงินสำหรับกำรทำรำยกำรในอนำคตกับผูข้ ำย วิธีกำรชำระเงินที่ใช้จะอยู่ในวิธีกำรชำระเงินต่อไปนี้ ถ้ำมี: 1.
ยอดคงเหลือ 2. บัญชีธนำคำร (กำรโอนเงินทันที) 3. บัตรเดบิตร่ วมกับ PayPal 4. บัตรเครดิตที่มีแบรนด์ร่วมกับ PayPal 5. บัตรเดบิต
6. บัตรเครดิต และ 7. เช็คแบบอิเล็กทรอนิกส์
คุณสำมำรถยกเลิกข้อตกลงใดๆ ในกำรตั้งค่ำบัญชีของคุณ

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เมื่อคุณใช้บญ
ั ชีธนำคำรของคุณเป็ นวิธีกำรชำระเงิน คุณกำลังอนุญำตให้ PayPal เริ่ มต้นกำรโอนเงินจำกบัญชีธนำคำรของคุณไปยังผูร้ ับ
สำหรับกำรทำรำยกำรเหล่ำนี้ PayPal จะทำกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์จำกบัญชีธนำคำรของคุณตำมจำนวนที่คุณระบุ คุณอนุญำตให้
PayPal ลองโอนเงินนี้อีกครั้ง ถ้ำธนำคำรของคุณปฏิเสธกำรโอนเงินครั้งแรกไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม

eCheque
eCheque เป็ นวิธีกำรชำระเงินที่คุณใช้บญ
ั ชีธนำคำรของคุณเป็ นวิธีกำรชำระเงินของคุณ
และกำรชำระเงินจะไม่ได้รับจำกผูร้ ับจนกว่ำกำรทำรำยกำรจะประมวลผลเสร็จสิ้นจำกธนำคำร โดยปกติแล้ว กระบวนกำรนี้จะใช้เวลำ 35 วันทาการ แต่ระยะเวลำจะเพิ่มขึ้นถ้ำกำรชำระเงินถูกส่งจำกบัญชีธนำคำรที่อยู่นอกประเทศ/ภูมิภำคของคุณ
ถ้ำคุณระบุวิธีกำรชำระเงินหลักไว้เป็ น eCheck เรำจะใช้ eCheck ในกำรชำระเงิน PayPal ของคุณ แม้ว่ำคุณจะมียอดเงินคงเหลือก็ตำม

โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal
นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
เมื่อคุณซื้อสินค้ำจำกผูข้ ำยที่ยอมรับ PayPal คุณอำจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal
โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal ให้สิทธิ์คุณในกำรได้รับเงินคืนจำกรำคำซื้อสินค้ำเต็มจำนวนบวกค่ำจัดส่งเดิมที่คุณชำระ ถ้ำมี PayPal

ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรตัดสินว่ำข้อเรี ยกร้องของคุณมีสิทธิในโปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือหรื อไม่ กำรตัดสินใจเดิมของ PayPal
ถือเป็ นที่สิ้นสุด แต่คุณอำจสำมำรถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อ PayPal
ถ้ำคุณมีขอ้ มูลใหม่หรื อที่น่ำสนใจซึ่งไม่สำมำรถใช้ได้ในขณะที่มีกำรพิจำรณำเดิมหรื อคุณเชื่อว่ำมีขอ้ ผิดพลำดเกิดขึ้นในกระบวนกำรตัดสินใจ
ข้อสาคัญ: คุณอำจจำเป็ นต้องคืนสินค้ำให้กบั ผูข้ ำยหรื อบุคคลอื่นที่เรำระบุเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรข้อเรี ยกร้องของคุณ
โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในกำรได้รับเงินคืนจำกค่ำจัดส่งสินค้ำคืนที่คุณอำจเกิดขึ้น
โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal อำจบังคับใช้ เมื่อคุณประสบปัญหำเฉพำะเหล่ำนี้กบั กำรทำรำยกำร:
•

คุณไม่ได้รับสินค้ำจำกผูข้ ำย (เรี ยกว่ำข้อเรี ยกร้อง "กรณีไม่ได้รับสินค้ำ") หรื อ

•

คุณได้รับสินค้ำ แต่สินค้ำไม่ใช่สินค้ำที่คุณสั่งซื้อ (เรี ยกว่ำข้อเรี ยกร้อง "กรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน")

ถ้ำคุณเชื่อว่ำกำรทำรำยกำรที่ดำเนินกำรผ่ำนบัญชี PayPal ของคุณไม่ได้รับอนุญำตจำกคุณ
ข้อเรี ยกร้องประเภทนี้แตกต่ำงจำกโปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือ
และมีกำรอธิบำยไว้ในส่วนความรับผิดต่อการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ

ข้อเรียกร้ องกรณีไม่ได้รับสินค้า
ข้อเรี ยกร้องของคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal สำหรับข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้ำ ถ้ำ:
•

คุณไปรับสินค้ำด้วยตนเอง หรื อนัดหมำยให้มีกำรรับสินค้ำในนำมของคุณ รวมถึงถ้ำคุณใช้ PayPal ในตำแหน่งที่ต้งั ของร้ำนค้ำของผูข้ ำย
หรื อ

•

ผูข้ ำยได้แสดงหลักฐานการจัดส่ งสินค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

ถ้ำผูข้ ำยแสดงหลักฐำนที่ระบุได้ว่ำมีกำรจัดส่งสินค้ำไปยังที่อยู่ของคุณจริ ง PayPal อำจตัดสินให้ผขู ้ ำยเป็ นฝ่ ำยชนะข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้ำ
แม้คุณอ้ำงว่ำคุณไม่ได้รับสินค้ำนั้น ๆ ก็ตำม

ข้อเรียกร้ องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้ อย่างชัดเจน
สินค้ำอำจพิจำรณำว่ำเป็ นสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน ถ้ำ:
•

สินค้ำมีควำมแตกต่ำงจำกคำอธิบำยสินค้ำของผูข้ ำยในแง่ของวัสดุ

•

คุณได้รับสินค้ำที่แตกต่ำงจำกที่ซ้ือโดยสิ้นเชิง

•

บรรยำยสภำพของสินค้ำบิดเบือนจำกควำมเป็ นจริ ง เช่น สินค้ำที่มีกำรอธิบำยว่ำ "ใหม่" แต่สินค้ำถูกใช้ไปแล้ว

•

สินค้ำมีกำรโฆษณำว่ำเป็ นของแท้ แต่ไม่ใช่ของแท้ (เช่น เป็ นของปลอมแปลง)

•

สินค้ำขำดชิ้นส่วนหรื อฟี เจอร์ที่สำคัญ และข้อเท็จจริ งเหล่ำนั้นที่ไม่ได้มีกำรเปิ ดเผยในคำอธิบำยของสินค้ำเมื่อคุณซื้อสินค้ำ

•

คุณซื้อสินค้ำจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้รับสินค้ำทั้งหมด

•

สินค้ำได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุ นแรงระหว่ำงกำรจัดส่ง

•

สินค้ำไม่สำมำรถใช้งำนได้ในสภำพทีไ่ ด้รับ และไม่ได้มีกำรเปิ ดเผยให้คุณทรำบ

สินค้ำไม่สำมำรถพิจำรณำว่ำเป็ นสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน ถ้ำ:
•

สินค้ำมีควำมคล้ำยคลึงกับคำอธิบำยสินค้ำของผูข้ ำยในแง่ของวัสดุ

•

ผูข้ ำยได้แจ้งควำมชำรุ ดบกพร่ องของสินค้ำไว้ในคำอธิบำยของสินค้ำอย่ำงถูกต้อง

•

มีกำรชี้แจงรำยละเอียดของสินค้ำไว้อย่ำงถูกต้อง แต่คุณไม่ตอ้ งกำรสินค้ำนั้นหลังจำกที่ได้รับแล้ว

•

มีกำรชี้แจงรำยละเอียดของสินค้ำไว้อย่ำงถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับที่คุณคำดหวังไว้

•

สินค้ำมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและมีกำรอธิบำยว่ำเป็ น "ของใช้แล้ว"

สินค้าและการทารายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
กำรชำระเงินสำหรับรำยกำรต่อไปนี้ไม่ตรงตำมเกณฑ์สำหรับกำรจ่ำยเงินคืนภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal:
•

อสังหำริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่อำศัย

•

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินหรื อกำรลงทุนไม่ว่ำประเภทใด

•

ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อหรื อลงทุนในธุรกิจทั้งหมดหรื อบำงส่วน)

•

ยำนพำหนะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถบ้ำน เครื่ องบิน และเรื อ

•

ข้อเรี ยกร้องกรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนสำหรับสินค้ำสั่งทำทั้งหมดหรื อบำงส่วน หรื อสินค้ำที่รับด้วยตนเอง

•

กำรบริ จำค รวมถึงกำรชำระเงินบนแพลตฟอร์มกำรระดมทุน

•

สินค้ำต้องห้ำมตำมนโยบายการใช้ บริการของ PayPal

•

สำหรับข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้ำ สินค้ำที่คุณเก็บไว้ส่วนตัวหรื อจัดให้มีกำรเก็บในนำมของคุณ รวมถึงสินค้ำที่ซ้ือในที่ต้งั ร้ำนค้ำของผูข้ ำย

•

เครื่ องจักรอุตสำหกรรมที่ใช้ในกำรผลิต

•

สินค้ำที่ซ้ือจำก หรื อจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงำนของรัฐ

•

สินค้ำที่มีมูลค่ำสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน

•

กิจกรรมกำรพนัน กำรเล่นเกม และ/หรื อกิจกรรมอื่นใดที่มีค่ำธรรมเนี ยมแรกเข้ำและรำงวัล

•

กำรชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว

•

กำรชำระเงินที่ส่งโดยใช้ PayPal ไปยังให้บริ กำรชำระเงินแบบเรี ยกเก็บเงิน

•

กำรชำระเงินที่ดำเนินกำรโดยใช้กำรจ่ำยเงินปันผลและบริ กำรชำระเงินให้ผูร้ ับหลำยคนของ PayPal
หรื อกำรทำรำยกำรชำระเงินของผูใ้ ช้ที่มำเยือน (เช่น ไม่ได้ส่งโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณ)

•

กำรทำรำยกำรส่งเงินที่ผสู ้ ่งเงินเป็ นผูช้ ำระค่ำธรรมเนียมกำรทำรำยกำร PayPal

•

สินค้ำที่ซ้ือเพื่อนำไปขำยต่อ รวมถึงกำรทำรำยกำรสินค้ำเดี่ยวหรื อกำรทำรำยกำรที่มีสินค้ำหลำยรำยกำร

สิทธิ์การทารายการสาหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
เพื่อให้ได้รับควำมคุม้ ครองภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดต่อไปนี้
•

มีบญ
ั ชี PayPal อยู่ในสถำนะที่ดี

•

ชำระเงินซื้อสินค้ำที่มีสิทธิ์จำกบัญชี PayPal ของคุณ

•

พยำยำมติดต่อผูข้ ำยเพื่อแก้ไขปัญหำโดยตรงก่อนที่จะยื่นข้อเรี ยกร้องภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal
ผ่ำนทำงศูนย์ร้องเรี ยนกรณีซ้ือขำย

•

ตอบกลับคำขอเอกสำรและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ภำยในระยะเวลำที่ร้องขอ

•

เปิ ดข้อพิพำทในศูนย์แก้ไขปัญหำภำยใน 180 วัน นับจำกวันที่คุณส่งกำรชำระเงิน และปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำทออนไลน์ของเรำ

•

ไม่ได้รับเงินคืนหรื อตกลงให้มีกำรแก้ไขปัญหำด้วยทำงเลือกอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำของคุณจำกแหล่งอื่น

กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ ของเรา
ถ้ำคุณไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำรกับผูข้ ำยได้โดยตรง
คุณต้องปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำทออนไลน์ของเรำผ่ำนศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อติดตำมข้อเรี ยกร้องภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือข
องเรำ นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถยื่นข้อเรี ยกร้อง (ขั้นตอนที่ 2 ด้ำนล่ำง) ได้โดยโทรหำเรำและพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่
ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบตั ิตำมมีกำรอธิบำยไว้ดำ้ นล่ำง และถ้ำคุณไม่ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนเหล่ำนี้ ข้อเรี ยกร้องของคุณอำจถูกปฏิเสธ:
ขั้นตอนที่ 1: เปิ ดข้อพิพาทภำยใน 180 วันนับจำกวันที่คุณทำกำรชำระเงิน
ซึ่งอำจช่วยให้คุณสำมำรถเริ่ มกำรสนทนำโดยตรงกับผูข้ ำยที่เกี่ยวข้องกับปัญหำกำรทำรำยกำรของคุณที่อำจช่วยแก้ไขข้อพิพำทได้
ถ้ำคุณไม่สำมำรถแก้ไขข้อพิพำทกับผูข้ ำยได้โดยตรง โปรดดำเนินกำรขั้นตอนที่ 2 เรำจะพักเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำรในบัญชี
PayPal ของผูข้ ำยจนกว่ำข้อพิพำทจะได้รับกำรแก้ไขหรื อปิ ดลง
ขั้นตอนที่ 2: ยกระดับข้อพิพาทเป็ นข้อเรียกร้ องสำหรับกำรจ่ำยเงินคืนภำยใน 20 วันหลังจำกที่เปิ ดข้อพิพำท
ถ้ำคุณและผูข้ ำยไม่สำมำรถเจรจำตกลงกันได้ หรื อเรำจะปิ ดข้อพิพำทโดยอัตโนมัติ
คุณสำมำรถยกระดับข้อพิพำทเป็ นข้อเรี ยกร้องสำหรับกำรจ่ำยเงินคืนผ่ำนศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย นอกจำกนี้ ผูข้ ำยหรื อ PayPal
อำจยกระดับข้อพิพำทเป็ นข้อเรี ยกร้องได้ในขณะนี้ ถ้ำคุณกำลังทำรำยกำรข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้ำ PayPal อำจขอให้คุณรออย่ำงน้อย 7
วันนับจำกวันที่ทำรำยกำรเพื่อยกระดับข้อพิพำท
ขั้นตอนที่ 3: ตอบกลับคาขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal หลังจำกที่คุณ ผูข้ ำย หรื อ PayPal
ยกระดับข้อพิพำทของคุณเป็ นข้อเรี ยกร้องเพื่อขอรับกำรจ่ำยเงินคืน PayPal อำจขอให้คุณส่งใบเสร็จรับเงิน กำรประเมินโดยบุคคลที่สำม
หลักฐำนกำรแจ้งควำมกับตำรวจ หรื อเอกสำรอื่นๆ ที่ PayPal ระบุ คุณจะต้องตอบกลับคำขอเหล่ำนี้ภำยในเวลำที่กำหนดที่ติดต่อกับคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ปฏิบัติตามคาขอจัดส่ งสินค้าของ PayPal
ภายในเวลาที่กาหนด ถ้ำคุณยื่นข้อเรี ยกร้องกรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน PayPal อำจขอให้คุณจัดส่งสินค้ำคืนผูข้ ำย ให้กบั
PayPal หรื อบุคคลที่สำม (ซึ่ง PayPal จะเป็ นผูร้ ะบุไว้) และหลักฐำนที่แสดงว่ำผูร้ ับได้รับสินค้ำแล้ว โดยคุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว หมายถึง:
สำหรับกำรทำรำยกำรที่มีมูลค่ำรวมไม่ถึง 750 ดอลลำร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่ำเกณฑ์มำตรฐำนในสกุลเงินต่ำงประเทศในตำรำงด้ำนล่ำง)
กำรยืนยันที่สำมำรถเรี ยกดูได้ออนไลน์พร้อมระบุที่อยู่นำส่งที่แสดงชื่อเมืองหรื อรหัสไปรษณีย์ วันที่นำส่ง และตัวตนของบริ ษทั ส่งสินค้ำที่คุณใช้
สำหรับกำรทำรำยกำรที่มีมูลค่ำรวมอยู่ที่ 750 ดอลลำร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่ำเกณฑ์มำตรฐำนในสกุลเงินต่ำงประเทศในตำรำงด้ำนล่ำง)
หรื อมำกกว่ำ คุณต้องแสดงหลักฐำนที่มีกำรลงนำมกำกับ (ยกเว้นในกรณีที่ผซู ้ ้ือมีบญ
ั ชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์รำ,
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์, อิสรำเอล หรื อยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่ำวไม่มีผลบังคับใช้)
ถ้ำกำรทำรำยกำรอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตำรำง จะต้องมีกำรยืนยันด้วยลำยเซ็นเมื่อกำรชำระเงินเกินกว่ำมูลค่ำที่เทียบเท่ำกับ 750
ดอลลำร์สหรัฐ ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลำที่ทำรำยกำร
เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน
สกุลเงิน

มูลค่ำกำรทำรำยกำร

สกุลเงิน

มูลค่ำกำรทำรำยกำร

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: 850 AUD

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รี ลบรำซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลำร์แคนำดำ:

850 CAD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

34,000 PHP

โครู นำเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมำร์ก:

4,100 DKK

รู เบิลรัสเซีย:

48,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลำร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลำร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนำสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน
เชเกิลอิสรำเอล:

2,700 ILS

ดอลลำร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปน:
ุ่

77,000 JPY

บำทไทย:

24,500 THB

ริ งกิตมำเลเซีย:

3,100 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร: 450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลำร์สหรัฐ:

750 USD

ขั้นตอนที่ 5: PayPal จะใช้ ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย(รวมถึงกำรปิ ดข้อพิพำทหรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ
โดยอัตโนมัติ) ตำมกำรคุ้มครองและข้อกำหนดคุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ
ที่ให้ไว้ระหว่ำงกระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำทออนไลน์ หรื อข้อมูลอื่นๆ ที่ PayPal ถือว่ำเกี่ยวข้องและเหมำะสมในบำงโอกำส
โปรดทรำบว่ำเมื่อคุณซื้อสินค้าดิจิตอลแบบ Micropaymentจะมีกฎพิเศษที่มีผลบังคับใช้
และนั่นรวมถึงเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำซึ่งเรำอำจตีคืนกำรทำรำยกำรโดยไม่จำเป็ นต้องดำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของเรำ เรำอำจจำกัดจำนวนกำรตีคืนอัตโนมัติที่คุณได้รับประโยชน์ แต่แม้ว่ำจะเป็ นกรณี
คุณก็ยงั สำมำรถปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำทมำตรฐำนของ PayPal ตำมที่อธิบำยไว้ขำ้ งต้น
ในกรณีที่ PayPal ตัดสินในขั้นสุดท้ำยให้ผซู ้ ้ือหรื อผูข้ ำยเป็ นฝ่ ำยชนะ แต่ละฝ่ ำยต้องปฏิบตั ิตำมคำตัดสินดังกล่ำว
ถ้ำ PayPal พบว่ำผูซ้ ้ือเป็ นฝ่ ำยชนะ PayPal จะจ่ำยเงินคืนให้ผซู ้ ้ือเท่ำกับค่ำซื้อสินค้ำเต็มจำนวน บวกค่ำจัดส่งเดิม
ถ้ำผูข้ ำยเป็ นฝ่ ำยแพ้ในข้อเรี ยกร้อง ผูข้ ำยจะไม่ได้รับคืนเงินค่ำธรรมเนี ยม PayPal ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำรนั้น
ถ้ำผูข้ ำยเป็ นฝ่ ำยแพ้ในข้อเรี ยกร้องกรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนเนื่ องจำกสินค้ำที่ขำยเป็ นของปลอม
ผูข้ ำยจะคืนเงินเต็มจำนวนให้กบั ผูซ้ ้ือและคุณจะไม่ได้รับสินค้ำคืน

ข้อพิพาทกับเราหรือผู้ออกบัตรของคุณ
ถ้ำคุณใช้บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิตเป็ นวิธีกำรชำระเงินสำหรับกำรทำรำยกำรผ่ำนบัญชี PayPal ของคุณ และคุณไม่พอใจกับกำรทำรำยกำร
คุณอำจมีสิทธิ์ยื่นข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรกับผูอ้ อกบัตรของคุณ
สิทธิ์ในกำรปฏิเสธกำรชำระเงินผ่ำนบัตรที่บงั คับใช้อำจกว้ำงเกินกว่ำสิทธิ์เหล่ำนั้นที่คุณใช้ได้ภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal เช่น
ถ้ำคุณยื่นข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรกับผูอ้ อกบัตรของคุณ คุณอำจสำมำรถกูค้ ืนเงินที่คุณชำระให้แก่สินค้ำที่ไม่น่ำพอใจได้
แม้ลูกค้ำไม่ได้รับกำรคุม้ ครองภำยใต้ขอ้ เรี ยกร้องเกี่ยวกับสินค้ำไม่ตรงตำมที่บรรยำยกับเรำ
คุณต้องเลือกว่ำจะยื่นข้อพิพำทกับ PayPal ภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือ หรื อยื่นข้อพิพำทกับผูอ้ อกบัตรของคุณ
คุณไม่สำมำรถดำเนินกำรทั้งสองในเวลำเดียวกันหรื อขอคืนเงินสองครั้งได้ ถ้ำคุณยื่นข้อพิพำท/ข้อเรี ยกร้องกับเรำ
และคุณยังยื่นข้อพิพำทสำหรับกำรทำรำยกำรเดียวกันกับผูอ้ อกบัตรของคุณ เรำจะปิ ดข้อพิพำท/ข้อเรี ยกร้องของคุณกับเรำ
กำรดำเนินกำรนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรข้อพิพำทกับผูอ้ อกบัตรของคุณ นอกจำกนี้ ถ้ำคุณยื่นข้อพิพำทกับผูอ้ อกบัตรของคุณ
คุณจะไม่สำมำรถยื่นข้อพิพำท/ข้อเรี ยกร้องกับเรำในภำยหลังได้
ถ้ำคุณเลือกที่จะคัดค้ำนกำรทำรำยกำรกับ PayPal และเรำตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับคุณ
คุณสำมำรถแสวงหำเพื่อยื่นข้อพิพำทกับผูอ้ อกบัตรของคุณได้ในภำยหลัง ถ้ำ PayPal

ไม่ตดั สินใจขั้นสุดท้ำยเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องของคุณจนกว่ำจะถึงกำหนดเวลำของผูอ้ อกบัตรในกำรยื่นข้อพิพำท
และเนื่องจำกควำมล่ำช้ำของเรำที่คุณได้รับเงินคืนน้อยกว่ำยอดเต็มจำนวนที่คุณควรมีสิทธิได้รับจำกผูอ้ อกบัตร เรำจะคืนเงินให้คุณในส่วนที่เหลือ
(ซึ่งหักลบด้วยจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณได้รับแล้วจำกผูข้ ำยหรื อผูอ้ อกบัตรของคุณ) ก่อนจะติดต่อกับผูอ้ อกบัตรเครดิตของคุณ หรื อยื่นข้อพิพำทกับ
PayPal คุณควรติดต่อผูข้ ำยเพื่อพยำยำมแก้ไขปัญหำของคุณก่อน โดยให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรส่งคืนสินค้ำของผูข้ ำย

กำรขำยและกำรรับชำระเงิน
กำรรับชำระเงินจำกผูซ้ ้ือสำหรับสิ นค้ำและบริ กำร
การรับชาระเงินส่ วนตัว
ควำมสำมำรถในกำรรับชำระเงินจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภำค
คุณสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำคุณมีควำมสำมำรถในกำรรับชำระเงินได้หรื อไม่ดว้ ยกำรเข้ำสู่บญ
ั ชี PayPal ของคุณ
ถ้ำคุณใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณเพื่อรับกำรชำระเงินสำหรับกำรซื้อสินค้ำหรื อบริ กำร หรื อรับเงินบริ จำค คุณต้อง:
•

ชำระค่ำธรรมเนียมที่บงั คับใช้ใด ๆ สำหรับกำรรับเงิน

•

ไม่ขอให้ผซู ้ ้ือชำระเงินโดยกำรชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวให้แก่คุณ ถ้ำคุณดำเนินกำรดังกล่ำว PayPal
อำจลบควำมสำมำรถในกำรรับกำรชำระเงินจำกเพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัวออกจำกบัญชี PayPal ของคุณ

ในกำรเชื่อมโยงระบบเข้ำกับกำรชำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซ่ ึงมีลกั ษณะกำรใช้งำนที่อนุญำตให้ผชู ้ ำระเงินสำมำรถชำระเงินให้บญ
ั ชี Paypal
ของคุณได้โดยไม่ตอ้ งมีบญ
ั ชี PayPal คุณยอมรับข้อกำหนดเพิม่ เติมทั้งหมดของกำรใช้งำนดังกล่ำว ซึ่งคุณสำมำรถดูได้จำกหน้ำเว็บของ
PayPal หน้ำใดก็ได้ หรื อในเว็บไซต์ Braintree (รวมทั้งหน้ำเว็บสำหรับนักพัฒนำระบบหน้ำใดก็ได้
หรื อที่หน้ำข้อตกลงทางกฎหมายของเรา) หรื อแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่ำวรวมถึงเงื่อนไขวิธีชาระเงินทางเลือกของ PayPal

ไม่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
คุณตกลงที่จะไม่บงั คับเก็บเงินเพิ่มเติมหรื อค่ำธรรมเนียมอื่นใดในกำรรับชำระเงินด้วย PayPal
คุณอำจเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำหรื อบริ กำร
ตรำบใดที่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรนั้นไม่ได้ดำเนินกำรเป็ นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมและไม่สูงกว่ำค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรที่คุณเรี ยกเก็บจำกกำรทำรำยกำรที่ไ
ม่ใช้ PayPal

การนาเสนอของ PayPal
คุณจะต้องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรชำระเงินของ PayPal หรื อเครื่ องหมำยของ PayPal
อย่ำงน้อยที่ตรำไว้กบั วิธีกำรชำระเงินอื่นๆที่คุณได้รับจำกกำรขำยสินค้ำที่มีกำรเชื่อมโยงระบบตรำสินค้ำของ PayPal
รวมถึงเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งรวมถึง กำรวำงตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งภำยในจุดขำยใดก็ตำม
และกำรปฏิบตั ิในเรื่ องขั้นตอนกำรชำระเงิน ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด หรื อค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆ
แต่ละกรณีตอ้ งเท่ำเทียมหรื อเหมือนกันมำกเป็ นอย่ำงน้อย เมื่อเทียบกับเครื่ องหมำยและวิธีกำรชำระเงินอื่นๆ ณ จุดขำยของคุณ
นอกจำกนี้คุณต้องไม่แสดงวิธีกำรชำระเงินหรื อทำเครื่ องหมำยต้นทำง (หรื อที่จุดก่อนหน้ำนี้ในประสบกำรณ์กำรชำระเงิน) จำก
กำรนำเสนอบริ กำรหรื อเครื่ องหมำยของ PayPal

ในกำรนำเสนอแก่ลูกค้ำของคุณหรื อในช่องทำงสื่อสำรสำธำรณะ คุณต้องไม่แสดงคุณลักษณะด้ำนวิธีกำรชำระเงินของ PayPal ผิดพลำด
หรื อแสดงตัวเลือกกำรชำระเงินอื่นๆ โดดเด่นกว่ำ PayPal ภำยในจุดขำยของคุณทั้งหมด
คุณยอมรับว่ำจะไม่ห้ำมหรื อขัดขวำงลูกค้ำของคุณจำกกำรใช้ PayPal หรื อส่งเสริ มให้ลูกค้ำใช้วิธีกำรชำระเงินอื่น
ถ้ำคุณกำหนดให้ลูกค้ำสำมำรถชำระเงินให้กบั คุณได้ดว้ ย PayPal เมื่อไหร่ ก็ตำมที่คุณนำเสนอหรื อแสดงวิธีกำรชำระเงินที่คุณรับ
(ไม่ว่ำจะอยู่ภำยในจุดขำยหน้ำร้ำนหรื อในเครื่ องมือกำรตลำด กำรโฆษณำ และช่องทำงกำรสื่อสำรกับลูกค้ำอื่นๆ ก็ตำม)
คุณยอมรับว่ำจะแสดงเครื่ องหมำยกำรชำระเงินของ PayPal ให้สำมำรถสังเกตเห็นได้ชดั เจนเท่ำกับวิธีกำรชำระเงินอื่นๆ เป็ นอย่ำงน้อย
และโดยเหมำะสมเทียบเท่ำกับวิธีกำรชำระเงินอื่นๆ เป็ นอย่ำงน้อย

การรายงานข้อมูลภาษี
ค่ำธรรมเนี ยมของเรำบำงส่วนอำจขึ้นอยู่กบั ภำษี กำรเรี ยกเก็บ อำกร หรื อกำรประเมินของรัฐบำลที่คล้ำยกัน ซึ่งได้แก่ เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีขำย
ภำษีเงินได้ ภำษีโภคภัณฑ์ หรื อภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ที่ได้รับกำรประเมินโดยเขตอำนำจศำลใดๆ (เรี ยกรวมกันว่ำ "ภำษี")
และเว้นแต่ว่ำค่ำธรรมเนียมของเรำที่ระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งจะได้รับกำรยกเว้นภำษีที่เกี่ยวข้อง
คุณต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบว่ำอัตรำภำษีประเภทใด (ถ้ำมี) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำกำรชำระเงินหรื อรับชำระเงิน
และคุณต้องรับผิดชอบในกำรประเมิน จัดเก็บ รำยงำน และส่งภำษีให้ถูกต้องไปยังหน่วยงำนด้ำนภำษีแต่เพียงผูเ้ ดียว PayPal
ไม่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบว่ำต้องมีกำรเก็บภำษีใดๆ จำกกำรทำรำยกำรของคุณหรื อไม่ ตลอดจนกำรคำนวณ จัดเก็บ รำยงำน
หรื อส่งภำษีที่เป็ นผลมำจำกกำรทำรำยกำร

นโยบายการคืนเงินและนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของคุณ
คุณต้องประกำศกำรคืนเงินและนโยบำยกำรคืนสิ นค้ำ รวมถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวตำมที่กฎหมำยกำหนด

การตรวจสอบการชาระเงิน
PayPal ตรวจสอบกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมเสี่ยงสูง ถ้ำ PayPal
ระบุตำมดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียวว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงสูง
เรำจะพักกำรชำระเงินและแจ้งให้คุณทรำบเพื่อให้คุณเลื่อนกำรจัดส่งสินค้ำ PayPal จะดำเนินกำรตรวจสอบ
และดำเนินกำรตำมขั้นตอนหรื อยกเลิกกำรชำระเงิน ถ้ำกำรชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ PayPal จะแจ้งให้คุณทรำบเพื่อให้คุณจัดส่งสินค้ำ มิฉะนั้น
PayPal จะยกเลิกกำรชำระเงิน และเงินจะถูกส่งกลับไปยังผูซ้ ้ือ เว้นแต่ว่ำเรำจำเป็ นต้องดำเนินกำรอื่นๆ อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
กำรชำระเงินทั้งหมดที่ดำเนินกำรตรวจสอบกำรชำระเงินนี้เสร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์ ได้รับกำรคุม้ ครองภำยใต้กำรคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal
ถ้ำผูข้ ำยมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดคุม้ ครองผูข้ ำย PayPal เรำจะแจ้งให้คุณทรำบทำงอีเมล และ/หรื อผ่ำนบัญชี PayPal ของคุณ

การชาระเงินในร้ านค้า

ถ้ำคุณยอมรับกำรชำระเงินด้วย PayPal ที่ร้ำนค้ำจริ ง คุณต้องสื่อสำรเรื่ องยอดรวมของกำรทำรำยกำรกับลูกค้ำก่อนชำระเงิน
คุณสำมำรถเรี ยกเก็บเงินจำกบัญชีของลูกค้ำเฉพำะกำรทำรำยกำรที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น นอกจำกนี้ คุณยังต้องแสดงใบเสร็จรับเงินจริ งถ้ำลูกค้ำขอ
คุณยอมรับว่ำกำรทำรำยกำรใด ๆ ที่คุณดำเนินกำรจะมีคำอธิบำยของสินค้ำและบริ กำรที่กำลังทำกำรซื้อถูกต้องและเป็ นจริ ง

ผู้ขายของตลาด
ถ้ำคุณเป็ นผูข้ ำยในตลำดหรื อผ่ำนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สำมที่ PayPal เสนอ คุณต้องปฏิบตั ิตำมกฎใดๆ
ที่มีผลบังคับใช้กบั โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของตลำดหรื อของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สำมสำหรับกำรขำยสินค้ำที่คุณดำเนินกำรผ่ำนฟอรัมนั้นๆ
กำรคุม้ ครองดังกล่ำวใดๆ อำจขอให้คุณดำเนินกำรบำงอย่ำง และอำจส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อเรี ยกร้อง

บัตรที่ไม่มีการทารายการ
เมื่อใดก็ตำมที่ผซู ้ ้ือใช้บตั รเดบิตหรื อบัตรเครดิตเป็ นวิธีกำรชำระเงินสำหรับกำรทำรำยกำรโดยใช้บญ
ั ชีของตนเพื่อซื้อสินค้ำจำกคุณในฐำนะผูข้ ำย
กำรทำรำยกำรจะได้รับกำรประมวลผลเป็ นกำรทำรำยกำรแบบ "ไม่แสดงบัตร" แม้ผซู ้ ้ือจะอยู่ที่ร้ำนค้ำของคุณก็ตำม

การยอมรับการชาระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้ า
ในฐำนะผูข้ ำย คุณสำมำรถยอมรับกำรชำระเงินจำกบัญชีของผูซ้ ้ือผ่ำนกำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำในลักษณะครั้งเดียว เป็ นประจำ
หรื อเป็ นครั้งครำว กำรทำรำยกำรประเภทนี้บำงครั้งเรี ยกว่ำ "ข้อตกลงในกำรเรี ยกเก็บเงิน" "กำรบอกรับเป็ นสมำชิก" "กำรชำระเงินเป็ นงวด"
"กำรทำรำยกำรอ้ำงอิง" "กำรหักหรื อ PAD แบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ" หรื อ "กำรโอนแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ" "กำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ"
หรื อ "กำรชำระเงินแบบอัตโนมัติ"
ถ้ำคุณได้รับกำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำจำกผูซ้ ้ือ:
คุณต้อง:

คุณต้องไม่:

ได้รับกำรอนุญำตล่วงหน้ำแต่ละครั้งจำกผูซ้ ้ือสำหรับจำนวนเงิน ควำมถี่
และระยะเวลำของกำรชำระเงินดังกล่ำวใดๆ

เริ่ มต้นกำรชำระเงินในอนำคตใหม่อีกครั้งโดยไม่ได้รับกำรอนุญำต
ที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูซ้ ้ือ
ถ้ำผูซ้ ้ือหยุดหรื อยกเลิกกำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ

ให้กระบวนกำรยกเลิกออนไลน์ที่เข้ำถึงได้อย่ำงง่ำยดำย
ถ้ำผูซ้ ้ือสมัครกำรชำระเงินออนไลน์แบบอนุมตั ิล่วงหน้ำ
ให้ผซู ้ ้ือสำมำรถหยุดกำรชำระเงินดังกล่ำวใดๆ ได้สูงสุ ด
3 วันทาการก่อนวันที่กำหนดไว้สำหรับกำรชำระเงิน
แจ้งให้ผซู ้ ้ือทรำบถึงจำนวนเงินและวันที่ของกำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วง
หน้ำแต่ละครั้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 วัน
ถ้ำกำรชำระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้ำแตกต่ำงจำกจำนวนเงินที่อนุมตั ิล่วงห

น้ำ หรื อ (ที่ตวั เลือกของผูซ้ ้ือ) กำรชำระเงินใดๆ
ที่มีจำนวนเงินนอกเหนือจำกช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ

ประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ
ถ้ำคุณเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีบริ กำรโอนเงินอัตโนมัติ คุณจะมีควำมสำมำรถในกำรรับชำระเงินได้
แต่คุณจะต้องถอนเงินที่ได้รับเต็มจำนวนผ่ำนวิธีกำรถอนเงินที่มีอยู่ ถ้ำคุณไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว
จะมีกำรถอนเงินโดยอัตโนมัติเป็ นประจำออกจำกบัญชี PayPal ของคุณตำมวิธีกำรถอนเงินที่คุณกำหนดไว้
ถ้ำต้องกำรทรำบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรโอนเงินอัตโนมัติ โปรดคลิกที่นี่

ค่ำธรรมเนียมกำรทำรำยกำรสำหรับกำรชำระเงินออนไลน์และในร้ำนค้ำ
ค่าธรรมเนียมการทารายการมาตรฐาน
ค่ำธรรมเนี ยมกำรทำรำยกำร PayPal ของคุณขึ้นอยู่กบั ประเทศ/ภูมิภำคของผูซ้ ้ือ ค่ำธรรมเนี ยมที่คุณชำระเมื่อขำยสินค้ำหรื อบริ กำร
และผูซ้ ้ือชำระเงินโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของตน (หรื อใช้กระเป๋ ำสตำงค์อื่นที่ได้รับอนุญำต)
สำมำรถดูได้ในตำรำงค่าธรรมเนียมการบริการสาหรับผู้ค้า โปรดทรำบว่ำ: โปรดทรำบ:
•

เรำอำจปรับค่ำธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กบั กำรทำรำยกำรในอนำคตที่คุณประมวลผลโดยใช้ PayPal
เรำจะแจ้งให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วันก่อนที่จะมีกำรเพิ่มค่ำธรรมเนี ยมใดๆ หรื อกำรแนะนำค่ำธรรมเนียมประเภทใหม่

•

หำกคุณทำกำรคืนเงินกำรทำรำยกำร (บำงส่วนหรื อทั้งหมด) ไปยังผูซ้ ้ือหรื อคืนเงินบริ จำคให้ผบู ้ ริ จำค
จะไม่มีค่ำธรรมเนี ยมในกำรคืนเงินแต่จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนี ยมที่คุณได้รับชำระในตอนแรก

•

หำกคุณยอมรับกำรชำระเงินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ PayPal (อย่ำง PayPal Payments Pro)
ค่ำธรรมเนี ยมที่บงั คับใช้กบั ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นจะมีผลกับกำรทำรำยกำรของคุณ

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า
ถ้ำต้องกำรที่จะได้รับอัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ คุณต้องยื่นใบสมัครแบบใช้ครั้งเดียว มียอดขำยรำยเดือนตรงตำมเกณฑ์ และมีบญ
ั ชีอยู่ในสถำนะที่ดี
ถ้ำต้องกำรดูเกณฑ์อตั รำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ โปรดคลิก ที่นี่

ค่าธรรมเนียม Micropayment
คุณอำจมีสิทธิ์ได้รับกำรคิดรำคำแบบ Micropayment สำหรับกำรขำยสินค้ำและบริ กำรผ่ำนบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้ำกำรทำรำยกำรของคุณมักจะมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำ 10 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อให้มีสิทธิ์ดงั กล่ำว คุณต้องมีบญ
ั ชี PayPal ที่อยู่ในสถำนะที่ดี (เช่น
ไม่มีกำรจำกัดกำรใช้งำนหรื อยอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ) คุณต้องไม่ประมวลผลกำรชำระเงินโดยใช้ PayPal Payments
Pro และคุณต้องส่งใบสมัครและให้เรำทำกำรอนุมตั ิ

ถ้ำบัญชี PayPal ของคุณได้รับกำรอนุมตั ิให้ยอมรับ Micropayments แล้วค่ำธรรมเนี ยมที่ดูได้ใน ตารางค่าธรรมเนียม
Micropayment จะมีผลกับกำรทำรำยกำรทั้งหมดสำหรับกำรซื้อสินค้ำหรื อบริ กำรที่ประมวลผลผ่ำนบัญชี PayPal
แทน ค่ำธรรมเนียมบริ กำรสำหรับผูค้ ำ้ ถ้ำคุณมีบญ
ั ชี PayPal หลำยบัญชี คุณต้องกำหนดเส้นทำงกำรทำรำยกำร Micropayment
ของคุณผ่ำนบัญชีที่เหมำะสม เมื่อประมวลผลกำรทำรำยกำรแล้ว PayPal จะไม่กำหนดเส้นทำงกำรทำรำยกำรผ่ำนบัญชีต่ำงๆ ใหม่
ในกำรสมัคร Micropayment สำหรับสินค้ำดิจิตอลนั้น คุณตกลงว่ำกำรทำรำยกำรสำหรับสินค้ำดิจิตอล
คุณจะได้รับเงินในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนตำมที่ระบุในตารางด้ำนล่ำง และในกรณีที่ผซู ้ ้ือเปิ ดข้อพิพำท PayPal สำมำรถยกเลิกกำรทำรำยกำร
และหักเงินออกจำกบัญชีของคุณได้ โดยไม่จำเป็ นต้องให้ผซู ้ ้ือยกระดับข้อพิพำทเป็ นข้อเรี ยกร้อง

ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปันผลและบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนของ PayPal
บริ กำรจ่ำยเงินปันผลและบริ กำรชำระเงินให้ผูร้ ับหลำยคนของ PayPal ช่วยให้คุณชำระเงินหลำยยอดในครั้งเดียวเพื่อส่งค่ำคอมมิชชัน รี เบต
และกำรชำระเงินทัว่ ไป ถ้ำต้องกำรใช้บริ กำรเหล่ำนี้ คุณต้องมี:
•

บัญชีธุรกิจ PayPal อยู่ในสถำนะบัญชีที่ดีและไม่มีกำรจำกัดวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ และ

•

สมัครและรับสิทธิ์ของเรำในกำรใช้บริ กำรเหล่ำนี้

เรำอำจลบควำมสำมำรถของคุณในกำรใช้ำรจ่ำยเงินปันผลและบริ กำรชำระเงินให้ผรู ้ ับหลำยคนได้ทุกเมื่อ
ถ้ำมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรเหล่ำนั้นสูงกว่ำระดับที่ยอมรับได้
จำนวนเงินที่คุณจะชำระให้แก่เรำสำหรับบริ กำรเหล่ำนี้แตกต่ำงกันไปตำมที่ระบุว่ำคุณใช้บริ กำรจ่ำยเงินปันผลหรื อบริ กำรชำระเงินให้ผูร้ ับหลำยคน
วิธีกำรชำระเงิน และสกุลเงินของกำรชำระเงิน
คุณสำมำรถดูค่ำธรรมเนี ยมเหล่ำนี้ได้ในตารางค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปันผลและบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนของ PayPal

กำรฝำกเงินใหม่ กำรตีคืนกำรชำระเงิน และกำรปฏิเสธชำระเงิน
ข้อมูลทั่วไป
ถ้ำคุณได้รับกำรชำระเงินสำหรับกำรขำยสินค้ำหรื อบริ กำรที่มีกำรคืนเงินหรื อเป็ นโมฆะในเวลำต่อมำไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำม
คุณต้องรับผิดชอบในกำรชำระเงินเต็มจำนวนที่ชำระให้แก่คุณ บวกกับค่ำธรรมเนี ยมใดๆ
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชาระเงินที่มีผลบังคับใช้ใด ๆตำมที่อธิบำยไว้ดำ้ นล่ำง)
เมื่อใดก็ตำมที่มีกำรคืนเงินกำรทำรำยกำรหรื อกำรทำรำยกำรถูกตีกลับ PayPal จะคืนเงินหรื อตีกลับกำรทำรำยกำรจำกบัญชี PayPal
ของคุณในสกุลเงินเดียวกันกับกำรทำรำยกำรเดิม ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal สำหรับสกุลเงินเฉพำะไม่เพียงพอสำหรับกำรคืนเงินหรื อกำรตีกลับ
PayPal จะดำเนินกำรแปลงสกุลเงินเพื่อคืนเงินหรื อตีกลับกำรทำรำยกำร จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนกำรทำรำยกำรของ PayPal
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ) ในขณะที่มีกำรประมวลผลกำรคืนเงินหรื อกำรตีกลับ
หำกคุณทำกำรคืนเงินกำรทำรำยกำร (บำงส่วนหรื อทั้งหมด) ไปยังผูซ้ ้ือหรื อคืนเงินบริ จำคให้ผบู ้ ริ จำค
จะไม่มีค่ำธรรมเนี ยมในกำรคืนเงินแต่จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนี ยมที่คุณได้รับชำระในตอนแรก
(ซึ่งจะไม่มีผลกับผูท้ ี่อำศัยอยู่ในประเทศจีนที่เปิ ดบัญชี PayPal และใช้บริ กำร PayPal)
บัญชีของผูซ้ ้ือจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หรื อสัดส่วนของจำนวนกำรชำระเงินในกรณีที่มีกำรคืนเงินบำงส่วน
เรำจะเก็บค่ำธรรมเนี ยมคงที่ของค่ำธรรมเนียมที่คุณชำระ และจำนวนเงินที่ชำระคืนจะถูกหักออกจำกบัญชี PayPal ของคุณ

การชาระเงินที่เป็ นโมฆะและถูกตีกลับ
กำรชำระเงินให้คุณอำจเป็ นโมฆะและถูก PayPal ตีกลับ ถ้ำ:
•

คุณไม่มีขอ้ เรี ยกร้องตำมนโยบำยคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal ที่ส่งให้แก่เรำ
ซึ่งรวมถึงผลอันเกิดจำกกำรที่คุณไม่ตอบกลับในระยะเวลำที่เหมำะสม

•

ผูซ้ ้ือของคุณยื่นกำรปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำรชำระเงินผ่ำนบัตร
และกำรทำรำยกำรนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรคุม้ ครองภำยใต้การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ผูอ้ อกบัตร ซึ่งไม่ใช่ PayPal
กำหนดว่ำผูซ้ ้ือจะประสบควำมสำเร็จหรื อไม่ เมื่อผูซ้ ้ือยื่นกำรปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำรชำระเงินผ่ำนบัตร

•

คุณไม่ได้ดำเนินกำรตำมกำรทำรำยกำรตำมสัญญำ
หรื อคุณไม่สำมำรถแสดงหลักฐานการจัดส่ งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วเมื่อจำเป็ น

•

eBay ตัดสินใจไม่ยอมรับคุณภำยใต้โปรแกรมรับประกันกำรคืนเงิน (และคุณยังไม่ได้เลือกยกเลิก)

•

กำรตรวจสอบกำรตีคืนกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำรที่ผซู ้ ้ือหรื อธนำคำรของผูซ้ ้ือดำเนินกำรพบว่ำกำรทำรำยกำรนั้นเป็ นกำรฉ้อโกง

•

PayPal ส่งกำรชำระเงินให้คุณผิดพลำด

•

กำรชำระเงินไม่ได้รับกำรอนุมตั ิ

•

คุณได้รับกำรชำระเงินสำหรับกิจกรรมที่ละเมิดข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ นโยบำยกำรใช้บริ กำรของ PayPal
หรื อข้อตกลงอื่นใดระหว่ำงคุณกับ PayPal

เมื่อคุณรับชำระเงิน คุณต้องรับผิดต่อ PayPal ในจำนวนเงินที่ชำระให้แก่คุณเต็มจำนวนพร้อมด้วยค่ำธรรมเนียม
ในกรณีที่กำรชำระเงินนั้นถูกเพิกถอนในภำยหลัง ไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม
ถ้ำผูซ้ ้ือชำระเงินในสกุลเงินอื่นจำนวนเงินที่ชำระให้คุณเต็มจำนวนที่ชำระให้แก่คุณอำจได้รับกำรคำนวณในสกุลเงินดังกล่ำวโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนก
ำรทำรำยกำรของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรำ) ณ เวลำที่มีกำรดำเนินกำรคืนเงินหรื อกำรตีคืนกำรชำระเงิน
ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอที่จะรับผิดในจำนวนเงินที่ชำระพร้อมค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว จะทำให้ยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ติดลบ ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบเป็ นจำนวนเงินที่คุณติดหนี้เรำ และในสถำนกำรณ์น้ ีคุณต้องเติมเงินเข้ำยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณทันทีเพื่อชำระหนี้ดงั กล่ำว ถ้ำคุณไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว PayPal อำจ:
•

รับคืนเงินจำนวนใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ PayPal โดยหักจำกยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ

•

ดำเนินควำมพยำยำมเรี ยกเก็บเงินเพื่อเรี ยกคืนจำนวนเงินดังกล่ำวจำกคุณ

•

ดำเนินกำรใดๆ และดำเนินกำรทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในส่วนจานวนเงินที่คุณเป็ นหนี้ PayPal หรื อ

•

จำกัดกำรใช้งำนหรื อดำเนินกำรอื่นๆ ในบัญชี PayPal ของคุณตำมที่ระบุไว้ในส่วนกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติและการพักเงิน

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชาระเงิน

ถ้ำคุณได้รับกำรชำระเงินผ่ำนบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตผ่ำนบัญชี PayPal ของคุณ
และผูซ้ ้ือยื่นกำรปฏิเสธชำระเงินสำหรับกำรทำรำยกำรกับผูอ้ อกบัตร PayPal จะไม่ประเมินค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธชำระเงิน
ถ้ำกำรทำรำยกำรมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองผู้ขายของ PayPal อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำกำรทำรำยกำรนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรคุม้ ครองผูข้ ำยของ
PayPal, PayPal จะประเมินคุณด้วยค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธชำระเงิน (เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรปฏิเสธชำระเงิน)
โดยไม่คำนึงว่ำผูซ้ ้ือยื่นกำรปฏิเสธชำระเงินกับผูอ้ อกบัตรสำเร็จหรื อไม่
ค่ำธรรมเนี ยมกำรปฏิเสธชำระเงินที่บงั คับใช้จะถูกหักออกจำกบัญชี PayPal ของคุณ ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธชำระเงิน
คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชาระเงินในสกุลเงินของกำรทำรำยกำรเดิม
ถ้ำคุณไม่มีสกุลเงินที่ถูกต้องในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณในขณะที่มีกำรคืนเงินหรื อกำรตีกลับ
จะต้องมีการแปลงสกุลเงินและค่ำธรรมเนี ยมในกำรแปลงสกุลเงินจะมีผลบังคับใช้
ในกรณีที่ผซู ้ ้ือยื่นเรื่ องปฏิเสธกำรชำระเงิน ผูอ้ อกบัตร (ไม่ใช่ PayPal)
จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำตัดสินว่ำใครจะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ในกำรปฏิเสธชำระเงิน

ผลกระทบของกระบวนการคุ้มครองผู้ซื้อต่างๆ ที่มีต่อผู้ขาย
คุณควรอ่ำนและทำควำมเข้ำใจโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และถ้ำคุณขำยสินค้ำและบริ กำรให้แก่และรับชำระเงินจำกผูซ้ ้ือที่มีบญ
ั ชี
PayPal ในประเทศ/ภูมิภำคอื่นๆ นอกเหนือจำกประเทศ/ภูมิภำคของคุณ คุณควรทำควำมคุน้ เคยกับกำรคุม้ ครองกำรซื้อสินค้ำของ PayPal
ที่สำมำรถใช้ได้กบั ผูซ้ ้ือในแต่ละประเทศ/ภูมิภำคเหล่ำนั้น สิทธิ์ของผูซ้ ้ือภำยใต้โปรแกรมเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบต่อคุณในฐำนะผูข้ ำย
คุณสำมำรถดูขอ้ มูลนี้เกี่ยวกับโปรแกรมของ PayPal ได้ในหน้ำข้อตกลงทางกฎหมาย โดยเลือกที่ต้งั ของผูซ้ ้ือที่ดำ้ นบนของหน้ำเว็บเพจ
และอ้ำงถึงข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรที่บงั คับใช้กบั พื้นที่ทำงภูมศิ ำสตร์น้ นั ๆ
ถ้ำคุณแพ้ในข้อเรี ยกร้องภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal ในประเทศ/ภูมิภำคใดๆ
•

คุณจะต้องชดใช้คืนให้ PayPal สำหรับควำมรับผิดของคุณ

•

ควำมรับผิดของคุณจะรวมถึงค่ำสินค้ำเต็มรำคำรวมทั้งค่ำจัดส่งเดิม (และในบำงกรณีคุณอำจไม่ได้รับสินค้ำคืน) และค่ำธรรมเนียมของ
PayPal ที่เรี ยกเก็บจำกคุณสำหรับกำรทำรำยกำรดังกล่ำว

•

คุณจะไม่ได้รับกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียม PayPal ที่คุณชำระโดยเกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำ

•

ถ้ำเป็ นข้อเรี ยกร้องในกรณีสินค้ำที่ได้รับแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน คุณอำจไม่ได้รับสินค้ำคืน
หรื อคุณอำจจำเป็ นต้องยอมรับสินค้ำคืนและชำระค่ำส่งคืนสินค้ำ

•

ถ้ำข้อเรี ยกร้องของสินค้ำที่ได้รับเป็ นแบบ "กรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน" และเกี่ยวข้องกับสินค้ำที่คุณขำยเป็ นของปลอม
คุณจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้กบั ผูซ้ ้ือและคุณอำจไม่ได้รับสินค้ำคืน

ถ้ำคุณยอมรับกำรชำระเงิน PayPal จำกผูซ้ ้ือสินค้ำหรื อบริ กำรที่คุณขำยผ่ำน eBay
คุณจำเป็ นต้องอ่ำนและทำควำมเข้ำใจโปรแกรมรับประกันกำรคืนเงินของ eBay ถ้ำคุณเลือกยกเลิกโดยกำรโทรหำ eBay PayPal
จะดำเนินกำรตำมกำรตัดสินใจของ eBay โดยให้ผซู ้ ้ือเป็ นฝ่ ำยชนะภำยใต้โปรแกรมตำมหลักของกำรส่ งกำรชำระเงิน PayPal กลับไปให้คุณ
ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมจำนวนเงิน เรำอำจ:
•

พักเงินในบัญชี PayPal ของคุณจนกว่ำจะมีเงินเพียงพอในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อให้ครอบคลุมข้อเรี ยกร้องดังกล่ำว หรื อ

•

สร้ำงยอดคงเหลือติดลบในบัญชี PayPal ของคุณ

โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal
เรำให้กำรคุม้ ครองผูข้ ำยตำมนโยบำยคุม้ ครองผูข้ ำยสำหรับประเทศ/ภูมิภำคที่คุณเลือก เมื่อคุณเปิ ดบัญชีของคุณ
นโยบำยคุม้ ครองผูข้ ำยสำหรับประเทศ/ภูมิภำคต่อไปนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
•

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์ , สิงคโปร์ , ไทย และเวียดนาม

•

ยุโรปกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ยกเว้นออสเตรี ย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหรำชอำณำจักร และประเทศอื่น ๆ
ที่ได้รับกำรคุม้ ครองจำกข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรเฉพำะประเทศ/ภูมิภำค)

การมีสิทธิ์คืออะไร
ถ้ำคุณขำยสินค้ำให้กบั ผูซ้ ้ือ และกำรทำรำยกำรเกิดข้อพิพำทหรื อตีกลับในภำยหลังภำยใต้ การตีคืนการชาระเงิน ข้อเรียกร้ อง
หรือการปฏิเสธชาระเงิน คุณอำจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal เมื่อมีผลบังคับใช้ โปรแกรมคุ้มครองผูข้ ำยของ
PayPal จะให้สิทธิ์คุณในกำรรักษำจำนวนเงินที่สั่งซื้อเต็มจำนวน และเรำจะยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมกำรปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ชำระ
(สำหรับกำรทำรำยกำรผ่ำนบัตรเดบิตและบัตรเครดิต) ไม่มีกำรจำกัดจำนวนกำรชำระเงินที่คุณจะได้รับกำรคุม้ ครอง
เมื่อเข้ำถึงหน้ำรำยละเอียดกำรทำรำยกำรในบัญชี PayPal ของคุณ
คุณสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกำรทำรำยกำรของคุณมีสิทธิ์ได้รับกำรคุม้ ครองภำยใต้โปรแกรมนี้ หรื อไม่
โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal อำจบังคับใช้ เมื่อผูซ้ ้ืออ้ำงว่ำ:
•

ผูซ้ ้ือยังไม่ได้อนุญำตหรื อได้รับสิทธิประโยชน์จำกเงินที่ส่งจำกบัญชี PayPal ของตน (เรี ยกว่ำ "การทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาต")
และกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตดังกล่ำวดำเนินกำรในสภำพแวดล้อมที่ไม่ได้เป็ นเจ้ำของโดย PayPal หรื อ

•

ผูซ้ ้ือไม่ได้รับสินค้ำจำกคุณ (เรี ยกว่ำข้อเรี ยกร้อง "กรณีไม่ได้รับสินค้า")

นอกจำกนี้ โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal อำจมีผลบังคับใช้
เมื่อกำรทำรำยกำรถูกตีกลับเนื่องจำกกำรปฏิเสธกำรชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์โดยผูซ้ ้ือ
หรื อเมื่อกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำรถูกตีกลับโดยธนำคำรของผูซ้ ้ือ
เนื้อหำในส่วนนี้อธิบำยถึงโปรแกรมคุ้มครองผูข้ ำยของ PayPal ตำมที่มีผลบังคับใช้กบั คุณ
แต่คุณควรทำควำมคุน้ เคยกับ ผลกระทบของกระบวนการคุ้มครองการซื้อสินค้าต่ างๆ ที่มีต่อผู้ขาย

ข้อกาหนดขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับควำมคุม้ ครองภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal
คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมข้อกำหนดขั้นพื้นฐำนทั้งหมดตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บงั คับใช้
•

คุณแสดงหลักฐานการจัดส่ งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

•

สินค้ำต้องเป็ นสินค้ำที่จบั ต้องได้ ยกเว้นสินค้ำที่อยู่ภำยใต้ข้อกาหนดเพิ่มเติมของสินค้าที่จับต้ องไม่ได้

•

คุณต้องจัดส่งสินค้ำไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุอยู่ในหน้ำรำยละเอียดกำรทำรำยกำรในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทำรำยกำร
ถ้ำเริ่ มแรกคุณจัดส่งสินค้ำไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งของผูร้ ับที่ระบุในหน้ำรำยละเอียดกำรทำรำยกำร
แต่ในภำยหลังสินค้ำถูกเปลี่ยนเส้นทำงไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับควำมคุม้ ครองภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal
ดังนั้นเรำไม่แนะนำให้ใช้บริ กำรจัดส่งที่ผซู ้ ้ือจัดหำ
เพื่อให้คุณสำมำรถแสดงหลักฐำนกำรจัดส่งสินค้ำและหลักฐำนที่แสดงว่ำผูร้ ับได้รับสินค้ำแล้วที่ถูกต้องได้

•

คุณต้องตอบกลับคำขอเอกสำรและข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal ในเวลำที่เหมำะสมตำมคำขอในอีเมลของเรำที่ติดต่อกับคุณ
หรื อที่ติดต่อกับคุณผ่ำนศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย ถ้ำคุณไม่ตอบกลับคำขอเอกสำรและข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal ภำยในเวลำที่มีกำรร้องขอ
คุณอำจไม่มีสิทธิ์ภำยใต้กำรคุม้ ครองผูข้ ำย

•

ถ้ำกำรขำยสินค้ำเกี่ยวข้องกับสินค้ำที่สั่งซื้อล่วงหน้ำหรื อสินค้ำที่ทำตำมสั่ง คุณจะต้องจัดส่งสินค้ำภำยในระยะเวลำที่คุณระบุไว้ในรำยกำร
มิฉะนั้น เรำขอแนะนำให้คุณจัดส่งสินค้ำทั้งหมดภำยใน 7 วันหลังจำกได้รับกำรชำระเงิน

•

คุณต้องยอมรับชำระเงินจำกบัญชี PayPal สำหรับสินค้ำดังกล่ำว (ยกเว้นกำรชำระเงินบำงส่วน และ/หรื อกำรชำระเงินแบบผ่อนชำระ)

•

ในหน้ำรำยละเอียดกำรทำรำยกำร กำรชำระเงินจะต้องระบุว่ำ "มีสิทธิ์" หรื อ "มีสิทธิ์บำงส่วน" ภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal
สำหรับข้อเรี ยกร้องกรณีกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต หรื อ "มีสิทธิ์" สำหรับข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้ำ

ข้อกาหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้า
เพื่อให้มีสิทธิ์ภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal สำหรับข้อเรี ยกร้องในกรณีที่ผซู ้ ้ือไม่ได้รับสินค้ำ
คุณต้องมีคุณสมบัติครบตำมข้อกำหนดพื้นฐำนและข้อกำหนดเพิ่มเติมตำมที่ระบุไว้ดำ้ นล่ำง
•

เมื่อผูซ้ ้ือยื่นปฏิเสธชำระเงินกับผูอ้ อกกำรทำรำยกำรชำระเงินผ่ำนบัตร กำรชำระเงินรำยกำรนั้นจะต้องทำเครื่ องหมำยกำกับว่ำ "มีสิทธิ์" หรื อ
"มีสิทธิ์บำงส่วน" ที่จะรับกำรคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal ในหน้ำรำยละเอียดกำรทำรำยกำร

ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จับต้ องไม่ได้
กำรขำยบริ กำรและสินค้ำที่จบั ต้องไม่ได้จะมีสิทธิ์ได้รับควำมคุม้ ครองภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูข้ ำยก็ต่อเมื่อกำรขำยเป็ นไปตำมข้อกาหนดขั้นพื้นฐาน
และข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้
•

ข้อกำหนดในกำรเชื่อมโยงระบบ
•

ในกรณีที่คุณได้เชื่อมโยงระบบกับผลิตภัณฑ์ PayPal Checkout ไว้ คุณจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวในเวอร์ชนั ปัจจุบนั
ถ้ำคุณยอมรับกำรชำระเงินโดยตรงผ่ำนเว็บไซต์หรื อเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมำะสำหรับมือถือ หรื อ

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคุณได้ส่งข้อมูลเซสชันไปยัง PayPal เมื่อชำระเงิน ถ้ำคุณเชื่อมโยงระบบกับ PayPal ผ่ำนบุคคลที่สำม
หรื อถ้ำคุณมีกำรเชื่อมโยงระบบกับแอปเดิมไว้

•

อำจมีขอ้ กำหนดอื่นๆ ในกำรเชื่อมโยงระบบ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั รู ปแบบธุรกิจของคุณ
เรำจะแจ้งให้คุณทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่ำนั้น ถ้ำจำเป็ น

•

ชำระค่าธรรมเนียมการทารายการมาตรฐานแล้ว เมื่อทำกำรขำย

•

จัดส่งสินค้ำแล้ว และแสดงหลักฐานการจัดส่ งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสาหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

•

แสดงกำรยืนยันด้วยลำยเซ็น ถ้ำจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (รวมค่ำจัดส่งและภำษี) เกินจำนวนเงิน (ตำมสกุลเงินของกำรชำระเงิน)
ซึ่งแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้ำจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (รวมค่ำจัดส่ งและภำษี)
อยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะต้องมีกำรยืนยันด้วยลำยเซ็น เมื่อกำรชำระเงินเกินกว่ำมูลค่ำที่เทียบเท่ำกับ 750
ดอลลำร์สหรัฐตำมอัตรำแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลำที่ทำรำยกำร

การสร้ างหลักฐานหลักฐานการจัดส่ งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

สินค้าที่จับต้ องได้
สิ่งที่ตอ้ งใช้เป็ นหลักฐำนกำรจัดส่งสินค้ำหรื อหลักฐำนที่แสดงว่ำผูร้ ับได้รับสินค้ำแล้วสำหรับสินค้ำที่จบั ต้องได้มีดงั ต่อไปนี้
หลักฐำนกำรจัดส่งสินค้ำ

หลักฐำนที่แสดงว่ำผูร้ ับได้รับสินค้ำแล้ว

เอกสำรออนไลน์หรื อฉบับกระดำษจำกบริ ษั
ทที่จดั ส่งซึ่งแสดง

เอกสำรออนไลน์หรื อฉบับกระดำษจำกบริ ษทั ที่จดั ส่งซึ่งแสดง
•

วันที่จดั ส่งและสถำนะ "จัดส่งแล้ว" ของสินค้ำหรื อบริ กำร

•

ที่อยู่สำหรับผูร้ ับที่แสดงเมือง ประเทศ หรื อรหัสไปรษณีย์
(หรื อเขตพื้นที่ที่เทียบเท่ำในต่ำงประเทศ) เป็ นอย่ำงน้อย

•

วันที่จดั ส่งสินค้ำ

•

ที่อยู่สำหรับผูร้ ับที่ตรงกับที่อยู่สำหรับจั
ดส่งที่ระบุไว้ในหน้ำรำยละเอียดกำรทำ
•
รำยกำร

•

ที่อยู่สำหรับผูร้ ับที่แสดงเมือง ประเทศ
หรื อรหัสไปรษณีย์
(หรื อเขตพื้นที่ที่เทียบเท่ำในต่ำงประเท
ศ) เป็ นอย่ำงน้อย

กำรยืนยันด้วยลำยเซ็น ถ้ำจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (รวมค่ำจัดส่ งและภำษี)
เกินจำนวนเงินที่กำหนด (ตำมสกุลเงินของกำรชำระเงิน)
ซึ่งแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น กำรยืนยันด้วยลำยเซ็นเป็ นเอกส
ำรออนไลน์ที่สำมำรถดูได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ส่งสินค้ำ ซึ่งระบุว่ำสินค้ำมีกำรลงนำมแล้ว
(ยกเว้นสำหรับผูข้ ำยที่มีบญ
ั ชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์ รำ,
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, โครเอเชีย และยูเครน
ซึ่งข้อกำหนดดังกล่ำวจะไม่มีผลบังคับใช้)

สำคัญ:
บริ ษทั ขนส่งที่คุณเลือกและตัวเลือกกำรจัดส่งสินค้ำกับบริ ษทั ขนส่งดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบอย่
ำงมำกต่อควำมสำมำรถของคุณในกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดหลักฐำนที่แสดงว่ำผูร้ ับได้รับสินค้ำ
แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ขนส่งของคุณสำมำรถระบุสถำนะ ‘ส่งแล้ว’
ในที่อยู่ที่ถูกต้อง มิฉะนั้นข้อเรี ยกร้องกำรคุม้ ครองผูข้ ำยของคุณอำจถูกปฏิเสธ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ
สินค้าที่จับต้ องไม่ได้

สิ่งที่ตอ้ งใช้เป็ นหลักฐำนกำรจัดส่งสินค้ำหรื อหลักฐำนที่แสดงว่ำผูร้ ับได้รับสินค้ำแล้วสำหรับสินค้ำที่จบั ต้องไม่ได้มีดงั ต่อไปนี้
สำหรับสินค้ำที่จบั ต้องไม่ได้หรื อบริ กำรสำหรับสินค้ำดิจิตอล หลักฐำนกำรจัดส่งสินค้ำหรื อหลักฐำนที่แสดงว่ำผูร้ ับได้รับสินค้ำแล้ว หมำยถึง
หลักฐำนที่น่ำเชื่อถือซึ่งแสดงว่ำจัดส่งสินค้ำหรื อดำเนินกำรตำมคำสั่งซื้อแล้ว หลักฐำนที่น่ำเชื่อถืออำจได้แก่ ระบบบันทึกที่แสดงวันที่จดั ส่งสินค้ำ
โดยสินค้ำได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
•

ส่งไปยังผูร้ ับทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่อยู่ของผูร้ ับ (อีเมล, IP, ฯลฯ) ถ้ำมี หรื อ

•

ได้รับหรื อเข้ำถึงได้โดยผูร้ ับ

เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน
สกุลเงิน

มูลค่ำกำรทำรำยกำร

สกุลเงิน

มูลค่ำกำรทำรำยกำร

ดอลลำร์ออสเตรเลีย: 850 AUD

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รี ลบรำซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลำร์แคนำดำ:

850 CAD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

34,000 PHP

โครู นำเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมำร์ก:

4,100 DKK

รู เบิลรัสเซีย:

27,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลำร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลำร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนำสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เชเกิลอิสรำเอล:

2,700 ILS

ดอลลำร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปน:
ุ่

77,000 JPY

บำทไทย:

24,500 THB

ริ งกิตมำเลเซีย:

2,500 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร: 450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลำร์สหรัฐ:

750 USD

สินค้าและการทารายการที่ไม่มีสิทธิ์
กำรจำหน่ำยสินค้ำของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรคุม้ ครองภำยใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal ถ้ำ:
•

ผูซ้ ้ืออ้ำง (ทั้งกับเรำหรื อผูอ้ อกบัตร) ว่ำสินค้ำที่คุณจัดส่งไม่ใช่สินค้ำที่มีกำรสั่งซื้อ (เรี ยกว่ำข้อเรี ยกร้อง
"กรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน")

•

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ำที่ PayPal กำหนดตำมดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว คือสินค้ำปลอม

•

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ำที่คุณส่งมอบด้วยตนเอง รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับกำรชำระเงินที่ดำเนินกำรในร้ำนค้ำของคุณที่จุดขำยหน้ำร้ำน

•

เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำที่ไม่ได้ประมวลผลผ่ำนบัญชี PayPal ของผูซ้ ้ือหรื อกำรทำรำยกำรชำระเงินของผูใ้ ช้ที่มำเยือน PayPal เช่น
ถ้ำกำรขำยสินค้ำดำเนินกำรโดยใช้ผลิตภัณฑ์PayPal Payments Proคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรคุม้ ครอง

•

กำรชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับทองคำ (ไม่ว่ำจะเป็ นในรู ปแบบที่จบั ต้องได้หรื อในรู ปแบบของกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน)

•

มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ำที่เทียบเท่ำเงินสด รวมถึงบัตรของขวัญหรื อบัตรกำนัล

•

มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริ จำค

•

สัมพันธ์กบั กำรซื้อผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินหรื อกำรลงทุนไม่ว่ำประเภทใด

•

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรชำระเงินโดยใช้ฟังก์ชนั กำรทำงำนแบบเพื่อนและครอบครัวของ PayPal

•

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรชำระเงินที่ดำเนินกำรโดยใช้กำรจ่ำยเงินปันผลและบริ กำรชำระเงินให้ผูร้ ับหลำยคนของ PayPal

•

สินค้ำคือยำนพำหนะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถบ้ำน เครื่ องบิน หรื อเรื อ

•

สินค้ำไม่ได้มีกำรจัดส่งไปยังที่อยู่ผรู ้ ับ

กิจกรรมที่ห้ำมปฏิบตั ิ และกำรพักเงิน

กิจกรรมที่ห้ำมปฏิบตั ิ
ในกำรใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ, บัญชี Paypal ของคุณ, บริ กำร PayPal หรื อกำรติดต่อกับ PayPal, ลูกค้ำ Paypal อื่นๆ
หรื อบุคคลที่สำม คุณจะไม่
•

ฝ่ ำฝื นข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำร นโยบำยกำรใช้บริ กำรของ PayPal,
ข้อตกลงสำหรับหน่วยงำนด้ำนกำรค้ำ(ถ้ำข้อตกลงเหล่ำนี้มีผลบังคับใช้กบั คุณ) หรื อข้อตกลงอื่นใดระหว่ำงคุณกับ PayPal

•

ละเมิดกฎหมำย บทกฎหมำย บทบัญญัติ หรื อข้อบังคับ (เช่น กฎหมำยต่ำง ๆ ที่กำกับดูแลบริ กำรทำงกำรเงิน กำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม กำรต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบตั ิ หรื อกำรโฆษณำหลอกลวง)

•

ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่ องหมำยกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ หรื อสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
หรื อสิทธิในชื่อเสียงหรื อควำมเป็ นส่วนตัวของ PayPal หรื อบุคคลภำยนอก

•

ขำยสินค้ำปลอม

•

กระทำกำรในลักษณะที่เป็ นกำรทำลำยชื่อเสียง กำรใส่ควำมทำงกำรค้ำ กำรข่มขู่หรื อกำรก่อกวน

•

ให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อทำให้สำคัญผิด

•

ส่งหรื อรับสิ่งที่เรำมีเหตุอนั ควรที่ทำให้เชื่อว่ำเป็ นเงินฉ้อโกง

•

กระทำกำร หรื อเข้ำทำรำยกำรอันเป็ นกำรฉ้อโกงหรื อเป็ นที่น่ำสงสัย

•

ปฏิเสธที่จะให้ควำมร่ วมมือในกำรสอบสวน หรื อปฏิเสธที่จะแจ้งกำรยืนยันตัวตนของคุณหรื อข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กบั เรำ

•

พยำยำมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรดำเนินข้อพิพำทโดยกำรรับหรื อพยำยำมรับเงินจำกทั้ง PayPal และผูข้ ำย
ธนำคำรหรื อผูอ้ อกบัตรสำหรับกำรทำรำยกำรเดี ยวกัน

•

เป็ นผูค้ วบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมที่ห้ำมปฏิบตั ิตำมที่ระบุไว้น้ ี

•

ดำเนินธุรกิจของคุณหรื อใช้บริ กำร PayPal ในลักษณะที่ส่งผลหรื ออำจส่งผลต่อ
•

กำรร้องเรี ยน

•

ผูซ้ ้ือเป็ นผูร้ ้องขอ (ทั้งที่ยื่นกับเรำหรื อผูอ้ อกบัตร) เพื่อทำให้กำรชำระเงินให้คุณเป็ นโมฆะ หรื อ

•

ค่ำธรรมเนี ยม ค่ำปรับ บทลงโทษ หรื อควำมรับผิดหรื อกำรสูญเสี ยอื่นๆ ของ PayPal, ลูกค้ำ PayPal อื่นๆ, บุคคลที่สำม
หรื อคุณ

•

ใช้บญ
ั ชี PayPal หรื อบริ กำรของ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทำให้ PayPal, Visa, Mastercard, American
Express, Discover หรื อเครื อข่ำยกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ำเป็ นกำรใช้ระบบบัตรในทำงที่ผิด
หรื อเป็ นกำรละเมิดกฎของสมำคมหรื อเครื อข่ำยบัตร

•

อนุญำตให้บญ
ั ชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ

•

ให้คุณได้รับเงินสดล่วงหน้ำจำกบัตรเครดิตของคุณ (หรื อช่วยให้ผอู ้ ื่นดำเนินกำรเช่นนั้นได้)

•

เข้ำใช้บริ กำร PayPal จำกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการประเทศที่อนุญาตของ PayPal

•

ดำเนินกำรใดๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้บริ กำร PayPal ใด ๆ)
ที่เรำดำเนินกำรหรื อในนำมของเรำ หรื อบริ กำร PayPal
ทำงำนอย่ำงหนักโดยไม่มีเหตุอนั สมควรหรื อไม่สัมพันธ์กบั สัดส่วนของกำรใช้งำนปกติ; อำนวยควำมสะดวกแก่ไวรัส ม้ำโทรจัน มัลแวร์ เวิร์ม
หรื อชุดคำสัง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่พยำยำมหรื ออำจสร้ำงควำมเสี ยหำย ก่อกวน ขัดขวำง ใช้ในทำงที่ผิด เข้ำแทรกแซงให้เกิดอันตรำย
ดักฟัง หรื อยึดหรื อได้มำซึ่งกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำตแก่ระบบ ข้อมูล สำรสนเทศ หรื อบริ กำรของ PayPal; ใช้พร็อกซีนิรนำม;
ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อตั โนมัติอื่นใด หรื อกระบวนกำรที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้ำตรวจสอบ หรื อคัดลอกเว็บไซต์ของเรำ
โดยไม่ได้รับอนุญำตล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเรำ; หรื อใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรื อชุดคำสั่งใดๆ
เพื่อหลบเลี่ยงส่วนหัวที่ยกเว้นกำรทำงำนของโรบอตของเรำ; หรื อแทรกแซงหรื อระงับกำรทำงำน
หรื อพยำยำมแทรกแซงหรื อระงับกำรทำงำนของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิ ร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร
PayPal ใดๆ) ที่เรำดำเนินกำร หรื อในนำมของเรำ บริ กำร PayPal ใดๆ หรื อกำรใช้บริ กำร PayPal ใดๆ ของผูใ้ ช้รำยอื่น

•

ดำเนินกำรใดๆ ที่อำจทำให้เรำต้องสูญเสียบริ กำรใดๆ จำกผูใ้ ห้บริ กำรอินเทอร์เน็ต ผูด้ ำเนินกำรชำระเงิน หรื อซัพพลำยเออร์
หรื อผูใ้ ห้บริ กำรอื่นๆ

•

ใช้บริ กำร PayPal เพื่อทดสอบพฤติกรรมกำรใช้บตั รเครดิต

•

หลีกเลี่ยงนโยบำยของ PayPal ใดๆ หรื อกำรพิจำรณำเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ เช่น กำรระงับกำรใช้งำนชัว่ ครำวหรื อไม่มีกำหนด
หรื อกำรพักบัญชี กำรจำกัดกำรใช้งำน หรื อข้อจำกัดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรดำเนินกำรต่อไปนี้: กำรพยำยำมเปิ ดบัญชี PayPal
ใหม่หรื อเพิ่มเติม เมื่อบัญชีมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ หรื อถูกจำกัดกำรใช้งำน ระงับ หรื อถูกจำกัดอื่นๆ; กำรเปิ ดบัญชี PayPal
ใหม่หรื อเพิ่มเติมโดยใช้ขอ้ มูลที่ไม่ใช่ของคุณเอง (เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล ฯลฯ) หรื อกำรใช้บญ
ั ชี PayPal ของบุคคลอื่น

•

ก่อกวน และ/หรื อคุกคำมพนักงำน ตัวแทน หรื อผูใ้ ช้รำยอื่นๆ ของเรำ

•

ละเมิด (ในฐำนะผูซ้ ้ือหรื อผูข้ ำย) กระบวนกำรแก้ไขปัญหำข้อพิพำททำงออนไลน์ของเรำและ/หรื อนโยบำยคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal

•

ทำให้เรำได้รับจำนวนข้อเรี ยกร้องที่ไม่สัมพันธ์กบั สัดส่วนซึ่งถูกปิ ดตำมควำมเห็นชอบของผูเ้ รี ยกร้องเกี่ยวกับบัญชี PayPal หรื อธุรกิจของคุณ

•

มีคะแนนเครดิตจำกบริ ษทั ข้อมูลเครดิตอยู่ในระดับที่มีควำมเสี่ยงสู งซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรใช้บริ กำรของ PayPal ของคุณ

•

เปิ ดเผยหรื อแจกจ่ำยข้อมูลของผูใ้ ช้รำยอื่นแก่บุคคลที่สำม หรื อใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด
เว้นเสียแต่ว่ำคุณจะได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกผูใ้ ช้ผนู ้ ้ นั ให้กระทำได้

•

ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผใู ้ ช้ PayPal หรื อใช้บริ กำร PayPal เพื่อเรี ยกเก็บเงินจำกกำรส่ง
หรื อให้ควำมช่วยเหลือในกำรส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สำม

•

คัดลอก ทำซ้ ำ ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลที่สำมใดๆ แก้ไข ดัดแปลง สร้ำงผลงำนลอกเลียน แสดงหรื อเฟรมเนื้อหำใดๆ จำกเว็บไซต์ PayPal
ต่อสำธำรณะโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรของเรำหรื อของบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้อง

•

เปิ ดเผยรหัสผ่ำนบัญชีของคุณให้แก่บุคคลอื่น และไม่ใช้รหัสผ่ำนของบุคคลอื่น เรำจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญเสียที่เกิดขึ้นจำกคุณ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรใช้งำนบัญชีของคุณโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณ ซึ่งเกิดจำกกำรใช้รหัสผ่ำนในทำงที่ผิด

สิ่ งที่เรำอำจดำเนินกำร ถ้ำคุณมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ถูกจำกัดกำรใช้งำนใดๆ
ถ้ำเรำเชื่อว่ำคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ เหล่ำนี้ เรำอำจดำเนินกำรเพื่อปกป้อง PayPal, ลูกค้ำ และบุคคลอื่นๆ
ได้ทุกเมื่อตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียว เรำอำจดำเนินกำรใดๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรดำเนินกำรต่อไปนี้

•

ยุติขอ้ ตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ จำกัดบัญชี PayPal และ/หรื อปิ ดหรื อระงับบัญชี PayPal ของคุณทันที
และโดยที่ไม่มีบทลงโทษถึงเรำ

•

ปฏิเสธกำรให้บริ กำร PayPal แก่คุณในปัจจุบนั และอนำคต

•

จำกัดกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิ ร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal ใด ๆ) ที่เรำดำเนินกำร
หรื อในนำมของเรำ บัญชี PayPal ของคุณหรื อบริ กำร PayPal ใด ๆ
รวมถึงกำรจำกัดควำมสำมำรถในกำรชำระเงินหรื อส่งเงินด้วยวิธีกำรชำระเงินใด ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กบั บัญชี PayPal ของคุณ
กำรจำกัดสำมำรถของคุณในกำรชำระเงินหรื อถอนเงิน

•

ถือเป็ นยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณถ้ำมีเหตุผลจำเป็ นเพื่อปกป้องควำมเสี่ยงจำกควำมรับผิดชอบต่อ PayPal
หรื อบุคคลที่สำมหรื อถ้ำคุณละเมิดนโยบายการใช้ บริการของเรา

•

ระงับกำรมีสิทธิ์ของคุณสำหรับโปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal และ/หรื อโปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal

•

ติดต่อผูซ้ ้ือที่ซ้ือสินค้ำหรื อบริ กำรจำกคุณโดยใช้ PayPal ธนำคำรหรื อผูอ้ อกบัตรเครดิตของคุณ บุคคลที่สำมที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ
หรื อหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของคุณ

•

อัปเดตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณได้ให้ไว้กบั เรำ

•

ดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับคุณ

•

พักเงิน นำไปใช้ หรื อโอนเงินในบัญชี PayPal ของคุณตำมคำพิพำกษำและคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรื อบัญชี PayPal ของคุณ
ซึ่งรวมถึงคำพิพำกษำหรื อคำสั่งของศำลในสิงคโปร์หรื อที่อื่น ๆ และสั่งถึง PayPal หรื อบริ ษทั ในเครื อ

•

ถ้ำคุณละเมิดนโยบายการใช้ บริการของเรำ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยแก่ PayPal ที่เกิดจำกกำรละเมิดนโยบำยฉบับนี้ หรื อ

•

ถ้ำคุณเป็ นผูข้ ำยและคุณละเมิดนโยบำยกำรใช้บริ กำรแล้วนอกเหนือจำกกำรดำเนิ นกำรข้ำงต้นแล้วคุณจะต้องรับผิดต่อ PayPal
ตำมจำนวนเงินที่เกิดจำกกำรที่คุณละเมิดนโยบำยกำรใช้บริ กำรของ PayPal คุณรับทรำบและยอมรับว่ำค่ำปรับเป็ นเงิน 2,500
ดอลลำร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่ำ) ต่อกำรละเมิดนโยบำยกำรใช้บริ กำรหนึ่งครั้ง เป็ นกำรประเมินค่ำเสียหำยที่แท้จริ งขั้นต่ำที่สมเหตุผลของ
PayPal ในปัจจุบนั โดยพิจำรณำสถำนกำรณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบนั
อันรวมถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจำนวนเงินค่ำปรับดังกล่ำวกับขอบเขตควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่ PayPal
ซึ่งประมำณกำรณ์ได้ตำมควรแก่เหตุผล ทั้งนี้ดว้ ยสภำพของกำรละเมิดนโยบำยกำรใช้บริ กำร
กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่แท้จริ งนั้นจะไม่สำมำรถทำได้หรื อทำได้ยำกมำก PayPal อำจหักค่ำเสียหำยดังกล่ำวได้โดยตรงจำกยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณควบคุม

ถ้ำเรำปิ ดบัญชี PayPal ของคุณ หรื อยุติกำรใช้บริ กำร PayPal ด้วยเหตุผลใดก็ตำม เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงกำรดำเนินกำรของเรำ
และทำให้เงินที่ไม่มีกำรจำกัดกำรใช้งำนใด ๆ ในบัญชี PayPal ของคุณพร้อมสำหรับกำรถอนเงิน
คุณต้องรับผิดชอบในกำรตีคืนกำรชำระเงิน กำรปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรี ยกร้อง ค่ำธรรมเนี ยม ค่ำปรับ เบี้ยปรับ และควำมรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดแก่
PayPal ลูกค้ำ Paypal ใดๆ หรื อบุคคลที่สำมอันเนื่องจำกหรื อเป็ นผลมำจำกกำรที่คุณละเมิดข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
และ/หรื อกำรใช้บริ กำร PayPal ของคุณ

กำรพักเงิน กำรจำกัดกำรใช้งำน และเงินสำรอง
การพักเงิน การจากัดการใช้ งาน และเงินสารองคืออะไร

ในบำงกรณี เพื่อปกป้อง PayPal และควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คงของเครื อข่ำยของผูซ้ ้ือและผูข้ ำยที่ใช้บริ กำร PayPal ทำง PayPal
อำจดำเนินกำรในระดับบัญชีหรื อระดับกำรทำรำยกำร เว้นแต่ว่ำระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ถ้ำเรำดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ระบุไว้ที่น้ ี
เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงกำรดำเนินกำรของเรำ แต่เรำจะใช้ดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรดำเนินกำรเหล่ำนี้
ถ้ำต้องกำรขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจำกัดกำรใช้งำนบัญชี กำรพักเงิน หรื อเงินสำรอง
คุณควรไปที่ศูนย์แก้ไขปัญหำหรื อปฏิบตั ิตำมคำแนะนำในอีเมลแจ้งเตือนของเรำเกี่ยวกับกำรจำกัดกำรใช้งำน กำรพักเงิน หรื อสำรอง
กำรตัดสินใจของเรำเกี่ยวกับกำรพักเงิน กำรจำกัดกำรใช้งำน
และเงินสำรองอำจขึ้นอยู่กบั เกณฑ์กำรรักษำควำมลับที่จำเป็ นต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรคุม้ ครองของ PayPal ลูกค้ำ
และ/หรื อผูใ้ ห้บริ กำรของเรำ เรำอำจใช้โมเดลป้องกันกำรฉ้อโกงและควำมเสี่ ยงที่เป็ นกรรมสิทธิ์ เมื่อประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
PayPal ของคุณ นอกจำกนี้
เรำอำจถูกจำกัดกำรใช้งำนภำยใต้ขอ้ บังคับหรื อหน่วยงำนรัฐบำลไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลบำงประกำรเกี่ยวกับกำรตัดสินใจดังกล่ำวต่อคุณ เรำไม่มีภำระผู
กพันในกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงหรื อขั้นตอนในกำรรักษำควำมปลอดภัยของเรำให้คุณทรำบ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรของ PayPal ตำมที่อธิบำยข้ำงต้นและช่วยให้เรำประเมินระดับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal
ของคุณได้ คุณตกลงที่จะให้ควำมร่ วมมือกับคำขอที่สมเหตุสมผลของ PayPal สำหรับใบแจ้งยอดกำรเงินและเอกสำรอื่นๆ หรื อข้อมูลอื่นๆ
อย่ำงทันท่วงที

การพักเงิน
กำรระงับ คือกำรดำเนินกำรที่ PayPal สำมำรถดำเนินกำรได้ในบำงกรณีในระดับกำรทำรำยกำรหรื อระดับบัญชี เมื่อ PayPal
ระงับกำรชำระเงินไว้ชวั่ ครำว เงินจะไม่สำมำรถนำไปใช้กบั ผูส้ ่งเงินหรื อผูร้ ับได้ PayPal
ตรวจสอบปัจจัยหลำยประกำรก่อนทำกำรระงับกำรชำระเงิน รวมถึงกำรถือครองบัญชี กิจกรรมกำรทำรำยกำร ประเภทธุ รกิจ
ข้อพิพำทของลูกค้ำในอดีต และควำมพึงพอใจของลูกค้ำโดยรวม สถำนกำรณ์ทวั่ ไปบำงสถำนกำรณ์ที่ PayPal จะพักกำรชำระเงินรวมถึง:
•

ผูข้ ำยรำยใหม่หรื อผูข้ ำยที่จำกัดกิจกรรมกำรขำย

•

กำรชำระเงินสำหรับหมวดหมู่ที่มีควำมเสี่ยงสูงอย่ำงอิเล็กทรอนิกส์หรื อตัว๋

•

ผูข้ ำยที่มีปัญหำด้ำนกำรดำเนินกำร หรื อควำมไม่พึงพอใจของผูซ้ ้ือหรื อข้อพิพำทในระดับสูง

การพักเงินโดยอิงจากการตัดสินใจความเสี่ยงของ PayPal
เรำอำจพักกำรชำระเงินที่ส่งไปยังบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้ำเรำเชื่อตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียวว่ำอำจมีควำมเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ บัญชี PayPal ของคุณ หรื อกำรทำรำยกำรของคุณ
หรื อกำรพักกำรชำระเงินดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดบังคับ เรำตัดสินใจว่ำจะขอพักกำรชำระเงินตำมปัจจัยหลำยประกำร
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สำมำรถใช้ได้จำกแหล่งข้อมูลภำยในและบุคคลที่สำม เมื่อเรำพักกำรชำระเงิน เงินดังกล่ำวจะปรำกฏในบัญชี PayPal
ของคุณโดยมีขอ้ บ่งชี้ว่ำไม่สำมำรถใช้งำนได้หรื อรอดำเนินกำร เรำจะแจ้งให้คุณทรำบผ่ำนบัญชี PayPal ของคุณ
หรื อทำงโทรศัพท์หรื ออีเมลโดยตรง เมื่อใดก็ตำมที่เรำดำเนินกำรพักเงิน
โดยทัว่ ไปแล้ว กำรระงับควำมเสี่ยงยังคงมีผลเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับกำรชำระเงินเข้ำบัญชี PayPal ของคุณ เว้นแต่ว่ำ
PayPal มีเหตุผลที่จะพักกำรชำระเงินต่อไป เรำอำจปลดเงินที่พกั ไว้ก่อนหน้ำนี้ในบำงสถำนกำรณ์ (เช่น
ถ้ำคุณอัปโหลดข้อมูลติดตำมกำรจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำร) แต่กำรปล่อยเงินก่อนกำหนดจะเป็ นไปตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียว

กำรพักเงินอำจอำจมีระยะเวลำนำนกว่ำ 30
วันถ้ำกำรชำระเงินดังกล่ำวถูกคัดค้ำนว่ำเป็ นกำรชำระเงินที่น่ำจะเป็ นโมฆะและถูกตีกลับตำมกำรทำรำยกำรที่เกิดข้อพิพำทดังที่ระบุไว้ในย่อหน้ำต่อไป
นี้ดำ้ นล่ำง ในกรณีน้ ีเรำจะพักกำรชำระเงินในบัญชี PayPal ของคุณจนกว่ำเรื่ องนี้จะได้รับกำรแก้ไข

การพักเงินที่เกี่ยวข้องกับการทารายการในตลาด
ถ้ำคุณเป็ นผูข้ ำยในตลำดหรื อผ่ำนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สำมที่ PayPal เสนอ
กำรพักเงินอำจดำเนินกำรในกำรชำระเงินที่ส่งให้คุณตำมคำแนะนำของตลำดหรื อบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินกำรนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อคุณให้สิทธิ์กำรอนุญำตแก่เรำในกำรพักเงินของคุณ และจะเป็ นไปตำมข้อตกลงกับบุคคลที่สำม
กำรพักเงินเหล่ำนี้จะปรำกฏในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้ำคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับเหตุผลที่ตลำดหรื อบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้องสั่งให้ PayPal
เตรี ยมกำรพักเงินเหล่ำนี้ คุณจะต้องติดต่อตลำดหรื อบุคคลที่สำมโดยตรง

การพักเงินโดยอิงจากการทารายการที่เกิดข้อพิพาท
ถ้ำกำรชำระเงินที่ส่งให้คุณในฐำนะผูข้ ำยถูกคัดค้ำนว่ำเป็ นกำรชำระเงินที่น่ำจะเป็ นโมฆะและถูกตีกลับ เรำอำจทำกำรพักเงินชัว่ ครำวในบัญชี
PayPal ของคุณเพื่อคุม้ ครองยอดเงินที่อำจถูกตีกลับ สถำนกำรณ์ใดๆ ที่อธิบำยไว้ในส่วนกำรฝำกเงินใหม่ กำรตีคืนกำรชำระเงิน
และกำรปฏิเสธชำระเงินคือสถำนกำรณ์ที่อำจส่งผลให้เรำพักกำรชำระเงิน ถ้ำเรำพิจำรณำว่ำกำรทำรำยกำรไม่ควรถูกตีกลับ
เรำจะยกเลิกกำรพักเงินชัว่ ครำว ถ้ำเรำพิจำรณำว่ำกำรทำรำยกำรควรถูกตีกลับ เรำจะลบเงินออกจำกบัญชี PayPal ของคุณ

การจากัดการใช้ งานบัญชี
ข้อจำกัดกำรใช้งำนทำให้คุณไม่สำมำรถดำเนินกำรบำงอย่ำงกับบัญชี PayPal ของคุณได้เสร็จสมบูรณ์ เช่น กำรถอนเงิน กำรส่งเงิน
หรื อกำรรับเงิน ข้อจำกัดกำรใช้งำนเหล่ำนี้มีกำรปรับใช้เพื่อช่วยคุม้ ครอง PayPal, ผูซ้ ้ือ และผูข้ ำย
เมื่อเรำสังเกตเห็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้น หรื อกำรดำเนินกำรที่เรำพบว่ำดูเหมือนผิดปกติหรื อต้องสงสัย นอกจำกนี้
ข้อจำกัดกำรใช้งำนยังช่วยให้เรำเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็ นสำหรับกำรรักษำสถำนะบัญชี PayPal ของคุณอีกด้วย
มีเหตุผลหลำยประกำรที่เรำอำจจำกัดกำรเข้ำถึงบัญชี PayPal ของคุณหรื อบริ กำร PayPal และ/หรื อจำกัดกำรเข้ำถึงเงินของคุณ รวมถึง:
•

ถ้ำเรำสงสัยว่ำมีคนกำลังใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทรำบ เรำจะจำกัดกำรใช้งำนเพื่อควำมปลอดภัยของคุณ
และตรวจสอบหำกิจกรรมกำรฉ้อโกง

•

ถ้ำผูอ้ อกบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตของคุณแจ้งให้เรำทรำบว่ำมีคนใช้บตั รของคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญำต ในทำนองเดียวกัน
ถ้ำธนำคำรของคุณแจ้งให้เรำทรำบว่ำมีกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี PayPal ของคุณกับบัญชีธนำคำรของคุณโดยไม่ได้รับอนุญำต

•

เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้

•

ถ้ำเรำมีเหตุอนั ควรที่ทำให้เชื่อว่ำคุณฝ่ ำฝื นข้อตกลงฉบับนี้ หรื อละเมิดนโยบำยกำรใช้บริ กำร

•

ผลกำรดำเนินงำนของผูข้ ำยที่ระบุถึงบัญชี PayPal ของคุณมีควำมเสี่ยงสูง ตัวอย่ำงรวมถึง:
กำรแสดงผลกำรขำยที่ไม่ดีเพรำะคุณได้รับข้อเรี ยกร้องในจำนวนที่สูงผิดปกติและปฏิเสธชำระเงินขำยผลิตภัณฑ์ใหม่ท้งั หมดหรื อผลิตภัณฑ์ตน้ ทุ
นสูง หรื อถ้ำปริ มำณยอดขำยของคุณเพิม่ ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

ถ้ำเรำจำกัดกำรเข้ำถึงบัญชี PayPal ของคุณ เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงกำรดำเนินกำรของเรำ
และโอกำสที่จะขอให้มีกำรคืนกลับสู่สภำพปกติถำ้ เรำเห็นสมควร ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียว
คุณจะต้องแก้ไขปัญหำใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณก่อนจึงจะสำมำรถยกเลิกกำรจำกัดกำรใช้งำนได้ โดยปกติแล้ว
กำรดำเนินกำรนี้จะเสร็จสิ้นหลังจำกที่คุณให้ขอ้ มูลตำมที่เรำขอ อย่ำงไรก็ตำม
ถ้ำเรำมีเหตุอนั ควรที่ทำให้เชื่อว่ำยังมีควำมเสี่ ยงอยู่หลังจำกคุณให้ขอ้ มูลนั้นแก่เรำ อำจดำเนินกำรเพื่อปกป้อง PayPal ผูใ้ ช้ของเรำ บุคคลที่สำม
หรื อคุณจำกกำรตีคืน ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ บทลงโทษ ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยและ/หรื อข้อบังคับ และควำมรับผิดอื่นใด

เงินสารอง
เรำอำจขอสงวนบัญชี PayPal ของคุณ ถ้ำเรำเชื่อว่ำอำจมีควำมเสี่ยงในระดับสู งที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตลอดจนบัญชี PayPal โมเดลธุรกิจ
หรื อกำรทำรำยกำรของคุณ เมื่อเรำขอสงวนบัญชี PayPal ของคุณ นั่นหมำยควำมว่ำกำรทำรำยกำรทั้งหมดหรื อบำงส่วนจะแสดงผลเป็ น
"รอดำเนินกำร" ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal และคุณจะไม่สำมำรถถอนเงินในสถำนะ "รอดำเนินกำร"
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทำรำยกำรที่คุณดำเนินกำรซึ่งกำลังถูกตีกลับ หรื อเป็ นโมฆะ หรื อควำมเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal
หรื อกำรใช้บริ กำร PayPal เรำทำกำรตัดสินใจว่ำจะขอสงวนบัญชีโดยตั้งอยู่บนปัจจัยหลำยประกำร
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีให้จำกแหล่งข้อมูลภำยในและจำกบุคคลที่สำม
PayPal พิจำรณำรำยกำรปัจจัยที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่ว่ำปัจจัยเหล่ำนี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำผ่ำนไปหรื อไม่ อย่ำงไร รวมถึง:
•

ระยะเวลำที่คุณอยู่ในธุรกิจ

•

ไม่ว่ำอุตสำหกรรมของคุณมีควำมเป็ นไปได้สูงที่จะปฏิเสธชำระเงินหรื อไม่

•

ประวัติกำรประมวลผลกำรชำระเงินของคุณกับ PayPal และผูใ้ ห้บริ กำรรำยอื่น

•

ประวัติทำงธุรกิจ และ/หรื อข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของคุณ

•

กรอบเวลำในกำรนำส่งของคุณ

•

ไม่ว่ำคุณจะมีจำนวนเฉลี่ยที่สูงกว่ำกำรคืนสินค้ำ กำรปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรี ยกร้อง หรื อข้อพิพำทหรื อไม่

ถ้ำเรำสำรองเงินในบัญชีของคุณ เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงกำรดำเนินกำรของเรำและข้อกำหนดของกำรสำรอง
มีเงินสำรองอยู่สองประเภทที่อำจถูกพักไว้ในบัญชี PayPal ของคุณ และหนึ่งในนั้นหรื อทั้งสองประเภทอำจมีกำรนำไปใช้ในเวลำเดียวกัน:
•

เงินสารองหมุนเวียนคือเงินสำรองที่เปอร์เซ็นต์ของกำรทำรำยกำรแต่ละรำยกำรที่คุณได้รับในแต่ละวันถูกพักไว้
แล้วยกเลิกกำรพักในภำยหลังตำมตำรำงที่กำหนดไว้ เช่น เงินสำรองของคุณอำจกำหนดไว้ที่ 10% และพักไว้เป็ นเวลำ 90
วันในระยะเวลำหมุนเวียน– ซึ่งหมำยควำมว่ำเงินที่คุณได้รับในวันที่ 1 จำนวน 10% จะถูกพักไว้ แล้วยกเลิกกำรพักในวันที่ 91
ส่วนเงินที่คุณได้รับในวันที่ 2 จำนวน 10% จะถูกพักไว้จนถึงวันที่ 92 เป็ นต้น
เงินสำรองหมุนเวียนเป็ นประเภทกำรสำรองเงินที่พบได้บ่อยที่สุด

•

เงินสารองขั้นต่าคือจำนวนเงินขั้นต่ำเฉพำะที่คณ
ุ จำเป็ นต้องเก็บไว้ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณตลอดเวลำ
เงินสำรองขั้นต่ำนำมำใช้เป็ นจำนวนแรกเริ่ มที่ฝำกในรวดเดียว
หรื อสร้ำงขึ้นมำในลักษณะตำมช่วงเวลำจำกเปอร์เซ็นต์ของกำรขำยสินค้ำจนกระทัง่ ถึงจำนวนเงินสำรองขั้นต่ำ
ซึ่งเหมือนกับเงินสำรองตำมช่วงเวลำ

ถ้ำเรำเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงินสำรองเนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินควำมเสี่ยง เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงข้อกำหนดใหม่

คำสั่งศำล ข้อกำหนดบังคับ หรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ
ถ้ำเรำได้รับแจ้งจำกคำสั่งศำลหรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่น ๆ (รวมถึงกำรอำยัดทรัพย์หรื อกระบวนกำรเทียบเคียงใดๆ) ที่ส่งผลต่อคุณ
หรื อถ้ำเรำมีเหตุอนั ควรที่ทำให้เชื่อว่ำเรำจำเป็ นต้องดำเนินกำรดังกล่ำวเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้หรื อข้อกำหนดบังคับ
เรำอำจต้องดำเนินกำรบำงอย่ำง รวมถึงกำรพักกำรชำระเงินไปยัง/จำกบัญชี PayPal, กำรวำงเงินสำรอง หรื อกำรจำกัดกำรใช้งำนบัญชี PayPal
ของคุณ หรื อปล่อยเงินของคุณ เรำจะตัดสินว่ำกำรดำเนินกำรใดที่จำเป็ นต่อเรำ ทั้งนี้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่ว่ำคำสั่งศำล
กฎหมำยที่บงั คับใช้ ข้อกำหนดบังคับ หรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ กดหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงกำรดำเนินกำรเหล่ำนี้
เรำไม่มีภำระผูกพันในกำรโต้แย้งหรื อยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งศำลหรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรื อบัญชี PayPal ของคุณ
เมื่อเรำปรับใช้กำรพักเงิน เงินสำรอง หรื อกำรจำกัดกำรใช้งำนอันเป็ นผลจำกคำสั่งศำล กฎหมำยที่บงั คับใช้ ข้อกำหนดบังคับ
หรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ กำรพักเงิน เงินสำรอง หรื อกำรจำกัดกำรใช้งำนดังกล่ำวอำจยังคงมีอยู่ตรำบเท่ำที่ PayPal
พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลแล้วว่ำมีควำมจำเป็ น

กำรรับผิดสำหรับกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต
กำรป้องกันกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต
เพื่อปกป้องตัวคุณเองจำกกำรดำเนินกำรที่ไม่ได้รับอนุญำตในบัญชี PayPal ของคุณ คุณควรเข้ำสู่บญ
ั ชี PayPal
ของคุณและตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณเป็ นประจำ PayPal จะแจ้งกำรทำรำยกำรแต่ละรำยกำรให้คุณทรำบ
โดยกำรส่งอีเมลไปยังอีเมลหลักของคุณ
คุณควรตรวจสอบกำรแจ้งเตือนกำรทำรำยกำรเหล่ำนี้เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรทำรำยกำรแต่ละครั้งได้รับอนุญำตและสมบูรณ์ถูกต้อง
PayPal จะปกป้องคุณจำกกำรกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญำตในบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อมีกำรใช้งำนกำรคุม้ ครองนี้ PayPal
จะคุม้ ครองคุณเต็มจำนวนของกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญำต ตรำบใดที่คุณให้ควำมร่ วมมือกับเรำและปฏิบตั ิตำมขั้นตอนที่อธิบำยไว้ดำ้ นล่ำง

การทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตคืออะไร
"กำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต" เกิดขึ้นเมื่อมีกำรชำระเงินจำกบัญชี PayPal ของคุณซึ่งคุณไม่ได้ให้อนุญำตและไม่ได้เป็ นประโยชน์แก่คุณ
ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำมีผูข้ โมยรหัสผ่ำนของคุณ แล้วใช้รหัสผ่ำนเพื่อเข้ำถึงบัญชี PayPal ของคุณและทำกำรชำระเงินจำกบัญชี PayPal ของคุณ
ถือว่ำมีกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตเกิดขึ้นแล้ว

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็ นการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต่อไปนี้ไม่ถือว่ำเป็ นกำรทำรำยกำรทีไ่ ม่ได้รับอนุญำต:

•

ถ้ำคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้ำใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณได้ (โดยให้ขอ้ มูลในกำรเข้ำสู่ระบบของคุณแก่ผนู ้ ้ นั ) และบุคคลดังกล่ำวใช้บญ
ั ชี
PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทรำบหรื อไม่ได้ให้อนุญำต คุณจะต้องรับผิดชอบกำรทำรำยกำรที่ดำเนินกำรในสถำนกำรณ์น้ ี

•

ควำมเป็ นโมฆะและกำรตีกลับกำรชำระเงินอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินกำรที่อธิบำยไว้ในส่วนการคืนเงิน การตีคืนการชาระเงิน
และการปฏิเสธชาระเงิน

การรายงานการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณควรติดต่อฝ่ ำยบริการลูกค้าของ PayPal ทันทีถำ้ คุณเชื่อ:
•

มีกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตที่ส่งจำกบัญชีของคุณ

•

มีกำรเข้ำใช้บญ
ั ชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญำต

•

ข้อมูลกำรเข้ำสู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหำยหรื อถูกขโมย หรื อ

•

อุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในกำรเข้ำใช้งำนบัญชี PayPal ของคุณสูญหำย ถูกขโมย หรื อปิ ดกำรใช้งำน

คุณต้องให้ขอ้ มูลที่มีท้งั หมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์กำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตและ/หรื อกำรใช้งำนบัญชีของคุณอย่ำงไม่เหมำะสมหรื อโดยไ
ม่ได้รับอนุญำต และดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมทั้งหมดตำมที่ขอเพื่อช่วยเหลือ PayPal ในกำรสืบสวน
หำกคุณแจ้งให้เรำทรำบถึงกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตภำยใน 60 วันนับจำกวันที่ทำรำยกำร
และเรำเห็นว่ำเป็ นกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต คุณจะมีสิทธิ์ได้รับควำมคุ้มครอง 100% สำหรับกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตนั้น

กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
ข้อผิดพลาดคืออะไร
'ข้อผิดพลำด' หมำยถึงสิ่งต่อไปนี้
•

ข้อผิดพลำดกำรประมวลผลที่เกิดจำก PayPal หรื อซัพพลำยเออร์ ซึ่งบัญชี PayPal ของคุณถูกหักหรื อฝำกเงินผิดพลำด
หรื อเมื่อมีกำรบันทึกกำรทำรำยกำรไว้ในบัญชี PayPal ของคุณไม่ถูกต้อง

•

คุณชำระเงิน และจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้องถูกหักจำกบัญชี PayPal ของคุณ

•

กำรทำรำยกำรหำยไปหรื อไม่มีกำรระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณอย่ำงถูกต้อง

•

เรำทำให้เกิดข้อผิดพลำดด้ำนกำรคำนวณหรื อทำงคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็ นข้อผิดพลาด
ต่อไปนี้จะไม่ถือว่ำเป็ นข้อผิดพลำด:

•

ถ้ำคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้ำใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณได้ (โดยให้ขอ้ มูลในกำรเข้ำสู่ระบบของคุณแก่ผนู ้ ้ นั ) และบุคคลดังกล่ำวใช้บญ
ั ชี
PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทรำบหรื อไม่ได้ให้อนุญำต คุณจะต้องรับผิดชอบกำรทำรำยกำรที่ดำเนินกำรในสถำนกำรณ์น้ ี

•

ควำมเป็ นโมฆะและกำรตีกลับกำรชำระเงินอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินกำรที่อธิบำยไว้ในส่วนการคืนเงิน การตีคืนการชาระเงิน
และการปฏิเสธชาระเงิน

•

ถ้ำคุณชำระเงินให้แก่คู่สัญญำผิดรำย หรื อชำระเงินผิดจำนวน (เช่น เนื่องจำกกำรพิมพ์ผิด)
(ทำงแก้อย่ำงเดียวของคุณในสถำนกำรณ์น้ ีจะเป็ นกำรติดต่อคู่สัญญำที่คุณชำระเงินให้และขอให้คู่สัญญำคืนเงินที่ชำระให้พวกเขำ PayPal
จะไม่จ่ำยเงินคืนให้แก่คุณหรื อตีคืนกำรชำระเงินที่คุณชำระผิดพลำด)

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือคาถามเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ
ติดต่อเรำได้ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของเรำ
โปรดแจ้งให้เรำทรำบโดยเร็วที่สุด ถ้ำคุณคิดว่ำใบแจ้งยอดหรื อใบเสร็จของคุณไม่ถูกต้อง
หรื อถ้ำคุณต้องกำรข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกำรโอนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดหรื อใบเสร็จ เรำต้องได้รับกำรติดต่อจำกคุณภำยในเวลำไม่เกิน 60
วันหลังจำกที่เรำส่งใบแจ้งยอดแรกที่เกิดปัญหำหรื อมีขอ้ ผิดพลำด
•

โปรดแจ้งชื่อ อีเมล และหมำยเลขบัญชีแก่เรำ (ถ้ำมี)

•

อธิบำยข้อผิดพลำดหรื อกำรโอนเงินที่คุณไม่แน่ใจ และอธิบำยให้ชดั เจนที่สุดว่ำเพรำะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่ำมีขอ้ ผิดพลำด
หรื อเพรำะเหตุใดคุณจึงต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม

•

โปรดแจ้งจำนวนเงินในสกุลดอลลำร์ที่สงสัยว่ำเกิดข้อผิดพลำด

ถ้ำคุณแจ้งเรำด้วยวำจำ เรำอำจขอให้คุณส่งคำร้องเรี ยนหรื อคำถำมของคุณเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังเรำภำยใน
10 วันทาการ เรำจะทำกำรตรวจสอบให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทาการหลังจำกเรำได้รับแจ้งจำกคุณถึงข้อผิดพลำดที่ตอ้ งสงสัย อย่ำงไรก็ตำม
ถ้ำเรำต้องกำรเวลำเพิ่มเติม เรำอำจใช้เวลำถึง 45 วันในกำรตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนหรื อคำถำมของคุณ ถ้ำเรำตัดสินใจดำเนินกำรเช่นนี้
เรำจะฝำกเงินเข้ำบัญชี PayPal ของคุณภำยใน 10 วันทาการในจำนวนเงินที่คุณคิดว่ำเกิดข้อผิดพลำด
เพื่อให้คุณมียอดเงินชัว่ ครำวระหว่ำงระยะเวลำที่เรำดำเนินกำรตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงยอดเงินชัว่ ครำวภำยใน
2 วันทาการนับจำกวันที่โอน ถ้ำเรำขอให้คุณแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อสงสัยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร แต่เรำไม่ได้รับเรื่ องจำกคุณภำยใน
10 วันทาการ เรำอำจไม่โอนเงินชัว่ ครำวเข้ำบัญชี PayPal ของคุณ
สำหรับข้อผิดพลำดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ใหม่ กำรทำรำยกำรที่จุดขำย หรื อกำรทำรำยกำรจำกต่ำงประเทศ เรำอำจใช้เวลำถึง 90
วันในกำรตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนหรื อคำถำมของคุณ สำหรับบัญชี PayPal ใหม่
(กำรทำรำยกำรจำกบัญชีของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลำน้อยกว่ำ 30 วันทาการก่อนวันที่คุณแจ้งให้เรำทรำบ) เรำอำจใช้เวลำถึง
20 วันทาการในกำรตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
เรำจะบอกคุณเกี่ยวกับผลลัพธ์ภำยใน 3 วันทาการหลังจำกกำรตรวจสอบเสร็จสิ้ น ถ้ำเรำพิจำรณำเห็นว่ำไม่มีไม่มีขอ้ ผิดพลำดเกิดขึ้น
เรำจะส่งคำอธิบำยกำรพิจำรณำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้คุณ ถ้ำคุณได้รับวงเงินชัว่ ครำว เรำจะหักวงเงินชัว่ ครำวออกจำกบัญชีของคุณ
และจะแจ้งให้คุณทรำบถึงวันและจำนวนเงินที่หักออกไป คุณสำมำรถขอสำเนำเอกสำรที่เรำใช้ในกำรตรวจสอบได้
ถ้ำเรำพิจำรณำเห็นว่ำมีขอ้ ผิดพลำดเกิดขึ้น เรำจะโอนเงินเต็มจำนวนเข้ำบัญชีของคุณทันทีภำยใน 1 วันทำกำรหลังกำรพิจำรณำของเรำ
หรื อในกรณีที่คุณได้รับเงินชัว่ ครำวแล้ว คุณจะสำมำรถเก็บเงินดังกล่ำวไว้ได้

ข้อผิดพลำดกำรประมวลผล
เรำจะแก้ไขข้อผิดพลำดกำรประมวลผลใดๆ ที่เรำพบ ถ้ำข้อผิดพลำดดังกล่ำวส่งผลให้
•

คุณได้รับเงินน้อยกว่ำจำนวนที่ถูกต้องตำมที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ แล้วเรำจะให้เครดิตบัญชี PayPal ของคุณ
สำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงยอดที่คุณควรได้รับกับยอดที่คุณได้รับจริ งๆ

•

คุณได้รับเงินมำกกว่ำจำนวนที่ถูกต้องตำมที่คณ
ุ มีสิทธิ์ได้รับ แล้วเรำจะหักบัญชี PayPal ของคุณ สำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงยอดที่คุณได้รับจริ ง
ๆ กับยอดที่คุณควรได้รับ

•

ถ้ำเรำไม่ได้ทำรำยกำรเสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำที่กำหนดหรื อในจำนวนเงินที่ถูกต้อง
เรำจะรับผิดชอบต่อควำมสูญเสียหรื อควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกควำมล้มเหลวนี้ โดยตรง เว้นแต่ว่ำ:
•

ไม่ใช่ควำมผิดพลำดของเรำ เพรำะคุณไม่มีเงินเพียงพอสำหรับกำรทำรำยกำรให้เสร็จสมบูรณ์

•

ระบบของเรำไม่ได้ทำงำนอย่ำงเหมำะสม และคุณทรำบเกี่ยวกับกำรหยุดทำงำนเมือ่ คุณเริ่ มทำรำยกำรหรื อ

•

มีขอ้ ผิดพลำดเกิดขึ้นเนื่องจำกสถำนกำรณ์พิเศษนอกเหนือกำรควบคุมของเรำ (เช่น ไฟไหม้ น้ ำท่วม
หรื อสูญเสี ยกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ทั้ง ๆ ที่มีขอ้ ควรระวังอย่ำงเหมำะสม

ข้อผิดพลำดในกำรประมวลผลไม่ใช่:
•

ควำมล่ำช้ำที่เป็ นผลมำจำก Paypal ใช้การพัก จากัดการใช้ งาน หรือสารองเงิน

•

ควำมล่ำช้ำที่ข้ นึ อยู่กบั การตรวจสอบการชาระเงิน

•

ควำมล่ำช้ำที่อธิบำยไว้ภำยใต้วิธีการซื้อสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลำที่อำจใช้ในกำรทำรำยกำรซื้อสินค้ำที่ตอ้ งเสร็จสมบูรณ์ในบำงสถำนกำรณ์

•

ข้อผิดพลำดของคุณในกำรทำรำยกำร (เช่น กำรพิมพ์จำนวนเงินที่คุณกำลังส่งผิด )

ข้อกำหนดทำงกฎหมำยอื่นๆ
กำรติดต่อสื่ อสำรระหว่ำงคุณกับเรำ
คุณยินยอมให้ PayPal และบริ ษทั ในเครื อติดต่อคุณทำงอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำด
คุณสำมำรถเลือกที่จะไม่รับกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนกำรตลำด เมื่อคุณเปิ ดบัญชี PayPal โดยเปลี่ยนกำรตั้งค่ำบัญชี
หรื อคลิกที่ลิงก์ยกเลิกกำรสมัครสมำชิกในอีเมล PayPal ใดๆ หรื อใบเสร็จรับเงินที่คุณได้รับจำกเรำ โปรดรอ 10
วันทำกำรเพื่อให้กำรยกเลิกมีผล เรำจะให้ขอ้ มูลที่เป็ นควำมจริ งเกี่ยวกับบัญชีหรื อบริ กำร PayPal
แม้คุณเลือกที่จะไม่รับกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนกำรตลำด
ถ้ำคุณให้หมำยเลขโทรศัพท์มือถือแก่เรำ ถือว่ำคุณยินยอมให้ PayPal
และบริ ษทั ในเครื อติดต่อคุณที่หมำยเลขนั้นโดยใช้กำรโทรข้อควำมแบบต่อสำยอัตโนมัติหรื อที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้ำเพื่อ: (1)
แจ้งให้คุณทรำบเกี่ยวกับกำรใช้บริ กำร PayPal และ/หรื อกำรให้บริ กำรบัญชี PayPal (2) ตรวจสอบหรื อป้องกันกำรหลอกลวง หรื อ (3)
จัดเก็บหนี้ เรำจะไม่ใช้กำรโทรข้อควำมแบบต่อสำยอัตโนมัติหรื อที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้ำ หรื อส่งข้อควำมติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำด
เว้นแต่ว่ำเรำได้รับกำรยินยอมจำกคุณ
เรำอำจแบ่งปันหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับผูใ้ ห้บริ กำรที่ทำสัญญำกับเรำเพื่อช่วยเหลือเรำในกิจกรรมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
แต่จะไม่แบ่งปันหมำยเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลที่สำมเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง โดยไม่ได้รับกำรยินยอมจำกคุณ
คุณไม่จำเป็ นต้องยินยอมเพื่อรับกำรโทรข้อควำมแบบต่อสำยอัตโนมัติหรื อที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้ำหรื อข้อควำมที่ส่งไปยังหมำยเลขโทรศัพท์มือ ถือของคุ

ณเพื่อใช้และเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ PayPal เสนอ
คุณสำมำรถปฏิเสธกำรรับกำรโทรข้อควำมแบบต่อสำยอัตโนมัติหรื อที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้ำหรื อข้อควำมที่ส่งไปยังหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ได้ห
ลำยวิธี รวมถึงผ่ำนใบเสร็จรับเงินกำรทำรำยกำรอีเมล ในกำรตั้งค่ำบัญชีของคุณ หรื อโดยกำรติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้า PayPal อย่ำงไรก็ตำม
เรำอำจโทรหำคุณโดยตรง โดยใช้ช่องทำงอื่นถ้ำเรำจำเป็ นต้องพูดคุยกับคุณ
อำจมีกำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรโทรศัพท์และกำรส่งข้อควำมในอัตรำมำตรฐำน
PayPal อำจติดต่อสื่อสำรกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีหรื อกำรทำรำยกำร PayPal ใด ๆ และบริ กำร PayPal อิเล็กทรอนิกส์
คุณมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอัปเดตอีเมลหลักของคุณเป็ นข้อมูลปัจจุบนั เสมอ เพื่อให้ PayPal สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับคุณทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้
คุณเข้ำใจและยอมรับว่ำถ้ำ PayPal ส่งกำรติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ได้รับ เนื่องจำกอีเมลหลักที่คุณให้ไว้กบั เรำไม่ถูกต้อง
เป็ นข้อมูลเก่ำ ถูกบล็อคโดยผูใ้ ห้บริ กำร หรื อคุณไม่สำมำรถรับกำรติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ดว้ ยเหตุผลอื่นใด จะถือว่ำ PayPal
ได้ส่งกำรติดต่อสื่อสำรดังกล่ำวถึงคุณแล้ว
โปรดทรำบว่ำ ถ้ำคุณใช้ตวั กรองอีเมลขยะที่บล็อคหรื อเปลี่ยนเส้นทำงของอีเมลจำกผูส้ ่งที่ไม่ได้อยู่ในสมุดอีเมล คุณจะต้องเพิ่ม PayPal
ลงในสมุดอีเมล เพื่อให้คุณสำมำรถดูกำรติดต่อสื่อสำรที่เรำส่งถึงคุณได้
คุณสำมำรถอัปเดตอีเมลหลักหรื อที่อยู่ไปรษณียข์ องคุณได้ตลอดเวลำโดยเข้ำสู่ระบบที่เว็บไซต์ PayPal
ถ้ำอีเมลของคุณไม่ถูกต้องและส่งผลให้ขอ้ มูลข่ำวสำรที่ PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลับ PayPal อำจถือว่ำบัญชีของคุณเป็ นบัญชีที่ไม่มีกำรใช้งำน
และคุณจะไม่สำมำรถทำรำยกำรใด ๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณได้ จนกว่ำเรำจะได้รับอีเมลหลักที่สำมำรถใช้งำนได้จำกคุณ
PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิ ดบัญชีของคุณถ้ำคุณเพิกถอนคำยินยอมของคุณในกำรรับกำรติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เรำจะถือว่ำคุณได้รับกำรติดต่อสื่อสำรจำกเรำ ถ้ำมีกำรจัดส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใน 24 ชัว่ โมงหลังจำกเวลำที่เรำประกำศไว้บนเว็บไซต์ของเรำ
หรื อมีกำรส่งอีเมลไปถึงคุณ เรำจะถือว่ำคุณได้รับกำรติดต่อสื่อสำรจำกเรำ ถ้ำมีกำรจัดส่งผ่ำนทำงไปรษณียภ์ ำยใน 3 วันทาการหลังจำกที่เรำส่ง
เว้นแต่ว่ำคุณกำลังติดต่อสื่อสำรกับเรำเกี่ยวกับเรื่ องที่เรำได้ระบุที่อยู่ประกำศอื่นๆ (เช่น
กระบวนกำรความรับผิดต่อการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ) ประกำศที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึง PayPal
ต้องส่งผ่ำนทำงไปรษณียถ์ ึง: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01,
Suntec Tower Five, Singapore 038985
ตำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำต คุณเข้ำใจและยอมรับว่ำ PayPal
อำจตรวจสอบหรื อบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ที่คณ
ุ หรื อบุคคลใดก็ตำมที่ดำเนินกำรในนำมของคุณ กับ PayPal
หรื อตัวแทนสำหรับวัตถุประสงค์ในกำรควบคุมคุณภำพและกำรฝึ กอบรม หรื อเพื่อกำรคุม้ ครองของเรำเอง
โดยไม่ตอ้ งประกำศหรื อเตือนให้ทรำบล่วงหน้ำ คุณรับทรำบและเข้ำใจว่ำในขณะที่กำรติดต่อสื่อสำรของคุณกับ PayPal นั้นอำจถูกดักฟัง
ตรวจสอบ หรื อบันทึก PayPal อำจไม่ได้บนั ทึกสำยโทรศัพท์หรื อกำรโทรติดต่อทั้งหมด และ PayPal
ไม่รับประกันว่ำกำรบันทึกสำยโทรศัพท์เฉพำะใด ๆ จะถูกเก็บรักษำหรื อสำมำรถกูค้ ืนได้

สิ ทธิ์ของ PayPal
สิทธิ์การระงับและการยุติของ PayPal
PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในกำรระงับหรื อยุติขอ้ ตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ กำรเข้ำถึงหรื อกำรใช้งำนเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
(รวมถึงเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal ใดๆ) ที่เรำดำเนินกำร หรื อในนำมของเรำ หรื อบริ กำร PayPal
บำงอย่ำงหรื อทั้งหมดด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลำเมื่อได้แจ้งให้คุณทรำบ เมื่อยุติขอ้ ตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
และกำรชำระเงินที่ไม่ได้ถูกจำกัดที่พกั ไว้ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ให้แก่คุณ

ผลประโยชน์ ด้านการรักษาความปลอดภัย

เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรดำเนินกำรตำมภำระผูกพันของคุณภำยใต้ขอ้ ตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ คุณอนุญำตให้ PayPal ริ บ
และผลประโยชน์ดำ้ นกำรรักษำควำมปลอดภัยในและต่อยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณในกำรครอบครองของ PayPal

จานวนเงินที่คุณเป็ นหนี้ PayPal
ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณติดลบไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำม ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่ติดลบจะแสดงจำนวนเงินที่คุณเป็ นหนี้
PayPal PayPal อำจเริ่ มหักเงินจำนวนดังกล่ำวจำกเงินที่คุณเพิ่มลงในบัญชี PayPal ของคุณ หรื อกำรชำระเงินที่คุณได้รับในภำยหลัง
ถ้ำคุณมีบญ
ั ชี PayPal มำกกว่ำหนึ่งบัญชี เรำอำจเริ่ มหักยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่ติดลบในบัญชี PayPal หนึ่งบัญชี
จำกยอดคงเหลือบัญชี PayPal ในบัญชี PayPal อื่นๆ ของคุณ ถ้ำคุณใช้บญ
ั ชี PayPal ต่อไป เมื่อมียอดคงเหลือติดลบ คุณอนุญำตให้
PayPal รวมยอดคงเหลือติดลบกับกำรหักบัญชีหรื อกำรทำรำยกำรใดๆ
ที่ส่งจำกบัญชีของคุณเมื่อมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรรวมดังกล่ำวให้คุณทรำบล่วงหน้ำในกำรเริ่ มต้นกำรหักบัญชีหรื อทำรำยกำร
ถ้ำคุณพักเงินในบัญชี PayPal ในหลำยสกุลเงิน และยอดคงเหลือของสกุลใดสกุลเงินหนึ่งนั้นติดลบไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำม PayPal
อำจหักลบหนี้ที่เกิดจำกยอดคงเหลือติดลบนั้น กับยอดคงเหลือที่คุณมีในสกุลเงินต่ำงๆ ได้
ถ้ำคุณมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินที่ไม่เกี่ยวข้องเป็ นระยะเวลำ 21 วัน หรื อนำนกว่ำนั้น PayPal
จะแปลงยอดคงเหลือติดลบนี้เป็ นสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่การแปลงสกุลเงินมีควำมจำเป็ น
จะมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนกำรทำรำยกำรของ PayPal (รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมกำรแปลงสกุลเงินของเรำ)
นอกเหนือจำกข้ำงต้น ถ้ำคุณมียอดค้ำงชำระที่เป็ นหนี้ PayPal, บริ ษทั ในเครื อ หรื อ eBay ทำง PayPal สำมำรถหักเงินจำกบัญชี Paypal
ของคุณเพื่อชำระหนี้ที่คำ้ งชำระ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่คำ้ งชำระจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของเรำ เช่น Xoom หรื อ Braintree

การดาเนินการในกรณีล้มละลาย
ถ้ำคุณได้เริ่ มต้นดำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ หรื อมีกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ กับคุณ ภำยใต้บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมำยล้มละลำยใดๆ
เรำมีสิทธิ์ที่จะเรี ยกคืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมสมควร (รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมทำงกฎหมำยและค่ำใช้จ่ำยตำมสมควร)
ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับกำรบังคับตำมข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้

การเข้าถือสิทธิ
ถ้ำ PayPal ทำให้กำรชำระเงินที่คุณดำเนินกำรให้ผรู ้ ับเป็ นโมฆะหรื อตีกลับกำรชำระเงินนั้น (ไม่ว่ำคุณจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มหรื อไม่ก็ตำม) คุณยอมรับว่ำ
PayPal สันนิษฐำนว่ำคุณมีสิทธิ์เหนือผูร้ ับชำระเงินและบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้องกับกำรชำระเงินนั้น และอำจดำเนินกำรใช้สิทธิ์ดงั กล่ำวโดยตรง
หรื อในนำมของคุณ ทั้งนี้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของ PayPal

ไม่มีการสละสิทธิ์
กำรที่เรำไม่ดำเนินกำรกับกำรที่คุณหรื อผูอ้ ื่นละเมิดภำระผูกพันใด ๆ ภำยใต้ขอ้ ตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
ไม่มีผลเป็ นกำรสละสิทธิ์ของเรำในกำรดำเนินกำรกับกำรผิดสัญญำในครั้งต่อไปหรื อที่คล้ำยคลึงกัน

กำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยและกำรจำกัดควำมรับผิด
ในส่วนนี้ เรำใช้คำว่ำ "PayPal" เพื่ออ้ำงอิงถึง PayPal Pte Ltd. และบริ ษทั ในเครื อของเรำ และผูอ้ ำนวยกำร พนักงำน ตัวแทน ผูร้ ่ วมค้ำ
ผูใ้ ห้บริ กำร และซัพพลำยเออร์ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ในเครื อของเรำรวมถึงหน่วยงำนแต่ละหน่วยที่เรำควบคุม ที่เรำได้รับกำรควบคุมโดย
หรื อที่เรำอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

การชดใช้ ค่าเสียหาย
คุณต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้ PayPal สำหรับกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal และกำรใช้บริ กำร PayPal ของคุณ
คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย และไม่ให้ PayPal ได้รับอันตรำยจำกข้อเรี ยกร้องหรื อควำมต้องกำรใดๆ
(รวมถึงค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยที่เหมำะสม) ที่ดำเนินกำรหรื อเกิดจำกบุคคลที่สำมใดๆ
หรื อเกิดจำกกำรที่คุณละเมิดข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ กำรใช้บริ กำร PayPal ที่ไม่เหมำะสม กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยหรื อสิทธิ์ใดๆ
ของบุคคลที่สำม และ/หรื อกำรดำเนินกำรหรื อกำรไม่ดำเนินกำรของบุคคลที่สำมใดๆ ที่คุณอนุญำตให้ใช้บญ
ั ชี PayPal หรื อเข้ำถึงเว็บไซต์
ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal) ที่เรำดำเนินกำร หรื อในนำมของเรำ หรื อบริ กำร
PayPal ใดๆ ในนำมของคุณ

ข้อจากัดความรับผิด
ความรับผิดของ PayPal ถูกจากัดโดยขึ้นอยู่กับบัญชี PayPal และการใช้ บริการ PayPal ของคุณ PayPal
จะไม่รับผิดไม่ว่ำในกรณีใดๆ ต่อกำรสูญเสียผลกำไร หรื อควำมเสียหำยในกรณีเฉพำะ โดยบังเอิญ หรื อโดยสืบเนื่อง
(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะควำมเสียหำยต่อกำรสูญเสียข้อมูลหรื อกำรสูญเสียธุรกิจ ) ที่เกิดจำกหรื อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
(รวมถึงเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อมอบบริ กำรของ PayPal ใดๆ) ที่เรำดำเนินกำรหรื อในนำมของเรำ บริ กำรของ PayPal ใดๆ
หรื อข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ (ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรละเลย) เว้นแต่ว่ำจะเป็ นไปตำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำต
ควำมรับผิดของเรำต่อคุณหรื อบุคคลที่สำมใดๆ ในกรณีใดๆ จะถูกจำกัดตำมจำนวนเงินจริ งที่เกิดจำกควำมเสียหำยโดยตรง นอกจำกนี้
ตำมขอบเขตที่กฎหมำยที่บงั คับใช้อนุญำต PayPal จะไม่รับผิด และตกลงที่จะไม่ให้ PayPal รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรื อกำรสูญเสียใดๆ
(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรสูญเสียเงิน ค่ำควำมนิยม หรื อชื่อเสี ยง ผลกำไร หรื อควำมสูญเสียที่เป็ นนำมธรรมอื่นๆ
หรื อควำมเสียหำยโดยกรณีพิเศษ โดยอ้อม หรื อโดยสืบเนื่องใด ๆ) ที่เป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมมำจำก: (1) กำรใช้งำน
หรื อไม่สำมำรถใช้งำนเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิ ร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal ใดๆ)
ที่เรำดำเนินกำร หรื อในนำมของเรำ หรื อบริ กำร PayPal ใดๆ (2) ควำมล่ำช้ำหรื อกำรหยุดชะงักในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ
(รวมถึงเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal) ที่เรำดำเนินกำร หรื อในนำมของเรำ และบริ กำร PayPal ใดๆ (3)
ไวรัสหรื อซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ำยอื่นๆ ที่ได้รับจำกกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรำ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิ ร์ฟเวอร์ใดๆ
ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal ใดๆ) ที่เรำดำเนินกำร หรื อในนำมของเรำหรื อบริ กำร PayPal ใด ๆ หรื อเว็บไซต์หรื อบริ กำรใดๆ
ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรื อบริ กำร PayPal ใดๆ (4) บกพร่ อง จุดบกพร่ อง ข้อผิดพลำด หรื อควำมไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์
ระบบประเภทใดๆ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal ใดๆ) ที่เรำดำเนินกำร หรื อในนำมของเรำ หรื อบริ กำร
PayPal ใดๆ หรื อในข้อมูลและกรำฟิ กที่ได้รับ (5) เนื้อหำ กำรดำเนินกำร หรื อกำรไม่ดำเนินกำรของบุคคลที่สำม (6)
กำรระงับหรื อกำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ หรื อ (7) ควำมจำเป็ นของคุณในกำรแก้ไขแนวทำงปฏิบตั ิ เนื้อหำ
หรื อพฤติกรรม หรื อกำรสูญเสี ยหรื อกำรไม่สำมำรถทำธุ รกิจ ซึ่งเป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรหรื อนโยบำยของ PayPal
ฉบับนี้

ข้อควำมปฏิเสธกำรรับประกันและกำรปลดเปลื้อง
ไม่มีการรับประกัน
บริการ PayPal มอบในลักษณะ "ตามที่เป็ นอยู่" และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย
PayPal ปฏิเสธการรับประกันกรรมสิทธิ์โดยนัยใดๆ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ฝ่าฝื นกฎ
PayPal ไม่มีอำนำจควบคุมใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่ให้บริ กำรโดยผูข้ ำยที่ยอมรับ PayPal เป็ นวิธีกำรชำระเงิน และ PayPal
ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำผูซ้ ้ือหรื อผูข้ ำยที่คุณติดต่อด้วยนั้นจะทำรำยกำรจนเสร็จสิ้ น หรื อเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินกำร PayPal
ไม่รับประกันว่ำกำรเข้ำใช้บริ กำร PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตำมจะเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ติดขัด หรื อปลอดภัย และกำรทำงำนของไซต์ ซอฟต์แวร์
หรื อระบบของเรำ (รวมถึงเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในกำรให้บริ กำร PayPal ใดๆ) ที่เรำดำเนินกำร
หรื อในนำมของเรำอำจถูกรบกวนจำกปัจจัยหลำยด้ำนที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของเรำ PayPal
จะใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรเพื่อให้กำรขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในบัญชีธนำคำร บัตรเดบิต บัตรเครดิต
และกำรออกเช็คได้รับกำรดำเนินกำรตรงตำมเวลำ แต่ PayPal ไม่รับรองหรื อรับประกันใดๆ
ในส่วนของระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรดำเนินกำรให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจำกบริ กำร PayPal ขึ้นอยู่กบั หลำยปัจจัยที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของเรำ
เช่น ควำมล่ำช้ำของระบบธนำคำรหรื อของบริ กำรไปรษณีย์ ควำมในวรรคนี้ให้สิทธิตำมกฎหมำยโดยเฉพำะเจำะจงแก่คุณ และคุณอำจมีสิทธิอื่นๆ
ตำมกฎหมำยซึ่งแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภำค

การปลดเปลื้อง PayPal
ถ้ำคุณมีขอ้ พิพำทกับผูถ้ ือบัญชี PayPal อื่นใด คุณต้องปลดเปลื้อง PayPal จำกข้อเรี ยกร้อง คำร้อง และควำมเสียหำยใดๆ และทั้งหมด
(ไม่ว่ำที่เกิดขึ้นจริ งหรื อเป็ นผลสืบเนื่อง) ในประเภทหรื อรู ปแบบใดๆ ทั้งที่ทรำบและไม่ทรำบ
ซึ่งเกิดขึ้นจำกหรื อเชื่อมโยงกับข้อพิพำทดังกล่ำวไม่ว่ำในทำงใดๆ ในกำรเข้ำสู่กำรปลดเปลื้องนี้ คุณสละสิทธิ์กำรคุม้ ครองใดๆ
อย่ำงชัดแจ้งว่ำจะจำกัดกำรคุม้ ครองของกำรปลดเปลื้องนี้เพื่อให้มีเฉพำะข้อเรี ยกร้องเหล่ำนั้น
ซึ่งคุณอำจรู ้หรื อสงสัยว่ำมีอยู่แล้วในลักษณะที่ยินยอมตำมกำรปลดเปลื้องนี้

ข้อพิพำทกับ PayPal
ติดต่อ PayPal ก่อน
ถ้ำมีขอ้ พิพำทเกิดขึ้นระหว่ำงคุณกับ PayPal ซึ่งดำเนินกำรในฐำนผูห้ รื อหรื อผูข้ ำย เป้ำหมำยของเรำ คือกำรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับควำมกังวลของคุณ
ถ้ำเรำไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวจนเป็ นที่พอใจแก่คุณได้
เรำจะมุ่งหำวิธีที่เป็ นกลำงและคุม้ ค่ำใช้จ่ำยให้แก่คุณเพื่อให้สำมำรถแก้ไขข้อพิพำทได้อย่ำงรวดเร็ว ข้อพิพำทระหว่ำงคุณกับ PayPal
ที่เกี่ยวข้องกับบริ กำรอำจมีกำรรำยงำนไปยังฝ่ ายบริการลูกค้า PayPal

อนุญาโตตุลาการ
สำหรับข้อเรี ยกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรี ยกร้องเพื่อขอกำรคุ้มครองชัว่ ครำวหรื อควำมช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เทียบเท่ำ) ซึ่งจำนวนเงินรวมที่เรี ยกร้องต่ำกว่ำ
10,000 ดอลลำร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่ำในสกุลเงินอื่น) คุณสำมำรถเลือกที่จะแก้ไขข้อพิพำทด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลต่อต้นทุนสูงกว่ำ
ผ่ำนทำงอนุญำโตตุลำกำรที่มีผลผูกพันแต่ไม่จำเป็ นต้องมีกำรปรำกฏตัวได้ ถ้ำคุณเลือกใช้วิธีอนุญำโตตุลำกำร

คุณจะต้องเริ่ มต้นกระบวนกำรกำรอนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำวผ่ำนผูใ้ ห้บริ กำรแก้ไขข้อพิพำททำงเลือก ("ADR")
อื่นใดที่เป็ นที่ยอมรับและโดยควำมตกลงร่ วมกันของคุณกับเรำ ผูใ้ ห้บริ กำรระงับข้อพิพำททำงเลือกและคู่กรณีจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎต่อไปนี้ (ก)
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรจะต้องดำเนินกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรื อพิจำรณำจำกเอกสำรที่ส่งมำเพียงอย่ำงเดียว
โดยคุณจะเป็ นผูเ้ ลือก (ข) กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรจะต้องไม่กำหนดให้มีกำรปรำกฏตัวของคู่กรณีหรื อพยำนในกำรพิจำรณำ
เว้นแต่คู่กรณีท้งั สองฝ่ ำยตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น และ (ค) คำตัดสินชี้ขำดใดๆ ของอนุญำโตตุลำกำรสำมำรถนำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของศำลใดๆ
ก็ได้ที่มีเขตอำนำจ

ทรัพย์สินทำงปัญญำ
เครื่องหมายการค้าของ PayPal
"PayPal.com," "PayPal" และโลโก้ท้งั หมดที่เกี่ยวข้องกับบริ กำรของ PayPal เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำ
หรื อเครื่ องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนของ PayPal หรื อผูอ้ อกใบอนุญำตของ PayPal คุณไม่สำมำรถคัดลอก เลียนแบบ แก้ไข
หรื อใช้เครื่ องหมำยดังกล่ำวโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำก PayPal นอกจำกนี้ ส่วนหัวของหน้ำเว็บ
กรำฟิ กที่กำหนดขึ้นเฉพำะ ไอคอนปุ่ ม และสคริ ปต์ท้งั หมด ถือเป็ นเครื่ องหมำยบริ กำร เครื่ องหมำยกำรค้ำ และ/หรื อส่วนประกอบเด่นๆ
ของสินค้ำหรื อบริ กำรของ PayPal คุณไม่สำมำรถคัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรื อใช้งำน
โดยไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำกเรำ คุณสำมำรถใช้โลโก้ HTML ที่ได้รับจำก PayPal
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรนำทำงเข้ำชมเว็บไปยังบริ กำรของ PayPal ได้ คุณไม่สำมำรถดัดแปลง แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงโลโก้ HTML
เหล่ำนี้ได้ ไม่ว่ำทำงใดก็ตำม หรื อนำไปใช้โดยทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดต่อ Paypal หรื อบริ กำรของ PayPal หรื อนำไปแสดงในลักษณะใดๆ
ก็ตำมที่สื่อเป็ นนัยว่ำได้รับกำรสนับสนุนหรื อกำรรับรองจำก PayPal สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ท้งั หมดในเว็บไซต์ PayPal
หรื อของเว็บไซต์ PayPal เนื้อหำใดๆ บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริ กำร PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเนื้อหำใดๆ
ทั้งหมดที่สร้ำงหรื อเกิดขึ้นจำกสิ่งที่กล่ำวมำนี้เป็ นทรัพย์สินแต่เพียงผูเ้ ดียวของ PayPal และผูใ้ ห้สิทธิ์แก่ PayPal

การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิโดยทั่วไป
ถ้ำคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ PayPal เช่น API, ชุดเครื่ องมือสำหรับนักพัฒนำ หรื อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ
ซึ่งอำจรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ได้มำจำกหรื อผสำนรวมกับซอฟต์แวร์ ระบบ หรื อบริ กำรของผูใ้ ห้บริ กำรของเรำที่คุณดำวน์โหลด
หรื อเข้ำถึงผ่ำนเว็บหรื อแพลตฟอร์มมือถือ แล้ว Paypal จะมอบใบอนุญำตจำกัดที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขำด ไม่สำมำรถออกใบอนุญำตย่อยได้
ไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ได้ กำรอนุญำตให้สำมำรถเข้ำถึง และ/หรื อใช้ซอฟต์แวร์ของ PayPal ได้โดยไม่มีค่ำสิทธิ์
ตำมเอกสำรที่มำพร้อมกับซอฟต์แวร์ดงั กล่ำว กำรให้สิทธิ์ในกำรใช้น้ ีบงั คับใช้กบั ซอฟต์แวร์ ตลอดจนกำรอัปเดต กำรอัปเกรด เวอร์ ชนั ใหม่
และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด คุณไม่สำมำรถให้เช่ำ หรื อโอนสิทธิ โดยประกำรอื่นในซอฟต์แวร์ที่คุณมีสิทธิ์ใช้ให้แก่บุคคลที่สำมได้
คุณต้องปฏิบตั ิตำมเกณฑ์กำรนำไปใช้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้งำนที่มีอยู่ในเอกสำรทั้งหมดซึ่งมำพร้อมกับบริ กำร PayPal
ถ้ำคุณไม่ปฏิบตั ิตำมเกณฑ์กำรนำไปใช้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้งำน คุณจะต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยทั้งหมดที่ข้ นึ แก่คุณ PayPal และบุคคลที่สำม
PayPal สำมำรถอัปเดตหรื อหยุดกำรให้บริ กำรซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้เมื่อแจ้งให้คุณทรำบ ในขณะที่ PayPal อำจ (1)
ผสมผสำนสื่อและเทคโนโลยีภำยนอกเข้ำกับเว็บใดๆ หรื อแอปพลิเคชันอื่น รวมถึงซอฟต์แวร์ และ/หรื อ (2)
เข้ำถึงและใช้สื่อและเทคโนโลยีภำยนอกบำงอย่ำงเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่คุณด้วยบริ กำร PayPal
แต่คุณก็ไม่ได้รับอนุญำตและไม่ได้เก็บรักษำสิทธิ์ใดๆ ในหรื อต่อสื่อภำยนอกดังกล่ำวใดๆ คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข บิดเบือน ซ่อมแซม
คัดลอก ทำซ้ ำ ดัดแปลง แจกจ่ำย จัดแสดง เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภำษำ แยกส่วนประกอบ แยกส่วนแฟ้ม
หรื อพยำยำมสร้ำงซอร์สโค้ดใดๆ ก็ตำมที่ได้รับมำจำกซอฟต์แวร์ หรื อสื่อหรื อเทคโนโลยีภำยนอกใดๆ หรื อสร้ำงงำนลอกเลียนแบบใด ๆ
จำกซอฟต์แวร์ใดๆ หรื อสื่อหรื อเทคโนโลยีภำยนอกใดๆ คุณรับทรำบว่ำสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรื อส่วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ PayPal

เป็ นของ PayPal และสื่อภำยนอกใดๆ ที่ผสำนรวมในที่น้ ีเป็ นของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกของ PayPal
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สำมอื่นใดที่คุณใช้ในเว็บไซต์ของ PayPal
อยู่ภำยใต้สิทธิ์กำรใช้งำนที่คุณตกลงไว้กบั บุคคลที่สำมที่ให้บริ กำรซอฟต์แวร์ดงั กล่ำวแก่คุณ คุณรับทรำบว่ำ PayPal ไม่ได้เป็ นเจ้ำของ ควบคุม
รับผิดชอบ หรื อรับผิดต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นใดๆ ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ภำยนอกดังกล่ำวที่คุณเลือกใช้ในเว็บไซต์ใดๆ ของเรำ
และ/หรื อมีควำมเกี่ยวข้องกับบริ กำรของ PayPal ถ้ำคุณใช้บริ กำรของ PayPal ในเว็บไซต์ของ PayPal
หรื อเว็บไซต์อื่นหรื อแพลตฟอร์มอื่นที่โฮสต์โดย PayPal หรื อโดยบุคคลที่สำม และไม่ได้ดำวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal
หรื อใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สำมในเว็บไซต์ของ PayPal ข้อสัญญำนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กบั กำรใช้บริ กำรที่โฮสต์โดย PayPal

การอนุญาตให้ ใช้ ที่คุณให้ แก่ PayPal; การรับประกันทรัพย์สินทางปัญญา
PayPal ไม่ได้อำ้ งสิทธิ์เป็ นเจ้ำของเนื้อหำที่คณ
ุ ให้ อัปโหลด ส่ง หรื อส่งไปยัง PayPal และ PayPal
ก็ไม่ได้อำ้ งสิทธิ์เป็ นเจ้ำของเนื้อหำที่คุณโฮสต์บนเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สำมที่ใช้บริ กำรของ PayPal
เพื่อให้บริ กำรชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำของคุณ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ย่อหน้ำถัดไป เมื่อคุณให้เนื้อหำแก่ PayPal
หรื อโพสต์เนื้อหำโดยใช้บริ กำรของ PayPal คุณมอบใบอนุญำตทีไ่ ม่จำกัดแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่สำมำรถเพิกถอนได้ ไม่มีค่ำสิทธิ์ สำมำรถโอนได้
และใช้ได้ทวั่ โลกให้ PayPal (และบุคคลที่เรำร่ วมงำน) ใช้เนื้อหำของคุณและทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในกำรเผยแพร่ ในสื่อใด ๆ
ที่เป็ นที่รู้จกั ในปัจจุบนั หรื อในอนำคต [เพื่อช่วยให้เรำปรับปรุ ง ดำเนินกำร และส่ งเสริ มบริ กำรปัจจุบนั ของเรำและพัฒนำบริ กำรใหม่ๆ] PayPal
จะไม่ชดเชยให้คุณสำหรับเนื้อหำใดๆ ของคุณ คุณรับทรำบว่ำกำรใช้เนื้อหำของคุณใน PayPal
จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรื อสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ ใดๆ นอกจำกนี้
คุณยังรับทรำบและรับประกันว่ำคุณเป็ นเจ้ำของหรื อควบคุมสิทธิ์ของเนื้อหำทั้งหมดที่คุณให้ไว้
และคุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ทำงศีลธรรมของคุณและสัญญำที่จะไม่ใช้สิทธิ์ดงั กล่ำวกับ PayPal
คุณรับรองและรับประกันว่ำกำรกระทำต่อไปนี้ไม่ละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทำงปัญญำหรื อสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ ใด ๆ ซึ่งได้แก่
กำรที่คุณจัดหำคอนเทนต์ให้แก่ PayPal กำรที่คุณโพสต์คอนเทนต์โดยใช้บริ กำร PayPal และกำรที่ PayPal ใช้คอนเทนต์ดงั กล่ำว
(ซึ่งรวมถึงงำนที่ได้จำกคอนเทนต์ดงั กล่ำว) เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริ กำร PayPal

การอนุญาตให้ ใช้ ที่ผู้ขายให้ แก่ PayPal
แม้ว่ำจะมีขอ้ กำหนดของวรรคก่อนหน้ำ ถ้ำคุณเป็ นผูข้ ำยที่ใช้บริ กำร PayPal เพื่อรับชำระเงินสำหรับสินค้ำและบริ กำร คุณให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ทวั่ โลก
ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผูเ้ ดียว สำมำรถโอนได้ สำมำรถให้สิทธิ์ ช่วงได้ (ผ่ำนหลำยลำดับชั้น) และไม่มีค่ำสิทธิ์ จ่ำยเต็มจำนวนแก่ PayPal
และบริ ษทั ในเครื อในกำรใช้และเผยแพร่ สู่สำธำรณะ ระหว่ำงข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ เครื่ องหมำยกำรค้ำ
(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเครื่ องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนและลงทะเบียน ชื่อกำรค้ำ เครื่ องหมำยบริ กำร โลโก้ ชื่อโดเมน และกำรกำหนดอื่น ๆ
ที่เป็ นเจ้ำของที่คุณอนุญำตหรื อให้ใช้) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร (1) ระบุว่ำคุณเป็ นผูค้ ำ้ ที่ยอมรับบริ กำร PayPal
เป็ นแบบฟอร์มกำรชำระเงินและช่วยให้ลูกค้ำทำรำยกำรทำคุณได้สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น และ (2) ใช้งำนอื่นใดที่คุณยินยอมไว้เป็ นกำรเฉพำะ

เบ็ดเตล็ด
การโอนสิทธิ์

คุณไม่สำมำรถโอนหรื อมอบหมำยสิทธิ์หรื อภำระผูกพันใดๆ ที่คุณมีภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก
PayPal ก่อน PayPal อำจโอนหรื อมอบหมำยสิทธิ์ในข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ หรื อสิทธิ์หรื อภำระผูกพันใดๆ
ภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ

วันทาการ
"วันทำกำร" หมำยถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดประจำชำติของสิงคโปร์

บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ถ้ำคุณไม่ได้เข้ำสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณเป็ นเวลำมำกกว่ำสองปี PayPal อำจปิ ดบัญชี PayPal ของคุณ และเงินที่ไม่ได้ใช้ใด ๆ
ในบัญชีของคุณจะอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่บงั คับใช้เกี่ยวกับเงินที่ไม่ได้รับกำรขึ้นเงิน

ข้อตกลงทั้งหมดและการคงอยู่ของข้อตกลง
ข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้ฉบับนี้ พร้อมด้วยนโยบำยใด ๆ ที่มีผลบังคับในหน้ำข้อตกลงทำงกฎหมำยในเว็บไซต์ PayPal
ได้ระบุถึงควำมเข้ำใจทั้งหมดระหว่ำงคุณและ PayPal เกี่ยวกับบริ กำร PayPal ข้อกำหนดดังกล่ำวทั้งหมดซึ่งโดยสภำพแล้วควรคงอยู่
จะยังมีผลบังคับใช้ในข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
ถ้ำมีกำรพิจำรณำว่ำข้อกำหนดใดของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ไม่ถูกต้องหรื อไม่สำมำรถบังคับใช้ได้
ให้ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่ำวและให้ขอ้ กำหนดส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป

กฎหมายที่บังคับและเขตอานาจศาล
ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับกำรควบคุมโดยและมีกำรตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ทุกประกำร
เนื่องจำกกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับเหนือข้อตกลงต่ำงๆ ที่ทำขึ้นและบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภำยในประเทศสิงคโปร์
โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงข้อขัดแย้งของบทบัญญัติในกฎหมำย เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น คุณตกลงว่ำข้อเรี ยกร้องหรื อข้อพิพำทใดๆ
ที่คุณอำจมีกบั PayPal จะได้รับกำรพิจำรณำโดยศำลที่ต้งั อยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรื อศำลที่อยู่ในที่ที่จำเลยตั้งอยู่
คุณตกลงยอมรับเขตอำนำจศำลที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวของศำลที่ต้งั อยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยไม่สำมำรถเพิกถอนได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของคดีควำมใดๆ กำรดำเนินกำร หรื อกำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกิดจำกข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
หรื อกำรใช้งำนเว็บไซต์หรื อบริ กำรของเรำ

การดาเนินคดีที่มีการยื่นโดยไม่ถูกต้อง
ข้อเรี ยกร้องทั้งหมดที่คุณยื่นฟ้อง PayPal จะต้องมีกำรพิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
ข้อเรี ยกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยไม่เป็ นไปตำมข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ จะถือว่ำเป็ นกำรยื่นโดยไม่ถูกต้องและเป็ นกำรละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

ถ้ำคุณยื่นข้อเรี ยกร้องโดยขัดต่อข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ PayPal อำจเรี ยกค่ำทนำยควำมและค่ำใช้จ่ำย
(รวมถึงทนำยควำมและผูช้ ่วยทนำยควำมภำยในบริ ษทั ) ในจำนวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลำร์สหรัฐ จำกคุณ ทั้งนี้เมื่อ PayPal
ได้แจ้งให้คุณทรำบเป็ นหนังสือถึงข้อเรี ยกร้องที่ไม่ถูกต้องแล้ว และคุณไม่ได้ถอนข้อเรี ยกร้องนั้นโดยทันที

การตรวจสอบยืนยันตัวตน
คุณอนุญำต PayPal ไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยผ่ำนบุคคลที่สำม ให้ทำกำรสอบถำมข้อมูลตำมที่เรำเห็นว่ำจำเป็ น
เพื่อยืนยันควำมถูกต้องของตัวบุคคลของคุณ ซึ่งอำจรวมถึง
•

กำรขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกคุณ เช่น วันเดือนปี เกิด หมำยเลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีหรื อหมำยเลขประจำตัวประชำชน ที่อยู่ทำงกำยภำพ
และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้เรำสำมำรถระบุตวั ตนของคุณได้อย่ำงสมเหตุสมผล

•

กำรขอให้คุณดำเนินกำรยืนยันควำมเป็ นเจ้ำของอีเมลหรื อตรำสำรทำงกำรเงิน

•

สั่งรำยงำนเครดิตจำกหน่วยงำนที่เป็ นผูร้ ำยงำนเครดิต

•

ยืนยันข้อมูลของคุณกับฐำนข้อมูลของบุคคลที่สำมหรื อผ่ำนแหล่งอื่น หรื อ

•

ขอให้คุณแสดงเอกสำรเพิม่ เติม เช่น ใบอนุญำตขับขี่หรื อเอกสำรยืนยันอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ

กฎหมำยต่อต้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนเงินให้ผกู ้ ่อกำรร้ำยอำจขอให้ PayPal ตรวจสอบข้อมูลยืนยันบำงอย่ำง ถ้ำคุณใช้บริ กำร PayPal
PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิ ด ระงับ หรื อจำกัดกำรเข้ำถึงบัญชี PayPal ของคุณ และ/หรื อบริ กำรของ PayPal
ในกรณีที่เรำไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จำเป็ นต่อกำรยืนยันตัวตนของคุณ หลังจำกสอบถำมข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล

PayPal เป็ นผู้ให้ บริการชาระเงินเท่านั้น
เรำดำเนินกำรในฐำนะผูใ้ ห้บริ กำรชำระเงินเท่ำนั้น เรำไม่:
•

ดำเนินกำรในฐำนะธนำคำรหรื อผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำร

•

ดำเนินกำรในฐำนะตัวแทนดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณ

•

ดำเนินกำรในฐำนะตัวแทนหรื อทรัสต์ตีของคุณ

•

เข้ำร่ วมกำรเป็ นพันธมิตร บริ ษทั ร่ วมทุน หน่วยงำน หรื อควำมสัมพันธ์กำรว่ำจ้ำงกับคุณ

•

ควบคุมหรื อไม่มีควำมรับผิดในสินค้ำหรื อบริ กำรที่ชำระเงินโดยใช้บริ กำรของ PayPal

•

รับรองตัวตนของผูซ้ ้ือหรื อผูข้ ำยใดๆ

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผูซ้ ้ือหรื อผูข้ ำยจะทำรำยกำรเสร็จสมบูรณ์

•

พิจำรณำว่ำคุณต้องรับผิดต่อภำษีหรื อไม่ หรื อ

•

เว้นแต่จะมีกำรกำหนดอย่ำงชัดเจนในข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรรำยนี้ รวบรวมหรื อชำระภำษีใดๆที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้บริ กำรของเรำ

ความเป็ นส่ วนตัว
กำรปกป้องควำมเป็ นส่วนตัวของคุณมีควำมสำคัญยิ่งต่อเรำ
โปรดดูนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเรำเพื่อทำควำมเข้ำใจถึงควำมมุ่งมัน่ ของเรำในกำรรักษำควำมเป็ นส่วนตัวของคุณให้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงกำรใช้งำนของเรำและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อกาหนดภาษาโปรตุเกส คาแปลของข้อตกลง
นี่เป็ นควำมประสงค์ของคู่สัญญำที่ขอ้ กำหนดเหล่ำนี้และเอกสำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรื อโดยอ้อมใดๆ จะเขียนขึ้นเป็ นภำษำอังกฤษ
กำรแปลข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ทำเพื่อควำมสะดวกของคุณเท่ำนั้น
และไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยเป็ นกำรแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้ในภำษำอังกฤษกับฉบับภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ
ฉบับภำษำอังกฤษจะมีผลบังคับใช้

การใช้ ข้อมูลของคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ถ้ำคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำ PayPal รำยอื่น คุณจะต้องรักษำข้อมูลเป็ นควำมลับและใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวไปเพื่อกำรใช้บริ กำร PayPal เท่ำนั้น
คุณไม่สำมำรถเปิ ดเผยหรื อแจกจ่ำยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผูใ้ ช้ Paypal ต่อบุคคลที่สำม หรื อใช้ขอ้ มูลเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด
เว้นเสียแต่ว่ำคุณจะได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกผูใ้ ช้ให้ทำได้ คุณสำมำรถส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ลูกค้ำ PayPal หรื อใช้บริ กำร
PayPal เพื่อเรี ยกเก็บเงินจำกกำรส่ง หรื อให้ควำมช่วยเหลือในกำรส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สำม
ตำมขอบเขตที่คุณ (ในฐำนะผูข้ ำย) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับลูกค้ำของ PayPal ตำมข้อตกลงฉบับนี้
คุณยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลที่บงั คับใช้ใดๆ คุณมีนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว ประกำศ
และขั้นตอนที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวใดๆ ที่คุณครอบครองในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูล
รวมถึงบันทึกกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
กฎหมำยคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลที่อำจมีผลบังคับใช้ ประกอบด้วยกฎข้อบังคับ ข้อกำหนดบังคับ และหลักของกำรปฏิบตั ิใดๆ
ที่บงั คับใช้กบั กำรให้บริ กำรตำมที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ตัวอย่ำงเช่น
ถ้ำคุณหรื อธุรกิจของคุณอยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎคุม้ ครองข้อมูลบัญชีทวั่ ไป (EU) 2016/679 (GDPR)
คุณจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตำมกฎข้อบังคับดังกล่ำวในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยดังกล่ำว คุณจะต้อง:
•

ปรับใช้และรักษำมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสมทั้งหมดสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ

•

ไม่เจตนำดำเนินกำรใดๆ หรื ออนุญำตให้ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งอำจนำไปสู่กำรละเมิดกฎหมำยคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลใดๆ โดย
PayPal

ข้อกาหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้บงั คับใช้กบั ผูถ้ ือครองบัญชีสำหรับบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในประเทศต่อไปนี้เท่ำนั้น
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงข้อกำหนดในข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้กบั ข้อกำหนดด้ำนล่ำง
ให้ขอ้ กำหนดเฉพำะประเทศ/ภูมิภำคด้ำนล่ำงมีผลบังคับใช้

ประเทศจีน
ถ้ำคุณใช้บริ กำร ('บริ กำรภำยนอก') ที่ให้บริ กำรโดยธนำคำรที่เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับ PayPal
หรื อผูใ้ ห้บริ กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำต ('ผูใ้ ห้บริ กำร') ถ้ำต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ กำรดังกล่ำว
โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของผูใ้ ห้บริ กำร
ถ้ำคุณเป็ นผูข้ ำย PayPal จำกจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น
คุณได้ระบุว่ำประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็ นประเทศหรื อภูมิภำคของคุณในขณะที่สมัครสมำชิกบัญชี PayPal) ถ้ำคุณคืนเงินกำรทำรำยกำร
(บำงส่วนหรื อทั้งหมด) ให้กบั ผูซ้ ้ือหรื อกำรบริ จำคให้แก่ผบู ้ ริ จำค เรำจะหักค่ำธรรมเนียมคงที่ส่วนหนึ่งของค่ำธรรมเนี ยมที่คุณชำระไว้ในฐำนะผูข้ ำย
จำนวนเงินของกำรชำระเงินที่คืนจะถูกหักจำกบัญชี PayPal ของคุณ
ในกรณีของข้อพิพำท ข้อเรี ยกร้อง กำรดำเนินข้อเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กระบวนกำรใดๆ ('ข้อพิพำท')
ระหว่ำงคุณกับผูใ้ ห้บริ กำรเนื่องจำกกำรชำระเงินล่ำช้ำหรื อไม่มีกำรชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้
PayPal, บริ ษทั ในเครื อ และพนักงำนของ PayPal ในค่ำเสียหำย ข้อเรี ยกร้อง ค่ำธรรมเนี ยม ค่ำใช้จ่ำย และควำมสูญเสี ยใดๆ
ที่เกิดขึ้นจำกข้อพิพำทดังกล่ำว นอกจำกนี้คุณยังตกลงว่ำ PayPal จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อคุณในเรื่ องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจำกบัญชี
PayPal ของคุณไปยังผูใ้ ห้บริ กำร
คุณรับทรำบและตกลงว่ำ PayPal อำจเปิ ดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ PayPal รวมทั้งข้อกำหนดต่ำงๆ
ของข้อตกลงที่ทำระหว่ำงคุณกับ PayPal ให้ผใู ้ ห้บริ กำรทรำบ
เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ กำรสำมำรถทำกำรตรวจสอบรำยละเอียดของลูกค้ำที่จำเป็ นตำมหลักเกณฑ์ของกระบวนกำร Know Your Customer
(KYC) ของผูใ้ ห้บริ กำรได้
PayPal จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมำจำก (1) ควำมล้มเหลว (2) กำรหยุดชะงัก (3)
ควำมบกพร่ อง หรื อ (4) กำรใช้งำนผิดวิธีโดยประมำทหรื อโดยเจตนำซึ่งบริ กำรของบุคคลภำยนอก หรื อ (5)
ผลสืบเนื่องที่เกิดจำกกำรได้รับเงินล่ำช้ำหรื อไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่ำนบริ กำรของบุคคลภำยนอก
เรำอำจแก้ไขสัญญำสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรและนโยบำยใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ ในหน้ำข้อตกลงทำงกฎหมำยที่มีผลกับผูใ้ ช้ในประเทศจีนเป็ นระยะๆ
ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เรำลงประกำศบนเว็บไซต์ของเรำ เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น
ถ้ำกำรเปลี่ยนแปลงของเรำลดสิทธิ์ของคุณหรื อเพิ่มควำมรับผิดชอบของคุณ
เรำจะประกำศให้คุณทรำบในหน้ำกำรปรับปรุ งแก้ไขนโยบำยในเว็บไซต์ของเรำ และแจ้งให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ยกเว้นตำมขอบเขตที่มีกำรแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญำนี้จะยังคงมีอำนำจและผลบังคับใช้เต็ม

โคลอมเบีย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2558 เป็ นต้นไป ผูใ้ ช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะสำมำรถชำระเงินและรับเงินระหว่ำงประเทศได้เท่ำนั้น
กำรชำระเงินในประเทศระหว่ำงผูใ้ ช้ PayPal สองรำยที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะไม่สำมำรถทำได้
"ผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบีย" หมำยถึง
1. บุคคลทัว่ ไปไม่ว่ำสัญชำติใดซึ่งได้ระบุให้โคลอมเบียเป็ นประเทศ/ภูมิภำคของตน ณ เวลำที่สมัครเปิ ดบัญชี PayPal และ

2. หน่วยงำน ห้ำงหุ้นส่วน องค์กร หรื อสมำคมที่ได้ระบุให้โคลอมเบียเป็ นประเทศหรื อภูมิภำคที่ลงทะเบียน ณ เวลำที่สมัครเปิ ดบัญชี PayPal

มาเลเซีย
PayPal ได้รับกำรอนุมตั ิจำก Bank Negara Malaysia ให้ดำเนินธุรกิจ e-Money เพรำะฉะนั้นถ้ำคุณเป็ นลูกค้ำชำวมำเลเซีย และ
PayPal ไม่ได้ตอบสนองคุณอย่ำงทันทีและอย่ำงมีประสิทธิภำพในเรื่ องบริ กำรของ PayPal
ในกำรใช้กระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำทตำมที่ระบุไว้ในข้อสัญญำที่วำ่ ด้วยข้อพิพำทกับ PayPal ของตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้
หรื อในกำรติดต่อฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำของ PayPal คุณสำมำรถติดต่อ Bank Negara ได้ผ่ำนทำง BNMLINK และ
BNMTELELINK
BNMTELELINK สำมำรถติดต่อได้โดยตรงทำงโทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมำย หรื ออีเมล ประชำชนทัว่ ไปสำมำรถติดต่อ BNMLINK
และ BNMTELELINK เพื่อขอข้อมูล สอบถำม หรื อขอให้ปรับปรุ งแก้ไ ขในส่วนของกำรธนำคำรทัว่ ไปหรื อกำรธนำคำรสำหรับอิสลำม
กำรประกันและตะกำฟุล บริ กำรให้คำปรึ กษำสำหรับธุ รกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และเรื่ องอื่นๆ
ภำยใต้เขตอำนำจศำลของ Bank Negara Malaysia รำยละเอียดกำรติดต่อของ BNMTELELINK มีดงั ต่อไปนี้:
BNMTELELINK
Jabatan Komunikasi Korporat
Bank Negara Malaysia
P.O.Box 10922
50929 Kuala Lumpur
โทรศัพท์: 1-300-88-5465 (LINK)
แฟกซ์: 03-2174 1515
อีเมล: bnmtelelink@bnm.gov.my
ชัว่ โมงทำกำรของ BNMLINK และ BNMTELELINK เริ่ มตั้งแต่วนั จันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 9.00 น. - 17.00 น.
ตำมเวลำมำเลเซีย
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ PayPal นอกเหนือจำกนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับภำษำอังกฤษที่ผนวกเข้ำกับข้อตกลงฉบับนี้แล้ว
คุณยังสำมำรถดูนโยบำยฉบับภำษำมลำยูได้ โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้
โครงร่ างการจัดการทางการเงิน PayPal เป็ นสมำชิกในแผนงำนของสำนักงำนกำกับดูแลกิจกำรทำงกำรเงินที่ได้รับอนุมตั ิจำก Bank Negara
Malaysia ผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุมตั ิให้ใช้แผนกำรนี้คือสำนักงำนกำกับดูแลกิจกำรทำงกำรเงิน (Ombudsman for Financial
Services หรื อ OFS) ซึ่งเป็ นช่องทำงกำรระงับข้อพิพำททำงเลือกที่เป็ นอิสระซึ่งครอบคลุมถึงลูกค้ำมำเลเซียที่มีสิทธิ์ OFS
ให้บริ กำรโดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำยสำหรับผูร้ ้องเรี ยนที่มีสิทธิ์ที่อำจไม่พอใจกับกำรระงับข้อพิพำทของ PayPal
ถ้ำต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลำในกำรยื่นข้อพิพำทและประเภทของคำชี้ขำดที่ตดั สินโดยสำนักงำนกำกับดูแล
โปรดไปที่ www.ofs.org.my
การถอนเงินในประเทศมาเลเซีย หำกบัญชีของคุณลงทะเบียนในมำเลเซีย
คุณจะสำมำรถถอนเงินจำกบัญชีได้โดยกำรโอนเงินไปยังบัญชีธนำคำรในประเทศมำเลเซียของคุณเท่ำนั้น
กฎหมายที่บังคับ สำหรับผูพ้ กั อำศัยชำวมำเลเซียที่ลงทะเบียนบริ กำรของ PayPal ด้วยที่อยู่ในมำเลเซีย
ข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้จะได้รับกำรควบคุมและตีควำมภำยใต้กฎหมำยของมำเลเซีย
เนื่องจำกกฎหมำยดังกล่ำวบังคับใช้กบั ข้อตกลงที่ทำขึ้นและนำมำบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภำยในมำเลเซีย
ยกเว้นที่มีกำรแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ
ทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้จะยังคงมีอำนำจและผลบังคับใช้เต็ม

การแก้ไข เรำอำจแก้ไขสัญญำสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรและนโยบำยใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ
ในหน้ำข้อตกลงทำงกฎหมำยที่มีผลกับผูใ้ ช้ในประเทศมำเลเซียเป็ นระยะๆ ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เรำลงประกำศบนเว็บไซต์ของเรำ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ถ้ำกำรเปลี่ยนแปลงของเรำลดสิทธิ์ของคุณหรื อเพิ่มควำมรับผิดชอบของคุณ
เรำจะประกำศให้คุณทรำบในหน้ำกำรปรับปรุ งแก้ไขนโยบำยในเว็บไซต์ของเรำ และแจ้งให้คุณทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วัน

โมร็อกโก
เมื่อมีกำรเปิ ดให้สำมำรถถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของโมร็อกโกกับทำงธนำคำรที่เป็ นพันธมิตรของ PayPal แล้ว
คุณจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของโมร็อกโก ซึ่งในกรณีน้ ีหมำยควำมว่ำ ถ้ำคุณได้รับเงินจำกผูใ้ ช้ PayPal
เข้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะต้องถอนเงินดังกล่ำวจำกยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณเข้ำบัญชีธนำคำรของโมร็อกโก*
ภำยใน 30 วันนับจำกวันทีไ่ ด้รับเงิน
* ธนำคำรพันธมิตรของ PayPal สำหรับกำรถอนเงินจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรถอนเงินแต่ละครั้ง
และเมื่อมีกำรเปิ ดให้สำมำรถรับเงินและถอนเงินได้แล้ว PayPal จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณทรำบ

ฟิ ลิปปิ นส์
ถ้ำคุณใช้บริ กำร ('บริ กำรภำยนอก') ที่ให้บริ กำรโดยธนำคำรที่เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับ PayPal
ผูใ้ ห้บริ กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำต ตัวแทนรับชำระเงิน หรื อผูอ้ อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ('ผูใ้ ห้บริ กำร')
ถ้ำต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ กำรดังกล่ำว โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของผูใ้ ห้บริ กำร
ในกรณีของข้อพิพำท ข้อเรี ยกร้อง กำรดำเนินข้อเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กระบวนกำรใดๆ ('ข้อพิพำท')
ระหว่ำงคุณกับผูใ้ ห้บริ กำรเนื่องจำกกำรชำระเงินล่ำช้ำหรื อไม่มีกำรชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้
PayPal, บริ ษทั ในเครื อ และพนักงำนของ PayPal ในค่ำเสียหำย ข้อเรี ยกร้อง ค่ำธรรมเนี ยม ค่ำใช้จ่ำย และควำมสูญเสี ยใดๆ
ที่เกิดขึ้นจำกข้อพิพำทดังกล่ำว นอกจำกนี้คุณยังตกลงว่ำ PayPal จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อคุณในเรื่ องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจำกบัญชี
PayPal ของคุณไปยังผูใ้ ห้บริ กำร
คุณรับทรำบและตกลงว่ำ PayPal อำจเปิ ดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ PayPal รวมทั้งข้อกำหนดต่ำงๆ
ของข้อตกลงที่ทำระหว่ำงคุณกับ PayPal ให้ผใู ้ ห้บริ กำรทรำบ
เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ กำรสำมำรถทำกำรตรวจสอบรำยละเอียดของลูกค้ำที่จำเป็ นตำมหลักเกณฑ์ของกระบวนกำร Know Your Customer
(KYC) ของผูใ้ ห้บริ กำรได้
PayPal จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญเสียหรื อควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมำจำก (1) ควำมล้มเหลว (2) กำรหยุดชะงัก (3)
ควำมบกพร่ อง หรื อ (4) กำรใช้งำนผิดวิธีโดยประมำทหรื อโดยเจตนำซึ่งบริ กำรของบุคคลภำยนอก หรื อ (5)
ผลสืบเนื่องที่เกิดจำกกำรได้รับเงินล่ำช้ำหรื อไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่ำนบริ กำรของบุคคลภำยนอก
ยกเว้นตำมขอบเขตที่มีกำรแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญำนี้จะยังคงมีอำนำจและผลบังคับใช้เต็ม

แอฟริกาใต้
คุณต้องปฏิบตั ิตำมกฎข้อบังคับด้ำนกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของแอฟริ กำใต้ ซึ่งหมำยควำมว่ำ:
1. ถ้ำคุณรับเงินจำกผูใ้ ช้ PayPal คนอื่นมำเข้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ

(i) คุณไม่สำมำรถชำระเงินจำนวนดังกล่ำวให้แก่ผูใ้ ช้ PayPal รำยอื่นเพื่อทำกำรซื้อหรื อเพื่อเหตุผลอื่นใดได้
(ii) คุณต้องถอนเงินจำนวนดังกล่ำวในยอดคงเหลือบัญชี PayPal เข้ำบัญชีธนำคำร South African* ภำยใน 30
วันนับจำกวันที่ได้รับเงิน
2. ถ้ำคุณต้องกำรชำระเงินให้แก่ผูใ้ ช้ PayPal รำยอื่น
(i) คุณต้องดำเนินกำรด้วยบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงอยู่กบั บัญชีของคุณ หรื อดำเนินกำร Top Up เป็ นยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณจำกบัญชีธนำคำร FNB*
(ii) สำหรับกำรซื้อสินค้ำโดยใช้ Top Up คุณจะต้องดำเนินกำร Top Up แยกสำหรับกำรซื้อแต่ละรำยกำร
* FNB คิดค่ำธรรมเนียมสำหรับกำร Top Up และกำรถอนเงินแต่ละครั้ง โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกเว็บไซต์ FNB

สิงคโปร์
บริ กำร Paypal ให้บริ กำรโดย PayPal Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five,
Singapore 038985 ถ้ำคุณเป็ นผูพ้ ำนักในสิงคโปร์ คุณสำมำรถขอให้มีกำรส่งข้อมูลเดียวกันนี้ให้แก่คุณได้
โดยส่งจดหมำยมำยังที่อยู่ขำ้ งต้นพร้อมกับระบุอีเมลและแจ้งว่ำต้องกำรรับข้อมูลนี้
ค่ำธรรมเนี ยมสำหรับบริ กำรของเรำได้รับกำรอธิบำยไว้ในตารางค่าธรรมเนียมของเรำ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของผูใ้ ช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ PayPal
ได้จดั กำรให้มีกำรถือเงินเป็ นจำนวนเท่ำกับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ดังกล่ำวโดยกำรจัดตั้งกองทรัสต์
* ผูพ้ ำนักในสิงคโปร์หมำยถึง
1.

บุคคลธรรมดำไม่ว่ำจะสัญชำติใดซึ่งได้ระบุให้ 'สิงคโปร์ ' เป็ น 'ประเทศที่อยู่อำศัย' ของตน ณ เวลำที่เปิ ดบัญชี PayPal และ

2. นิติบุคคลซึ่งได้ระบุให้ 'สิงคโปร์' เป็ น 'ประเทศที่จดทะเบียน' ของตน ณ เวลำที่เปิ ดบัญชี PayPal

ไต้หวัน
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในไต้หวันของคุณอำจต้องเปิ ดบัญชีกบั ธนำคำรไต้หวันที่เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจของ PayPal (ธนำคำรพันธมิตร)
แล้วใช้บริ กำรถอนเงินของธนำคำรพันธมิตรนั้น (บริ กำรถอนเงิน) ถ้ำต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ กำรดังกล่ำว
โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของธนำคำรพันธมิตร
ในกรณีของข้อพิพำท ข้อเรี ยกร้อง กำรดำเนินข้อเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กระบวนกำรใดๆ ('ข้อพิพำท')
ระหว่ำงคุณกับธนำคำรพันธมิตรเนื่องจำกกำรชำระเงินล่ำช้ำหรื อไม่มีกำรชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้
PayPal บริ ษทั ในเครื อ และพนักงำนของ PayPal ในค่ำเสียหำย ข้อเรี ยกร้อง ค่ำธรรมเนี ยม ค่ำใช้จ่ำย และ/หรื อควำมสูญเสี ยใดๆ
ที่เกิดขึ้นจำกข้อพิพำทดังกล่ำว นอกจำกนี้คุณยังตกลงว่ำ PayPal จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อคุณในเรื่ องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจำกบัญชี
PayPal ของคุณไปยังธนำคำรพันธมิตร
PayPal จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญหำยหรื อควำมเสี ยหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมำจำก (1) ควำมล้มเหลว กำรหยุดชะงัก
ควำมบกพร่ อง หรื อกำรใช้งำนผิดโดยประมำทหรื อเจตนำในบริ กำรถอนเงิน หรื อ (2)
ผลสืบเนื่องที่เกิดจำกกำรได้รับเงินล่ำช้ำหรื อไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่ำนบริ กำรถอนเงิน
ยกเว้นตำมขอบเขตที่มีกำรแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพำะประเทศเหล่ำนี้ ข้อกำหนดอื่นๆ
ทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับผูใ้ ช้บริ กำรฉบับนี้จะยังคงมีอำนำจและผลบังคับใช้เต็ม

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม
1. ภาพรวม PayPal เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมต่อไปนี้:
ก. ค่าธรรมเนียมการชาระเงินเชิงพาณิชย์
ข. ค่ำธรรมเนี ยมเพิม่ เติม:
· ค่ำธรรมเนี ยมกำรแปลงสกุลเงิน
· ค่ำธรรมเนี ยมในกำรถอนเงินจำกยอดคงเหลือของคุณ
· ค่ำธรรมเนี ยม eCheque
· ค่ำธรรมเนี ยมกำรปฏิเสธชำระเงิน
· ค่ำธรรมเนี ยมกำรยืนยันบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และ
· ค่ำธรรมเนี ยมคำขอบันทึกรำยกำร
ค. ค่าธรรมเนียมสาหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ
· ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment
· ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment สำหรับสินค้ำดิจิตอล
· ค่ำธรรมเนี ยมบริ กำรชำระเงินให้ผรู ้ ับหลำยคน / กำรจ่ำยเงินปันผล
· ค่ำธรรมเนี ยมกำรชำระเงินส่วนตัว
· ค่ำธรรมเนี ยมกำรคืนเงิน และ
· ค่ำธรรมเนี ยมธนำคำร/บัตรเครดิต
2. ค่าธรรมเนียมการชาระเงินเชิงพาณิชย์
กำรชำระเงินเชิงพำณิชย์รวมถึงกรณีต่อไปนี้
•

กำรชำระเงินสำหรับกำรขำยสินค้ำหรื อบริ กำร

•

กำรได้รับชำระเงินหลังจำกที่ผขู ้ ำยได้ใช้แท็บ 'เรี ยกเก็บเงิน' บนเว็บไซต์ PayPal หรื อ

•

กำรชำระเงินที่ส่งไปยังหรื อได้รับโดยธุ รกิจ องค์กรทำงพำณิชย์ หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไรอื่นๆ
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

การรับชาระเงินเชิง
พาณิชย์

ทุกประเทศ
ยกเว้นตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง

ค่าธรรมเนียมการชาระเงินเชิงพาณิชย์
กำรชำระเงินภำยในประเทศ:
(หำกมี)

อัตรำมำตรฐำน:

3.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:

อัตรำมำตรฐำน:

4.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

แอลเบเนีย อันดอร์รำ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์
อิสรำเอล มอลโดวำ โมนำโก
เซอร์เบีย

อำร์เจนตินำ
(เฉพำะกำรชำระเงินระหว่ำงป
ระเทศ)
บำฮำมำส
เบอร์มิวดำ
หมู่เกำะเคย์แมน
ชิลี
โคลอมเบีย
(เฉพำะกำรชำระเงินระหว่ำงป
ระเทศ)
คอสตำริ กำ้
สำธำรณรัฐโดมินิกนั
เอกวำดอร์
เอลซัลวำดอร์
กัวเตมำลำ
ฮอนดูรัส
จำไมก้ำ
นิกำรำกัว
ปำนำมำ
เปรู
อุรุกวัย
เวเนซุเอลำ

กำรชำระเงินในประเทศ:

อัตรำมำตรฐำน:

กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:

ดูตำรำงด้ำนล่ำง

3.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินภำยในประเทศและกำรชำระเงินระหว่ำงประเ
ทศ:

อัตรำมำตรฐำน:
5.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่
อัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ้
ำ : ตั้งแต่
4.4% ถึง
5.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

จีน

กำรชำระเงินภำยในประเทศ:
(หำกมี)

กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เกำหลีใต้ และไต้หวัน

อินโดนีเซีย,
มำเลเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์,
สิงคโปร์, ไทย และเวียดนำม

ประเทศที่มีกำรโอนเงินอัตโน
มัติยกเว้น: แอลเบเนี ย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
และอียิปต์

อัตรำมำตรฐำน#:

3.9% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ #*:

ตั้งแต่ 2.9%
ถึง 3.9% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อัตรำมำตรฐำน#:

4.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ #*:

ตั้งแต่ 3.4%
ถึง 4.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินภำยในประเทศ:
(หำกมี)

อัตรำมำตรฐำน#:

3.9% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:

อัตรำมำตรฐำน#:

4.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินภำยในประเทศ:
(หำกมี)

อัตรำมำตรฐำน#:

3.9% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:

อัตรำมำตรฐำน#:

4.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินภำยในประเทศและกำรชำระเงินระ
หว่ำงประเทศ:

อัตรำมำตรฐ
ำน:

4.9% +
ค่ำธรรมเนี ยม
คงที่

ญี่ปนุ่

กำรชำระเงินในประเทศ:

กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:

โมร็อกโก

อัตรำมำตรฐำน:

3.6% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ *:

ตั้งแต่ 2.9%
ถึง 3.6% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อัตรำมำตรฐำน:

4.1% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ *:

ตั้งแต่ 3.4%
ถึง 4.1% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระเงินภำยในประเทศและกำรชำระเงินระ
หว่ำงประเทศ:

อัตรำมำตรฐ
ำน:

4.4% +
ค่ำธรรมเนี ยม
คงที่

ค่าธรรมเนียมคงที่

ทุกประเทศ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รี ลบรำซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$0.30 CAD

โครู นำเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥40.00 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนำสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

+

•

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บำทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

£0.20 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$0.30 USD

วันที่มีผลบังคับใช้สำหรับมำเลเซียขึ้นอยู่กบั กำรอนุมตั ิตำมกฎหมำย

*ถ้ำต้องกำรที่จะได้รับอัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ คุณต้องยื่นใบสมัครแบบใช้ครั้งเดียว มียอดขำยรำยเดือนตรงตำมเกณฑ์ และมีบญ
ั ชีอยู่ในสถำนะที่ดี
ถ้ำต้องกำรดูเกณฑ์อตั รำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ โปรดคลิก ที่นี่ ถ้ำต้องกำรสมัครใช้อัตรำพิเศษเพื่อผูค้ ำ้ โปรดคลิกี่ ที่นี่

•

# ยกเว้นกำรทำรำยกำรในบริ กำรชำระเงินผ่ำนบริ กำรชำระเงินผ่ำนเว็บไซต์แบบมืออำชีพ - Hosted Solution, Virtual
Terminal, PayPal Here และผลิตภัณฑ์ที่เรี ยกเก็บเงินจำกเครื อข่ำยมือถือ

•

การรับการชาระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์ รา บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์ เจีย ไอซ์ แลนด์ อิสราเอล
มอลโดวา โมนาโก เซอร์ เบีย

•

ค่ำธรรมเนี ยมขึ้นอยู่กบั ประเทศ/ภูมิภำคของผูซ้ ้ือ
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ขาย

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียม

การรับชาระเงินเชิงพาณิชย์

แอลเบเนีย อันดอร์รำ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
โครเอเชีย จอร์เจีย
ไอซ์แลนด์ อิสรำเอล
มอลโดวำ โมนำโก
เซอร์เบีย

สหรัฐอเมริ กำ, แคนำดำ,
ยุโรปเหนือ*
ยุโรป I **:

ประเทศอื่นๆ:

ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตรำมำตรฐำน:

4.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อัตรำมำตรฐำน:

5.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

ดูตำรำงด้ำนบน

* ยุโรปเหนือ: เดนมำร์ก, หมู่เกำะแฟโร, ฟิ นแลนด์ (รวมหมู่เกำะโอลันด์), กรี นแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน
** ยุโรป I: ออสเตรี ย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนำ, กวำเดอลูป, มำร์ตินีก, เรอูนียง และมำยอต),
เยอรมนี, ยิบรอลตำร์, กรี ซ, ไอร์แลนด์, อิตำลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตำ, โมนำโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซำนมำริ โน,
สโลวำเกีย, สโลวีเนี ย, สเปน, สหรำชอำณำจักร (รวมถึงหมู่เกำะแชนเนลและเกำะแมน), นครรัฐวำติกนั
3. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
กิจกรรม
การแปลงสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการที่มีผลใช้ บังคับ:

ทุกประเทศ
ยกเว้นตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง

3.0%

แองกวิลลำ,
แอนติกำและบำร์บูดำ,
อำร์เจนตินำ, อำรู บำ,
บำฮำมำส, บำร์เบโดส,
เบลีซ, เบอร์มิวดำ,

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชาระเงินส่ วนบุคคลหรือชาระเงินเชิงพาณิชย์
หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชาระเงินตั้งต้น:
4.5%
การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชาระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล),

โบลิเวีย,
หมู่เกำะเคย์แมน, ชิลี,
โคลอมเบีย, คอสตำริ กำ,
โดมินิกำ,
สำธำรณรัฐโดมินิกนั ,
เอกวำดอร์,
เอลซัลวำดอร์,
หมู่เกำะฟอล์กแลนด์,
เกรนำดำ, กัวเตมำลำ,
กำยอำนำ, ฮอนดูรัส,
จำเมกำ, มอนต์เซอร์รัต,
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส,
นิกำรำกัว, ปำนำมำ,
ปำรำกวัย, เปรู ,
เซนต์คิตส์และเนวิส,
เซนต์ลูเซีย,
เซนต์วินเซนต์และเกรนำดี
นส์, ซูรินำเม,
ตริ นิแดดและโตเบโก,
หมู่เกำะเติกส์และหมู่เกำะเ
คคอส, อุรุกวัย,
เวเนซุเอลำ,
หมู่เกำะเวอร์จิน

การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น),
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทาได้):
3.5%

แอลจีเรี ย แองโกลำ
บำห์เรน เบนิน
บอตสวำนำ บูร์กินำฟำโซ
บุรุนดี แคเมอรู น
เคปเวิร์ด ชำด คอโมโรส
คองโก
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
คองโก หมู่เกำะคุก จิบูตี
อียิปต์ เอริ เทรี ย เอธิ โอเปี ย
กำบอง แกมเบีย กำนำ
กินี กินีบิสเซำ
ไอวอรี โคสต์ จอร์แดน
คำซัคสถำน เคนยำ คูเวต
คีร์กีซสถำน เลโซโท

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชาระเงินส่ วนบุคคลหรือชาระเงินเชิงพาณิชย์
หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชาระเงินตั้งต้น:
4.0%
การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชาระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล),
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น),
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทาได้):
3.0%

มำดำกัสกำร์ มำลำวี มำลี
มอริ เตเนีย มอริ เชียส
โมร็อกโก โมซัมบิก
นำมิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรี ย
โอมำน กำตำร์ รวันดำ
เซำตูเมและปริ นซิปี
ซำอุดีอำระเบีย เซเนกัล
เซเชลส์ เซียร์รำลีโอน
โซมำเลีย แอฟริ กำใต้
เซนต์เฮเลนำ สวำซิแลนด์
ทำจิกิสถำน แทนซำเนีย
โตโก ตูนิเซีย
เติร์กเมนิสถำน ยูกนั ดำ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
เยเมน แซมเบีย ซิ มบับเว
แอลเบเนีย, อันดอร์รำ,
เบลำรุ ส,
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน
ำ, โครเอเชีย, จอร์เจีย,
ไอซ์แลนด์, มำซิโดเนีย,
มอลโดวำ, มอนเตเนโกร,
เซอร์เบีย, ยูเครน

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชาระเงินส่ วนบุคคลหรือชาระเงินเชิงพาณิชย์
หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชาระเงินตั้งต้น:
4.0%
การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับชาระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล),
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น),
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทาได้)
3.0%

ภูฎำน, กัมพูชำ, จีน,
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย,
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง,
อินโดนีเซีย, ญี่ปน,
ุ่
เกำหลี, ลำว, มัลดีฟส์,
มองโกเลีย, เนปำล,
นิวซีแลนด์, ฟิ ลิปปิ นส์,
ซำมัว, สิงคโปร์,
ศรี ลงั กำ, ไทย, ตองกำ,
เวียดนำม

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชาระเงินส่ วนบุคคลหรือชาระเงินเชิงพาณิชย์
หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชาระเงินตั้งต้น:
4.0%
การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชาระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล)
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินหลัก)
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ

หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทาได้)
3.0%
จีน, มำเลเซีย

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชาระเงินส่ วนบุคคลหรือชาระเงินเชิงพาณิชย์
หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชาระเงินตั้งต้น:
ค่ำธรรมเนี ยมขึ้นอยู่กบั สกุลเงินที่ใช้ในกำรแปลงเงินจำนวนดังกล่ำวตำมที่ระบุ
ไว้ในตำรำงด้ำนล่ำง
สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

4%

รี ลบรำซิล:

4%

ดอลลำร์แคนำดำ:

3.5%

โครู นำเช็ก:

4%

โครเนอร์เดนมำร์ก:

4%

ยูโร:

4%

ดอลลำร์ฮ่องกง:

4%

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

4%

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

4%

เยนญี่ปน:
ุ่

4%

เปโซเม็กซิโก:

4%

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

4%

โครนนอร์เวย์:

4%

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

4%

ซวอตีโปแลนด์:

4%

รู เบิลรัสเซีย:

4%

ดอลลำร์สิงคโปร์:

4%

โครนำสวีเดน:

4%

ฟรังก์สวิส:

4%

ดอลลำร์ไต้หวัน:

4%

บำทไทย:

4%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

4%

ดอลลำร์สหรัฐ:

3.5%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชาระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล)
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินหลัก)
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทาได้)
2.5%
ไต้หวัน

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชาระเงินส่ วนบุคคล (ถ้ามี)
หรือชาระเงินเชิงพาณิชย์หรือรับการคืนเงินเกินจาก 1
วันหลังการชาระเงินเดิม:
4.0%
การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อ
• ได้รับการชาระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคน)
• เติมเงินจากบัญชีธนาคารให้ กับบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ามี) หรือ
• เมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือในบัญชี PayPal
ของคุณในสกุลเงินที่แตกต่างกัน:
3.0%
การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ
(ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณถือไว้ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินหลักของคุณ):
2.5%

โมนำโก

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชาระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล),
การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น),
การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทาได้)
สูงกว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนรำยใหญ่ 3.0%
การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชาระเงินส่ วนบุคคลหรือชาระเงินเชิงพาณิชย์
หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชาระเงินตั้งต้น:
สูงกว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับรำยใหญ่ต้งั แต่ 3.0% ถึง 4.0%
ขึ้นอยู่กบั สกุลเงินปลายทางที่ใช้ในกำรแปลงจำนวนเงินดังกล่ำว
(โปรดอ้ำงอิงจำกตำรำงด้ำนล่ำง)
สกุลเงินและรหัส

ค่ำธรรมเนี ยมกำรแปลงสกุลเงิน

ดอลลำร์ออสเตรเลีย (AUD):

4.0%

รี ลบรำซิล (BRL):

4.0%

ดอลลำร์แคนำดำ (CAD):

3.5%

โครู นำเช็ก (CZK):

4.0%

โครนเดนมำร์ก (DKK):

4.0%

ยูโร (EUR):

4.0%

ดอลลำร์ฮ่องกง (HKD):

4.0%

ฟอริ นต์ฮงั กำรี (HUF):

4.0%

เชเกิลอิสรำเอล (ILS):

4.0%

เยนญี่ปนุ่ (JPY):

4.0%

ริ งกิตมำเลเซีย (MYR):

4.0%

เปโซเม็กซิโก (MXN):

4.0%

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิ
นจากยอดคงเหลือของคุณ

ดอลลำร์นิวซีแลนด์ (NZD):

4.0%

โครนนอร์เวย์ (NOK):

4.0%

เปโซฟิ ลิปปิ นส์ (PHP):

4.0%

ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

4.0%

รู เบิลรัสเซีย (RUB):

4.0%

โครนำสวีเดน (SEK):

4.0%

ดอลลำร์สิงคโปร์ (SGD):

4.0%

ฟรังก์สวิส (CHF):

4.0%

ดอลลำร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

4.0%

บำทไทย (THB):

4.0%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร
(GBP):

4.0%

ดอลลำร์สหรัฐ (USD):

3.5%

วิธีการถอนเงิน
เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนำคำรในสหรัฐอเม
ริ กำของคุณ

ค่าธรรมเนียม:
ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย
ประเทศไทย และจีน

35 ดอลลำร์สหรัฐ
ต่อกำรถอนเงินหนึ่งค
รั้ง

สำธำรณรัฐเกำหลี ไต้หวัน
ญี่ปนุ่
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์โคลอม
เบีย อำร์เจนตินำ

2.50%

คอสตำริ กำ เปรู

0.50%

ประเทศอื่นๆ

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย

เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนำคำรในประเทศข
องคุณ

เงินที่คุณถอนผ่ำนทำงเช็คที่ส่งไปให้คุณ
ค่ำธรรมเนี ยมกำรส่งคืนในกรณีที่ขอ้ มูลกำรถ
อนเงินที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์

ค่ำธรรมเนี ยมแตกต่ำงกันไปตำมประเทศ/ภูมิภำค
โปรดดูหน้ าค่าธรรมเนียมและเลือกประเทศ/ภูมิภำคที่ตอ้ งก
ำรดูค่ำธรรมเนี ยม
สำหรับฟิ ลิปปิ นส์ (PH) อินโดนีเซีย (ID) มำเลเซีย
(MY) หรื อจีน (CN) ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้ำนล่ำง
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-sellerfees?locale.x=en_C2
ค่ำธรรมเนี ยมกำรส่งคืนสำหรับกำรถอนเงินในไอซ์แลนด์แ
ละโครเอเชีย: 3.00 ยูโร
สำหรับกำรถอนเงินโดยใช้ฟังก์ชนั ที่มีอยู่ในบัญชี
PayPal ของคุณโดยตรง
(ขึ้นอยู่กบั ควำมพร้อมให้บริ กำรและวงเงินที่ถอนได้)
คุณจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินต่อไปนี้:
ประเทศ/ภูมิภำค

สกุลเงินที่ไ
ด้รับ

ค่ำธรรมเนี ยม

สหรัฐอำหรับเอมิ
เรตส์

AED

ฟรี สำหรับกำรถอ
นเงิน 750
AED
หรื อมำกกว่ำ
และมีค่ำธรรมเนีย
ม 11 AED
ต่อกำรถอนเงินต่ำ
กว่ำ 750
AED

โมร็อกโก

MAD

ฟรี สำหรับกำรถอ
นเงิน 2,000
MAD

หรื อมำกกว่ำ
และมีค่ำธรรมเนีย
ม 30 MAD
ต่อกำรถอนเงินต่ำ
กว่ำ 2,000
MAD
เคนยำ

KES

ฟรี สำหรับกำรถอ
นเงิน 20,000
KES
หรื อมำกกว่ำ
และมีค่ำธรรมเนีย
ม 105 KES
ต่อกำรถอนเงินต่ำ
กว่ำ 20,000
KES

อำร์เจนตินำ

ARS

75 ARS
ต่อกำรถอน

ชิลี

CLP

800 CLP
ต่อกำรถอน

โคลอมเบีย

COP

3500 COP
ต่อกำรถอน

คอสตำริ กำ

CRC

625 CRC
ต่อกำรถอน

เปรู

PEN

4 PEN
ต่อกำรถอน

สำธำรณรัฐโดมินิ
กัน

DOP

100 DOP
ต่อกำรถอน

ถ้ำคุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญ
ั ชีของคุณใช้อยู่
จะมีกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น

เงินที่คุณถอนไปยังบัตรของคุณ

ค่ำธรรมเนี ยมแตกต่ำงกันไปตำมประเทศ/ภูมิภำค
โปรดดูหน้ าค่าธรรมเนียมและเลือกประเทศ/ภูมิภำคที่ตอ้ งก
ำรดูค่ำธรรมเนี ยม
สาหรับโครเอเชีย (HR), คูเวต (KU), ฟิ ลิปปิ นส์
(PH), กาตาร์ (QA), เซอร์ เบีย (RS), สิงคโปร์
(SG):
1%
ของยอดเงินที่โอนจะมีค่ำธรรมเนี ยมต่ำสุดและสูงสุดขึ้นอยู่
กับสกุลเงินที่ถอน
(ค่ำธรรมเนี ยมต่ำสุดและสูงสุดตำมสกุลเงินมีแสดงรำยกำร
ด้ำนล่ำง (ถ้ำมี)
ค่ำธรรมเนี ย
มต่ำสุด

ค่ำธรรมเนี ยมสู
งสุด

เดอร์แฮมสหรัฐอำห
รับเอมิเรตส์

0.90
AED

36.70
AED

ดอลลำร์ออสเตรเลีย

0.25
AUD

10.00
AUD

เลฟบัลแกเรี ย

0.50
BGN

20.00
BGN

ดอลลำร์แคนำดำ

0.25
CAD

10.00
CAD

โครู นำเช็ก

5.70
CZK

230.00
CZK

โครนเดนมำร์ก

1.80
DKK

70.00
DKK

ยูโร

0.25
EUR

10.00
EUR

ปอนด์องั กฤษ

0.20
GBP

8.00 GBP

ดอลลำร์ฮ่องกง

2.00
HKD

80.00
HKD

คูนำโครเอเชีย

2.00
HRK

70.00
HRK

ฟอริ นต์ฮงั กำรี

70.00
HUF

2900.00
HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล

1.00
ILS

40.00 ILS

เยนญี่ปนุ่

30 JPY

1100 JPY

ดีนำร์คูเวต

1 KWD

ไม่มีค่ำธรรมเนี
ยมสูงสุด

รู ปีศรี ลงั กำ

50.00
LKR

1800.00
LKR

เปโซเม็กซิโก

5.00
MXN

200.00
MXN

ริ งกิตมำเลเซีย

1.00
MYR

40.00
MYR

โครเนอร์นอร์เวย์

1.00
NOK

40.00
NOK

ดอลลำร์นิวซีแลนด์

0.40
NZD

15.00
NZD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์

10.00
PHP

500.00
PHP

ซวอตีโปแลนด์

1.00
PLN

40.00
PLN

กำตำร์เรี ยล

1.00
QAR

40.00
QAR

นิวลิวโรมำเนีย

1.00
RON

40.00
RON

ดีนำร์เซอร์เบีย

25.00
RSD

1000.00
RSD

รู เบิลรัสเซีย

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

แรนด์แอฟริ กำใต้

3.60
ZAR

145.00
ZAR

สกุลเงินอื่นทั้งหมด

ไม่มีค่ำธรรมเนียมต่ำสุด/สูงสุด

ถ้ำคุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญ
ั ชีของคุณใช้อยู่
จะมีกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
สาหรับแอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์ บูดา
บาฮามาส บาห์ เรน บาร์ เบโดส เบลีซ
บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา บอตสวานา ชิลี โดมินิกา อียิปต์
ฟิ จิ เฟรนช์ โปลินีเซีย จอร์ เจีย เกรนาดา ฮอนดูรัส
ไอซ์ แลนด์ จอร์ แดน คาซัคสถาน เลโซโท มาลาวี
มอริเชียส มอลโดวา โมร็อกโก โมซัมบิก นิวแคลิโดเนีย
โอมาน ปาเลา เซนต์คิตส์ และเนวิส เซนต์ลูเซีย
ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ ตรินิแดดและโตเบโก
หมู่เกาะเติกส์ และหมู่เกาะเคคอส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และอุรุกวัย
ค่ำธรรมเนี ยมด้ำนล่ำงมีผลบังคับใช้ต่อกำรถอนเงินและขึ้นอ
ยู่กบั สกุลเงินที่ถอน:

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมต่อการ
ทารายการ

AED

20

เลกแอลเบเนีย

552

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิล
ลิส

8

กวำนซำแองโกลำ

2466

ARS

15

ดอลลำร์ออสเตรเลีย

7

ฟลอริ นอำรู บำ

9

คอนเวร์ทีบิลมำร์คบอสเนียแล
ะเฮอร์เซโกวีนำ

9

ดอลลำร์บำร์เบโดส

10

เลฟบัลแกเรี ย

7

ฟรังก์บุรุนดี

9449

ดอลลำร์เบอร์มิวดำ

5

ดอลลำร์บรู ไน

7

โบลิเวียโนโบลิเวีย

35

รี ลบรำซิล

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

โครู นำเช็ก

110

ฟรังก์จิบูตี

889

โครนเดนมำร์ก

30

DOP

267

ดีนำร์แอลจีเรี ย

600

ครู นเอสโตเนี ย

60.00

ปอนด์อียิปต์

79

เบอร์เอธิโอเปี ย

160

ยูโร

4

ดอลลำร์ฟิจิ

11

ปอนด์หมู่เกำะฟอล์กแลนด์

4

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจั
กร

3

ลำรี จอร์เจีย

14

ปอนด์ยิบรอลตำร์

4

ดำลำซีแกมเบีย

256

ฟรังก์กินี

47695

เควตซัลกัวเตมำลำ

38

ดอลลำร์กำยอำนำ

1043

ดอลลำร์ฮ่องกง

40

เลมปิ รำฮอนดูรัส

123

คูนำโครเอเชีย

30

โฟริ นต์ฮงั กำรี

1000

รู เปี ยห์อินโดนีเซีย

46000.00

นิวเชเกลอิสรำเอล

22

รู ปีอินเดีย

200.00

โครนำไอซ์แลนด์

340.00

ดอลลำร์จำเมกำ

670

เยนญี่ปนุ่

610

KES

504

เรี ยลกัมพูชำ

20600.00

ฟรังก์คอโมโรส

2218

วอนเกำหลีใต้

5830

ดอลลำร์หมู่เกำะเคย์แมน

4

เทงเจคำซัคสถำน

1887

กีบลำว

44392

รู ปีศรี ลงั กำ

907

ลีตสั ลิทวั เนีย

14.00

ลัตลัตเวีย

3.00

MAD

48

ลิวมอลโดวำ

88

อำรี อำรี มำดำกัสกำร์

18259

ดีนำร์มำซิโดเนี ย

278

ทูกรุ กมองโกเลีย

13735

อูกียำมอริ เตเนีย

1874

ลีรำมอลตำ

1.80

รู ปีมอริ เชียส

183

รู ฟียำห์มลั ดีฟส์

77

ควำชำมำลำวี

3684

เปโซเม็กซิโก

60

ริ งกิตมำเลเซีย

20

ดอลลำร์นำมิเบีย

72

ไนรำไนจีเรี ย

1812

กอร์โดบำนิกำรำกัว

171

โครนนอร์เวย์

32

รู ปีเนปำล

571

ดอลลำร์นิวซีแลนด์

8

บัลบัวปำนำมำ

5.00

PEN

17

กีนำปำปัวนิวกินี

17

เปโซฟิ ลิปปิ นส์

250

ซวอตีโปแลนด์

16

กวำรำนีปำรำกวัย

32625

เรี ยลกำตำร์

18

นิวลิวโรมำเนีย

12

ดีนำร์เซอร์เบีย

530

รู เบิลรัสเซีย

150.00

ริ ยลั ซำอุดีอำระเบีย

19

ดอลลำร์หมู่เกำะโซโลมอน

41

รู ปีเซเชลส์

68

โครนำสวีเดน

35

ดอลลำร์สิงคโปร์

8

ปอนด์เซนต์เฮเลนำ

4

โครู นำสโลวัก

140.00

ลีโอนเซียร์ รำลีโอน

49324

ชิลลิงโซมำเลีย

2898

ดอลลำร์ซูรินำเม

37

ลิลงั เจนีสวำซิแลนด์

72

บำทไทย

200.00

โซโมนีทำจิกิสถำน

52.00

ปำอำงำตองงำ

11

ลีรำตุรกี

7.60

ดอลลำร์ตริ นิแดดและโตเบโก

34

ดอลลำร์ไต้หวัน

175.00

ชิลลิงแทนซำเนีย

11520

ฮริ ฟเนียยูเครน

122

ชิลลิงยูกนั ดำ

18388

ดอลลำร์สหรัฐ

5 USD

เปโซอุรุกวัย

100

เปโซอุรุกวัย

100.00

ดองเวียดนำม

115874

วำตูวำนูอำตู

582

ทำลำซำมัว

13

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริ กำกลำง

2956

ดอลลำร์แคริ บเบียนตะวันออก

14

เรี ยลเยเมน

1252

แรนด์แอฟริ กำใต้

40

ถ้ำคุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญ
ั ชีของคุณใช้อยู่
จะมีกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
สาหรับอินโดนีเซียและมาเลเซีย:
ค่ำธรรมเนี ยมด้ำนล่ำงมีผลบังคับใช้ต่อกำรถอนเงินและขึ้นอ
ยู่กบั สกุลเงินที่ถอน:
สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมต่อการ
ทารายการ

AED

20.00

เลกแอลเบเนีย

552

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิล
ลิส

8

กวำนซำแองโกลำ

2466

ARS

15

ดอลลำร์ออสเตรเลีย

7

ฟลอริ นอำรู บำ

9

คอนเวร์ทีบิลมำร์คบอสเนียแล
ะเฮอร์เซโกวีนำ

9

ดอลลำร์บำร์เบโดส

10

เลฟบัลแกเรี ย

7

ฟรังก์บุรุนดี

9449

ดอลลำร์เบอร์มิวดำ

5

ดอลลำร์บรู ไน

7

โบลิเวียโนโบลิเวีย

35

รี ลบรำซิล

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

โครู นำเช็ก

110

ฟรังก์จิบูตี

889

โครนเดนมำร์ก

30

DOP

267

ดีนำร์แอลจีเรี ย

600

ครู นเอสโตเนี ย

60.00

ปอนด์อียิปต์

79

เบอร์เอธิโอเปี ย

160

ยูโร

4

ดอลลำร์ฟิจิ

11

ปอนด์หมู่เกำะฟอล์กแลนด์

4

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจั
กร

3

ลำรี จอร์เจีย

14

ปอนด์ยิบรอลตำร์

4.00

ดำลำซีแกมเบีย

256

ฟรังก์กินี

47695

เควตซัลกัวเตมำลำ

38

ดอลลำร์กำยอำนำ

1043

ดอลลำร์ฮ่องกง

40

เลมปิ รำฮอนดูรัส

123

คูนำโครเอเชีย

30

โฟริ นต์ฮงั กำรี

1000

รู เปี ยห์อินโดนีเซีย

46000.00

นิวเชเกลอิสรำเอล

22

รู ปีอินเดีย

200.00

โครนำไอซ์แลนด์

340.00

ดอลลำร์จำเมกำ

670

เยนญี่ปนุ่

610

KES

504

เรี ยลกัมพูชำ

20600.00

ฟรังก์คอโมโรส

2218

วอนเกำหลีใต้

5830

ดอลลำร์หมู่เกำะเคย์แมน

4

เทงเจคำซัคสถำน

1887

กีบลำว

44392

รู ปีศรี ลงั กำ

907

ลีตสั ลิทวั เนีย

14.00

ลัตลัตเวีย

3.00

MAD

48

ลิวมอลโดวำ

88

อำรี อำรี มำดำกัสกำร์

18259

ดีนำร์มำซิโดเนี ย

278

ทูกรุ กมองโกเลีย

13735

อูกียำมอริ เตเนีย

1874

ลีรำมอลตำ

1.80

รู ปีมอริ เชียส

183

รู ฟียำห์มลั ดีฟส์

77

ควำชำมำลำวี

3684

เปโซเม็กซิโก

60

ริ งกิตมำเลเซีย

3.00

ดอลลำร์นำมิเบีย

72

ไนรำไนจีเรี ย

1812

กอร์โดบำนิกำรำกัว

171

โครนนอร์เวย์

32

รู ปีเนปำล

571

ดอลลำร์นิวซีแลนด์

8

บัลบัวปำนำมำ

5.00

PEN

17

กีนำปำปัวนิวกินี

17

เปโซฟิ ลิปปิ นส์

50.00

ซวอตีโปแลนด์

16

กวำรำนีปำรำกวัย

32625

เรี ยลกำตำร์

18

นิวลิวโรมำเนีย

12

ดีนำร์เซอร์เบีย

530

รู เบิลรัสเซีย

150.00

ริ ยลั ซำอุดีอำระเบีย

19

ดอลลำร์หมู่เกำะโซโลมอน

41

รู ปีเซเชลส์

68

โครนำสวีเดน

35

ดอลลำร์สิงคโปร์

8

ปอนด์เซนต์เฮเลนำ

4

โครู นำสโลวัก

140.00

ลีโอนเซียร์ รำลีโอน

49324

ชิลลิงโซมำเลีย

2898

ดอลลำร์ซูรินำเม

37

ลิลงั เจนีสวำซิแลนด์

72

บำทไทย

200.00

โซโมนีทำจิกิสถำน

52.00

ปำอำงำตองงำ

11

ลีรำตุรกี

7.60

ดอลลำร์ตริ นิแดดและโตเบโก

34

ดอลลำร์ไต้หวัน

175.00

ชิลลิงแทนซำเนีย

11520

ฮริ ฟเนียยูเครน

122

ชิลลิงยูกนั ดำ

18388

ดอลลำร์สหรัฐ

5 USD

เปโซอุรุกวัย

100

เปโซอุรุกวัย

100.00

ดองเวียดนำม

115874

วำตูวำนูอำตู

582

ทำลำซำมัว

13

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริ กำกลำง

2956

ดอลลำร์แคริ บเบียนตะวันออก

14

เรี ยลเยเมน

1252

แรนด์แอฟริ กำใต้

40

ถ้ำคุณถอนเงินจำกยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุ
ลเงินที่บญ
ั ชีของคุณใช้อยู่
จะมีกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำรแปลงสกุลเงินจำกคุณ
ตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น

การรับ eCheque

ถอนเงินผ่ำน PayPal Retiros

โปรดดูขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของบริ กำร

เงินในสกุลดอลลำร์สหรัฐที่คุณถอนไปยังบัญ
ชีธนำคำรไต้หวันในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
โดยใช้บริ กำรถอนเงินของธนำคำรที่เป็ นพันธ
มิตรทำงธุรกิจของ PayPal

2.5% ของจำนวนเงินที่ถอน

สำหรับผูข้ ำยในประเทศที่แสดงอยู่ดำ้ นล่ำงนี้ จะมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อรำยกำรชำระเงิน
สำหรับกำรรับเงินที่ชำระด้วย eCheck ดังนี้ ค่ำธรรมเนียมสูงสุดขึ้นอยู่กบั สกุลเงินที่ใช้ในกำรชำระ:
จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย เกำหลี
มำเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์
ไต้หวัน ไทย และเวียดนำม
แอลเบเนีย อันดอร์รำ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวำ
โมนำโก เซอร์เบีย

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

50.00 AUD

รี ลบรำซิล:

75.00 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

45.00 CAD

โครู นำเช็ก:

850.00 CZK

โครนเดนมำร์ก:

250.00 DKK

ยูโร:

35.00 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

330.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

9,250 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

160.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

4,000 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

150.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

540.00 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

60.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

270.00 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

1,900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

140.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

1,400.00 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

60.00 SGD

โครนำสวีเดน:

320.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

50.00 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

1,350.00 TWD

บำทไทย:

1,400.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร: 30.00 GBP
ดอลลำร์สหรัฐ:
การปฏิเสธชาระเงิน

ทุกประเทศ ยกเว้นตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง

45.00 USD

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$15.00 AUD

รี ลบรำซิล:

R$20.00 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$15.00 CAD

โครู นำเช็ก:

250.00 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

60.00 DKK

ยูโร:

11.25 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$75.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

2,000.00 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

40.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥1,300.00 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

40.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

110.00 MXN

โครนนอร์เวย์

65.00 NOK

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$15.00 NZD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

500.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

30.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

320.00 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$15.00 SGD

โครนำสวีเดน:

80.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

10.00 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$330.00 TWD

บำทไทย:

36.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร: £7.00 GBP
ดอลลำร์สหรัฐ:

$10.00 USD

แอลเบเนีย อันดอร์รำ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวำ โมนำโก
เซอร์เบีย

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

22.00 AUD

รี ลบรำซิล:

35.00 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

20.00 CAD

โครู นำเช็ก:

400.00 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

120.00 DKK

ยูโร:

16.00 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

155.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

4325 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

75.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

1875 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

65.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

250.00 MXN

โครนนอร์เวย์

125.00 NOK

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

28.00 NZD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

65.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

640.00 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

28.00 SGD

โครนำสวีเดน:

150.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

22.00 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

625.00 TWD

บำทไทย:

650.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

14.00 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

20.00 USD

ค่ำธรรมเนี ยมกำรปฏิเสธชำระเงินจะเรี ยกเก็บ ณ
เวลำที่มีกำรปฏิเสธชำระเงินในบัญชีของคุณสำหรับกำรชำระเงินที่คุณได้รับ
ถ้ำคุณมีสิทธิได้รับควำมคุม้ ครองภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองผูข้ ำยของ PayPal ในกำรชำระเงินนั้น
คุณจะได้รับยกเว้นกำรคิดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมจะคิดตำมสกุลเงินที่ได้รับ
ค่าธรรมเนียมการยืนยันบัต
รเครดิตและบัตรเดบิต และ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$2.00 AUD

รี ลบรำซิล:

R$4.00 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$2.45 CAD

โครู นำเช็ก:

50.00 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

12.50 DKK

ยูโร:

1.50 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$15.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

400.00 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

8.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥200.00 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

10.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

20.00 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$3.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

15.00 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

100.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

6.50 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

60 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$3.00 SGD

โครนำสวีเดน:

15.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

3.00 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$70.00 TWD

บำทไทย:

70.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

£1.00 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$1.95 USD

ในบำงกรณี PayPal อำจขอให้คุณยืนยันว่ำคุณเป็ นผูค้ วบคุมกำรใช้บตั รเครดิต/เดบิตของคุณ
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว PayPal จะเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรจำกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ
และกำหนดให้คุณยืนยันรหัสของรำยกำรเรี ยกเก็บเงินนั้น คุณจะได้รับเงินจำนวนนี้คืน
เมื่อคุณทำกำรยืนยันบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ค่าธรรมเนียมคาขอบันทึก
รายการ

10.00 ดอลลำร์สิงคโปร์ (ต่อหนึ่งรำยกำร) หรื อในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำ
เรำจะไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมคำขอบันทึก ในกรณีที่คุณเข้ำใจโดยสุจริ ตว่ำมีควำมผิดพลำดในบัญชีของคุณ

4. ค่าธรรมเนียมสาหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ
การคิดราคาแบบ Micropayment PayPal มีโปรแกรมกำรตั้งรำคำ micropayment สองโปรแกรม: (i) Micropayment
ค่ำธรรมเนี ยม และ (ii) Micropayment สำหรับค่ำธรรมเนียมสินค้ำดิจิตอล
(i) ค่าธรรมเนียม micropayment ถ้ำคุณสมัครค่ำธรรมเนี ยม Micropayment แล้ว
ค่ำธรรมเนี ยมต่อไปนี้จะมีบงั คับผลใช้กบั กำรชำระเงินเชิงพำณิชย์ท้งั หมดที่คุณได้รับ ถ้ำคุณมีท้งั บัญชีที่ใช้ค่ำธรรมเนียม Micropayment
และบัญชีที่ใช้ค่ำธรรมเนี ยมมำตรฐำน คุณจะต้องระบุรำยละเอียดกำรชำระเงินแต่ละประเภทไปยังบัญชีที่ถูกต้องของคุณเอง
และเมื่อกำรทำรำยกำรได้รับกำรดำเนินกำรผ่ำนบัญชีที่คุณได้เลือกไว้แล้ว คุณจะไม่สำมำรถขอให้เปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในกำรดำเนินกำรชำระเงินได้
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

การรับชาระเงินเชิงพาณิชย์

ทุกประเทศ (ที่มีค่ำธรรมเนียม
Micropayment)

ค่าธรรมเนียม Micropayment
กำรชำระเงินในประเทศ:
5% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่

กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:
6%+ ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
ค่าธรรมเนียม Micropayment
ในอัตราคงที่

**** ละตินอเมริ กำ
ทุกประเทศที่มีกำรให้บริ กำร

6.5% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รี ลบรำซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$0.05 CAD

โครู นำเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥7.00 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนำสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บำทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร: £0.05 GBP
ดอลลำร์สหรัฐ:

$0.05 USD

**** ลำตินอเมริ กำหมำยถึงประเทศต่อไปนี้: แอนติกำและบำร์บูดำ, แองกวิลลำ, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, อำร์เจนตินำ, อำรู บำ,
บำร์เบโดส, เบอร์มิวดำ, โบลิเวีย, บำฮำมำส, เบลีซ, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตำริ กำ, โดมินิกำ, สำธำรณรัฐโดมินิกนั , เอกวำดอร์,
หมู่เกำะฟอล์กแลนด์, เกรนำดำ, กัวเตมำลำ, กำยอำนำ, ฮอนดูรัส, จำเมกำ, เซนต์คิตส์และเนวิส, หมู่เกำะเคย์แมน, เซนต์ลูเซี ย,
มอนต์เซอร์รัต, นิกำรำกัว, ปำนำมำ, เปรู , ปำรำกวัย, ซูรินำเม, เอลซัลวำดอร์ (SV), หมู่เกำะเติกส์และหมู่เกำะเคคอส,
ตริ นิแดดและโตเบโก, อุรุกวัย, เซนต์วินเซนต์และเกรนำดีนส์, เวเนซุเอลำ, หมู่เกำะบริ ติชเวอร์จิน
(ii) ค่าธรรมเนียม Micropayment สาหรับสินค้าดิจิตอล ถ้ำคุณสมัครและมีคุณสมบัติในกำรใช้ Micropayment
สำหรับสินค้ำดิจิตอลแล้ว ในกำรทำรำยกำรแต่ละรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำดิจิตอล คุณยอมรับที่จะชำระ (i)
ค่ำธรรมเนี ยมกำรชำระเงินเชิงพำณิชย์ตำมที่ได้ระบุในข้อ 2 ข้ำงต้น หรื อ (ii) ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment
สำหรับสินค้ำดิจิตอล ทั้งนี้แล้วแต่ว่ำอัตรำใดทำให้ยอดค่ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกคุณในกำรทำรำยกำรนั้นต่ำกว่ำ
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

การรับ
Micropayment
สาหรับสินค้าดิจิตอล

ทุกประเทศ (ที่มี
Micropayment
สำหรับสินค้ำดิจิตอล)
ยกเว้นตำมที่ระบุดำ้ นล่ำงนี้

ญี่ปนุ่

ค่าธรรมเนียม Micropayment สาหรับสินค้าดิจิตอล
กำรชำระเงินในประเทศ:
5% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:
5.5% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
กำรชำระเงินในประเทศ:
5% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:
5% ถึง 5.3 % + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่

แอลเบเนีย อันดอร์รำ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ

กำรชำระเงินในประเทศ:

โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์
มอลโดวำ โมนำโก เซอร์เบีย
(ถ้ำมี)

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง,
อินโดนีเซีย, มำเลเซี ย, ฟิ ลิปปิ นส์,
สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย,
เวียดนำม

จีน

ค่าธรรมเนียม
Micropayment
ในอัตราคงที่

ทุกประเทศที่มีกำรให้บริ กำร

5% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:
ค่ำธรรมเนี ยมขึ้นอยู่กบั ประเทศ/ภูมิภำคของผูซ้ ้ือ
ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

ยุโรปเหนือ*

5.4% + ค่ำธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตรำคงที่

สหรัฐอเมริ กำ, แคนำดำ, ยุโรป I
**

5.5% + ค่ำธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตรำคงที่

ยุโรป II***

6.0% + ค่ำธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตรำคงที่

ประเทศอื่นๆ

6.5% + ค่ำธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตรำคงที่

กำรชำระเงินในประเทศ:
5.5% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:
6.0% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ:
6.0% + ค่ำธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตรำคงที่
สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รี ลบรำซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$0.05 CAD

โครู นำเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥7.00 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนำสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บำทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

£0.05 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$0.05 USD

* ยุโรปเหนือ: เดนมำร์ก, หมู่เกำะแฟโร, ฟิ นแลนด์ (รวมหมู่เกำะโอลันด์), กรี นแลนด์, ไอซ์แลนด์, สวีเดน
** ยุโรป I: ออสเตรี ย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนำ, กวำเดอลูป, มำร์ตินีก, เรอูนียง
และมำยอต), เยอรมนี, ยิบรอลตำร์, กรี ซ, ไอร์แลนด์, อิตำลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตำ, โมนำโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์,
โปรตุเกส, ซำนมำริ โน, สโลวำเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหรำชอำณำจักร (รวมถึงหมู่เกำะแชนเนลและเกำะแมน), นครรัฐวำติกนั

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รำ, เบลำรุ ส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, บัลแกเรี ย, โครเอเชีย, สำธำรณรัฐเช็ก, จอร์เจีย,
ฮังกำรี , คอซอวอ^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวั เนีย, มำซีโดเนีย, มอลโดวำ, โปแลนด์, โรมำเนี ย, รัสเซี ย, เซอร์เบีย,
สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน
^^ ผูซ้ ้ือในประเทศเหล่ำนี้ไม่สำมำรถเปิ ดบัญชี PayPal ได้ แต่สำมำรถซื้อสินค้ำโดยใช้บตั รเครดิตในเว็บไซต์ของผูค้ ำ้ บำงแห่งได้
ค่าธรรมเนียมบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิ
ภาค

การสั่งชาระเงินให้ ผู้รับหลายคนหรือ
การจ่ายเงินปันผล

ทุกประเทศ
ยกเว้นตำมที่ร
ะบุดำ้ นล่ำง

ค่าธรรมเนียมบริการชาระเงินให้ ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

กำรชำระเงินใน
ประเทศ:
กำรชำระเงินระ
หว่ำงประเทศ:

แอลเบเนีย
อันดอร์รำ
บอสเนียและเ
ฮอร์เซโกวีนำ
โครเอเชีย
จอร์เจีย
ไอซ์แลนด์
อิสรำเอล
มอลโดวำ
โมนำโก
เซอร์เบีย
ยูเครน
เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง
จีน ญี่ปนุ่
มำเลเซีย
นิวซีแลนด์
ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์
ไต้หวัน ไทย

2%
ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสู งสุด*ต่อผูร้ ับสำหรั
บบริ กำรชำระเงินให้ผรู ้ ับหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล
ตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง

กำรชำระเงินใน
ประเทศ:

2%
ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสู งสุดต่อผูร้ ับสำหรับ
บริ กำรชำระเงินให้ผรู ้ ับหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล
ตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง**

กำรชำระเงินระ
หว่ำงประเทศ:

2%
ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสู งสุดต่อผูร้ ับสำหรับ
บริ กำรชำระเงินให้ผรู ้ ับหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล
ตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง***

กำรชำระเงินในปร
ะเทศ (ถ้ำมี):

กำรชำระเงินระ
หว่ำงประเทศ:

2%
ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสู งสุด*ต่อผูร้ ับสำ
หรับบริ กำรชำระเงินให้ผรู ้ ับหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล
ตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง
2%
ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่ำธรรมเนียมสู งสุด*ต่อผูร้ ับสำหรับ
บริ กำรชำระเงินให้ผรู ้ ับหลำยคน/กำรจ่ำยเงินปันผล
ตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง****

*ค่าธรรมเนียมบริการชาระเงินให้ ผู้
รับหลายคน /
การจ่ายเงินปันผลสู งสุด

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$1.25 AUD

รี ลบรำซิล:

R$2.00 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$1.25 CAD

โครู นำเช็ก:

24.00 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

6.00 DKK

ยูโร:

0.85 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$7.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

210.00 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

4.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥120.00 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

4.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

11.00 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$1.50 NZD

โครนนอร์เวย์:

6.75 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

50.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

3.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

30 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$1.60 SGD

โครนำสวีเดน:

9.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

1.30 CHF

**ค่าธรรมเนียมบริการชาระเงินให้
ผู้รับหลายคน /
การจ่ายเงินปันผลสู งสุดสู งสุดสาหรั
บการชาระเงินภายในประเทศจาก:
แอลเบเนีย อันดอร์ รา
บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา
โครเอเชีย จอร์ เจีย ไอซ์ แลนด์
อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก
เซอร์ เบีย ยูเครน

บำทไทย:

36 THB

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$33 TWD

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

£0.65 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$1.00 USD

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$16 AUD

รี ลบรำซิล:

R$24 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$14 CAD

โครู นำเช็ก:

280 CZK

โครนเดนมำร์ก:

84 DKK

ยูโร:

12 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$110 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

3080 HUF

เชเกิลอิสรำเอล:

50 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥1200 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

50 MYR

เปโซเม็กซิโก:

170 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$20 NZD

โครนนอร์เวย์:

90 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

640 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

46 PLN

***ค่าธรรมเนียมบริการชาระเงินใ
ห้ ผู้รับหลายคน /
การจ่ายเงินปันผลสู งสุดสาหรับการ
ชาระเงินระหว่างประเทศจาก:
แอลเบเนีย อันดอร์ รา
บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา
โครเอเชีย จอร์ เจีย ไอซ์ แลนด์
อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก
เซอร์ เบีย ยูเครน

รู เบิลรัสเซีย:

480 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$20 SGD

โครนำสวีเดน:

100 SEK

ฟรังก์สวิส:

16 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$440 TWD

บำทไทย:

460 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

£10 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$14 USD

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$100 AUD

รี ลบรำซิล:

R$150 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$90 CAD

โครู นำเช็ก:

1700 CZK

โครนเดนมำร์ก:

500 DKK

ยูโร:

70 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$660 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

18,500 HUF

เชเกิลอิสรำเอล:

320 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥8,000 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

300 MYR

เปโซเม็กซิโก:

1080 MXN

****ค่าธรรมเนียมบริการชาระเงิ
นให้ ผู้รับหลายคน /
การจ่ายเงินปันผลสู งสุดสาหรับการ
ชาระเงินระหว่างประเทศจาก: จีน
เขตปกครองพิเศษฮ่ องกง ญี่ปนุ่
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$120 NZD

โครนนอร์เวย์:

540 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

3,800 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

280 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

2,800 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$120 SGD

โครนำสวีเดน:

640 SEK

ฟรังก์สวิส:

100 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$2,700 TWD

บำทไทย:

2,800 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

$60 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$90 USD

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$60 AUD

รี ลบรำซิล:

R$100 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$60 CAD

โครู นำเช็ก:

1,000 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

300 DKK

ยูโร:

40 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$400 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

15,000 ฟอริ นต์ฮงั กำรี

เชเกิลอิสรำเอล:

200 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥5,000 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

200 MYR

เปโซเม็กซิโก:

750 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$75 NZD

โครนนอร์เวย์:

300 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

2,500 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

150 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

1,500 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$80 SGD

โครนำสวีเดน:

400 SEK

ฟรังก์สวิส:

50 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$2,000 TWD

บำทไทย:

2,000 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

£35 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$50 USD

ค่าธรรมเนียมการชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว 3.0%
ก. กำรชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว คือ กำรชำระเงินให้แก่เพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัว เช่น กำรหำรค่ำเช่ำหรื อค่ำอำหำรค่ำ
ข. กำรชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวมีให้บริ กำรจำกัดเฉพำะบำงประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริ กำร
ค. ถ้ำคุณใช้บตั รเครดิตเป็ นวิธีกำรชำระเงินในกำรชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว
บริ ษทั บัตรเครดิตของคุณอำจเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำจำกคุณได้
ง. ผูส้ ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำธรรมเนียม

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภา
คของผู้ส่ง

ประเทศ/ภูมิภา
คของผู้รับ

ค่าธรรมเนียมการชาระค่าใช้ จ่า
ยส่ วนตัว
เมื่อชาระเงินโดยใช้ ยอดคงเหลื
อหรือธนาคารเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว
เมื่อใช้ วิธีการชาระเงินแบบอื่นในการชาระ
เต็มจานวนหรือบางส่ วน
รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต
ถ้าคุณใช้ วิธีการชาระเงินอื่นในการชาระเงิ
นบางส่ วน
ค่าธรรมเนียมจะเป็ นค่าธรรมเนียมแปรผั
น

กำรชำระเงินหรื อรับชำร
ะเงินในประเทศ

อันดอร์รำ
โครเอเชีย
ไอซ์แลนด์
โมนำโก
(ดูขอ้ ควรทรำ
บ)

EEA ใน
EUR/SE
K

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย

ถ้ำมี

ถ้ำมี

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย

3.4% + ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

อันดอร์รำ
โครเอเชีย
ไอซ์แลนด์
และโมนำโก

สหรัฐอเมริ กำ
แคนำดำ
ยุโรปเหนือ*
ยุโรป I**
หรื อยุโรป
II***

1.99 EUR

1.99 EUR

ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR

สหรัฐอเมริ กำ
แคนำดำ
ยุโรปเหนือ*
ยุโรป I**
หรื อยุโรป
II***

1.99 EUR

1.99 EUR + 3.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR + 3.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

กำรชำระหรื อรับเงินระ
หว่ำงประเทศ

แอลเบเนีย
บอสเนีย
เฮอร์เซโกวีนำ
มำซิโดเนีย
มอลโดวำ
มอนเตเนโกร
และยูเครน

นิวซีแลนด์

ประเทศ/ภูมิภำ
คใดๆ

6.99 NZD

6.99 NZD + 3.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ

ประเทศ/ภูมิภำ
คอื่นๆ

4.99 USD

4.99 USD + 3.4% +
ค่ำธรรมเนี ยมคงที่

* ยุโรปเหนือ: เดนมำร์ก, หมู่เกำะแฟโร, ฟิ นแลนด์ (รวมหมู่เกำะโอลันด์), กรี นแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน
** ยุโรป I: ออสเตรี ย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนำ, กวำเดอลูป, มำร์ตินีก, เรอูนียง และมำยอต), เยอรมนี,
ยิบรอลตำร์, กรี ซ, ไอร์แลนด์, อิตำลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตำ, โมนำโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซำนมำริ โน, สโลวำเกีย,
สโลวีเนีย, สเปน, สหรำชอำณำจักร (รวมถึงหมู่เกำะแชนเนลและเกำะแมน), นครรัฐวำติกนั
*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รำ, เบลำรุ ส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, บัลแกเรี ย, โครเอเชีย, สำธำรณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังกำรี ,
คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวั เนีย, มำซี โดเนีย, มอลโดวำ, โปแลนด์, โรมำเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน
ข้อควรทราบ: กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศในสกุลยูโรหรื อโครนำสวีเดน
ระหว่ำงบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภำพยุโรปหรื อพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรปหรื อโมนำโก
จะถือเป็ นกำรชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในกำรคิดค่ำธรรมเนียม
สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมคงที่

ดอลลำร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รี ลบรำซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลำร์แคนำดำ:

$0.30 CAD

โครู นำเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมำร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลำร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอริ นต์ฮงั กำรี :

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสรำเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥40.00 JPY

ริ งกิตมำเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลำร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลำร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนำสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลำร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บำทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหรำชอำณำจักร:

£0.20 GBP

ดอลลำร์สหรัฐ:

$0.30 USD

ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม

กำรคืนเงินสำหรับกำรชำระเงินเชิง
พำณิชย์

จีน
เขตปกครองพิเศษฮ่อง
กง อินโดนีเซีย
เกำหลี มำเลเซีย
นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ ไต้หวัน
ไทย และเวียดนำม
แอลเบเนีย
อันดอร์รำ
บอสเนียและเฮอร์เซโ
กวีนำ โครเอเชีย
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์

หำกคุณทำกำรคืนเงินกำรทำรำยกำร (บำงส่วนหรื อทั้งหมด)
ไปยังผูซ้ ้ือหรื อคืนเงินบริ จำคให้ผบู ้ ริ จำค
จะไม่มีค่ำธรรมเนี ยมในกำรคืนเงินแต่จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนี ยมที่คุณได้รั
บชำระในตอนแรก

มอลโดวำ โมนำโก
เซอร์เบีย

ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต ธนำคำร บริ ษทั บัตรเครดิต หรื อเดบิตของคุณอำจเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมจำกคุณในกำรชำระหรื อรับเงินผ่ำน
PayPal ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกำรแปลงสกุลเงิน ค่ำธรรมเนี ยมกำรทำรำยกำรระหว่ำงประเทศ หรื อค่ำธรรมเนี ยมอื่นๆ
แม้ว่ำกำรทำรำยกำรของคุณเป็ นกำรทำรำยกำรในประเทศและไม่จำเป็ นต้องมีกำรแปลงสกุลเงิน PayPal จะไม่รับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมใดๆ
ที่ธนำคำร บริ ษทั บัตรเครดิต/เดบิต หรื อสถำบันกำรเงินอื่นๆ ของคุณเรี ยกเก็บจำกกำรใช้บริ กำร PayPal ของคุณ ในกรณีที่คุณอยู่ในอิสรำเอล
อำจมีกำรหักเงินจำกบัญชีธนำคำรของคุณทันทีที่ทำรำยกำร PayPal โดยใช้บตั รเครดิต

