ข้ อตกลงสำหรับผู้ใช้ บริกำรของ PAYPAL
เกี่ยวกับบัญชีของคุณ
สัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กบั ผูใ้ ช้ท้งั หมดตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2020 เป็ นต้นไป
ยินดีต้อนรับสู่ PayPal ค่ะ
ข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้เป็ นสัญญาระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd.
ซึ่งเป็ นบริ ษทั สิ งคโปร์ ที่ควบคุมการใช้งานบัญชี PayPal และบริ การ Paypal ของคุณ ถ้าคุณเป็ นบุคคลธรรมดา
คุณต้องเป็ นผูพ้ านักอาศัยในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุในหน้า PayPal Worldwide และมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
หรื อบรรลุนิติภาวะในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพานักอาศัย เพื่อเปิ ดบัญชี Paypal และใช้บริ การ Paypal ถ้าเป็ นธุรกิจ
ธุรกิจนั้นต้องจัดตั้งใน การดาเนินการใน หรื ออาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุในหน้า PayPal
Worldwide เพื่อเปิ ดบัญชี Paypal และใช้บริ การ Paypal
ด้วยการเปิ ดและใช้บญ
ั ชี PayPal
ถือว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ นอกจากนี้
คุณยังยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายเพิม่ เติมต่อไปนี้และข้อตกลงอื่น ๆ แต่ละฉบับในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่บงั คับใช้กบั คุณ
ซึ่งรวมถึง
•
•

นโยบายการใช้บริ การที่ยอมรับได้
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีชาระเงินทางเลือกของ PayPal

โปรดอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ ข้อกาหนดของนโยบายเหล่านี้ และข้อตกลงอื่น ๆ
แต่ละฉบับที่บงั คับใช้กบั คุณอย่างละเอียด
เราอาจแก้ไขสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ และนโยบายใดๆ ที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นครั้งคราว
สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิ ทธิ์ของคุณหรื อเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ
เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในหน้าการอัปเดตนโยบาย ซึ่งเผยแพร่ ไว้แล้วในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย ณ
เวลาที่คุณลงทะเบียนใช้บริ การของ PayPal จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้โดยการอ้างอิง
และจะมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ในการอัปเดตนโยบาย

ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไข คุณต้องหยุดใช้บริ การ PayPal ปิ ดบัญชีของคุณ
และยุติความสัมพันธ์กบั เราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรื อบทลงโทษ
ข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กบั การใช้บริ การของเราก่อนหน้านี้ต่อไป
เกี่ยวกับธุรกิจหลักของเรำ
PayPal เป็ นผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน และทาหน้าที่ดงั กล่าวโดยการสร้าง โฮสต์ ดูแล และให้บริ การ PayPal
ของเราแก่คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริ การของเราทาให้คุณสามารถส่งเงินให้แก่บุคคลใดๆ ที่มีบญ
ั ชี PayPal
และสามารถใช้รับเงินได้ (ถ้ามีการให้บริ การ) บริ การที่เรามีให้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
คุณสามารถดูว่าบริ การใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณโดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ
บริ การ PayPal ให้บริ การโดย PayPal Pte. Ltd.
คำแนะนำผู้บริโภค — PayPal Pte. Ltd. ผู้ให้ บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ PayPal™ (PayPal Stored
Value Facility) ไม่ จำเป็ นต้องได้รับอนุญำตจำกธนำคำรกลำงสิงคโปร์
โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่ำงรอบคอบก่อนใช้ งำน
ข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ไม่ใช่การชี้ชวนให้ใช้บริ การ PayPal และ PayPal ไม่ได้เจาะจงที่ประเทศ/ภูมิภาค
หรื อตลาดใดๆ ผ่านทางข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
กำรเปิ ดบัญชี
เรามีบญ
ั ชีสองประเภท ได้แก่ บัญชีส่วนบุคคลและบัญชีธุรกิจ
บัญชี PayPal ทั้งหมดช่วยให้คุณดาเนินการดังต่อไปนี้
•
•
•
•

ชาระเงินและรับการชาระเงิน
ซื้อสิ นค้าออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์มือถือหรื อในร้านค้า
ทาการชาระเงินโดยใช้บตั รเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนาคาร, ยอดคงเหลือบัญชี PayPal, eCheck
หรื อวิธีการชาระเงินอื่นๆ
ยอมรับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนาคาร, ยอดคงเหลือบัญชี PayPal, eCheck หรื อวิธีการชาระเงินอื่นๆ
จากผูอ้ ื่น

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและในการควบคุมอย่างเพียงพอใน ID, รหัสผ่าน, PIN
หรื อรหัสอื่นใดทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal และบริ การ PayPal

ถ้าต้องการเปิ ดและรักษาบัญชี PayPal คุณต้องระบุประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพักอาศัยให้ถูกต้อง
พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั แก่เรา รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน หรื อข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรื อธุรกิจของคุณ
คุณต้องอัปเดตที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ให้เป็ นปัจจุบนั ในโปรไฟล์บญ
ั ชี PayPal ของคุณ
บัญชีส่วนบุคคล

ถ้าคุณจาเป็ นต้องซื้อสิ นค้าและชาระเงินให้กับครอบครัวและเพื่อนเป็ นหลัก บัญชีส่วนบุคคลอาจเหมาะสมกับคุณ
ด้วยบัญชีส่วนบุคคล คุณสามารถดาเนินการต่างๆ ได้ เช่น
•
•

ซื้อสิ นค้าและบริ การ
ส่งเงินและรับเงินจากเพื่อนและครอบครัว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บญ
ั ชีส่วนบุคคลเพื่อรับการชาระเงินค่าซื้อสิ นค้าและบริ การ แต่ถา้ คุณวางแผนที่จะใช้บญ
ั ชี PayPal
ของคุณเพื่อขายสิ นค้าเป็ นหลัก คุณควรพิจารณาใช้บญ
ั ชีธุรกิจ
คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีส่วนบุคคลจากบัญชีส่วนบุคคลเป็ นบัญชีธุรกิจได้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
บัญชีธุรกิจ

เราแนะนาบัญชีธุรกิจสาหรับบุคคลและองค์กรที่ใช้ PayPal เพื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นหลัก
แม้ธุรกิจของคุณยังไม่ได้จดั ตั้งก็ตาม ด้วยบัญชีธุรกิจ คุณสามารถดาเนินการต่างๆ ได้ เช่น
•
•
•

ใช้ชื่อบริ ษทั หรื อชื่ อธุรกิจเป็ นชื่อในบัญชี PayPal ของคุณ
อนุญาตให้พนักงานเข้าใช้งานฟี เจอร์บางอย่างในบัญชี PayPal ของคุณ
สมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ PayPal ที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

บัญชีธุรกิจอาจมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมที่บงั คับใช้กบั บัญชีส่วนบุคคล
กำรเปิ ดบัญชีธุรกิจหรื อกำรแปลงบัญชีส่วนบุคคลเป็ นบัญชีธุรกิจ
คุณให้ กำรรับรองแก่เรำว่ำคุณกำลังใช้ บัญชีดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือเชิงพำณิชย์เป็ นหลัก นอกจำกนี้ คุณยังยินยอมให้
PayPal รับรำยงำนข้อมูลเครดิตส่ วนบุคคล และ/หรื อธุรกิจของคุณจำกตัวแทนรำยงำนเครดิตในตอนเปิ ดบัญชี
เมื่อคุณร้ องขอผลิตภัณฑ์ ใหม่ บำงอย่ำงและเมื่อใดก็ตำมที่เรำมีเหตุอันควรเชื่ อได้ว่ำอำจมีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นในบัญชีธุรกิจของคุณ
ข้อตกลงสำหรับหน่ วยงำนด้ำนกำรค้ำ

ถ้ากิจกรรมที่ทาผ่านบัญชี PayPal ประเภทใดๆ ก็ตามที่คุณเป็ นเจ้าของถึงระดับเกณฑ์มาตรฐานบางข้อ
หรื อเกี่ยวข้องกับภาคส่วนหรื อกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง

คุณจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของเครื อข่ายบัตรที่กาหนดให้คุณยอมรับสัญญาการใช้บริ การสาหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เพื่อให้คุ
ณรับการชาระเงินผ่าน Visa และ MasterCard ได้ต่อไป
ในกรณีน้ ีสัญญาการใช้บริ การสาหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กบั การชาระเงินใดๆ ที่ PayPal
ดาเนินการในนามของคุณ และเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
กำรอนุญำตของบุคคลที่สำม

คุณต้องเป็ นเจ้าของผลประโยชน์ของบัญชี PayPal ของคุณ และดาเนินธุรกิจในนามของตนเองเท่านั้น
คุณสามารถยินยอม ลบ และจัดการการอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้บุคคลที่สามดาเนินการบางอย่างในนามของคุณ ในบางกรณี
คุณสามารถดาเนินการได้เมื่อเข้าสู่ ระบบบัญชี PayPal ของคุณ – ในกรณีอื่นๆ
คุณสามารถดาเนินการได้กบั บุคคลภายนอกโดยตรง คุณรับทราบว่าถ้าคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามดาเนินการในนามของเรา
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณกับบุคคลที่สามนี้
คุณสามารถอนุญาตให้ผใู ้ ห้บริ การของบุคคลที่สามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่บงั คับใช้:
•
•
•

ให้บริ การข้อมูลบัญชีเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในนามของคุณ
ยืนยันว่ามีจานวนเงินที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการทารายการชาระเงินโดยใช้บตั รสามารถใช้งานได้บนบัญชีของคุณหรื อ
ไม่ หรื อ
ให้บริ การเริ่ มต้นการชาระเงินเพื่อเริ่ มการชาระเงินจากบัญชีของคุณในนามของคุณ

การให้สิทธิ์อนุญาตแก่บุคคลที่สามในการเข้าใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณด้วยวิธีใดๆ ไม่ได้ทาให้คุณพ้นจากความรับผิดใด ๆ
ภายใต้ขอ้ ตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ คุณต้องรับผิดต่อการดาเนินการที่คุณอนุญาตให้บุคคลที่สามดาเนินการ
คุณจะไม่ทาให้เราต้องรับผิดชอบ และคุณจะชดใช้ค่าเสี ยหายแทนเรา ซึ่งเป็ นความรับผิดใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการหรื อการไม่ดาเนินการของบุคคลที่สามดังกล่าว
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุญาตที่คุณได้รับภายใต้สิทธิ์ทางกฎหมายที่บงั คับใช้
กำรปิ ดบัญชี PayPal ของคุณ
คุณสามารถปิ ดบัญชีของคุณ และยุติความสัมพันธ์ของคุณกับเราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรื อบทลงโทษ
แต่คุณยังคงต้องรับผิดต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ แม้ปิดบัญชี PayPal แล้วก็ตาม
เมื่อคุณปิ ดบัญชี PayPal เราจะยกเลิกการทารายการที่กาหนดเวลาไว้หรื อที่ไม่สมบูรณ์ใดๆ
คุณต้องถอนเงินหรื อโอนยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ จากบัญชี PayPal ของคุณก่อนทาการปิ ดบัญชี
คุณไม่สามารถถอนเงินหรื อโอนบัตร/การ์ดของขวัญดิจิตอลที่มีการซื้อผ่านPayPal Digital Giftsและเชื่อมโยงกับบัญชี
PayPal ของคุณเป็ นวิธีการชาระเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีบญ
ั ชี PayPal คุณยังสามารถใช้รหัสที่คุณได้รับทางอีเมล
เมื่อคุณซื้อบัตร/การ์ดของขวัญเพื่อซื้อสิ นค้า

ในบางกรณี คุณไม่สามารถปิ ดบัญชี PayPal ของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:
•
•
•
•

เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ถ้าคุณมีการทารายการที่รอดาเนินการหรื อข้อพิพาทหรื อข้อเรี ยกร้องที่เปิ ดอยู่
ถ้าบัญชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือติดลบ
ถ้าบัญชี PayPal ของคุณอยู่ภายใต้การพักเงิน จากัดการใช้งาน หรื อสารอง

เชื่ อมโยงหรื อยกเลิกกำรเชื่ อมโยงวิธีกำรชำระเงิน
คุณสามารถเชื่ อมโยงหรื อยกเลิกการเชื่อมโยงบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื อบัญชีธนาคารกับบัญชี PayPal
ของคุณเป็ นวิธีการชาระเงิน โปรดรักษาข้อมูลวิธีการชาระเงินของคุณให้เป็ นปัจจุบนั (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ)
ถ้าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ขอ้ มูลและแหล่งที่มาของบุคคลที่สามที่เราสามารถใช้ได้
โดยไม่ตอ้ งมีการดาเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ
คุณสามารถลบวิธีการชาระเงินของคุณออกจากบัญชี PayPal ของคุณได้ ถ้าเราอัปเดตวิธีการชาระเงินของคุณ
เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อยู่ในวิธีการชาระเงินดังกล่าว คุณสามารถเลือกยืนยันบัตรของคุณ
เพือ่ ให้เราสามารถยืนยันได้ว่าบัตรนั้นถูกต้องและคุณเป็ นเจ้าของบัตร
กำรพักเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณถือครอง เป็ นสิ่ งแทนการเรี ยกร้องสิ ทธิ์ที่ไม่มีหลักประกันต่อ PayPal PayPal
รวมยอดคงเหลือของคุณกับยอดคงเหลือของผูใ้ ช้รายอื่น และลงทุนเงินดังกล่าวในการลงทุนสภาพคล่อง
จะเก็บจานวนเงินรวมเหล่านี้แยกออกจากเงินบริ ษทั ของ PayPal และ PayPal
จะไม่นาเงินของคุณมาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดของบริ ษทั
และจะไม่ยินยอมโดยสมัครใจทาให้เงินเหล่านี้ตกเป็ นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีลม้ ละลาย
คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรื อรายได้อื่นๆ จากจานวนเงินในยอดเงินคงเหลือของคุณ คุณตกลงให้ PayPal
เป็ นเจ้าของดอกเบี้ยหรื อรายได้อื่นๆ ในการลงทุนเหล่านี้ คุณตกลงที่จะโอนสิ ทธิในดอกเบี้ยใดๆ ที่ได้จากเงินของคุณให้แก่
PayPal
กำรเพิ่มหรื อกำรถอนเงิน
กำรเติมเงินเข้ำยอดคงเหลือบัญชี

คุณสามารถใช้วิธีการชาระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทาการทารายการโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณ
คุณไม่จาเป็ นต้องมียอดคงเหลือบัญชี PayPal เพื่อซื้อสิ นค้าหรื อส่งเงิน คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชี PayPal
จากบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal โดยส่งคาขอการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชี PayPal ของคุณ
จานวนเงินที่โอนจะถูกพักไว้เป็ นยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ ไม่สามารถใช้บตั รเครดิตเพื่อเติมเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณ

กำรถอนเงินเข้ำยอดคงเหลือบัญชี

ถ้าคุณมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ให้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal
ของคุณเพื่อดูว่ามีตวั เลือกการถอนเงินใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ:
•
•
•

การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal หรื อ
การโอนเงินไปยังบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตที่มีอยู่ หรื อ
การขอเช็คฉบับจริ งผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี)

คุณอาจสามารถถอนเงินผ่านผูใ้ ห้บริ การภายนอกได้ ขึ้นอยู่กบั ประเทศ/ภูมิภาคที่ "บัญชี" ของคุณได้รับการลงทะเบียนไว้
ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน โปรดดูขอ้ กาหนดของผูใ้ ห้บริ การภายนอกรายดังกล่าว
เพื่อปกป้ องเราและผูใ้ ช้ของเราจากการสูญเสี ย เราอาจชะลอการถอนเงินในบางสถานการณ์
รวมถึงถ้าเราจาเป็ นต้องยืนยันว่าคุณได้อนุญาตให้มีการถอนเงิน หรื อถ้าการชาระเงินอื่น ๆ ไปยังบัญชี PayPal ของคุณถูกตีคืน
(เช่น ผลจากการปฏิเสธชาระเงิน การตีคืนการชาระเงินผ่านธนาคารหรื อข้อพิพาทโดยผูซ้ ้ือ) ถ้าเราจากัดการใช้งานบัญชี PayPal
ของคุณ การชาระเงินจะถูกพักไว้ หรื อบัญชีของคุณหรื อบัญชีที่เกี่ยวข้องมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินใด ๆ
ในขณะที่การถอนเงินจากบัญชี PayPal ของคุณอยู่ระหว่างรอดาเนินการ คุณจะต้องเริ่ มการถอนเงินใหม่
เมื่อการจากัดการใช้งานหรื อการพักเงินถูกยกเลิก หรื อมีการหักเงินจากยอดคงเหลือติดลบอย่างครบถ้วนแล้ว
เราอาจจากัดการถอนเงินของคุณ และคุณสามารถดูวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ใด ๆ โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ
การดาเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์สามารถช่วยเรายืนยันบัญชี PayPal ของคุณ
ซึ่งอาจช่วยให้เรายกเลิกยอดการถอนเงินใด ๆ
•
•

การยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ และ
การเชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของคุณ

เราอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณ ถ้าบัตรเดบิตของคุณมีสิทธิ์ได้รับการถอนเงินจากบัญชี
PayPal คุณจะได้รับตัวเลือกให้ใช้เมื่อคุณโอนเงินออกจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ
โดยขึ้นอยู่กบั ค่าธรรมเนียมที่บงั คับใช้กบั การโอนเงินดังกล่าวซึ่งสามารถดูได้ในหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ
(สาหรับบัญชีส่วนบุคคล) และหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ
(สาหรับบัญชีธุรกิจ) จะมีการเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมที่บงั คับใช้ให้คุณทราบล่วงหน้าในแต่ละครั้งที่คุณเริ่ มต้นการถอนเงินดังกล่าว
โดยทัว่ ไปเราจะส่งเช็คจริ งผ่านที่อยู่ไปรษณียท์ ี่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น เว้นแต่ว่าเราได้ตรวจสอบยืนยันบัญชี Paypal
ของคุณแล้ว เราจะไม่ส่งเช็คไปที่ตไู้ ปรษณีย์ ถ้าคุณต้องการให้เราส่งเช็คไปยังที่อยู่อื่นซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์เหล่านี้
คุณต้องติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าและแสดงเอกสารที่เราร้องขอเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับที่อยู่น้ นั
ถ้าคุณไม่นาเช็คไปขึ้นเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ออกเช็ค เราจะส่ งเงินไปยังยอดคงเหลือของคุณ (โดยหักค่าธรรมเนียม)

กำรจัดกำรยอดคงเหลือในหลำยสกุลเงิน
ถือครองสกุลเงินหลำยสกุลเงิน

ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอาจถูกพักไว้ในสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ
และคุณสามารถถือครองสกุลเงินเหล่านี้ได้มากกว่าหนึ่งสกุลเงินในเวลาเดียวกัน
ถ้าคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
•

•

เราอาจอนุญาตให้คุณแปลงเงินเป็ นยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่น ถ้าคุณแปลงสกุลเงินในบัญชีของคุณ
จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)
เราอาจจากัดวงเงินสาหรับจานวนเงินที่คุณสามารถแปลง หรื อจานวนการแปลงที่คุณดาเนินการได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของเรา
คุณสามารถถอนเงินได้ในสกุลเงินที่เปิ ดอยู่ของบัญชีหรื อสกุลเงินอื่นดังกล่าวที่ PayPal
รองรับการถอนเงินในประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียนของคุณ ถ้าต้องการถอนเงินในบัญชีของคุณที่พกั ไว้ในสกุลเงินอื่น
คุณจะต้องแปลงสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที่เปิ ดอยู่ของบัญชี หรื อจะมีการแปลงสกุลเงินให้คุณในขณะที่คุณถอนเงิน
จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการของ PayPal รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา

ถ้าต้องการรับเงินในสกุลเงินที่บญ
ั ชีของคุณไม่ได้มีการกาหนดค่าเอาไว้ให้ยอมรับในขณะนี้
คุณอาจจาเป็ นต้องสร้างยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณในสกุลเงินนั้น หรื อแปลงเงินนั้นเป็ นสกุลเงินอื่น
คุณสามารถรับสกุลเงินบางสกุลได้โดยการแปลงเงินเป็ นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได้ ถ้ามีการแปลงสกุลเงิน
จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนการทารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)
คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสกุลเงินหลายสกุลในบัญชี PayPal ของคุณ
คุณไม่สามารถจัดการหรื อแปลงสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเก็งกาไร การค้ากาไรจากการแปลง ตัวเลือกการแปลง
หรื อกิจกรรมอื่นใดที่ PayPal กาหนดนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับหรื อหาเงินจากอัตราการแปลงสกุลเงินเป็ นหลัก
PayPal อาจระงับ ยกเลิก หรื อตีกลับการทารายการใด ๆ ที่เราตัดสิ นใจว่าเป็ นการละเมิดนโยบายฉบับนี้
วิธีที่เรำแปลงสกุลเงิน

ถ้า PayPal แปลงสกุลเงิน
จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการที่เรากาหนดไว้สาหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
อัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการจะถูกปรับเปลี่ยนสม่าเสมอ
รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เราใช้และถือเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนฐานเพื่อใช้เป็ นอัตราสาหรับการแปลงสกุลเงินของคุณ
อัตราแลกเปลี่ยนฐานจะเป็ นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในตลาดสกุลเงินของวันทาการแปลงสกุลเงินหรื อก่อนวันทาการที่กาหนด
หรื อถ้าอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูกกาหนดโดยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

สาหรับการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณบางอย่าง PayPal อาจกาหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจาเป็ น
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินได้ในหน้าค่าธรรมเนียมของเราภายใต้ส่วนหัว ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
ทำงเลือกในกำรแปลงสกุลเงิน

เมื่อคุณชาระเงินด้วยบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal
คุณยินยอมและอนุญาตให้เราแปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผูอ้ อกบัตรเครดิต /เดบิตของคุณ
คุณอาจมีสิทธิ์ในการให้ผอู ้ อกบัตรของคุณดาเนินการแปลงสกุลเงิน ถ้ามีผลบังคับใช้กบั ผูอ้ อกบัตรและเครื อข่ายนั้น ๆ
การเลือกการตั้งค่าสกุลเงินนี้อาจแสดงให้คุณเห็นในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเลือกสกุลเงินที่ใช้สาหรับการทารายการ ไม่ว่า
PayPal หรื อผูอ้ อกบัตรจะเป็ นผูด้ าเนินการแปลงสกุลเงิน หรื อมีการใช้อตั ราการแปลงสกุลเงินสาหรับการทารายการอื่น ๆ
ถ้าผูอ้ อกบัตรของคุณแปลงสกุลเงิน ผูอ้ อกบัตรจะเป็ นผูก้ าหนดอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่อาจเรี ยกเก็บ
PayPal จะดาเนินการแปลงสกุลเงินสาหรับการทารายการที่คุณใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่มีอยู่
หรื อบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมโยงเป็ นวิธีการชาระเงิน
ใบแจ้ งยอดบัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชี

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงความเคลื่อนไหวในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถดูใบแจ้งยอดบัญชี PayPal
ของคุณได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

ข้ อตกลงสำหรับผู้ใช้ บริกำรของ PAYPAL
กำรชำระเงินและกำรซื้อ
กำรส่ งเงินหรื อกำรรับเงินจำกเพื่อนหรื อสมำชิกในครอบครัว
ชำระเงิน

ในบางประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวจากบัญชี PayPal ของคุณ
โดยใช้คุณสมบัติการส่งเงินในบัญชี PayPal ของคุณ (บางครั้ง เรี ยกว่าการชาระเงินส่วนบุคคลหรื อการชาระเงินแบบ peerto-peer/P2P)
โปรดเยี่ยมชมรายชื่อบริ การที่สามารถใช้ได้ตามประเทศ/ภูมิภาคที่พกั อาศัย เพื่อดูว่าบริ การใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาค
ที่คุณอาศัยอยู่ หรื อเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal

คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวโดยใช้อีเมลหรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบญ
ั ชี PayPal
ในเวลาที่คุณส่งเงินในสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ และคุณสามารถเลือกวิธีการชาระเงินที่คุณต้องการใช้ได้
ถ้าบุคคลที่คุณกาลังส่งเงินให้ไม่มีบญ
ั ชี PayPal บุคคลนั้นสามารถรับเงินได้โดยการเปิ ดบัญชี PayPal
หากบุคคลที่คุณส่งเงินให้ไม่รับเงิน เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้คุณ
การรับเงินจากเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวมีการอธิบายไว้ในส่วนกำรรับเงิน
เราอาจจากัดวงเงินสาหรับจานวนเงินที่คุณสามารถส่งได้ รวมถึงจานวนเงินที่คุณชาระซื้อสิ นค้า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของเรา
คุณสามารถดูวงเงินที่ส่งใดๆ ได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ เราอาจเพิ่มวงเงินการส่งเงินของคุณ
ถ้าคุณดาเนินการตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อยืนยันข้อมูลของคุณตามที่จาเป็ นสาหรับการยกเลิกการกาจัดวงเงินการถอนเงิน
เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัว หนึ่งในสามสิ่ งนี้อาจเกิดขึ้น: พวกเขาอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรื อไม่สามารถรับเงินได้
หากพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับเงินดังกล่าว หรื อไม่ได้รับเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งเงิน เงิน (รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ
ที่คุณเรี ยกเก็บ) จะส่งกลับไปยัง:
•
•

วิธีการชาระเงินแบบเดิมที่คุณใช้ในการทารายการ ถ้าคุณใช้บตั รเครดิต บัตรเดบิต หรื อ PayPal Credit
เป็ นวิธีการชาระเงิน หรื อ
ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณเป็ นวิธีการชาระเงิน
หรื อบัญชีธนาคารเป็ นวิธีการชาระเงิน และเราไม่สามารถคืนเงินจานวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารของคุณ

ได้รับกำรชำระเงิน

ถ้าเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวส่งเงินให้คุณ เงินดังกล่าวจะปรากฏในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้าต้องการรับเงินในสกุลเงินที่บญ
ั ชีของคุณไม่ได้มีการกาหนดค่าเอาไว้ให้ยอมรับในขณะนี้
คุณอาจจาเป็ นต้องสร้างยอดคงเหลือในสกุลเงินนั้น หรื อแปลงเงินนั้นเป็ นสกุลเงินอื่น
คุณสามารถรับสกุลเงินบางสกุลได้โดยการแปลงเงินเป็ นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได้ ถ้ามีการแปลงสกุลเงิน
จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนการทารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)
ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรส่ งเงินให้ เพื่อนและครอบครัว
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กบั การส่งเงินได้ในตารางการส่งเงินของเรา
และจะเปิ ดเผยให้คุณทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่คุณเริ่ มทารายการส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัว
ถ้าคุณแปลงสกุลเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณจากสกุลเงินหนึ่งเป็ นอีกสกุลเงินหนึ่งก่อนทารายการ
จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ของเรา)
ถ้าคุณส่งเงินให้เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวจากเว็บไซต์ (ที่ไม่ใช่ Paypal) ของบุคคลที่สาม
หรื อโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบุคคลที่สาม จากนั้นบุคคลที่สามจะพิจารณาว่าผูส้ ่งเงินหรื อผูร้ ับเงินจะเป็ นผูจ้ ่ายค่าธรรมเนียม
บุคคลที่สามจะเปิ ดเผยให้คุณทราบก่อนการส่งเงินจะเริ่ มต้น

กำรซื้อสินค้ำจำก หรื อกำรคืนสินค้ำให้ ผ้ขู ำยที่ยอมรับ PayPal
วิธีกำรซื้อสินค้ำ

คุณสามารถซื้อสิ นค้าจากผูข้ ายที่ยอมรับ PayPal ในสกุลเงินใด ๆ ทีผ่ ขู ้ ายยอมรับ และที่ PayPal รองรับ
โดยใช้เงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ หรื อใช้วิธีการชาระเงินใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ
รวมถึงตัวอย่าง เช่น
•
•
•

การซื้อสิ นค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกออนไลน์ และการเลือก PayPal
เป็ นวิธีการชาระเงินของคุณที่จุดจ่ายเงิน
การชาระเงินให้แก่ผขู ้ ายสาหรับสิ นค้าหรื อบริ การ
การใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณเพื่อซื้ อสิ นค้าในร้านค้าจริ งของผูข้ าย

ถ้าผูข้ ายที่คุณกาลังซื้อนั้นขายสิ นค้าหรื อบริ การ และผูข้ ายนั้นยังไม่มีบญ
ั ชี PayPal
ผูข้ ายสามารถขอรับการชาระเงินจากคุณได้โดยเปิ ดบัญชี PayPal ถ้าผูข้ ายไม่เปิ ดบัญชี PayPal ภายใน 30 วัน
การซื้อสิ นค้าของคุณจะได้รับการคืนเงิน
เพื่อจัดการความเสี่ ยง PayPal อาจจากัดวิธีการชาระเงินที่ใช้ได้สาหรับการทารายการเมื่อคุณซื้อสิ นค้า นอกจากนี้
วิธีการชาระเงินอาจถูกจากัดสาหรับผูข้ ายบางราย หรื อถ้าคุณชาระเงินด้วย PayPal
ผ่านเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น
•
•
•

American Express อาจไม่สามารถใช้เป็ นวิธีการชาระเงินสาหรับผูค้ ้าบางราย เช่น
สายการบินและผูค้ า้ ด้านการท่องเที่ยวบางราย
บัตรเครดิตบางใบอาจไม่สามารถใช้เป็ นวิธีการชาระเงินสาหรับผูค้ ้าบางราย เช่น ในอุตสาหกรรมการพนัน และ
ไม่สามารถใช้บตั รเครดิตเพื่อชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรื อเติมเงินให้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้

เมื่อคุณอนุญาตการชาระเงินให้กบั ผูข้ ายที่ยอมรับ PayPal ผูข้ ายบางรายอาจใช้เวลาถึง 30
วันจึงจะสามารถทารายการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ในกรณีเหล่านี้ การชาระเงินของคุณอาจปรากฏเป็ นคาสั่งซื้อที่รอดาเนินการในบัญชี
PayPal ของคุณ ในกรณีน้ นั การอนุญาตการชาระเงินของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าผูข้ ายจะทารายการเสร็จสมบูรณ์ (แต่ไม่เกิน
30 วัน) ถ้าคุณใช้บตั รเดบิตหรื อบัตรเครดิตเป็ นวิธีการชาระเงิน
ผูอ้ อกบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตของคุณอาจแสดงการอนุญาตที่รอดาเนินการเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
จนกว่าจะยกเลิกการระงับหรื อได้รับการทารายการที่สมบูรณ์
ถ้าการชาระเงินของคุณจาเป็ นต้องให้เราทาการแปลงสกุลเงิน
จะมีการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการและปรับใช้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนของวิธีที่เราแปลงสกุลเงิน และจะได้รับกา
รพิจารณาในเวลาที่ประมวลผลการชาระเงิน

ค่ำธรรมเนียม

เมื่อคุณซื้อสิ นค้าจากผูข้ ายที่ยอมรับ PayPal คุณไม่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั PayPal ถ้า Paypal
ดาเนินการแปลงสกุลเงินสาหรับการซื้อสิ นค้าของคุณ จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนการทารายการของ PayPal
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)
ผูอ้ อกบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของคุณอาจยังเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากคุณสาหรับการทารายการ
กำรตรวจสอบกำรชำระเงิน

เมื่อ PayPal ระบุการทารายการที่อาจมีความเสี่ ยงสูง เราจะตรวจสอบการทารายการอย่างใกล้ชิดก่อนอนุญาตให้ดาเนินการต่อ
เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ PayPal พักการทารายการ และแจ้งให้ผูข้ ายทราบถึงความล่าช้าในการจัดส่งสิ นค้า ในฐานะผูซ้ ้ือ
อาจทาให้ได้รับสิ นค้าที่ซ้ือล่าช้า ถ้าเราจัดการการทารายการเรี ยบร้อย เราจะแจ้งให้ผูข้ ายดาเนินการจัดส่งสิ นค้า
ถ้าเราไม่ได้จดั การการทารายการ เราจะยกเลิกการทารายการดังกล่าวและคืนเงินให้กบั คุณ
เว้นแต่ว่าเราจาเป็ นต้องดาเนินการอย่างอื่นตามกฎหมาย
กำรชำระเงินอัตโนมัติ

คุณสามารถตกลงกับผูข้ ายที่ยอมรับ PayPal ในการใช้ PayPal
เป็ นวิธีการชาระเงินสาหรับการซื้อสิ นค้าในอนาคตกับผูข้ ายดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้จดั ทาขึ้นระหว่างคุณกับผูข้ าย
และอนุญาตให้ผขู ้ ายใช้เงินจากบัญชี PayPal ของคุณด้วยการอนุมตั ิจากคุณในลักษณะครั้งเดียว เป็ นประจา หรื อเป็ นครั้งคราว
ตัวอย่างของการชาระเงินอัตโนมัติที่คุณสามารถจัดการได้กบั ผูข้ ายหรื อกับ PayPal รวมถึงวิธีการชาระเงินที่ PayPal เรี ยกว่า
"ข้อตกลงในการเรี ยกเก็บเงิน" "การบอกรับเป็ นสมาชิก" "การชาระเงินเป็ นงวด" "การทารายการอ้างอิง" "การหักหรื อ PAD
แบบอนุมตั ิล่วงหน้า" "การโอนแบบอนุมตั ิล่วงหน้า" หรื อ "การชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้า"
คุณสามารถยกเลิกการชาระเงินอัตโนมัติได้ไม่เกิน
3วันทาการก่อนวันที่การชาระเงินที่กาหนดไว้ครั้งถัดไปจากการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรื อติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ
PayPal เมื่อยกเลิกการชาระเงินอัตโนมัติ
การชาระเงินอัตโนมัติในอนาคตทั้งหมดภายใต้ขอ้ ตกลงของคุณกับผูข้ ายดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ถ้าคุณยกเลิกการชาระเงินอัตโนมัติ
คุณอาจยังต้องชาระเงินค่าซื้อสิ นค้าให้แก่ผขู ้ าย หรื อมีภาระผูกพันเพิ่มเติมแก่ผขู ้ ายสาหรับสิ นค้าหรื อบริ การใดๆ ที่คุณได้รับ
แต่ไม่ได้ชาระเงินและคุณอาจจาเป็ นต้องชาระเงินให้ผูข้ ายผ่านวิธีอื่น
ถ้าคุณให้การอนุญาตล่วงหน้าต่อผูข้ ายหรื อ PayPal ซึ่งอนุญาตให้ผขู ้ ายใช้หรื อรับการชาระเงินจากบัญชี PayPal
ของคุณในรู ปแบบการชาระเงินเป็ นงวดเป็ นประจา (เช่น ทุกเดือนหรื อตามรอบการเรี ยกเก็บเงินประจา)
และถ้าการชาระเงินดังกล่าวมีส่วนแตกต่างกันในจานวนเงิน
คุณมีสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับจานวนเงินและวันที่โอนจากผูข้ ายอย่างน้อย 10 วัน ก่อนทาการโอนเงิน
ถ้าผูข้ ายให้ทางเลือกดังกล่าว

คุณจะเลือกรับการแจ้งล่วงหน้านี้ได้ก็ต่อเมื่อจานวนเงินของการชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้านั้นอยู่นอกช่วงที่กาหนดไว้ระหว่างคุณกั
บผูข้ าย
ถ้าคุณอนุญาตให้การชาระเงินอัตโนมัติและ PayPal ดาเนินการแปลงสกุลเงินสาหรับการทารายการชาระเงินอัตโนมัติ PayPal
จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนสาหรับการทารายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ของ PayPal)
โดยมีผลในเวลาที่มีการประมวลผลการทารายการชาระเงินอัตโนมัติ
กำรคืนเงิน

เมื่อคุณซื้อสิ นค้าจากผูข้ ายออนไลน์โดยใช้ PayPal และท้ายที่สุดการทารายการนั้นได้รับการคืนเงิน โดยปกติแล้ว
การชาระเงินจานวนดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังวิธีการชาระเงินเดิมที่คุณใช้เพื่อทารายการนั้น ถ้าคุณใช้บตั รเครดิต บัตรเดบิต
หรื อยอดคงเหลือบัญชี PayPal ถ้าใช้บญ
ั ชีธนาคารเป็ นวิธีการชาระเงินสาหรับการทารายการนั้น
เราจะคืนเงินการชาระเงินไปยังบัญชีธนาคาร หรื อไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณในกรณีที่เราไม่สามารถคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณได้
สาหรับการซื้อสิ นค้าที่คุณดาเนินการในตาแหน่งร้านค้าของผูข้ ายที่คุณชาระโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณ
แล้วท้ายที่สุดการทารายการนั้นได้รับการคืนเงิน เงินจะได้รับคืนไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้า PayPal ดาเนินการแปลงสกุลเงินสาหรับการทารายการของคุณ และมีการคืนเงิน:
•
•

ถ้าอยู่ภายใน 1 วันนับจากวันที่ชาระเงินเดิม เราจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนของการทารายการ
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ที่ใช้ ณ เวลาที่ชาระเงินเดิม
ถ้าเกินกว่า 1 วันนับจากวันที่ชาระเงินเดิม เราจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนของการทารายการของ Paypal
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในวันที่มีการคืนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินเต็มจานวนจากการชาระเงินเดิมของคุณ
เนื่องจากค่าธรรมเนียมข้างต้นและความผันผวนของอัตราการแปลงสกุลเงิน

การชาระเงินจะคืนเงินเป็ นสกุลเงินที่คุณชาระ หรื อถ้าเราไม่สามารถคืนเงินได้ในสกุลเงินที่คุณชาระในสกุลเงินถือครองหลักของคุณ
วิธีกำรชำระเงินที่ใช้ สำหรับกำรทำรำยกำรของฉัน
กำรเลือกวิธีกำรชำระเงินที่ต้องกำร

ในบางประเทศ คุณสามารถเลือกวิธีการชาระเงินใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณเป็ นวิธีการชาระเงินที่ตอ้ งการ
คุณสามารถเลือกวิธีชาระเงินที่ตอ้ งการในการตั้งค่าบัญชีของคุณ อาจมีบางครั้งที่วิธีการชาระเงินที่ตอ้ งการของคุณไม่สามารถใช้ได้
เช่น ถ้าคุณเลือกบัตรเครดิตที่หมดอายุแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชาระเงินที่ตอ้ งการแยกต่างหากสาหรับการทารายการออนไลน์ การทารายการในร้านค้า
และการชาระเงินอัตโนมัติกบั ผูข้ าย
ถ้าคุณเลือกวิธีการชาระเงินที่ตอ้ งการ วิธีการชาระเงินดังกล่าวจะแสดงเป็ นวิธีการชาระเงินหลัก
ความพร้อมให้บริ การของวิธีการชาระเงินบางวิธีอาจถูกจากัดตามผูข้ ายเฉพาะหรื อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณกาลังใช้เพื่อทารายก
ารให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณไม่ได้เลือกวิธีการชาระเงินที่ตอ้ งการ หรื อวิธีการชาระเงินที่ตอ้ งการของคุณไม่สามารถใช้ได้
เราจะแสดงวิธีการชาระเงินที่ใช้ได้ รวมถึงวิธีการชาระเงินที่คุณใช้บ่อยที่สุดหรื อที่คุณใช้ล่าสุดในขณะที่ทารายการ นอกจากนี้
คุณยังสามารถคลิกที่ลิงก์ "จัดการ" เพื่อดูวิธีการชาระเงินที่ใช้ได้ท้งั หมด หรื อเพิ่มวิธีการชาระเงินใหม่
และเลือกวิธีการชาระเงินระหว่างการทารายการ
วิธีกำรชำระเงินสำรอง

บางครั้ง
การทารายการออนไลน์แบบครั้งเดียวอาจกาหนดให้ใช้วิธีการชาระเงินสารองในกรณีที่วิธีการชาระเงินที่คุณเลือกหรื อที่ตอ้ งการไม่ส
ามารถใช้ได้ ในกรณีเหล่านั้น เราอาจแสดงวิธีการชาระเงินสารองให้คุณในหน้าตรวจสอบการทารายการของคุณ
ก่อนที่คุณจะทารายการให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่ากรณีน้ ีใช้ได้เฉพาะกับการทารายการออนไลน์แบบครั้งเดียวเท่านั้น
และใช้ไม่ได้กบั การชาระเงินอัตโนมัติ ถ้า PayPal
กาหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจาเป็ นต่อการทารายการที่จาเป็ นต้องใช้วิธีการชาระเงิ นสารอง คุณอาจไม่สามารถเลือกได้ว่า
PayPal หรื อผูอ้ อกบัตรของคุณจะเป็ นผูด้ าเนินการแปลงสกุลเงินในวิธีการชาระเงินสารองของคุณ
ชำระเงินให้ เพื่อนและครอบครัว

เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนและครอบครัวโดยใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ามี) หรื อบัญชีธนาคารของคุณ
เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด ดังนั้นเราจะแสดงตัวเลือกการชาระเงินเหล่านี้ก่อนเสมอ
แม้คุณมีวิธีการชาระเงินที่ตอ้ งการที่กาหนดไว้สาหรับการซื้อสิ นค้าออนไลน์ของคุณ จาไว้ว่าคุณมีโอกาสเลือกวิธีการชาระเงินใดๆ
ในบัญชี PayPal ของคุณเสมอ โดยคลิกที่ลิงก์ "เปลี่ยนแปลง" ในหน้าส่งเงิน ถ้าคุณเลือกวิธีการชาระเงินที่มีค่าธรรมเนียม
เราจะแสดงค่าธรรมเนียมทุกครั้งก่อนคุณส่งเงิน
กำรชำระเงินอัตโนมัติ

ผูข้ ายบางรายอนุญาตให้คุณจัดเก็บ PayPal เป็ นวิธีชาระเงิน เมื่อซื้อสิ นค้าบนเว็บไซต์ของพวกเขา
ดังนั้นคุณจึงสามารถชาระเงินได้เร็วขึ้น
ซึ่งมักเป็ นการกาหนดสร้างข้อตกลงกับผูข้ ายที่อนุญาตให้พวกเขาขอให้เราเรี ยกเก็บเงินจากบัญชี PayPal
ของคุณทุกครั้งที่คุณซื้อสิ นค้า

คุณสามารถเลือกวิธีการชาระเงินสาหรับการซื้อสิ นค้าในอนาคตกับผูข้ ายเฉพาะรายได้ในเวลาที่สร้างข้อตกลง
หรื อในการตั้งค่าบัญชีของคุณในลิงก์แทรก เช่น
คุณสามารถกาหนดให้บริ การบอกรับสมาชิกภาพยนตร์รายเดือนของคุณเรี ยกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทุกครั้งสาหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน
ถ้าวิธีการชาระเงินที่คุณเลือกไม่สามารถใช้ได้ (เช่น บัตรเครดิตหมดอายุ)
ข้อตกลงเฉพาะกับผูข้ ายไม่เอื้อให้สามารถในการระบุวิธีการชาระเงิน
หรื อถ้าคุณยังไม่ได้ระบุวิธีการชาระเงินสาหรับการทารายการในอนาคตกับผูข้ าย
วิธีการชาระเงินที่ใช้จะอยู่ในวิธีการชาระเงินต่อไปนี้ ถ้ามี: 1. ยอดคงเหลือ 2. บัญชีธนาคาร (การโอนเงินทันที) 3.
บัตรเดบิตร่ วมกับ PayPal 4. บัตรเครดิตที่มีแบรนด์ร่วมกับ PayPal 5. บัตรเดบิต 6. บัตรเครดิต และ 7.
เช็คแบบอิเล็กทรอนิ กส์
คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงใดๆ ในการตั้งค่าบัญชี ของคุณ
กำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร

เมื่อคุณใช้บญ
ั ชีธนาคารของคุณเป็ นวิธีการชาระเงิน คุณกาลังอนุญาตให้ PayPal
เริ่ มต้นการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณไปยังผูร้ ับ สาหรับการทารายการเหล่านี้ PayPal
จะทาการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารของคุณตามจานวนที่คุณระบุ คุณอนุญาตให้ PayPal ลองโอนเงินนี้อีกครั้ง
ถ้าธนาคารของคุณปฏิเสธการโอนเงินครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
eCheque

eCheque เป็ นวิธีการชาระเงินที่คุณใช้บญ
ั ชีธนาคารของคุณเป็ นวิธีการชาระเงินของคุณ
และการชาระเงินจะไม่ได้รับจากผูร้ ับจนกว่าการทารายการจะประมวลผลเสร็จสิ้นจากธนาคาร โดยปกติแล้ว
กระบวนการนี้จะใช้เวลา 35 วันทาการ แต่ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นถ้าการชาระเงินถูกส่งจากบัญชีธนาคารที่อยู่นอกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
ถ้าคุณระบุวิธีการชาระเงินหลักไว้เป็ น eCheck เราจะใช้ eCheck ในการชาระเงิน PayPal ของคุณ
แม้ว่าคุณจะมียอดเงินคงเหลือก็ตาม
โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
นโยบำยคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เมื่อคุณซื้อสิ นค้าจากผูข้ ายที่ยอมรับ PayPal คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal
กรณีที่สามารถใช้ได้ โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal
จะให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนจากราคาซื้อสิ นค้าเต็มจานวนบวกค่าจัดส่งเดิมที่คุณได้ชาระไว้ ถ้ามี PayPal
ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวในการตัดสิ นว่าข้อเรี ยกร้องของคุณมีสิทธิตามโปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือหรื อไม่

การตัดสิ นใจเดิมของ PayPal ถือเป็ นที่สิ้นสุด แต่คุณอาจสามารถยื่นอุทธรณ์คาตัดสิ นต่อ PayPal
ได้ถา้ คุณมีขอ้ มูลใหม่หรื อที่น่าสนใจซึ่งไม่มีอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาครั้งแรกหรื อถ้าคุณเชื่อว่ามีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ
ข้อสำคัญ: คุณอาจจาเป็ นต้องคืนสิ นค้าให้กบั ผูข้ ายหรื อบุคคลอื่นที่เราระบุเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการข้อเรี ยกร้องของคุณ
โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนจากค่าจัดส่งสิ นค้าคืนที่คุณอาจเกิดขึ้น
โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal อาจบังคับใช้ เมื่อคุณประสบปั ญหาเฉพาะเหล่านี้กบั การทารายการ:
•
•

คุณไม่ได้รับสิ นค้าจากผูข้ าย (เรี ยกว่าข้อเรี ยกร้อง "กรณีไม่ได้รับสิ นค้า") หรื อ
คุณได้รับสิ นค้า แต่สินค้าไม่ใช่สินค้าที่คุณสั่งซื้อ (เรี ยกว่าข้อเรี ยกร้อง "กรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน")

ถ้าคุณเชื่อว่าการทารายการที่ดาเนินการผ่านบัญชี PayPal ของคุณไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ
ข้อเรี ยกร้องประเภทนี้แตกต่างจากโปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือ
และมีการอธิบายไว้ในส่วนความรับผิดต่อการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ
ข้อเรียกร้ องกรณีไม่ได้รับสินค้ำ

ข้อเรี ยกร้องของคุณจะไม่ มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal สาหรับข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสิ นค้า
ถ้า:
•

คุณไปรับสิ นค้าด้วยตนเอง หรื อนัดหมายให้มีการรับสิ นค้าในนามของคุณ รวมถึงถ้าคุณใช้ PayPal
ในตาแหน่งที่ต้งั ของร้านค้าของผูข้ าย หรื อ

•

ผูข้ ายได้แสดงหลักฐานการจัดส่งสิ นค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสิ นค้าแล้ว

ถ้าผูข้ ายแสดงหลักฐานที่ระบุได้ว่ามีการจัดส่งสิ นค้าไปยังที่อยู่ของคุณจริ ง PayPal
อาจตัดสิ นให้ผขู ้ ายเป็ นฝ่ ายชนะข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสิ นค้า แม้คุณอ้างว่าคุณไม่ได้รับสิ นค้านั้น ๆ ก็ตาม
ข้อเรียกร้ องกรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ อย่ำงชัดเจน

สิ นค้าอาจพิจารณาว่าเป็ นสิ นค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า:
•
•
•
•
•

สิ นค้ามีความแตกต่างจากคาอธิบายสิ นค้าของผูข้ ายในแง่ของวัสดุ
คุณได้รับสิ นค้าที่แตกต่างจากที่ซ้ือโดยสิ้นเชิง
บรรยายสภาพของสิ นค้าบิดเบือนจากความเป็ นจริ ง เช่น สิ นค้าที่มีการอธิบายว่า "ใหม่" แต่สินค้าถูกใช้ไปแล้ว
สิ นค้ามีการโฆษณาว่าเป็ นของแท้ แต่ไม่ใช่ของแท้ (เช่น เป็ นของปลอมแปลง)
สิ นค้าขาดชิ้นส่วนหรื อฟี เจอร์ ที่สาคัญ และข้อเท็จจริ งเหล่านั้นที่ไม่ได้มกี ารเปิ ดเผยในคาอธิบายของสิ นค้าเมื่อคุณซื้อสิ นค้า

•
•
•

คุณซื้อสิ นค้าจานวนหนึ่ง แต่ไม่ได้รับสิ นค้าทั้งหมด
สิ นค้าได้รับความเสี ยหายอย่างรุ นแรงระหว่างการจัดส่ง
สิ นค้าไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ได้รับ และไม่ได้มีการเปิ ดเผยให้คุณทราบ

สิ นค้าไม่สามารถพิจารณาว่าเป็ นสิ นค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า:
•
•
•
•
•

สิ นค้ามีความคล้ายคลึงกับคาอธิบายสิ นค้าของผูข้ ายในแง่ของวัสดุ
ผูข้ ายได้แจ้งความชารุ ดบกพร่ องของสิ นค้าไว้ในคาอธิบายของสิ นค้าอย่างถูกต้อง
มีการชี้แจงรายละเอียดของสิ นค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่ตอ้ งการสิ นค้านั้นหลังจากที่ได้รับแล้ว
มีการชี้แจงรายละเอียดของสิ นค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังไว้
สิ นค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและมีการอธิบายว่าเป็ น "ของใช้แล้ว"

สินค้ำและกำรทำรำยกำรที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

การชาระเงินสาหรับรายการต่อไปนี้ไม่ ตรงตามเกณฑ์สาหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่อาศัย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรื อการลงทุนไม่ว่าประเภทใด
ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อหรื อลงทุนในธุรกิจทั้งหมดหรื อบางส่วน)
ยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่ องบิน และเรื อ
ข้อเรี ยกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนสาหรับสิ นค้าสั่งทาทั้งหมดหรื อบางส่วน
หรื อสิ นค้าที่รับด้วยตนเอง
การบริ จาค รวมถึงการชาระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
สิ นค้าต้องห้ามตามนโยบายการใช้บริ การของ PayPal
สาหรับข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสิ นค้า สิ นค้าที่คุณเก็บไว้ส่วนตัวหรื อจัดให้มีการเก็บในนามของคุณ
รวมถึงสิ นค้าที่ซ้ือในที่ต้งั ร้านค้าของผูข้ าย
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
สิ นค้าที่ซ้ือจาก หรื อจานวนเงินที่ชาระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
สิ นค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และ/หรื อกิจกรรมอื่นใดที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
การชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
การชาระเงินที่ส่งโดยใช้ PayPal ไปยังให้บริ การชาระเงินแบบเรี ยกเก็บเงิน
การชาระเงินที่ดาเนินการโดยใช้การจ่ายเงินปันผลและบริ การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคนของ PayPal
หรื อการทารายการชาระเงินของผูใ้ ช้ที่มาเยือน (เช่น ไม่ได้ส่งโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณ)
การทารายการส่งเงินที่ผสู ้ ่งเงินเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมการทารายการ PayPal
สิ นค้าที่ซ้ือเพื่อนาไปขายต่อ รวมถึงการทารายการสิ นค้าเดี่ยวหรื อการทารายการที่มีสินค้าหลายรายการ

สิทธิ์กำรทำรำยกำรสำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองภายใต้นโยบายคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•

มีบญ
ั ชี PayPal อยูใ่ นสถานะที่ดี
ชาระเงินซื้อสิ นค้าที่มีสิทธิ์จากบัญชี PayPal ของคุณ
พยายามติดต่อผูข้ ายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรงก่อนที่จะยื่นข้อเรี ยกร้องภายใต้นโยบายคุม้ ครองการซื้อสิ นค้าของ PayPal
ผ่านทางศูนย์ร้องเรี ยนกรณีซ้ือขาย
ตอบรับคาขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาที่ร้องขอ
เปิ ดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรี ยนกรณีซ้ือขายภายใน 180 วัน นับจากวันที่คุณชาระเงิน
และปฏิบตั ิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของเรา
ไม่ได้รับเงินคืนหรื อตกลงให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยทางเลือกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้าของคุณจากแหล่งอื่น

กระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำทออนไลน์ ของเรำ

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการกับผูข้ ายได้โดยตรง
คุณต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ของเราผ่านศูนย์ร้องเรี ยนกรณีซ้ือขายเพื่อติดตามข้อเรี ยกร้องภายใต้โปรแกร
มคุม้ ครองผูซ้ ้ือของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถยื่นข้อเรี ยกร้อง (ขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง) ได้โดยโทรหาเราและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบตั ิตามมีการอธิบายไว้ดา้ นล่าง และถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ข้อเรี ยกร้องของคุณอาจถูกปฏิเสธ:
ขั้นตอนที่ 1: เปิ ดข้อพิพำทภายใน 180 วันนับจากวันที่คุณทาการชาระเงิน
ซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถเริ่ มการสนทนาโดยตรงกับผูข้ ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทารายการของคุณที่อาจช่วยแก้ไขข้อพิพาทได้
ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทกับผูข้ ายได้โดยตรง โปรดดาเนินการขั้นตอนที่ 2
เราจะพักเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทารายการในบัญชี PayPal ของผูข้ ายจนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขหรื อปิ ดลง
ขั้นตอนที่ 2: ยกระดับข้อพิพำทเป็ นข้อเรียกร้ องเพื่อขอรับเงินคืน โดยดาเนินการภายใน 20 วันหลังจากเปิ ดข้อพิพาท
ในกรณีที่คุณและผูข้ ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ หรื อไม่เช่นนั้นเราจะปิ ดข้อพิพาทโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็ นข้อเรี ยกร้องเพื่อขอเงินคืนได้โดยผ่านศูนย์ร้องเรี ยนกรณีซ้ือขาย ผูข้ ายหรื อ PayPal
สามารถยกระดับข้อพิพาทเป็ นข้อเรี ยกร้องได้เช่นกันในขั้นตอนนี้ PayPal อาจขอให้คุณรออย่างน้อย 7
วันนับจากวันที่ทารายการก่อนจะยกระดับข้อพิพาท
ขั้นตอนที่ 3: ตอบกลับคำขอเอกสำรหรื อข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal หลังจากที่คุณ ผูข้ าย หรื อ PayPal
ยกระดับข้อพิพาทของคุณเป็ นข้อเรี ยกร้องเพื่อขอรับการจ่ายเงินคืน PayPal อาจขอให้คุณส่งใบเสร็จรับเงิน
การประเมินโดยบุคคลที่สาม หลักฐานการแจ้งความกับตารวจ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่ PayPal ระบุ
คุณจะต้องตอบกลับคาขอเหล่านี้ภายในเวลาที่กาหนดที่ติดต่อกับคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ปฏิบัติตำมคำขอจัดส่ งสินค้ำของ PayPal
ภำยในเวลำที่กำหนด ถ้าคุณยื่นข้อเรี ยกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน PayPal
อาจขอให้คุณจัดส่งสิ นค้าคืนผูข้ าย ให้กบั PayPal หรื อบุคคลที่สาม (ซึ่ง PayPal จะเป็ นผูร้ ะบุไว้)
และหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสิ นค้าแล้ว โดยคุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หลักฐำนที่แสดงว่ำผู้รับได้รับสินค้ำแล้ว หมำยถึง:

สาหรับการทารายการที่มีมูลค่ารวมไม่ถึง 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางด้านล่าง)
การยืนยันที่สามารถเรี ยกดูได้ออนไลน์ซ่ ึงระบุที่อยู่นาส่งที่แสดงชื่อเมืองหรื อรหัสไปรษณีย์ วันที่นาส่ง
และตัวตนของบริ ษทั ส่งสิ นค้าที่คุณใช้เป็ นอย่างน้อย
สาหรับการทารายการที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางด้านล่าง)
หรื อมากกว่า คุณต้องแสดงหลักฐานการนาส่งที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น (ยกเว้นในกรณีที่ผซู ้ ้ือมีบญ
ั ชี PayPal
ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล หรื อยูเครน
ซึ่งข้อกาหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้) ถ้าการทารายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง
จะต้องมีการยืนยันด้วยลายเซ็นเมื่อการชาระเงินเกินกว่ามูลค่าที่เทียบเท่ากับ 750 ดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนของ
PayPal ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทารายการ
เกณฑ์มำตรฐำนกำรยืนยันด้วยลำยเซ็นตำมสกุลเงิน
สกุลเงิน

มูลค่าการทารายการ

สกุลเงิน

มูลค่าการทารายการ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รี ลบราซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

850 CAD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

34,000 PHP

โครู นาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก:

4,100 DKK

รู เบิลรัสเซีย:

48,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนาสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอริ นต์ฮงั การี :

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เกณฑ์มำตรฐำนกำรยืนยันด้วยลำยเซ็นตำมสกุลเงิน
เชเกิลอิสราเอล:

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปน:
ุ่

77,000 JPY

บาทไทย:

24,500 THB

ริ งกิตมาเลเซีย:

3,100 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ:

750 USD

ขั้นตอนที่ 5: PayPal
จะใช้ ดุลยพินิจของตนแต่ เพียงผู้เดียวในกำรตัดสินใจขั้นสุ ดท้ำย(รวมถึงการปิ ดข้อพิพาทหรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ โดยอัตโนมัติ)
ตามการคุม้ ครองและข้อกาหนดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ
ที่ให้ไว้ระหว่างกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ หรื อข้อมูลอื่นๆ ที่ PayPal ถือว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสมในบางโอกาส
โปรดทราบว่าเมื่อคุณซื้อสิ นค้าดิจิตอลแบบ Micropaymentจะมีกฎพิเศษที่มีผลบังคับใช้
และนัน่ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเราอาจตีคืนการทารายการโดยไม่จาเป็ นต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของเรา เราอาจจากัดจานวนการตีคืนอัตโนมัติที่คุณได้รับประโยชน์ แต่แม้ว่าจะเป็ นกรณี
คุณก็ยงั สามารถปฏิบตั ิตามกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทมาตรฐานของ PayPal ตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้น
ในกรณีที่ PayPal ตัดสิ นในขั้นสุดท้ายให้ผซู ้ ้ือหรื อผูข้ ายเป็ นฝ่ ายชนะ แต่ละฝ่ ายต้องปฏิบตั ิตามคาตัดสิ นดังกล่าว
ถ้า PayPal พบว่าผูซ้ ้ือเป็ นฝ่ ายชนะ PayPal จะจ่ายเงินคืนให้ผซู ้ ้ือเท่ากับค่าซื้อสิ นค้าเต็มจานวน บวกค่าจัดส่งเดิม
ถ้าผูข้ ายเป็ นฝ่ ายแพ้ในข้อเรี ยกร้อง ผูข้ ายจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการนั้น
ถ้าผูข้ ายเป็ นฝ่ ายแพ้ในข้อเรี ยกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากสิ นค้าที่ขายเป็ นของปลอม
ผูข้ ายจะคืนเงินเต็มจานวนให้กบั ผูซ้ ้ือและคุณจะไม่ได้รับสิ นค้าคืน
ข้อพิพำทกับเรำหรือผู้ออกบัตรของคุณ

ถ้าคุณใช้บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิตเป็ นวิธีการชาระเงินสาหรับการทารายการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ
และคุณไม่พอใจกับการทารายการ คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการทารายการกับผูอ้ อกบัตรของคุณ
สิ ทธิ์ในการปฏิเสธการชาระเงินผ่านบัตรที่บงั คับใช้อาจกว้างเกินกว่าสิ ทธิ์เหล่านั้นที่คุณใช้ได้ภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ
PayPal เช่น ถ้าคุณยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการทารายการกับผูอ้ อกบัตรของคุณ
คุณอาจสามารถกูค้ ืนเงินที่คุณชาระให้แก่สินค้าที่ไม่น่าพอใจได้
แม้ลูกค้าไม่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้ขอ้ เรี ยกร้องเกี่ยวกับสิ นค้าไม่ตรงตามที่บรรยายกับเรา

คุณต้องเลือกว่าจะยื่นข้อพิพาทกับ PayPal ภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือ หรื อยื่นข้อพิพาทกับผูอ้ อกบัตรของคุณ
คุณไม่สามารถดาเนินการทั้งสองในเวลาเดียวกันหรื อขอคืนเงินสองครั้งได้ ถ้าคุณยื่นข้อพิพาท/ข้อเรี ยกร้องกับเรา
และคุณยังยื่นข้อพิพาทสาหรับการทารายการเดียวกันกับผูอ้ อกบัตรของคุณ เราจะปิ ดข้อพิพาท/ข้อเรี ยกร้องของคุณกับเรา
การดาเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการข้อพิพาทกับผูอ้ อกบัตรของคุณ นอกจากนี้
ถ้าคุณยื่นข้อพิพาทกับผูอ้ อกบัตรของคุณ คุณจะไม่สามารถยื่นข้อพิพาท/ข้อเรี ยกร้องกับเราในภายหลังได้
ถ้าคุณเลือกที่จะคัดค้านการทารายการกับ PayPal และเราตัดสิ นใจที่จะไม่ยอมรับคุณ
คุณสามารถแสวงหาเพื่อยื่นข้อพิพาทกับผูอ้ อกบัตรของคุณได้ในภายหลัง ถ้า PayPal
ไม่ตดั สิ นใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องของคุณจนกว่าจะถึงกาหนดเวลาของผูอ้ อกบัตรในการยื่นข้อพิพาท
และเนื่องจากความล่าช้าของเราที่คุณได้รับเงินคืนน้อยกว่ายอดเต็มจานวนที่คุณควรมีสิทธิได้รับจากผูอ้ อกบัตร
เราจะคืนเงินให้คุณในส่วนที่เหลือ (ซึ่งหักลบด้วยจานวนเงินใด ๆ ที่คุณได้รับแล้วจากผูข้ ายหรื อผูอ้ อกบัตรของคุณ)
ก่อนจะติดต่อกับผูอ้ อกบัตรเครดิตของคุณ หรื อยื่นข้อพิพาทกับ PayPal คุณควรติดต่อผูข้ ายเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของคุณก่อน
โดยให้เป็ นไปตามนโยบายการส่งคืนสิ นค้าของผูข้ าย

ข้ อตกลงสำหรับผู้ใช้ บริกำรของ PAYPAL
กำรขำยและกำรรับชำระเงิน
กำรรับชำระเงินจำกผู้ซื้อสำหรับสินค้ำและบริกำร
กำรรับชำระเงินส่ วนตัว

ความสามารถในการรับชาระเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณมีความสามารถในการรับชาระเงินได้หรื อไม่ดว้ ยการเข้าสู่บญ
ั ชี PayPal ของคุณ
ถ้าคุณใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณเพื่อรับการชาระเงินสาหรับการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อรับเงินบริ จาค คุณต้อง:
•
•

ชาระค่าธรรมเนียมที่บงั คับใช้ใด ๆ สาหรับการรับเงิน
ไม่ขอให้ผซู ้ ้ือชาระเงินโดยการชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่คุณ ถ้าคุณดาเนินการดังกล่าว PayPal
อาจลบความสามารถในการรับการชาระเงินจากเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวออกจากบัญชี PayPal ของคุณ

ในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชาระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซ่ ึงมีลกั ษณะการใช้งานที่อนุญาตให้ผชู ้ าระเงินสามารถชาระเงินให้บั
ญชี Paypal ของคุณได้โดยไม่ตอ้ งมีบญ
ั ชี PayPal คุณยอมรับข้อกาหนดเพิ่มเติมทั้งหมดของการใช้งานดังกล่าว
ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าเว็บของ PayPal หน้าใดก็ได้ หรื อในเว็บไซต์ Braintree
(รวมทั้งหน้าเว็บสาหรับนักพัฒนาระบบหน้าใดก็ได้ หรื อที่หน้าข้อตกลงทางกฎหมายของเรา) หรื อแพลตฟอร์มออนไลน์
ข้อกาหนดเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขวิธีชาระเงินทางเลือกของ PayPal

ไม่มีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติม

คุณตกลงที่จะไม่บงั คับเก็ บเงินเพิ่มเติมหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับชาระเงินด้วย PayPal
คุณอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขายสิ นค้าหรื อบริ การ
ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมการจัดการนั้นไม่ได้ดาเนินการเป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่คุณเรี ยกเก็บจาก
การทารายการที่ไม่ใช้ PayPal
กำรนำเสนอของ PayPal

คุณจะต้องปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินของ PayPal หรื อเครื่ องหมายของ PayPal
อย่างน้อยที่ตราไว้กบั วิธีการชาระเงินอื่นๆที่คุณได้รับจากการขายสิ นค้าที่มีการเชื่อมโยงระบบตราสิ นค้าของ PayPal
รวมถึงเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งรวมถึง การวางตาแหน่งโลโก้ ตาแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม
และการปฏิบตั ิในเรื่ องขั้นตอนการชาระเงิน ข้อกาหนด เงื่อนไข ข้อจากัด หรื อค่าธรรมเนียมต่างๆ
แต่ละกรณีตอ้ งเท่าเทียมหรื อเหมือนกันมากเป็ นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับเครื่ องหมายและวิธีการชาระเงินอื่นๆ ณ จุดขายของคุณ
นอกจากนี้ คุณต้องไม่แสดงวิธีการชาระเงินหรื อทาเครื่ องหมายต้นทาง (หรื อที่จุดก่อนหน้านี้ในประสบการณ์การชาระเงิน) จาก
การนาเสนอบริ การหรื อเครื่ องหมายของ PayPal
ในการนาเสนอแก่ลูกค้าของคุณหรื อในช่องทางสื่ อสารสาธารณะ คุณต้องไม่แสดงคุณลักษณะด้านวิธีการชาระเงินของ PayPal
ผิดพลาด หรื อแสดงตัวเลือกการชาระเงินอื่นๆ โดดเด่นกว่า PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด
คุณยอมรับว่าจะไม่ห้ามหรื อขัดขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรื อส่งเสริ มให้ลูกค้าใช้วิธีการชาระเงินอื่น
ถ้าคุณกาหนดให้ลูกค้าสามารถชาระเงินให้กบั คุณได้ดว้ ย PayPal เมือ่ ไหร่ ก็ตามที่คุณนาเสนอหรื อแสดงวิธีการชาระเงินที่คุณรับ
(ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหน้าร้านหรื อในเครื่ องมือการตลาด การโฆษณา และช่องทางการสื่ อสารกับลูกค้าอื่นๆ ก็ตาม)
คุณยอมรับว่าจะแสดงเครื่ องหมายการชาระเงินของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชดั เจนเท่ากับวิธีการชาระเงินอื่นๆ
เป็ นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากับวิธีการชาระเงินอื่นๆ เป็ นอย่างน้อย
กำรรำยงำนข้อมูลภำษี

ค่าธรรมเนียมของเราบางส่วนอาจขึ้นอยู่กบั ภาษี การเรี ยกเก็บ อากร หรื อการประเมินของรัฐบาลที่คล้ายกัน ซึ่งได้แก่ เช่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย ภาษีเงินได้ ภาษีโภคภัณฑ์ หรื อภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับการประเมินโดยเขตอานาจศาลใดๆ
(เรี ยกรวมกันว่า "ภาษี") และเว้นแต่ว่าค่าธรรมเนียมของเราที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้อง
คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอัตราภาษีประเภทใด (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อทาการชาระเงินหรื อรับชาระเงิน
และคุณต้องรับผิดชอบในการประเมิน จัดเก็บ รายงาน และส่งภาษีให้ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษีแต่เพียงผูเ้ ดียว PayPal
ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าต้องมีการเก็บภาษีใดๆ จากการทารายการของคุณหรื อไม่ ตลอดจนการคานวณ จัดเก็บ รายงาน
หรื อส่งภาษีที่เป็ นผลมาจากการทารายการ
นโยบำยกำรคืนเงินและนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวของคุณ

คุณต้องประกาศการคืนเงินและนโยบายการคืนสิ นค้า รวมถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวตามที่กฎหมายกาหนด
กำรตรวจสอบกำรชำระเงิน

PayPal ตรวจสอบการทารายการที่อาจมีความเสี่ ยงสูง ถ้า PayPal
ระบุตามดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียวว่าการทารายการดังกล่าวมีความเสี่ ยงสูง
เราจะพักการชาระเงินและแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณเลื่อนการจัดส่งสิ นค้า PayPal จะดาเนินการตรวจสอบ
และดาเนินการตามขั้นตอนหรื อยกเลิกการชาระเงิน ถ้าการชาระเงินเสร็ จสมบูรณ์ PayPal
จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณจัดส่งสิ นค้า มิฉะนั้น PayPal จะยกเลิกการชาระเงิน และเงินจะถูกส่งกลับไปยังผูซ้ ้ือ
เว้นแต่ว่าเราจาเป็ นต้องดาเนินการอื่นๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การชาระเงินทั้งหมดที่ดาเนินการตรวจสอบการชาระเงินนี้เสร็ จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์ได้รับการคุม้ ครองภายใต้การคุม้ ครองผูข้ ายของ
PayPal ถ้าผูข้ ายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดคุม้ ครองผูข้ าย PayPal เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล
และ/หรื อผ่านบัญชี PayPal ของคุณ
กำรชำระเงินในร้ ำนค้ำ

ถ้าคุณยอมรับการชาระเงินด้วย PayPal ที่ร้านค้าจริ ง คุณต้องสื่ อสารเรื่ องยอดรวมของการทารายการกับลูกค้าก่อนชาระเงิน
คุณสามารถเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีของลูกค้าเฉพาะการทารายการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้
คุณยังต้องแสดงใบเสร็จรับเงินจริ งถ้าลูกค้าขอ คุณยอมรับว่าการทารายการใด ๆ
ที่คุณดาเนินการจะมีคาอธิบายของสิ นค้าและบริ การที่กาลังทาการซื้อถูกต้องและเป็ นจริ ง
ผู้ขำยของตลำด

ถ้าคุณเป็ นผูข้ ายในตลาดหรื อผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ PayPal เสนอ คุณต้องปฏิบตั ิตามกฎใดๆ
ที่มีผลบังคับใช้กบั โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของตลาดหรื อของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสาหรับการขายสิ นค้าที่คุณดาเนินการผ่าน
ฟอรัมนั้นๆ การคุม้ ครองดังกล่าวใดๆ อาจขอให้คุณดาเนินการบางอย่าง และอาจส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อเรี ยกร้อง
บัตรที่ไม่มีกำรทำรำยกำร

เมื่อใดก็ตามที่ผซู ้ ้ือใช้บตั รเดบิตหรื อบัตรเครดิตเป็ นวิธีการชาระเงินสาหรับการทารายการโดยใช้บญ
ั ชีของตนเพื่อซื้อสิ นค้าจากคุณใน
ฐานะผูข้ าย การทารายการจะได้รับการประมวลผลเป็ นการทารายการแบบ "ไม่แสดงบัตร" แม้ผซู ้ ้ือจะอยู่ที่ร้านค้าของคุณก็ตาม
กำรยอมรับกำรชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้ ำ

ในฐานะผูข้ าย คุณสามารถยอมรับการชาระเงินจากบัญชีของผูซ้ ้ือผ่านการชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้าในลักษณะครั้งเดียว
เป็ นประจา หรื อเป็ นครั้งคราว การทารายการประเภทนี้บางครั้งเรี ยกว่า "ข้อตกลงในการเรี ยกเก็บเงิน" "การบอกรับเป็ นสมาชิก"

"การชาระเงินเป็ นงวด" "การทารายการอ้างอิง" "การหักหรื อ PAD แบบอนุมตั ิล่วงหน้า" หรื อ
"การโอนแบบอนุมตั ิล่วงหน้า" "การชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้า" หรื อ "การชาระเงินแบบอัตโนมัติ"
ถ้าคุณได้รับการชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้าจากผูซ้ ้ือ:
คุณต้อง:

คุณต้องไม่:

ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าแต่ละครั้งจากผูซ้ ้ือสาหรับจานวนเงิน ความถี่
และระยะเวลาของการชาระเงินดังกล่าวใดๆ
ให้กระบวนการยกเลิกออนไลน์ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
ถ้าผูซ้ ้ือสมัครการชาระเงินออนไลน์แบบอนุมตั ิล่วงหน้า
ให้ผซู ้ ้ือสามารถหยุดการชาระเงินดังกล่าวใดๆ ได้สูงสุ ด
3 วันทาการก่อนวันที่กาหนดไว้สาหรับการชาระเงิน
แจ้งให้ผซู ้ ้ือทราบถึงจานวนเงินและวันที่ของการชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงห
น้าแต่ละครั้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
ถ้าการชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้าแตกต่างจากจานวนเงินที่อนุมตั ิล่วงหน้า
หรื อ (ที่ตวั เลือกของผูซ้ ้ือ) การชาระเงินใดๆ
ที่มีจานวนเงินนอกเหนือจากช่วงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า

เริ่ มต้นการชาระเงินในอนาคตใหม่อีกครั้งโดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เ
ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ ้ือ
ถ้าผูซ้ ้ือหยุดหรื อยกเลิกการชาระเงินแบบอนุมตั ิล่วงหน้า

ประเทศที่มีบริกำรโอนเงินอัตโนมัติ

ถ้าคุณเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีบริ การโอนเงินอัตโนมัติ คุณจะมีความสามารถในการรับชาระเงินได้
แต่คุณจะต้องถอนเงินที่ได้รับเต็มจานวนผ่านวิธีการถอนเงินที่มีอยู่ ถ้าคุณไม่ดาเนินการดังกล่าว
จะมีการถอนเงินโดยอัตโนมัติเป็ นประจาออกจากบัญชี PayPal ของคุณตามวิธีการถอนเงินที่คุณกาหนดไว้
ถ้าต้องการทราบข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินอัตโนมัติ โปรดคลิกที่นี่
ค่ำธรรมเนียมกำรทำรำยกำรสำหรับกำรชำระเงินออนไลน์ และในร้ ำนค้ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรทำรำยกำรมำตรฐำน

ค่าธรรมเนียมการทารายการ PayPal ของคุณขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผูซ้ ้ือ
ค่าธรรมเนียมที่คุณชาระเมื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การ และผูซ้ ้ือชาระเงินโดยใช้บญ
ั ชี PayPal ของตน
(หรื อใช้กระเป๋ าสตางค์อื่นที่ได้รับอนุญาต) สามารถดูได้ในตารางค่าธรรมเนียมการบริ การสาหรับผูค้ ้า โปรดทราบว่า: โปรดทราบ:
•

•

เราอาจปรับค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กับการทารายการในอนาคตที่คุณประมวลผลโดยใช้ PayPal
เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนที่จะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมใดๆ
หรื อการแนะนาค่าธรรมเนียมประเภทใหม่
หากคุณทาการคืนเงินการทารายการ (บางส่วนหรื อทั้งหมด) ไปยังผูซ้ ้ือหรื อคืนเงินบริ จาคให้ผบู ้ ริ จาค
จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้รับชาระในตอนแรก

•

หากคุณยอมรับการชาระเงินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ PayPal (อย่างเช่น PayPal Payments Pro)
ค่าธรรมเนียมที่บงั คับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีผลกับการทารายการของคุณ

อัตรำพิเศษเพื่อผู้ค้ำ

ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผูค้ ้า คุณต้องยื่นใบสมัครแบบใช้ครั้งเดียว มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์
และมีบญ
ั ชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าต้องการดูเกณฑ์อตั ราพิเศษเพื่อผูค้ า้ โปรดคลิก ที่นี่
ค่ำธรรมเนียม Micropayment

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการคิดราคาแบบ Micropayment สาหรับการขายสิ นค้าและบริ การผ่านบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้าการทารายการของคุณมักจะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มีสิทธิ์ดงั กล่าว คุณต้องมีบญ
ั ชี PayPal
ที่อยู่ในสถานะที่ดี (เช่น ไม่มีการจากัดการใช้งานหรื อยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ติดลบ)
คุณต้องไม่ดาเนินการชาระเงินโดยใช้ PayPal Payments Pro และคุณต้องส่งใบสมัครและให้เราทาการอนุมตั ิ
ถ้าบัญชี PayPal ของคุณได้รับการอนุมตั ิให้ยอมรับ Micropayment แล้ว ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำธรรมเนียม
Micropayment จะมีผลบังคับใช้กบั การทารายการทั้งหมดสาหรับการขายสิ นค้าหรื อบริ การที่ดาเนินการผ่านบัญชี
PayPal ของคุณ แทนค่าธรรมเนียมการชาระเงินเชิงพาณิชย์ ถ้าคุณมีบญ
ั ชี PayPal หลายบัญชี
คุณต้องกาหนดเส้นทางการทารายการ Micropayment ของคุณผ่านบัญชีที่เหมาะสม เมื่อประมวลผลการทารายการแล้ว
PayPal จะไม่กาหนดเส้นทางการทารายการผ่านบัญชีต่างๆ ใหม่
ในการสมัคร Micropayment สาหรับสิ นค้าดิจิตอลนั้น คุณตกลงว่าการทารายการสาหรับสิ นค้าดิจิตอล
คุณจะได้รับเงินในจานวนที่ไม่เกินจานวนตามที่ระบุในตำรำงด้านล่าง และในกรณีที่ผซู ้ ้ือเปิ ดข้อพิพาท PayPal
สามารถยกเลิกการทารายการ และหักเงินออกจากบัญชีของคุณได้ โดยไม่จาเป็ นต้องให้ผซู ้ ้ือยกระดับข้อพิพาทเป็ นข้อเรี ยกร้อง
ค่ำธรรมเนียมกำรจ่ำยเงินปันผลและบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนของ PayPal

บริ การจ่ายเงินปันผลและบริ การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคนของ PayPal
ช่วยให้คุณชาระเงินหลายยอดในครั้งเดียวเพื่อส่งค่าคอมมิชชัน รี เบต และการชาระเงินทัว่ ไป ถ้าต้องการใช้บริ การเหล่านี้ คุณต้องมี:
•
•

บัญชีธุรกิจ PayPal อยู่ในสถานะบัญชีที่ดีและไม่มีการจากัดวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ และ
สมัครและรับสิ ทธิ์ของเราในการใช้บริ การเหล่านี้

เราอาจลบความสามารถของคุณในการใช้ารจ่ายเงินปันผลและบริ การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคนได้ทุกเมื่อ
ถ้ามีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการใช้บริ การเหล่านั้นสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้

จานวนเงินที่คุณจะชาระให้แก่เราสาหรับบริ การเหล่านี้แตกต่างกันไปตามที่ระบุว่าคุณใช้บริ การจ่ายเงินปันผลหรื อบริ การชาระเงินให้
ผูร้ ับหลายคน วิธีการชาระเงิน และสกุลเงินของการชาระเงิน
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้ในตารางค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปั นผลและบริ การชาระเงินให้ผูร้ ับหลายคนของ PayPal
กำรฝำกเงินใหม่ กำรตีคืนกำรชำระเงิน และกำรปฏิเสธชำระเงิน
ข้อมูลทั่วไป

ถ้าคุณได้รับการชาระเงินสาหรับการขายสิ นค้าหรื อบริ การที่มีการคืนเงินหรื อเป็ นโมฆะในเวลาต่อมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
คุณต้องรับผิดชอบในการชาระเงินเต็มจานวนตามที่มีการชาระให้แก่คุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน หรื อค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ตามที่อธิบายไว้ดา้ นล่าง)
เมื่อใดก็ตามที่มีการคืนเงินการทารายการหรื อการทารายการถูกยกเลิก PayPal จะคืนเงินหรื อยกเลิกการทารายการจากบัญชี
PayPal ของคุณในสกุลเงินเดียวกันกับการทารายการเดิม ถ้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal
สาหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอสาหรับการคืนเงินหรื อการตีคืนการชาระเงิน PayPal
จะดาเนินการแปลงสกุลเงินเพื่อคืนเงินหรื อยกเลิกการทารายการ โดยจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนการทารายการของ PayPal
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในขณะที่มีการดาเนินการคืนเงินหรื อการตีคืนการทารายการ
หากคุณทาการคืนเงินการทารายการ (บางส่วนหรื อทั้งหมด) ไปยังผูซ้ ้ือหรื อคืนเงินบริ จาคให้ผบู ้ ริ จาค
จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้รับชาระในตอนแรก
(ซึ่งจะไม่มีผลกับผูท้ ี่อาศัยอยู่ในประเทศจีนที่เปิ ดบัญชี PayPal และใช้บริ การ PayPal)
บัญชีของผูซ้ ้ือจะได้รับเงินคืนเต็มจานวน หรื อสัดส่วนของจานวนการชาระเงินในกรณีที่มีการคืนเงินบางส่วน
เราจะเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ของค่าธรรมเนียมที่คุณชาระ และจานวนเงินที่ชาระคืนจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ
กำรชำระเงินที่เป็ นโมฆะและถูกตีกลับ

การชาระเงินให้คุณอาจเป็ นโมฆะและถูก PayPal ตีกลับ ถ้า:
•
•

•
•

คุณไม่มีขอ้ เรี ยกร้องตามนโยบายคุม้ ครองผูซ้ ้ื อของ PayPal ที่ส่งให้แก่เรา
ซึ่งรวมถึงผลอันเกิดจากการที่คุณไม่ตอบกลับในระยะเวลาที่เหมาะสม
ผูซ้ ้ือของคุณยื่นการปฏิเสธชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทารายการชาระเงินผ่านบัตร
และการทารายการนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุม้ ครองภายใต้การคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal ผูอ้ อกบัตร ซึ่งไม่ใช่
PayPal กาหนดว่าผูซ้ ้ือจะประสบความสาเร็จหรื อไม่
เมื่อผูซ้ ้ือยื่นการปฏิเสธชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทารายการชาระเงินผ่านบัตร
คุณไม่ได้ดาเนินการตามการทารายการตามสัญญา
หรื อคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสิ นค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสิ นค้าแล้ว เมื่อจาเป็ น
eBay ตัดสิ นใจไม่ยอมรับคุณภายใต้โปรแกรมรับประกันการคืนเงิน (และคุณยังไม่ได้เลือกยกเลิก)

•
•
•
•

การตรวจสอบการตีคืนการชาระเงินผ่านธนาคารที่ผซู ้ ้ือหรื อธนาคารของผูซ้ ้ือดาเนินการพบว่าการทารายการนั้นเป็ นการฉ้อ
โกง
PayPal ส่งการชาระเงินให้คุณผิดพลาด
การชาระเงินไม่ได้รับการอนุมตั ิ
คุณได้รับการชาระเงินสาหรับกิจกรรมที่ละเมิดข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ นโยบายการใช้บริ การของ PayPal
หรื อข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับ PayPal

เมื่อคุณรับชาระเงิน คุณต้องรับผิดต่อ PayPal ในจานวนเงินที่ชาระให้แก่คุณเต็มจานวนพร้อมด้วยค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่การชาระเงินนั้นถูกเพิกถอนในภายหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
ถ้าผูซ้ ้ือชาระเงินในสกุลเงินอื่นจานวนเงินที่ชาระให้คุณเต็มจานวนที่ชาระให้แก่คุณอาจได้รับการคานวณในสกุลเงินดังกล่าวโดยใช้อั
ตราแลกเปลี่ยนการทารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ณ
เวลาที่มีการดาเนินการคืนเงินหรื อการตีคืนการชาระเงิน ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณไม่เพียงพอที่จะรับผิดในจานวนเงินที่ชาระพร้อมค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะทาให้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ
ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบเป็ นจานวนเงินที่คุณติดหนี้เรา และในสถานการณ์น้ ีคุณต้องเติมเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณทันทีเพื่อชาระหนี้ดงั กล่าว ถ้าคุณไม่ดาเนินการดังกล่าว PayPal อาจ:
•
•
•
•

รับคืนเงินจานวนใดๆ ที่ถึงกาหนดชาระให้แก่ PayPal โดยหักจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ
ดาเนินความพยายามเรี ยกเก็บเงินเพื่อเรี ยกคืนจานวนเงินดังกล่าวจากคุณ
ดาเนินการใดๆ และดาเนินการทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในส่วนจานวนเงินที่คุณเป็ นหนี้ PayPal หรื อ
จากัดการใช้งานหรื อดาเนินการอื่นๆ ในบัญชี PayPal
ของคุณตามที่ระบุไว้ในส่วนกิจกรรมที่ห้ามปฏิบตั ิและการพักเงิน

ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธชำระเงิน

สาหรับการทารายการที่ไม่ได้ดาเนินการผ่านทางบัญชี PayPal ของผูซ้ ้ือ หรื อผ่านการชาระเงินโดยผูใ้ ช้งานชัว่ คราว
และผูซ้ ้ือยื่นปฏิเสธชาระเงินสาหรับการทารายการกับผูอ้ อกบัตรของตน PayPal
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินจากคุณสาหรับการอานวยความสะดวกในการดาเนินการปฏิเสธชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมนี้จะเรี ยกเก็บโดยไม่คานึงถึงว่าผูซ้ ้ือประสบความสาเร็จในการดาเนินการปฏิเสธชาระเงินกับผูอ้ อกบัตรหรื อไม่
ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินที่เรี ยกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน
คือจานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินในสกุลเงินของการทารายการเดิม
ถ้าการทารายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน ค่าธรรมเนียมจะถูกเรี ยกเก็บในสกุลเงิน
หลักของคุณ
ในกรณีที่ผซู ้ ้ือยื่นเรื่ องการปฏิเสธชาระเงิน ผูอ้ อกบัตร (ไม่ใช่ PayPal)
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นว่าใครจะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชาระเงิน

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินในสกุลเงินเดิมของการ
ทารายการ
ถ้าเป็ นการทารายการในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงิน
หลักที่คุณถืออยู่
ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท

PayPal
จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทจากผูข้ ายเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์สาหรับการทาราย
การที่ดาเนินการผ่านบัญชี PayPal ของผูซ้ ้ือหรื อผ่านการชาระเงินโดยผูใ้ ช้งานชัว่ คราวของ
PayPal โดยจะมีการเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท เมื่อผูซ้ ้ือยื่นข้อเรี ยกร้องโดยตรงกับ PayPal
ปฏิเสธชาระเงินกับผูอ้ อกบัตรของตน
หรื อตีคืนการชาระเงินผ่านธนาคาร ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท จะถูกเรี ยกเก็บในอัตราค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน หรื ออัตราค่ำธ
รรมเนียมข้อพิพำทที่มีปริ มำณสู ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท จะถูกเรี ยกเก็บในสกุลเงินที่คุณเลือกไว้สาหรับการทาร
ายการเดิม
ถ้าการทารายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท ค่าธรรมเนียมจะถูกเรี ยกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ
จะมีการหักค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท จากบัญชี PayPal ของคุณหลังจากที่มีการตัดสิ นข้อเรี ยกร้องแล้ว
จะมีการกาหนดจานวนเงินค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทเมื่อมีการสร้างข้อพิพาทแล้ว
โดยค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กบั อัตราส่วนของจานวนเงินการทารายการทั้งหมดในข้อเรี ยกร้องของคุณ
เทียบกับยอดขายทั้งหมดของคุณในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น สาหรับข้อพิพาทที่ยื่นในเดือนกันยายน
อัตราส่วนข้อพิพาทของคุณจะคานวณโดยพิจารณาจากอัตราข้อเรี ยกร้องทั้งหมดของคุณเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนมิถุนายน
กรกฎาคม และสิ งหาคม ข้อเรี ยกร้องทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อเรี ยกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยตรงกับ PayPal และที่ยกระดับเรื่ องให้
PayPal ช่วยตรวจสอบ
ยกเว้นข้อเรี ยกร้องสาหรับกำรทำรำยกำรโดยไม่ ได้รับอนุญำต และการปฏิเสธชาระเงินทั้งหมดจากผูอ้ อกบัตรของผูซ้ ้ือหรื อการตีคืนก
ารชาระเงินจากธนาคารของผูซ้ ้ือ
ถ้าอัตราส่วนข้อพิพาทของคุณอยู่ที่ 1.5% หรื อมากกว่า และคุณมีการทารายการขายมากกว่า 100 ครั้งในช่วง 3
เดือนเต็มก่อนหน้า คุณจะถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทที่มีปริมำณสู งสาหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ ไม่เช่นนั้น
คุณจะถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำนสาหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ
คุณจะไม่ ถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำนสาหรับข้อพิพาทที่:
•
•
•

เป็ นการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขำยของ PayPal ที่ไม่ได้ยกระดับเป็ นข้อเรี ยกร้องกับ PayPal
สามารถระงับได้โดยตรงระหว่างคุณกับผูซ้ ้ือ และไม่ได้ยกระดับเป็ นข้อเรี ยกร้องกับ PayPal
ผูซ้ ้ือยื่นต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็ นกำรทำรำยกำรโดยไม่ ได้รับอนุญำต

•
•
•

มีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขำยของ PayPal
เป็ นข้อเรี ยกร้องที่มีมูลค่าการทารายการน้อยกว่าสองเท่าของจานวนเงินค่ ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน
PayPal หรื อผูอ้ อกบัตรของคุณตัดสิ นให้คุณเป็ นผูช้ นะ

คุณจะไม่ ถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทที่มีปริ มำณสู งสาหรับข้อพิพาทที่:
•
•
•

เป็ นการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขำยของ PayPal และไม่ได้ยกระดับเป็ นข้อเรี ยกร้องกับ PayPal
สามารถระงับได้โดยตรงระหว่างคุณกับผูซ้ ้ือ และไม่ได้ยกระดับเป็ นข้อเรี ยกร้องกับ PayPal
ผูซ้ ้ือยื่นต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็ นกำรทำรำยกำรโดยไม่ ได้รับอนุญำต

ผูข้ ายที่ถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทที่มีปริมำณสู ง อาจจาเป็ นต้องจัดส่งแผนการเยียวยาแก้ไข
ซึ่งประกอบด้วยคาอธิบายสาเหตุของอัตราการเกิดข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้น สิ่ งที่ได้ดาเนินการไปแล้วเพื่อลดข้อพิพาท
และกาหนดการในการดาเนินการดังกล่าว
ข้อพิพาทที่ระบุไว้ข้างต้นอาจได้รับการยกเว้นจากการถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน หรื อ ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทที่มี
ปริมำณสู ง แต่ตวั ข้อเรี ยกร้องเองก็ยงั อาจถูกนับรวมในการคานวณอัตราส่วนข้อพิพาททั้งหมดของคุณ
ส่วนค่าธรรมเนียมข้อพิพาทนี้ไม่มีผลบังคับใช้กบั ผูท้ ี่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียที่เปิ ดบัญชี PayPal และใช้บริ การของ
PayPal
ผลกระทบของกระบวนกำรคุ้มครองผู้ซื้อต่ำงๆ ที่มีต่อผู้ขำย

คุณควรอ่านและทาความเข้าใจโปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ
PayPal และถ้าคุณขายสิ นค้าและบริ การให้แก่และรับชาระเงินจากผูซ้ ้ือที่มีบญ
ั ชี PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ
นอกเหนือจากประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณควรทาความคุน้ เคยกับการคุ้มครองการซื้อสิ นค้าของ PayPal
ที่สามารถใช้ได้กบั ผูซ้ ้ือในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคเหล่านั้น
สิ ทธิ์ของผูซ้ ้ือภายใต้โปรแกรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผูข้ าย คุณสามารถดูข้อมูลนี้เกี่ยวกับโปรแกรมของ PayPal
ได้ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย โดยเลือกที่ต้งั ของผูซ้ ้ือที่ดา้ นบนของหน้าเว็บเพจ
และอ้างถึงข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การที่บงั คับใช้กบั พื้นที่ทางภูมิศาสตร์น้ นั ๆ
ถ้าคุณแพ้ในข้อเรี ยกร้องภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ
•
•
•

คุณจะต้องชดใช้คืนให้ PayPal สาหรับความรับผิดของคุณ
ความรับผิดของคุณจะรวมถึงค่าสิ นค้าเต็มราคารวมทั้งค่าจัดส่งเดิม (และในบางกรณี คุณอาจไม่ได้รับสิ นค้าคืน)
และค่าธรรมเนียมของ PayPal ที่เรี ยกเก็บจากคุณสาหรับการทารายการดังกล่าว
คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ที่คุณชาระโดยเกี่ยวกับการขายสิ นค้า

•
•

ถ้าเป็ นข้อเรี ยกร้องในกรณีสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คุณอาจไม่ได้รับสิ นค้าคืน
หรื อคุณอาจจาเป็ นต้องยอมรับสิ นค้าคืนและชาระค่าส่งคืนสิ นค้า
ถ้าข้อเรี ยกร้องของสิ นค้าที่ได้รับเป็ นแบบ "กรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน"
และเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่คุณขายเป็ นของปลอม คุณจะต้องคืนเงินเต็มจานวนให้กบั ผูซ้ ้ือและคุณอาจไม่ได้รับสิ นค้าคืน

ถ้าคุณยอมรับการชาระเงิน PayPal จากผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การที่คุณขายผ่าน eBay
คุณจาเป็ นต้องอ่านและทาความเข้าใจโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay ถ้าคุณเลือกยกเลิกโดยการโทรหา eBay
PayPal จะดาเนินการตามการตัดสิ นใจของ eBay โดยให้ผซู ้ ้ือเป็ นฝ่ ายชนะภายใต้โปรแกรมตามหลักของการส่งการชาระเงิน
PayPal กลับไปให้คุณ ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมจานวนเงิน เราอาจ:
•
•

พักเงินในบัญชี PayPal ของคุณจนกว่าจะมีเงินเพียงพอในบัญชี PayPal
ของคุณเพื่อให้ครอบคลุมข้อเรี ยกร้องดังกล่าว หรื อ
สร้างยอดคงเหลือติดลบในบัญชี PayPal ของคุณ

โปรแกรมคุ้มครองผู้ขำยของ PayPal
เราให้การคุม้ ครองผูข้ ายตามนโยบายคุม้ ครองผูข้ ายสาหรับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเลือก เมื่อคุณเปิ ดบัญชี ของคุณ
นโยบายคุม้ ครองผูข้ ายสาหรับประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
•
•

อินโดนีเซีย, มำเลเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์ , สิงคโปร์ , ไทย และเวียดนำม
ยุโรปกลำง ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ (ยกเว้นออสเตรี ย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ
ที่ครอบคลุมอยู่ในสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค)

กำรมีสิทธิ์คืออะไร

ถ้าคุณขายสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ และการทารายการเกิดข้อพิพาทหรื อถูกยกเลิกในภายหลังภายใต้กำรตีคืนกำรชำระเงิน ข้อเรียกร้ อง
หรื อกำรปฏิเสธชำระเงิน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ายของ
PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการรักษาจานวนเงินที่ซ้ือไว้เต็มจานวนเมื่อมีผลบังคับใช้
โดยไม่มีการจากัดจานวนการชาระเงินที่คุณจะได้รับการคุม้ ครอง เมื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดการทารายการในบัญชี PayPal
ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการทารายการของคุณมีสิทธิ์ได้รับการคุม้ ครองภายใต้โปรแกรมนี้หรื อไม่
โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal อาจบังคับใช้ เมื่อผูซ้ ้ืออ้างว่า:
•

•

ผูซ้ ้ือไม่ได้อนุญาตหรื อได้รับประโยชน์จากเงินที่ส่งจากบัญชี PayPal ของตน (เรี ยกว่า
"กำรทำรำยกำรโดยไม่ ได้รับอนุญำต")
และการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่จดั ให้มีข้ นึ โดย PayPal หรื อ
ผูซ้ ้ือไม่ได้รับสิ นค้าจากคุณ (เรี ยกว่าข้อเรี ยกร้อง "กรณีไม่ ได้รับสินค้ำ")

นอกจากนี้ โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal อาจมีผลบังคับใช้
เมื่อการทารายการถูกตีกลับเนื่องจากการปฏิเสธการชาระเงินที่เสร็จสมบูรณ์โดยผูซ้ ้ือ
หรื อเมื่อการชาระเงินผ่านธนาคารถูกตีกลับโดยธนาคารของผูซ้ ้ือ
ส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal ตามที่มีผลบังคับใช้กบั คุณ
แต่คุณควรทาความคุน้ เคยกับผลกระทบของกระบวนกำรคุ้มครองผู้ซื้อต่ ำงๆ ที่มีต่อผู้ขำยด้วยเช่นกัน
ข้อกำหนดขั้นพื้นฐำน

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุม้ ครองภายใต้นโยบายคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal
คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ดา้ นล่าง รวมถึงข้อกาหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้
•
•
•

•

•

•
•

คุณแสดงหลักฐานการจัดส่งสิ นค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสิ นค้าแล้ว
สิ นค้าต้องเป็ นสิ นค้าที่จบั ต้องได้ ยกเว้นสิ นค้าที่อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดเพิ่มเติมของสิ นค้าที่จบั ต้องไม่ได้
คุณต้องจัดส่งสิ นค้าไปยังที่อยู่สาหรับจัดส่งที่ระบุอยู่ในหน้ารายละเอียดการทารายการในบัญชี PayPal
ของคุณสาหรับการทารายการ
ถ้าในตอนแรกคุณได้จดั ส่งสิ นค้าไปยังที่อยู่สาหรับจัดส่งของผูร้ ับในหน้ารายละเอียดการทารายการ
แต่ในภายหลังสิ นค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้นโยบายคุม้ ครองผูข้ ายของ
PayPal ดังนั้น เราไม่แนะนาให้ใช้บริ การจัดส่งที่กาหนดโดยผูซ้ ้ือ
เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสิ นค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสิ นค้าแล้วที่ถูกต้องได้
คุณต้องตอบกลับคาขอเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal
ในเวลาที่เหมาะสมตามคาขอในอีเมลของเราที่ติดต่อกับคุณ
หรื อที่ติดต่อกับคุณผ่านศูนย์ร้องเรี ยนกรณีซ้ือขาย ถ้าคุณไม่ตอบกลับคาขอเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal
ภายในเวลาที่มีการร้องขอ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ภายใต้การคุม้ ครองผูข้ าย
ถ้าการขายสิ นค้าเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้าหรื อสิ นค้าที่ทาตามสั่ง
คุณจะต้องจัดส่งสิ นค้าภายในระยะเวลาที่คุณระบุไว้ในรายการ มิฉะนั้น เราขอแนะนาให้คุณจัดส่งสิ นค้าทั้งหมดภายใน 7
วันหลังจากได้รับการชาระเงิน
คุณต้องยอมรับชาระเงินจากบัญชี PayPal สาหรับสิ นค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชาระเงินบางส่วน
และ/หรื อการชาระเงินแบบผ่อนชาระ)
ในหน้ารายละเอียดการทารายการ การชาระเงินจะต้องระบุว่า "มีสิทธิ์" หรื อ "มีสิทธิ์บางส่วน"
ภายใต้นโยบายคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal สาหรับข้อเรี ยกร้องกรณีการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อ "มีสิทธิ์"
สาหรับข้อเรี ยกร้องกรณีไม่ได้รับสิ นค้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้ำ

เพื่อให้มีสิทธิ์ภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal สาหรับข้อเรี ยกร้องในกรณีที่ผซู ้ ้ือไม่ได้รับสิ นค้า
คุณต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดพื้นฐานและข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง
•

•

เมื่อผูซ้ ้ือยื่นปฏิเสธชาระเงินกับผูอ้ อกการทารายการชาระเงินผ่านบัตร
การชาระเงินรายการนั้นจะต้องทาเครื่ องหมายกากับว่า "มีสิทธิ์" หรื อ "มีสิทธิ์บางส่วน" ที่จะรับการคุม้ ครองผูข้ ายของ
PayPal ในหน้ารายละเอียดการทารายการ
คุณต้องแจ้งหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสิ นค้าแล้วตามที่อธิบายไว้ดา้ นล่าง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ำที่จับต้ องไม่ได้

การขายสิ นค้าและบริ การที่จบั ต้องไม่ได้จะมีสิทธิ์ได้รับความคุม้ ครองภายใต้นโยบายคุม้ ครองผูข้ ายก็ต่อเมื่อการขายเป็ นไปตามข้อกา
หนดขั้นพื้นฐานและข้อกาหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้
•

•
•
•

ข้อกาหนดในการเชื่อมโยงระบบ
o ในกรณีที่คุณได้เชื่อมโยงระบบกับผลิตภัณฑ์ PayPal Checkout ไว้
คุณจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในเวอร์ชนั ปัจจุบนั
ถ้าคุณยอมรับการชาระเงินโดยตรงผ่านเว็บไซต์หรื อเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสาหรับมือถือ หรื อ
o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งข้อมูลเซสชันไปยัง PayPal เมื่อชาระเงิน ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบกับ
PayPal ผ่านบุคคลที่สาม หรื อถ้าคุณมีการเชื่อมโยงระบบกับแอปเดิมไว้
o อาจมีขอ
้ กาหนดอื่นๆ ในการเชื่อมโยงระบบ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กับรู ปแบบธุรกิจของคุณ
เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อกาหนดเหล่านั้น ถ้าจาเป็ น
ชาระค่าธรรมเนียมการทารายการมาตรฐานแล้ว เมื่อทาการขาย
จัดส่งสิ นค้าแล้ว
และแสดงหลักฐานการจัดส่งสิ นค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสิ นค้าแล้วสาหรับสิ นค้าที่จบั ต้องไม่ได้
แสดงการยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้าจานวนเงินที่ชาระทั้งหมด (รวมค่าจัดส่งและภาษี) เกินจานวนเงิน
(ตามสกุลเงินของการชาระเงิน) ซึ่งแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้าจานวนเงินที่ชาระทั้งหมด
(รวมค่าจัดส่งและภาษี) อยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะต้องมีการยืนยันด้วยลายเซ็น
เมื่อการชาระเงินเกินกว่ามูลค่าที่เทียบเท่ากับ 750 ดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบังคับใช้
ณ เวลาที่ทารายการ

กำรสร้ ำงหลักฐำนหลักฐำนกำรจัดส่ งสินค้ำหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำผู้รับได้รับสินค้ำแล้ว
สินค้ำที่จับต้ องได้
สิ่งที่ตอ้ งใช้เป็ นหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสินค้าแล้วสาหรับสินค้าที่จบั ต้องได้มีดงั ต่อไปนี้
หลักฐานการจัดส่งสินค้า
หลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสินค้าแล้ว

เอกสารออนไลน์หรื อฉบับกระดาษจากบริ ษทั ที่จดั ส่งซึ่งแสดง
•
•

เอกสารออนไลน์หรื อฉบับกระดาษจากบริ ษทั ที่จั
ดส่งซึ่งแสดง
•
•

•

•

วันที่จดั ส่งและสถานะ "จัดส่งแล้ว" ของสินค้าหรื อบริ การ
ที่อยู่สาหรับผูร้ ับที่แสดงเมือง ประเทศ หรื อรหัสไปรษณีย์
(หรื อเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็ นอย่างน้อย
การยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้าจานวนเงินที่ชาระทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ งและภาษี)
เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ (ตามสกุลเงินของการชาระเงิน)
ซึ่งแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น การยืนยันด้วยลายเซ็นเป็ นเอก
สารออนไลน์ที่สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ส่งสินค้า
ซึ่งระบุว่าสินค้ามีการลงนามแล้ว (ยกเว้นสาหรับผูข้ ายที่มีบญ
ั ชี PayPal
ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย
และยูเครน ซึ่ งข้อกาหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้)

วันที่จดั ส่งสินค้า
ที่อยู่สาหรับผูร้ ับที่ตรงกับที่อยู่สาหรับ
จัดส่งที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการ
ทารายการ
ที่อยู่สาหรับผูร้ ับที่แสดงเมือง
ประเทศ หรื อรหัสไปรษณีย์
(หรื อเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเ สาคัญ:
ทศ) เป็ นอย่างน้อย
บริ ษทั ขนส่งที่คุณเลือกและตัวเลือกการจัดส่งสิ นค้ากับบริ ษทั ขนส่งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อความสามารถของคุณในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสินค้าแล้ว
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริ ษทั ขนส่งของคุณสามารถระบุสถานะ ‘ส่งแล้ว’ ในที่อยู่ที่ถูกต้อง
มิฉะนั้นข้อเรี ยกร้องการคุม้ ครองผูข้ ายของคุณอาจถูกปฏิเสธ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สินค้ำที่จับต้ องไม่ได้
สิ่งที่ตอ้ งใช้เป็ นหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสินค้าแล้วสาหรับสินค้าที่จบั ต้องไม่ได้มีดงั ต่อไปนี้
สาหรับสินค้าดิจิทลั หรื อสินค้าที่จบั ต้องไม่ได้ หลักฐานการจัดส่งสินค้าหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับได้รับสินค้าแล้ว หมายถึง
หลักฐานที่น่าเชื่อถือซึ่งแสดงว่าสินค้าได้รับการจัดส่งหรื อได้ดาเนินการตามคาสัง่ ซื้อแล้ว หลักฐานที่น่าเชื่อถืออาจได้แก่
ระบบบันทึกที่แสดงวันที่จดั ส่งสินค้า โดยสินค้าได้รับการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
•
•

ส่งไปยังผูร้ ับทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่อยู่ของผูร้ ับ (อีเมล, IP, ฯลฯ) ถ้ามี หรื อ
ได้รับหรื อเข้าถึงได้โดยผูร้ ับ

เกณฑ์มำตรฐำนกำรยืนยันด้วยลำยเซ็นตำมสกุลเงิน
สกุลเงิน

มูลค่าการทารายการ

สกุลเงิน

มูลค่าการทารายการ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รี ลบราซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

850 CAD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

34,000 PHP

โครู นาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก:

4,100 DKK

รู เบิลรัสเซีย:

27,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนาสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอริ นต์ฮงั การี :

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เชเกิลอิสราเอล:

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปน:
ุ่

77,000 JPY

บาทไทย:

24,500 THB

ริ งกิตมาเลเซีย:

2,500 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ:

750 USD

สินค้ำและกำรทำรำยกำรที่ไม่มีสิทธิ์

การจาหน่ายสิ นค้าของคุณไม่ มีสิทธิ์ได้รับการคุม้ ครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผูข้ ายของ PayPal ถ้า:
•
•
•
•

•

ผูซ้ ้ืออ้าง (ทั้งกับเราหรื อผูอ้ อกบัตร) ว่าสิ นค้าที่คุณจัดส่งไม่ใช่สินค้าที่มีการสั่งซื้อ (เรี ยกว่าข้อเรี ยกร้อง
"กรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน")
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ PayPal กาหนดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว คือสิ นค้าปลอม
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่คุณส่งมอบด้วยตนเอง
รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงินที่ดาเนินการในร้านค้าของคุณที่จุดขายหน้าร้าน
เกี่ยวข้องกับการขายสิ นค้าที่ไม่ได้ประมวลผลผ่านบัญชี PayPal
ของผูซ้ ้ือหรื อการทารายการชาระเงินของผูใ้ ช้ที่มาเยือน PayPal เช่น
ถ้าการขายสิ นค้าดาเนินการโดยใช้ผลิตภัณฑ์PayPal Payments Proคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุม้ ครอง
การชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับทองคา (ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบที่จบั ต้องได้หรื อในรู ปแบบของการซื้อขายแลกเปลี่ยน)

•
•
•
•
•
•
•

มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่เทียบเท่าเงินสด รวมถึงบัตรของขวัญหรื อบัตรกานัล
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ จาค
สัมพันธ์กบั การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรื อการลงทุนไม่ว่าประเภทใด
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชาระเงินโดยใช้ฟังก์ชนั การทางานแบบเพื่อนและครอบครัวของ PayPal
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชาระเงินที่ดาเนินการโดยใช้การจ่ายเงินปั นผลและบริ การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคนของ
PayPal
สิ นค้าคือยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่ องบิน หรื อเรื อ
สิ นค้าไม่ได้มีการจัดส่งไปยังที่อยู่ผรู ้ ับ

ข้ อตกลงสำหรับผู้ใช้ บริกำรของ PAYPAL
กิจกรรมที่ห้ำมปฏิบัติ และกำรพักเงิน
กิจกรรมที่ห้ำมปฏิบัติ
ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา, บัญชี Paypal ของคุณ, บริ การ PayPal หรื อการติดต่อกับ PayPal, ลูกค้า Paypal อื่นๆ
หรื อบุคคลที่สาม คุณจะไม่
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฝ่ าฝื นข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การ นโยบายการใช้บริ การของ PayPal,
ข้อตกลงสาหรับหน่วยงานด้านการค้า(ถ้าข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ) หรื อข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับ
PayPal
ละเมิดกฎหมาย บทกฎหมาย บทบัญญัติ หรื อข้อบังคับ (เช่น กฎหมายต่าง ๆ ที่กากับดูแลบริ การทางการเงิน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ หรื อการโฆษณาหลอกลวง)
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรื อสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หรื อสิ ทธิในชื่อเสี ยงหรื อความเป็ นส่วนตัวของ PayPal หรื อบุคคลภายนอก
ขายสิ นค้าปลอม
กระทาการในลักษณะที่เป็ นการทาลายชื่อเสี ยง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่หรื อการก่อกวน
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อทาให้สาคัญผิด
ส่งหรื อรับสิ่ งที่เรามีเหตุอนั ควรที่ทาให้เชื่อว่าเป็ นเงินฉ้อโกง
เข้าร่ วมในกิจกรรมและ/หรื อการทารายการอันอาจเป็ นการฉ้อโกงและ/หรื อน่าสงสัย
ปฏิเสธที่จะให้ความร่ วมมือในการสอบสวน หรื อปฏิเสธที่จะแจ้งการยืนยันตัวตนของคุณหรื อข้อมูลใดๆ
ที่คุณให้ไว้กบั เรา
พยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินข้อพิพาทโดยการรับหรื อพยายามรับเงินจากทั้ง PayPal และผูข้ าย
ธนาคารหรื อผูอ้ อกบัตรสาหรับการทารายการเดียวกัน
เป็ นผูค้ วบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมที่ห้ามปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้น้ ี

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

ดาเนินธุรกิจของคุณหรื อใช้บริ การ PayPal ในลักษณะที่ส่งผลหรื ออาจส่งผลต่อ
o การร้องเรี ยน
o ผูซ
้ ้ือเป็ นผูร้ ้องขอ (ทั้งที่ยื่นกับเราหรื อผูอ้ อกบัตร) เพื่อทาให้การชาระเงินให้คุณเป็ นโมฆะ หรื อ
o ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรื อความรับผิดหรื อการสูญเสี ยอื่นๆ ของ PayPal, ลูกค้า PayPal
อื่นๆ, บุคคลที่สาม หรื อคุณ
ใช้บญ
ั ชี PayPal หรื อบริ การของ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทาให้ PayPal, Visa, Mastercard,
American Express, Discover หรื อเครื อข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
มีเหตุอนั ควรเชื่อให้ได้ว่าเป็ นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิด
หรื อเป็ นการละเมิดกฎของสถาบันการเงินผูอ้ อกบัตรหรื อเครื อข่ายบัตรเครดิต
อนุญาตให้บญ
ั ชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ
ให้คุณได้รับเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตของคุณ (หรื อช่วยให้ผอู ้ ื่นดาเนินการเช่นนั้นได้)
เข้าใช้บริ การ PayPal จากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการประเทศที่อนุ ญาตของ PayPal
ดาเนินการใดๆ ที่ทาให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้บริ การ PayPal ใด
ๆ) ที่เราดาเนินการหรื อในนามของเรา หรื อบริ การ PayPal
ทางานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอนั สมควรหรื อไม่สัมพันธ์กบั สัดส่วนของการใช้งานปกติ ; อานวยความสะดวกแก่ไวรัส
ม้าโทรจัน มัลแวร์ เวิร์ม หรื อชุดคาสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่พยายามหรื ออาจสร้างความเสี ยหาย ก่อกวน ขัดขวาง
ใช้ในทางที่ผิด เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย ดักฟัง หรื อยึดหรื อได้มาซึ่งการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ระบบ ข้อมูล
สารสนเทศ หรื อบริ การของ PayPal; ใช้พร็อกซีนิรนาม; ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อตั โนมัติอื่นใด
หรื อกระบวนการที่กระทาด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรื อคัดลอกเว็บไซต์ของเรา
โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเรา; หรื อใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรื อชุดคาสั่งใดๆ
เพื่อหลบเลี่ยงส่วนหัวที่ยกเว้นการทางานของโรบอตของเรา; หรื อแทรกแซงหรื อระงับการทางาน
หรื อพยายามแทรกแซงหรื อระงับการทางานของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ
ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal ใดๆ) ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเรา บริ การ PayPal ใดๆ หรื อการใช้บริ การ
PayPal ใดๆ ของผูใ้ ช้รายอื่น
ดาเนินการใดๆ ที่อาจทาให้เราต้องสูญเสี ยบริ การใดๆ จากผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต ผูด้ าเนินการชาระเงิน
หรื อซัพพลายเออร์ หรื อผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ
ใช้บริ การ PayPal เพื่อทดสอบพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต
หลีกเลี่ยงนโยบายของ PayPal ใดๆ หรื อการพิจารณาเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ เช่น
การระงับการใช้งานชัว่ คราวหรื อไม่มีกาหนด หรื อการพักบัญชี การจากัดการใช้งาน หรื อข้อจากัดอื่น ๆ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการดาเนินการต่อไปนี้: การพยายามเปิ ดบัญชี PayPal ใหม่หรื อเพิ่มเติม
เมื่อบัญชีมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ หรื อถูกจากัดการใช้งาน ระงับ หรื อถูกจากัดอื่นๆ; การเปิ ดบัญชี
PayPal ใหม่หรื อเพิ่มเติมโดยใช้ขอ้ มูลที่ไม่ใช่ของคุณเอง (เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล ฯลฯ) หรื อการใช้บญ
ั ชี PayPal
ของบุคคลอื่น
ก่อกวน และ/หรื อคุกคามพนักงาน ตัวแทน หรื อผูใ้ ช้รายอื่นๆ ของเรา

•
•
•
•
•
•

•

ละเมิด (ในฐานะผูซ้ ้ือหรื อผูข้ าย)
กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ของเราและ/หรื อนโยบายคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal
ทาให้เราได้รับจานวนข้อเรี ยกร้องที่ไม่สัมพันธ์กบั สัดส่วนซึ่งถูกปิ ดตามความเห็นชอบของผูเ้ รี ยกร้องเกี่ยวกับบัญชี
PayPal หรื อธุรกิจของคุณ
มีคะแนนเครดิตจากบริ ษทั ข้อมูลเครดิตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริ การของ PayPal ของคุณ
เปิ ดเผยหรื อแจกจ่ายข้อมูลของผูใ้ ช้รายอื่นแก่บุคคลที่สาม หรื อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เว้นเสี ยแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผูใ้ ช้ผนู ้ ้ นั ให้กระทาได้
ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผใู ้ ช้ PayPal หรื อใช้บริ การ PayPal เพื่อเรี ยกเก็บเงินจากการส่ง
หรื อให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สาม
คัดลอก ทาซ้ า ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลที่สามใดๆ แก้ไข ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียน แสดงหรื อเฟรมเนื้อหาใดๆ
จากเว็บไซต์ PayPal
ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับคายินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของเราหรื อของบุคคลที่ สามที่เกี่ยวข้อง
เปิ ดเผยรหัสผ่านบัญชีของคุณให้แก่บุคคลอื่น และไม่ใช้รหัสผ่านของบุคคลอื่น
เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสี ยที่เกิดขึ้นจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการใช้งานบัญชี ของคุณโดยบุคคลใดๆ
ที่ไม่ใช่ของคุณ ซึ่งเกิดจากการใช้รหัสผ่านในทางที่ผิด

สิ่งที่เรำอำจดำเนินกำร ถ้ำคุณมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ถูกจำกัดกำรใช้ งำนใดๆ
ถ้าเราเชื่อว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ เหล่านี้ เราอาจดาเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง PayPal, ลูกค้าของ PayPal
และบุคคลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว
การดาเนินการของเราอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการต่อไปนี้
•
•
•

•
•
•
•
•

ยุติขอ้ ตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ จากัดบัญชี PayPal และ/หรื อปิ ดหรื อระงับบัญชี PayPal ของคุณทันที
และโดยที่ไม่มีบทลงโทษถึงเรา
ปฏิเสธการให้บริ การ PayPal แก่คุณในปัจจุบนั และอนาคต
จากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครื อข่ายและเซิ ร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal ใด ๆ)
ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเรา บัญชี PayPal ของคุณหรื อบริ การ PayPal ใด ๆ
รวมถึงการจากัดความสามารถในการชาระเงินหรื อส่งเงินด้วยวิธีการชาระเงินใด ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กบั บัญชี PayPal
ของคุณ การจากัดสามารถของคุณในการชาระเงินหรื อถอนเงิน
ถือเป็ นยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณถ้ามีเหตุผลจาเป็ นเพื่อปกป้ องความเสี่ ยงจากความรับผิดชอบต่อ PayPal
หรื อบุคคลที่สามหรื อถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริ การของเรา
ระงับการมีสิทธิ์ของคุณสาหรับโปรแกรมคุม้ ครองผูซ้ ้ือของ PayPal และ/หรื อโปรแกรมคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal
ติดต่อผูซ้ ้ือที่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การจากคุณโดยใช้ PayPal ธนาคารหรื อผูอ้ อกบัตรเครดิตของคุณ
บุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ หรื อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการของคุณ
อัปเดตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณได้ให้ไว้กบั เรา
ดาเนินการตามกฎหมายกับคุณ

•

•
•

พักเงิน นาไปใช้ หรื อโอนเงินในบัญชี PayPal ของคุณตามคาพิพากษาและคาสั่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรื อบัญชี
PayPal ของคุณ ซึ่งรวมถึงคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลในสิ งคโปร์ หรื อที่อื่น ๆ และสั่งถึง PayPal
หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริ การของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายแก่ PayPal
ที่เกิดจากการละเมิดนโยบายฉบับนี้ หรื อ
ถ้าคุณเป็ นผูข้ ายและคุณละเมิดนโยบายการใช้บริ การแล้วนอกเหนือจากการดาเนินการข้างต้นแล้วคุณจะต้องรับผิดต่อ
PayPal ตามจานวนเงินที่เกิดจากการที่คุณละเมิดนโยบายการใช้บริ การของ PayPal
คุณรับทราบและยอมรับว่าค่าปรับเป็ นเงิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า)
ต่อการละเมิดนโยบายการใช้บริ การหนึ่งครั้ง เป็ นการประเมินค่าเสี ยหายที่แท้จริ งขั้นต่าที่สมเหตุผลของ PayPal
ในปัจจุบนั โดยพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบนั
อันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนเงินค่าปรับดังกล่าวกับขอบเขตความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ PayPal
ซึ่งประมาณการณ์ได้ตามควรแก่เหตุผล ทั้งนี้ดว้ ยสภาพของการละเมิดนโยบายการใช้บริ การ
การคานวณค่าเสี ยหายที่แท้จริ งนั้นจะไม่สามารถทาได้หรื อทาได้ยากมาก PayPal
อาจหักค่าเสี ยหายดังกล่าวได้โดยตรงจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ ที่มีอยูใ่ นบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณควบคุม

ถ้าเราปิ ดบัญชี PayPal ของคุณ หรื อยุติการใช้บริ การ PayPal ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดาเนินการของเรา และทาให้เงินที่ไม่มีการจากัดการใช้งานใด ๆ ในบัญชี PayPal
ของคุณพร้อมสาหรับการถอนเงิน
คุณต้องรับผิดชอบในการตีคืนการชาระเงิน การปฏิเสธชาระเงิน ข้อเรี ยกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นๆ
ทั้งหมดที่เกิดแก่ PayPal ลูกค้า Paypal ใดๆ
หรื อบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรื อเป็ นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ และ/หรื อการใช้บริ การ
PayPal ของคุณ
กำรพักเงิน กำรจำกัดกำรใช้ งำน และเงินสำรอง
กำรพักเงิน กำรจำกัดกำรใช้ งำน และเงินสำรองคืออะไร

ในบางกรณี เพื่อปกป้อง PayPal และความปลอดภัยและความมัน่ คงของเครื อข่ายของผูซ้ ้ือและผูข้ ายที่ใช้บริ การ PayPal ทาง
PayPal อาจดาเนินการในระดับบัญชีหรื อระดับการทารายการ เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ถ้าเราดาเนินการใดๆ
ตามที่ระบุไว้ที่น้ ี เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดาเนินการของเรา แต่เราจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียวในการดาเนินการเหล่านี้
ถ้าต้องการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจากัดการใช้งานบัญชี การพักเงิน หรื อเงินสารอง
คุณควรไปที่ศูนย์แก้ไขปัญหาหรื อปฏิบตั ิตามคาแนะนาในอีเมลแจ้งเตือนของเราเกี่ยวกับการจากัดการใช้งาน การพักเงิน หรื อสารอง
การตัดสิ นใจของเราเกี่ยวกับการพักเงิน การจากัดการใช้งาน
และเงินสารองอาจขึ้นอยู่กบั เกณฑ์การรักษาความลับที่จาเป็ นต่อการจัดการความเสี่ ยงและการคุม้ ครองของ PayPal ลูกค้า

และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การของเรา เราอาจใช้โมเดลป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ ยงที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
เมื่อประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ นอกจากนี้
เราอาจถูกจากัดการใช้งานภายใต้ขอ้ บังคับหรื อหน่วยงานรัฐบาลไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการตัดสิ นใจดังกล่าวต่อคุณ
เราไม่มีภาระผูกพันในการเปิ ดเผยรายละเอียดในการบริ หารความเสี่ ยงหรื อขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของเราให้คุณทราบ
เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการของ PayPal
ตามที่อธิบายข้างต้นและช่วยให้เราประเมินระดับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณได้
คุณตกลงที่จะให้ความร่ วมมือกับคาขอที่สมเหตุสมผลของ PayPal สาหรับใบแจ้งยอดการเงินและเอกสารอื่นๆ หรื อข้อมูลอื่นๆ
อย่างทันท่วงที
กำรพักเงิน

การระงับ คือการดาเนินการที่ PayPal สามารถดาเนินการได้ในบางกรณีในระดับการทารายการหรื อระดับบัญชี เมื่อ PayPal
ระงับการชาระเงินไว้ชวั่ คราว เงินจะไม่สามารถนาไปใช้กบั ผูส้ ่งเงินหรื อผูร้ ับได้ PayPal
ตรวจสอบปัจจัยหลายประการก่อนทาการระงับการชาระเงิน รวมถึงการถือครองบัญชี กิจกรรมการทารายการ ประเภทธุรกิจ
ข้อพิพาทของลูกค้าในอดีต และความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม สถานการณ์ทวั่ ไปบางสถานการณ์ที่ PayPal
จะพักการชาระเงินรวมถึง:
•
•
•

ผูข้ ายรายใหม่หรื อผูข้ ายที่จากัดกิจกรรมการขาย
การชาระเงินสาหรับหมวดหมู่ที่มีความเสี่ ยงสูงอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรื อตัว๋
ผูข้ ายที่มีปัญหาด้านการดาเนินการ หรื อความไม่พึงพอใจของผูซ้ ้ือหรื อข้อพิพาทในระดับสูง

กำรพักเงินโดยอิงจำกกำรตัดสินใจควำมเสี่ยงของ PayPal

เราอาจพักการชาระเงินที่ส่งไปยังบัญชี PayPal ของคุณ
ถ้าเราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียวว่าอาจมีความเสี่ ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ บัญชี PayPal ของคุณ
หรื อการทารายการของคุณ หรื อการพักการชาระเงินดังกล่าวมีความจาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดบังคับ
เราตัดสิ นใจว่าจะขอพักการชาระเงินตามปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ได้จากแหล่งข้อมูลภายในและบุคคลที่สาม
เมื่อเราพักการชาระเงิน เงินดังกล่าวจะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณโดยมีขอ้ บ่งชี้ว่าไม่สามารถใช้งานได้หรื อรอดาเนินการ
เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านบัญชี PayPal ของคุณ หรื อทางโทรศัพท์หรื ออีเมลโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่เราดาเนินการพักเงิน
โดยทัว่ ไปแล้ว การระงับความเสี่ ยงยังคงมีผลเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการชาระเงินเข้าบัญชี PayPal
ของคุณ เว้นแต่ว่า PayPal มีเหตุผลที่จะพักการชาระเงินต่อไป เราอาจปลดเงินที่พกั ไว้ก่อนหน้านี้ในบางสถานการณ์ (เช่น
ถ้าคุณอัปโหลดข้อมูลติดตามการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ)
แต่การปล่อยเงินก่อนกาหนดจะเป็ นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว การพักเงินอาจอาจมีระยะเวลานานกว่า 30
วันถ้าการชาระเงินดังกล่าวถูกคัดค้านว่าเป็ นการชาระเงินที่น่าจะเป็ นโมฆะและถูกตีกลับตามการทารายการที่เกิดข้อพิพาทดังที่ระบุไ
ว้ในย่อหน้าต่อไปนี้ดา้ นล่าง ในกรณีน้ ีเราจะพักการชาระเงินในบัญชี PayPal ของคุณจนกว่าเรื่ องนี้จะได้รับการแก้ไข

กำรพักเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำรในตลำด

ถ้าคุณเป็ นผูข้ ายในตลาดหรื อผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ PayPal เสนอ
การพักเงินอาจดาเนินการในการชาระเงินที่ส่งให้คุณตามคาแนะนาของตลาดหรื อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อคุณให้สิทธิ์การอนุญาตแก่เราในการพักเงินของคุณ และจะเป็ นไปตามข้อตกลงกับบุคคลที่สาม
การพักเงินเหล่านี้จะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับเหตุผลที่ตลาดหรื อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องสั่งให้
PayPal เตรี ยมการพักเงินเหล่านี้ คุณจะต้องติดต่อตลาดหรื อบุคคลที่สามโดยตรง
กำรพักเงินโดยอิงจำกกำรทำรำยกำรที่เกิดข้อพิพำท

ถ้าการชาระเงินที่ส่งให้คุณในฐานะผูข้ ายถูกคัดค้านว่าเป็ นการชาระเงินที่น่าจะเป็ นโมฆะและถูกตีกลับ
เราอาจทาการพักเงินชัว่ คราวในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อคุม้ ครองยอดเงินที่อาจถูกตีกลับ สถานการณ์ใดๆ
ที่อธิบายไว้ในส่วนการฝากเงินใหม่ การตีคืนการชาระเงิน และการปฏิเสธชาระเงินคือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เราพักการชาระเงิน
ถ้าเราพิจารณาว่าการทารายการไม่ควรถูกตีกลับ เราจะยกเลิกการพักเงินชัว่ คราว ถ้าเราพิจารณาว่าการทารายการควรถูกตีกลับ
เราจะลบเงินออกจากบัญชี PayPal ของคุณ
กำรจำกัดกำรใช้ งำนบัญชี

ข้อจากัดการใช้งานทาให้คุณไม่สามารถดาเนินการบางอย่างกับบัญชี PayPal ของคุณได้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การถอนเงิน
การส่งเงิน หรื อการรับเงิน ข้อจากัดการใช้งานเหล่านี้มีการปรับใช้เพื่อช่วยคุม้ ครอง PayPal, ผูซ้ ้ือ และผูข้ าย
เมื่อเราสังเกตเห็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบตั ิ ความเสี่ ยงทางการเงินที่เพิม่ ขึ้น
หรื อการดาเนินการที่เราพบว่าดูเหมือนผิดปกติหรื อต้องสงสัย นอกจากนี้
ข้อจากัดการใช้งานยังช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการรักษาสถานะบัญชี PayPal ของคุณอีกด้วย
มีเหตุผลหลายประการที่เราอาจจากัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณหรื อบริ การ PayPal
และ/หรื อจากัดการเข้าถึงเงินของคุณ รวมถึง:
•
•

•
•
•

ถ้าเราสงสัยว่ามีคนกาลังใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบ เราจะจากัดการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของคุณ
และตรวจสอบหากิจกรรมการฉ้อโกง
ถ้าผูอ้ อกบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีคนใช้บตั รของคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต
ในทานองเดียวกัน ถ้าธนาคารของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการโอนเงินระหว่างบัญชี PayPal
ของคุณกับบัญชีธนาคารของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้
ถ้าเรามีเหตุอนั ควรที่ทาให้เชื่อว่าคุณฝ่ าฝื นข้อตกลงฉบับนี้ หรื อละเมิดนโยบายการใช้บริ การ
ผลการดาเนินงานของผูข้ ายที่ระบุถึงบัญชี PayPal ของคุณมีความเสี่ ยงสูง ตัวอย่างรวมถึง:
การแสดงผลการขายที่ไม่ดีเพราะคุณได้รับข้อเรี ยกร้องในจานวนที่สูงผิดปกติและปฏิเสธชาระเงินขายผลิตภัณฑ์ใหม่ท้งั หม
ดหรื อผลิตภัณฑ์ตน้ ทุนสูง หรื อถ้าปริ มาณยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถ้าเราจากัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดาเนินการของเรา
และโอกาสที่จะขอให้มีการคืนกลับสู่สภาพปกติถา้ เราเห็นสมควร ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว
คุณจะต้องแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการจากัดการใช้งานได้ โดยปกติแล้ว
การดาเนินการนี้จะเสร็จสิ้นหลังจากที่คุณให้ขอ้ มูลตามที่เราขอ อย่างไรก็ตาม
ถ้าเรามีเหตุอนั ควรที่ทาให้เชื่อว่ายังมีความเสี่ ยงอยู่หลังจากคุณให้ขอ้ มูลนั้นแก่เรา อาจดาเนินการเพื่อปกป้อง PayPal ผูใ้ ช้ของเรา
บุคคลที่สาม หรื อคุณจากการตีคืน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ ความเสี่ ยงทางกฎหมายและ/หรื อข้อบังคับ
และความรับผิดอื่นใด
เงินสำรอง

เราอาจขอสงวนบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าเราเชื่อว่าอาจมีความเสี่ ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตลอดจนบัญชี PayPal
โมเดลธุรกิจ หรื อการทารายการของคุณ เมื่อเราขอสงวนบัญชี PayPal ของคุณ
นัน่ หมายความว่าการทารายการทั้งหมดหรื อบางส่วนจะแสดงผลเป็ น "รอดาเนินการ" ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal
และคุณจะไม่สามารถถอนเงินในสถานะ "รอดาเนินการ" เพื่อป้องกันความเสี่ ยงต่อการทารายการที่คุณดาเนินการซึ่งกาลังถูกตีกลับ
หรื อเป็ นโมฆะ หรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal หรื อการใช้บริ การ PayPal
เราทาการตัดสิ นใจว่าจะขอสงวนบัญชี โดยตั้งอยู่บนปัจจัยหลายประการ
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีให้จากแหล่งข้อมูลภายในและจากบุคคลที่สาม
PayPal พิจารณารายการปัจจัยที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปหรื อไม่ อย่างไร
รวมถึง:
•
•
•
•
•
•

ระยะเวลาที่คุณอยู่ในธุรกิจ
ไม่ว่าอุตสาหกรรมของคุณมีความเป็ นไปได้สูงที่จะปฏิเสธชาระเงินหรื อไม่
ประวัติการประมวลผลการชาระเงินของคุณกับ PayPal และผูใ้ ห้บริ การรายอื่น
ประวัติทางธุรกิจ และ/หรื อข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของคุณ
กรอบเวลาในการนาส่งของคุณ
ไม่ว่าคุณจะมีจานวนเฉลี่ยที่สูงกว่าการคืนสิ นค้า การปฏิเสธชาระเงิน ข้อเรี ยกร้อง หรื อข้อพิพาทหรื อไม่

ถ้าเราสารองเงินในบัญชีของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดาเนินการของเราและข้อกาหนดของการสารอง
มีเงินสารองอยู่สองประเภทที่อาจถูกพักไว้ในบัญชี PayPal ของคุณ
และหนึ่งในนั้นหรื อทั้งสองประเภทอาจมีการนาไปใช้ในเวลาเดียวกัน:
•

เงินสำรองหมุนเวียนคือเงินสารองที่เปอร์เซ็นต์ของการทารายการแต่ละรายการที่คุณได้รับในแต่ละวันถูกพักไว้
แล้วยกเลิกการพักในภายหลังตามตารางที่กาหนดไว้ เช่น เงินสารองของคุณอาจกาหนดไว้ที่ 10% และพักไว้เป็ นเวลา
90 วันในระยะเวลาหมุนเวียน– ซึ่งหมายความว่าเงินที่คุณได้รับในวันที่ 1 จานวน 10% จะถูกพักไว้

•

แล้วยกเลิกการพักในวันที่ 91 ส่วนเงินที่คุณได้รับในวันที่ 2 จานวน 10% จะถูกพักไว้จนถึงวันที่ 92 เป็ นต้น
เงินสารองหมุนเวียนเป็ นประเภทการสารองเงินที่พบได้บ่อยที่สุด
เงินสำรองขั้นต่ำคือจานวนเงินขั้นต่าเฉพาะที่คุณจาเป็ นต้องเก็บไว้ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณตลอดเวลา
เงินสารองขั้นต่านามาใช้เป็ นจานวนแรกเริ่ มที่ฝากในรวดเดียว
หรื อสร้างขึ้นมาในลักษณะตามช่วงเวลาจากเปอร์เซ็นต์ของการขายสิ นค้าจนกระทัง่ ถึงจานวนเงินสารองขั้นต่า
ซึ่งเหมือนกับเงินสารองตามช่วงเวลา

ถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของเงินสารองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินความเสี่ ยง
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกาหนดใหม่
คำสั่งศำล ข้อกำหนดบังคับ หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ
ถ้าเราได้รับแจ้งจากคาสัง่ ศาลหรื อกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึงการอายัดทรัพย์หรื อกระบวนการเทียบเคียงใดๆ)
ที่ส่งผลต่อคุณ
หรื อถ้าเรามีเหตุอนั ควรที่ทาให้เชื่อว่าเราจาเป็ นต้องดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้หรื อข้อกาหนดบังคับ
เราอาจต้องดาเนินการบางอย่าง รวมถึงการพักการชาระเงินไปยัง/จากบัญชี PayPal, การวางเงินสารอง
หรื อการจากัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณ หรื อปล่อยเงินของคุณ เราจะตัดสิ นว่าการดาเนินการใดที่จาเป็ นต่อเรา
ทั้งนี้เป็ นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่ว่าคาสั่งศาล กฎหมายที่บงั คับใช้ ข้อกาหนดบังคับ
หรื อกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ กดหนดไว้เป็ นอย่างอื่น เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดาเนินการเหล่านี้
เราไม่มีภาระผูกพันในการโต้แย้งหรื อยื่นอุทธรณ์ต่อคาสัง่ ศาลหรื อกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรื อบัญชี
PayPal ของคุณ เมื่อเราปรับใช้การพักเงิน เงินสารอง หรื อการจากัดการใช้งานอันเป็ นผลจากคาสั่งศาล กฎหมายที่บงั คับใช้
ข้อกาหนดบังคับ หรื อกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ การพักเงิน เงินสารอง
หรื อการจากัดการใช้งานดังกล่าวอาจยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ PayPal พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่ามีความจาเป็ น

ข้ อตกลงสำหรับผู้ใช้ บริกำรของ PAYPAL
กำรรับผิดสำหรับกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต
กำรป้องกันกำรทำรำยกำรโดยไม่ ได้รับอนุญำต
เพื่อปกป้ องตัวคุณเองจากการดาเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ คุณควรเข้าสู่บัญชี PayPal
ของคุณและตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณเป็ นประจา PayPal จะแจ้งการทารายการแต่ละรายการให้คุณทราบ
โดยการส่งอีเมลไปยังอีเมลหลักของคุณ
คุณควรตรวจสอบการแจ้งเตือนการทารายการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการทารายการแต่ละครั้งได้รับอนุญาตและสมบูรณ์ถูกต้อง

PayPal จะปกป้องคุณจากการกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อมีการใช้งานการคุม้ ครองนี้ PayPal
จะคุม้ ครองคุณเต็มจานวนของกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตราบใดที่คุณให้ความร่ วมมือกับเราและปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ดา้ นล่าง
กำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตคืออะไร

"การทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาต" เกิดขึ้นเมื่อมีการชาระเงินจากบัญชี PayPal
ของคุณซึ่งคุณไม่ได้ให้อนุญาตและไม่ได้เป็ นประโยชน์แก่คุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผขู ้ โมยรหัสผ่านของคุณ
แล้วใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณและทาการชาระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณ
ถือว่ามีการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นแล้ว
สิ่งใดไม่ถือว่ำเป็ นกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต

ต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็ นการทารายการที่ไม่ได้รับอนุญาต:
•

•

ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณได้ (โดยให้ขอ้ มูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผนู ้ ้ นั )
และบุคคลดังกล่าวใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรื อไม่ได้ให้อนุญาต
คุณจะต้องรับผิดชอบการทารายการที่ดาเนินการในสถานการณ์น้ ี
ความเป็ นโมฆะและการตีกลับการชาระเงินอันเนื่องมาจากการดาเนินการที่อธิบายไว้ในส่วนการคืนเงิน
การตีคืนการชาระเงิน และการปฏิเสธชาระเงิน

กำรรำยงำนกำรทำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต

คุณควรติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าของ PayPal ทันทีถา้ คุณเชื่อ:
•
•
•
•

มีการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ส่งจากบัญชีของคุณ
มีการเข้าใช้บญ
ั ชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหายหรื อถูกขโมย หรื อ
อุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าใช้งานบัญชี PayPal ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรื อปิ ดการใช้งาน

คุณต้องให้ขอ้ มูลที่มีท้งั หมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรื อการใช้งานบัญชี ของคุณอย่างไม่เห
มาะสมหรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต และดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดตามที่ขอเพื่อช่วยเหลือ PayPal ในการสื บสวน
หากคุณแจ้งให้เราทราบถึงการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใน 60 วันนับจากวันที่ทารายการ
และเราเห็นว่าเป็ นการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะมีสิทธิ์ได้รับความคุม้ ครอง 100%
สาหรับการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
กำรแก้ไขข้อผิดพลำด

ข้อผิดพลำดคืออะไร

'ข้อผิดพลาด' หมายถึงสิ่ งต่อไปนี้
•
•
•
•

ข้อผิดพลาดการประมวลผลที่เกิดจาก PayPal หรื อซัพพลายเออร์ ซึ่งบัญชี PayPal
ของคุณถูกหักหรื อฝากเงินผิดพลาด หรื อเมื่อมีการบันทึกการทารายการไว้ในบัญชี PayPal ของคุณไม่ถูกต้อง
คุณชาระเงิน และจานวนเงินที่ไม่ถูกต้องถูกหักจากบัญชี PayPal ของคุณ
การทารายการหายไปหรื อไม่มีการระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณอย่างถูกต้อง
เราทาให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการคานวณหรื อทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ

สิ่งใดไม่ถือว่ำเป็ นข้อผิดพลำด

ต่อไปนี้จะไม่ถือว่าเป็ นข้อผิดพลาด:
•

•
•

ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณได้ (โดยให้ขอ้ มูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผนู ้ ้ นั )
และบุคคลดังกล่าวใช้บญ
ั ชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรื อไม่ได้ให้อนุญาต
คุณจะต้องรับผิดชอบการทารายการที่ดาเนินการในสถานการณ์น้ ี
ความเป็ นโมฆะและการตีกลับการชาระเงินอันเนื่องมาจากการดาเนินการที่อธิบายไว้ในส่วนการคืนเงิน
การตีคืนการชาระเงิน และการปฏิเสธชาระเงิน
ถ้าคุณชาระเงินให้แก่คู่สัญญาผิดราย หรื อชาระเงินผิดจานวน (เช่น เนื่องจากการพิมพ์ผิด)
(ทางแก้อย่างเดียวของคุณในสถานการณ์น้ ีจะเป็ นการติดต่อคู่สัญญาที่คุณชาระเงินให้และขอให้คู่สัญญาคืนเงินที่ชาระให้พ
วกเขา PayPal จะไม่จ่ายเงินคืนให้แก่คุณหรื อตีคืนการชาระเงินที่คุณชาระผิดพลาด)

ในกรณีที่มีข้อผิดพลำดหรือคำถำมเกี่ยวกับกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ

ติดต่อเราได้ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของเรา
โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด ถ้าคุณคิดว่าใบแจ้งยอดหรื อใบเสร็จของคุณไม่ถูกต้อง
หรื อถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดหรื อใบเสร็จ
เราต้องได้รับการติดต่อจากคุณภายในเวลาไม่เกิน 60 วันหลังจากที่เราส่งใบแจ้งยอดแรกที่เกิดปั ญหาหรื อมีข้อผิดพลาด
•
•
•

โปรดแจ้งชื่ อ อีเมล และหมายเลขบัญชีแก่เรา (ถ้ามี)
อธิบายข้อผิดพลาดหรื อการโอนเงินที่คุณไม่แน่ใจ และอธิบายให้ชดั เจนที่สุดว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่ามีขอ้ ผิดพลาด
หรื อเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดแจ้งจานวนเงินในสกุลดอลลาร์ที่สงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาด

ถ้าคุณแจ้งเราด้วยวาจา เราอาจขอให้คุณส่งคาร้องเรี ยนหรื อคาถามของคุณเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังเราภายใน
10 วันทาการ เราจะทาการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการหลังจากเราได้รับแจ้งจากคุณถึงข้อผิดพลาดที่ตอ้ งสงสัย
อย่างไรก็ตาม ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนหรื อคาถามของคุณ
ถ้าเราตัดสิ นใจดาเนินการเช่นนี้ เราจะฝากเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณภายใน
10 วันทาการในจานวนเงินที่คุณคิดว่าเกิดข้อผิดพลาด
เพื่อให้คุณมียอดเงินชัว่ คราวระหว่างระยะเวลาที่เราดาเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงยอดเงินชัว่ คราวภายใน 2 วันทาการนับจากวันที่โอน
ถ้าเราขอให้คุณแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อสงสัยเป็ นลายลักษณ์อักษร แต่เราไม่ได้รับเรื่ องจากคุณภายใน
10 วันทาการ เราอาจไม่โอนเงินชัว่ คราวเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
สาหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ใหม่ การทารายการที่จุดขาย หรื อการทารายการจากต่างประเทศ
เราอาจใช้เวลาถึง 90 วันในการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนหรื อคาถามของคุณ สาหรับบัญชี PayPal ใหม่
(การทารายการจากบัญชีของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลาน้อยกว่า 30 วันทาการก่อนวันที่คุณแจ้งให้เราทราบ) เราอาจใช้เวลาถึง
20 วันทาการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
เราจะบอกคุณเกี่ยวกับผลลัพธ์ภายใน 3 วันทาการหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าไม่มีไม่มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น
เราจะส่งคาอธิบายการพิจารณาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้คุณ ถ้าคุณได้รับวงเงินชัว่ คราว
เราจะหักวงเงินชัว่ คราวออกจากบัญชีของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันและจานวนเงินที่หักออกไป
คุณสามารถขอสาเนาเอกสารที่เราใช้ในการตรวจสอบได้
ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะโอนเงินเต็มจานวนเข้าบัญชีของคุณทันทีภายใน 1
วันทาการหลังการพิจารณาของเรา หรื อในกรณีที่คุณได้รับเงินชัว่ คราวแล้ว คุณจะสามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ได้
ข้อผิดพลำดกำรประมวลผล
เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดการประมวลผลใดๆ ที่เราพบ ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้
•
•
•

คุณได้รับเงินน้อยกว่าจานวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ แล้วเราจะให้เครดิตบัญชี PayPal ของคุณ
สาหรับส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณควรได้รับกับยอดที่คุณได้รับจริ งๆ
คุณได้รับเงินมากกว่าจานวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ แล้วเราจะหักบัญชี PayPal ของคุณ
สาหรับส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณได้รับจริ ง ๆ กับยอดที่คุณควรได้รับ
ถ้าเราไม่ได้ทารายการเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดหรื อในจานวนเงินที่ถูกต้อง
เราจะรับผิดชอบต่อความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากความล้มเหลวนี้โดยตรง เว้นแต่ว่า:
o ไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา เพราะคุณไม่มีเงินเพียงพอสาหรับการทารายการให้เสร็จสมบูรณ์
o ระบบของเราไม่ได้ทางานอย่างเหมาะสม และคุณทราบเกี่ยวกับการหยุดทางานเมื่อคุณเริ่ มทารายการหรื อ

o

มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษนอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม
หรื อสูญเสี ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ทั้ง ๆ ที่มีขอ้ ควรระวังอย่างเหมาะสม

ข้อผิดพลาดในการประมวลผลไม่ใช่:
•
•
•
•

ความล่าช้าที่เป็ นผลมาจาก Paypal ใช้การพัก จากัดการใช้งาน หรื อสารองเงิน
ความล่าช้าที่ข้ นึ อยู่กบั การตรวจสอบการชาระเงิน
ความล่าช้าที่อธิบายไว้ภายใต้วิธีการซื้อสิ นค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาที่อาจใช้ในการทารายการซื้อสิ นค้าที่ตอ้ งเสร็จสมบูรณ์ใน
บางสถานการณ์
ข้อผิดพลาดของคุณในการทารายการ (เช่น การพิมพ์จานวนเงินที่คุณกาลังส่งผิด)

ข้ อตกลงสำหรับผู้ใช้ บริกำรของ PAYPAL
ข้อกำหนดทำงกฎหมำยอื่นๆ
กำรติดต่ อสื่อสำรระหว่ำงคุณกับเรำ
คุณยินยอมให้ PayPal และบริ ษทั ในเครื อติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการตลาด
คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่ อสารด้านการตลาด เมื่อคุณเปิ ดบัญชี PayPal โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี
หรื อคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกในอีเมล PayPal ใดๆ หรื อใบเสร็จรับเงินที่คุณได้รับจากเรา โปรดรอ 10
วันทาการเพื่อให้การยกเลิกมีผล เราจะให้ข้อมูลที่เป็ นความจริ งเกี่ยวกับบัญชีหรื อบริ การ PayPal
แม้คุณเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่ อสารด้านการตลาด
ถ้าคุณให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้ PayPal
และบริ ษทั ในเครื อติดต่อคุณที่หมายเลขนั้นโดยใช้การโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรื อที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อ: (1)
แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้บริ การ PayPal และ/หรื อการให้บริ การบัญชี PayPal (2)
ตรวจสอบหรื อป้องกันการหลอกลวง หรื อ (3) จัดเก็บหนี้
เราจะไม่ใช้การโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรื อที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้า หรื อส่งข้อความติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการตลาด
เว้นแต่ว่าเราได้รับการยินยอมจากคุณ
เราอาจแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับผูใ้ ห้บริ การที่ทาสัญญากับเราเพื่อช่วยเหลือเราในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้น
แต่จะไม่แบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ
คุณไม่จาเป็ นต้องยินยอมเพื่อรับการโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรื อที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้าหรื อข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทร
ศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้และเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ PayPal เสนอ
คุณสามารถปฏิเสธการรับการโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรื อที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรื อข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มื
อถือของคุณได้หลายวิธี รวมถึงผ่านใบเสร็จรับเงินการทารายการอีเมล ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรื อโดยการติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้า

PayPal อย่างไรก็ตาม เราอาจโทรหาคุณโดยตรง โดยใช้ช่องทางอื่นถ้าเราจาเป็ นต้องพูดคุยกับคุณ
อาจมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การโทรศัพท์และการส่งข้อความในอัตรามาตรฐาน
PayPal อาจติดต่อสื่ อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีหรื อการทารายการ PayPal ใด ๆ และบริ การ PayPal อิเล็กทรอนิกส์
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตอีเมลหลักของคุณเป็ นข้อมูลปัจจุบนั เสมอ เพื่อให้ PayPal
สามารถติดต่อสื่ อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าถ้า PayPal
ส่งการติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ได้รับ เนื่องจากอีเมลหลักที่คุณให้ไว้กบั เราไม่ถูกต้อง เป็ นข้อมูลเก่า
ถูกบล็อคโดยผูใ้ ห้บริ การ หรื อคุณไม่สามารถรับการติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดว้ ยเหตุผลอื่นใด จะถือว่า PayPal
ได้ส่งการติดต่อสื่ อสารดังกล่าวถึงคุณแล้ว
โปรดทราบว่า ถ้าคุณใช้ตวั กรองอีเมลขยะที่บล็อคหรื อเปลี่ยนเส้นทางของอีเมลจากผูส้ ่งที่ไม่ได้อยูใ่ นสมุดอีเมล คุณจะต้องเพิ่ม
PayPal ลงในสมุดอีเมล เพื่อให้คุณสามารถดูการติดต่อสื่ อสารที่เราส่ งถึงคุณได้
คุณสามารถอัปเดตอีเมลหลักหรื อที่อยู่ไปรษณียข์ องคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ PayPal
ถ้าอีเมลของคุณไม่ถูกต้องและส่งผลให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลับ PayPal
อาจถือว่าบัญชี ของคุณเป็ นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถทารายการใด ๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณได้
จนกว่าเราจะได้รับอีเมลหลักที่สามารถใช้งานได้จากคุณ
PayPal ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปิ ดบัญชีของคุณถ้าคุณเพิกถอนคายินยอมของคุณในการรับการติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่ อสารจากเรา ถ้ามีการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 24
ชัว่ โมงหลังจากเวลาที่เราประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรื อมีการส่งอีเมลไปถึงคุณ เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่ อสารจากเรา
ถ้ามีการจัดส่งผ่านทางไปรษณียภ์ ายใน 3 วันทาการหลังจากที่เราส่ง
เว้นแต่ว่าคุณกาลังติดต่อสื่ อสารกับเราเกี่ยวกับเรื่ องที่เราได้ระบุที่อยู่ประกาศอื่นๆ (เช่น
กระบวนการความรับผิดต่อการทารายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ) ประกาศที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึง PayPal
ต้องส่งผ่านทางไปรษณียถ์ ึง: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek
Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985
ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณเข้าใจและยอมรับว่า PayPal
อาจตรวจสอบหรื อบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่คุณหรื อบุคคลใดก็ตามที่ดาเนินการในนามของคุณกับ PayPal
หรื อตัวแทนสาหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการฝึ กอบรม หรื อเพื่อการคุม้ ครองของเราเอง
โดยไม่ตอ้ งประกาศหรื อเตือนให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและเข้าใจว่าในขณะที่การติดต่อสื่ อสารของคุณกับ PayPal
นั้นอาจถูกดักฟัง ตรวจสอบ หรื อบันทึก PayPal อาจไม่ได้บนั ทึกสายโทรศัพท์หรื อการโทรติดต่อทั้งหมด และ PayPal
ไม่รับประกันว่าการบันทึกสายโทรศัพท์เฉพาะใด ๆ จะถูกเก็บรักษาหรื อสามารถกูค้ ืนได้
สิทธิ์ของ PayPal

สิทธิ์กำรระงับและกำรยุติของ PayPal

PayPal ขอสงวนสิ ทธิ์ในการระงับหรื อยุติขอ้ ตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ การเข้าถึงหรื อการใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์
ระบบ (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal ใดๆ) ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเรา หรื อบริ การ
PayPal บางอย่างหรื อทั้งหมดด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลาเมื่อได้แจ้งให้คุณทราบ เมื่อยุติขอ้ ตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
และการชาระเงินที่ไม่ได้ถูกจากัดที่พกั ไว้ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ให้แก่คุณ
ผลประโยชน์ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

เพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดาเนินการตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ขอ้ ตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ คุณอนุญาตให้
PayPal ริ บ และผลประโยชน์ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในและต่อยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณในการครอบครองของ PayPal
จำนวนเงินที่คุณเป็ นหนี้ PayPal

ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ที่ติดลบจะแสดงจานวนเงินที่คุณเป็ นหนี้ PayPal PayPal อาจเริ่ มหักเงินจานวนดังกล่าวจากเงินที่คุณเพิ่มลงในบัญชี
PayPal ของคุณ หรื อการชาระเงินที่คุณได้รับในภายหลัง ถ้าคุณมีบัญชี PayPal มากกว่าหนึ่งบัญชี
เราอาจเริ่ มหักยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่ติดลบในบัญชี PayPal หนึ่งบัญชี จากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ในบัญชี
PayPal อื่นๆ ของคุณ ถ้าคุณใช้บญ
ั ชี PayPal ต่อไป เมื่อมียอดคงเหลือติดลบ คุณอนุญาตให้ PayPal
รวมยอดคงเหลือติดลบกับการหักบัญชีหรื อการทารายการใดๆ
ที่ส่งจากบัญชี ของคุณเมื่อมีการเปิ ดเผยข้อมูลการรวมดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าในการเริ่ มต้นการหักบัญชีหรื อทารายการ
ถ้าคุณพักเงินในบัญชี PayPal ในหลายสกุลเงิน และยอดคงเหลือของสกุลใดสกุลเงินหนึ่งนั้นติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
PayPal อาจหักลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้น กับยอดคงเหลือที่คุณมีในสกุลเงินต่างๆ ได้
ถ้าคุณมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินที่ไม่เกี่ยวข้องเป็ นระยะเวลา 21 วัน หรื อนานกว่านั้น PayPal
จะแปลงยอดคงเหลือติดลบนี้เป็ นสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่การแปลงสกุลเงินมีความจาเป็ น
จะมีการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนการทารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)
นอกเหนือจากข้างต้น ถ้าคุณมียอดค้างชาระที่เป็ นหนี้ PayPal, บริ ษทั ในเครื อ หรื อ eBay ทาง PayPal
สามารถหักเงินจากบัญชี Paypal ของคุณเพื่อชาระหนี้ที่ค้างชาระ ซึ่งรวมถึงจานวนเงินที่คา้ งชาระจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเรา เช่น Xoom หรื อ Braintree
กำรดำเนินกำรในกรณีล้มละลำย

ถ้าคุณได้เริ่ มต้นดาเนินการทางกฎหมายใดๆ หรื อมีการดาเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณ ภายใต้บทบัญญัติใดๆ
ของกฎหมายล้มละลายใดๆ เรามีสิทธิ์ที่จะเรี ยกคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควร

(รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายตามสมควร)
ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการบังคับตามข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
กำรเข้ำถือสิทธิ

ถ้า PayPal ทาให้การชาระเงินที่คุณดาเนินการให้ผรู ้ ับเป็ นโมฆะหรื อตีกลับการชาระเงินนั้น
(ไม่ว่าคุณจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มหรื อไม่ก็ตาม) คุณยอมรับว่า PayPal
สันนิษฐานว่าคุณมีสิทธิ์เหนือผูร้ ับชาระเงินและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงินนั้น
และอาจดาเนินการใช้สิทธิ์ดงั กล่าวโดยตรง หรื อในนามของคุณ ทั้งนี้เป็ นไปตามดุลยพินิจของ PayPal
ไม่มีกำรสละสิทธิ์

การที่เราไม่ดาเนินการกับการที่คุณหรื อผูอ้ ื่นละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
ไม่มีผลเป็ นการสละสิ ทธิ์ของเราในการดาเนินการกับการผิดสัญญาในครั้งต่อไปหรื อที่คล้ายคลึงกัน
กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยและกำรจำกัดควำมรับผิด
ในส่วนนี้ เราใช้คาว่า "PayPal" เพื่ออ้างอิงถึง PayPal Pte Ltd. และบริ ษทั ในเครื อของเรา และผูอ้ านวยการ พนักงาน
ตัวแทน ผูร้ ่ วมค้า ผูใ้ ห้บริ การ และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ในเครื อของเรารวมถึงหน่วยงานแต่ละหน่วยที่เราควบคุม
ที่เราได้รับการควบคุมโดย หรื อที่เราอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย

คุณต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้ PayPal สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal และการใช้บริ การ PayPal ของคุณ
คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสี ยหาย และไม่ให้ PayPal ได้รับอันตรายจากข้อเรี ยกร้องหรื อความต้องการใดๆ
(รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่ดาเนินการหรื อเกิดจากบุคคลที่สามใดๆ
หรื อเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ การใช้บริ การ PayPal ที่ไม่เหมาะสม
การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อสิ ทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม และ/หรื อการดาเนินการหรื อการไม่ดาเนินการของบุคคลที่สามใดๆ
ที่คุณอนุญาตให้ใช้บญ
ั ชี PayPal หรื อเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ
ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal) ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเรา หรื อบริ การ PayPal ใดๆ ในนามของคุณ
ข้อจำกัดควำมรับผิด

ควำมรับผิดของ PayPal ถูกจำกัดโดยขึ้นอยู่กับบัญชี PayPal และกำรใช้ บริกำร PayPal ของคุณ PayPal
จะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการสูญเสี ยผลกาไร หรื อความเสี ยหายในกรณีเฉพาะ โดยบังเอิญ หรื อโดยสื บเนื่อง
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะความเสี ยหายต่อการสูญเสี ยข้อมูลหรื อการสูญเสี ยธุรกิจ ) ที่เกิดจากหรื อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์
ระบบ (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อมอบบริ การของ PayPal ใดๆ) ที่เราดาเนินการหรื อในนามของเรา

บริ การของ PayPal ใดๆ หรื อข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการละเลย)
เว้นแต่ว่าจะเป็ นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
ความรับผิดของเราต่อคุณหรื อบุคคลที่สามใดๆ ในกรณีใดๆ จะถูกจากัดตามจานวนเงินจริ งที่เกิดจากความเสี ยหายโดยตรง
นอกจากนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บงั คับใช้อนุญาต PayPal จะไม่รับผิด และตกลงที่จะไม่ให้ PayPal
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื อการสูญเสี ยใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการสูญเสี ยเงิน ค่าความนิยม หรื อชื่อเสี ยง ผลกาไร
หรื อความสูญเสี ยที่เป็ นนามธรรมอื่นๆ หรื อความเสี ยหายโดยกรณีพิเศษ โดยอ้อม หรื อโดยสื บเนื่องใด ๆ)
ที่เป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมมาจาก: (1) การใช้งาน หรื อไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา
(รวมถึงเครื อข่ายและเซิ ร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal ใดๆ) ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเรา หรื อบริ การ
PayPal ใดๆ (2) ความล่าช้าหรื อการหยุดชะงักในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ
ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal) ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเรา และบริ การ PayPal ใดๆ (3)
ไวรัสหรื อซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายอื่นๆ ที่ได้รับจากการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครื อข่ายและเซิ ร์ฟเวอร์ใดๆ
ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal ใดๆ) ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเราหรื อบริ การ PayPal ใด ๆ
หรื อเว็บไซต์หรื อบริ การใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์หรื อบริ การ PayPal ใดๆ (4) บกพร่ อง จุดบกพร่ อง
ข้อผิดพลาด หรื อความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบประเภทใดๆ (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ
ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal ใดๆ) ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเรา หรื อบริ การ PayPal ใดๆ
หรื อในข้อมูลและกราฟิ กที่ได้รับ (5) เนื้อหา การดาเนินการ หรื อการไม่ดาเนินการของบุคคลที่สาม (6)
การระงับหรื อการดาเนินการอื่นๆ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ หรื อ (7)
ความจาเป็ นของคุณในการแก้ไขแนวทางปฏิบตั ิ เนื้อหา หรื อพฤติกรรม หรื อการสูญเสี ยหรื อการไม่สามารถทาธุรกิจ
ซึ่งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การหรื อนโยบายของ PayPal ฉบับนี้
ข้อควำมปฏิเสธกำรรับประกันและกำรปลดเปลื้อง
ไม่มีกำรรับประกัน

บริกำร PayPal มอบในลักษณะ "ตำมที่เป็ นอยู่" และไม่ มีกำรรับรองหรื อรับประกันใด ๆ ไม่ ว่ำจะโดยตรง โดยนัย
หรื อโดยกฎหมำย PayPal ปฏิเสธกำรรับประกันกรรมสิทธิ์โดยนัยใดๆ ควำมสำมำรถในกำรซื้อขำย
ควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะและกำรไม่ ฝ่ำฝื นกฎ
PayPal ไม่มีอานาจควบคุมใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้บริ การโดยผูข้ ายที่ยอมรับ PayPal เป็ นวิธีการชาระเงิน และ
PayPal ไม่สามารถรับรองได้ว่าผูซ้ ้ือหรื อผูข้ ายที่คุณติดต่อด้วยนั้นจะทารายการจนเสร็จสิ้น หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการ
PayPal ไม่รับประกันว่าการเข้าใช้บริ การ PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตามจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด หรื อปลอดภัย
และการทางานของไซต์ ซอฟต์แวร์ หรื อระบบของเรา (รวมถึงเครื อข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริ การ PayPal ใดๆ)
ที่เราดาเนินการ หรื อในนามของเราอาจถูกรบกวนจากปั จจัยหลายด้านที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา PayPal
จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้การขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต
และการออกเช็คได้รับการดาเนินการตรงตามเวลา แต่ PayPal ไม่รับรองหรื อรับประกันใดๆ

ในส่วนของระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริ การ PayPal
ขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ความล่าช้าของระบบธนาคารหรื อของบริ การไปรษณีย์
ความในวรรคนี้ให้สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ
ตามกฎหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
กำรปลดเปลื้อง PayPal

ถ้าคุณมีขอ้ พิพาทกับผูถ้ ือบัญชี PayPal อื่นใด คุณต้องปลดเปลื้อง PayPal จากข้อเรี ยกร้อง คาร้อง และความเสี ยหายใดๆ
และทั้งหมด (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจริ งหรื อเป็ นผลสื บเนื่อง) ในประเภทหรื อรู ปแบบใดๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ
ซึ่งเกิดขึ้นจากหรื อเชื่อมโยงกับข้อพิพาทดังกล่าวไม่ว่าในทางใดๆ ในการเข้าสู่ การปลดเปลื้องนี้ คุณสละสิ ทธิ์การคุม้ ครองใดๆ
อย่างชัดแจ้งว่าจะจากัดการคุม้ ครองของการปลดเปลื้องนี้เพื่อให้มีเฉพาะข้อเรี ยกร้องเหล่านั้น
ซึ่งคุณอาจรู ้หรื อสงสัยว่ามีอยู่แล้วในลักษณะที่ยินยอมตามการปลดเปลื้องนี้
ข้อพิพำทกับ PayPal
ติดต่อ PayPal ก่อน

ถ้ามีขอ้ พิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal ซึ่งดาเนินการในฐานผูห้ รื อหรื อผูข้ าย เป้าหมายของเรา
คือการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความกังวลของคุณ ถ้าเราไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวจนเป็ นที่พอใจแก่คุณได้
เราจะมุ่งหาวิธีที่เป็ นกลางและคุม้ ค่าใช้จ่ายให้แก่คุณเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว ข้อพิพาทระหว่างคุณกับ
PayPal ที่เกี่ยวข้องกับบริ การอาจมีการรายงานไปยังฝ่ ายบริ การลูกค้า PayPal
อนุญำโตตุลำกำร

สาหรับข้อเรี ยกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรี ยกร้องเพื่อขอการคุม้ ครองชัว่ คราวหรื อความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า)
ซึ่งจานวนเงินรวมที่เรี ยกร้องต่ากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)
คุณสามารถเลือกที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีที่มีประสิ ทธิผลต่อต้นทุนสูงกว่า
ผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันแต่ไม่จาเป็ นต้องมีการปรากฏตัวได้ ถ้าคุณเลือกใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ
คุณจะต้องเริ่ มต้นกระบวนการการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวผ่านผูใ้ ห้บริ การแก้ไขข้อพิพาททางเลือก ("ADR")
อื่นใดที่เป็ นที่ยอมรับและโดยความตกลงร่ วมกันของคุณกับเรา
ผูใ้ ห้บริ การระงับข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะต้องปฏิบตั ิตามกฎต่อไปนี้ (ก)
กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดาเนินการผ่านทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรื อพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาเพียงอย่างเดียว
โดยคุณจะเป็ นผูเ้ ลือก (ข) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่กาหนดให้มีการปรากฏตัวของคู่กรณี หรื อพยานในการพิจารณา
เว้นแต่คู่กรณีท้ งั สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นอย่างอื่น และ (ค) คาตัดสิ นชี้ขาดใดๆ
ของอนุญาโตตุลาการสามารถนาเข้าสู่การพิจารณาของศาลใดๆ ก็ได้ที่มีเขตอานาจ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

เครื่องหมำยกำรค้ำของ PayPal

"PayPal.com," "PayPal" และโลโก้ท้งั หมดที่เกี่ยวข้องกับบริ การของ PayPal เป็ นเครื่ องหมายการค้า
หรื อเครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ PayPal หรื อผูอ้ อกใบอนุญาตของ PayPal คุณไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ แก้ไข
หรื อใช้เครื่ องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก PayPal นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้าเว็บ
กราฟิ กที่กาหนดขึ้นเฉพาะ ไอคอนปุ่ ม และสคริ ปต์ท้งั หมด ถือเป็ นเครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายการค้า
และ/หรื อส่วนประกอบเด่นๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การของ PayPal คุณไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรื อใช้งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณสามารถใช้โลโก้ HTML ที่ได้รับจาก PayPal
เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาทางเข้าชมเว็บไปยังบริ การของ PayPal ได้ คุณไม่สามารถดัดแปลง แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงโลโก้
HTML เหล่านี้ได้ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรื อนาไปใช้โดยทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ Paypal หรื อบริ การของ PayPal
หรื อนาไปแสดงในลักษณะใดๆ ก็ตามที่สื่อเป็ นนัยว่าได้รับการสนับสนุ นหรื อการรับรองจาก PayPal สิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์
และผลประโยชน์ท้งั หมดในเว็บไซต์ PayPal หรื อของเว็บไซต์ PayPal เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริ การ PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเนื้อหาใดๆ
ทั้งหมดที่สร้างหรื อเกิดขึ้นจากสิ่ งที่กล่าวมานี้เป็ นทรัพย์สินแต่เพียงผูเ้ ดียวของ PayPal และผูใ้ ห้สิทธิ์แก่ PayPal
กำรอนุญำตให้ ใช้ สิทธิโดยทั่วไป

ถ้าคุณกาลังใช้ซอฟต์แวร์ PayPal เช่น API, ชุดเครื่ องมือสาหรับนักพัฒนา หรื อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ
ซึ่งอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากหรื อผสานรวมกับซอฟต์แวร์ ระบบ หรื อบริ การของผูใ้ ห้บริ การของเราที่คุณดาวน์โหลด
หรื อเข้าถึงผ่านเว็บหรื อแพลตฟอร์มมือถือ แล้ว Paypal จะมอบใบอนุญาตจากัดที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด
ไม่สามารถออกใบอนุญาตย่อยได้ ไม่สามารถโอนสิ ทธิ์ได้ การอนุญาตให้สามารถเข้าถึง และ/หรื อใช้ซอฟต์แวร์ ของ PayPal
ได้โดยไม่มีค่าสิ ทธิ์ ตามเอกสารที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดงั กล่าว การให้สิทธิ์ในการใช้น้ ีบงั คับใช้กบั ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการอัปเดต
การอัปเกรด เวอร์ชนั ใหม่ และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด คุณไม่สามารถให้เช่า
หรื อโอนสิ ทธิโดยประการอื่นในซอฟต์แวร์ที่คุณมีสิทธิ์ใช้ให้แก่บุคคลที่สามได้ คุณต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์การนาไปใช้ การเข้าถึง
และการใช้งานที่มีอยู่ในเอกสารทั้งหมดซึ่งมาพร้อมกับบริ การ PayPal ถ้าคุณไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์การนาไปใช้ การเข้าถึง
และการใช้งาน คุณจะต้องรับผิดต่อความเสี ยหายทั้งหมดที่ข้ นึ แก่คุณ PayPal และบุคคลที่สาม PayPal
สามารถอัปเดตหรื อหยุดการให้บริ การซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้เมื่อแจ้งให้คุณทราบ ในขณะที่ PayPal อาจ (1)
ผสมผสานสื่ อและเทคโนโลยีภายนอกเข้ากับเว็บใดๆ หรื อแอปพลิเคชันอื่น รวมถึงซอฟต์แวร์ และ/หรื อ (2)
เข้าถึงและใช้สื่อและเทคโนโลยีภายนอกบางอย่างเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คุณด้วยบริ การ PayPal
แต่คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้เก็บรักษาสิ ทธิ์ใดๆ ในหรื อต่อสื่ อภายนอกดังกล่าวใดๆ คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข
บิดเบือน ซ่อมแซม คัดลอก ทาซ้ า ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดง เผยแพร่ ทาวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา แยกส่วนประกอบ
แยกส่วนแฟ้ม หรื อพยายามสร้างซอร์สโค้ดใดๆ ก็ตามที่ได้รับมาจากซอฟต์แวร์ หรื อสื่ อหรื อเทคโนโลยีภายนอกใดๆ
หรื อสร้างงานลอกเลียนแบบใด ๆ จากซอฟต์แวร์ใดๆ หรื อสื่ อหรื อเทคโนโลยีภายนอกใดๆ คุณรับทราบว่าสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์
หรื อส่วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ PayPal เป็ นของ PayPal และสื่ อภายนอกใดๆ
ที่ผสานรวมในที่น้ ีเป็ นของผูใ้ ห้บริ การภายนอกของ PayPal
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่นใดที่คุณใช้ในเว็บไซต์ของ PayPal

อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่คุณตกลงไว้กบั บุคคลที่สามที่ให้บริ การซอฟต์แวร์ดงั กล่าวแก่คุณ คุณรับทราบว่า PayPal
ไม่ได้เป็ นเจ้าของ ควบคุม รับผิดชอบ หรื อรับผิดต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นใดๆ
ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ภายนอกดังกล่าวที่คุณเลือกใช้ในเว็บไซต์ใดๆ ของเรา และ/หรื อมีความเกี่ยวข้องกับบริ การของ
PayPal ถ้าคุณใช้บริ การของ PayPal ในเว็บไซต์ของ PayPal หรื อเว็บไซต์อื่นหรื อแพลตฟอร์มอื่นที่โฮสต์โดย PayPal
หรื อโดยบุคคลที่สาม และไม่ได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal
หรื อใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของ PayPal
ข้อสัญญานี้จะไม่มีผลบังคับใช้กบั การใช้บริ การที่โฮสต์โดย PayPal
กำรอนุญำตให้ ใช้ ที่คุณให้ แก่ PayPal; กำรรับประกันทรัพย์สินทำงปัญญำ

PayPal ไม่ได้อา้ งสิ ทธิ์เป็ นเจ้าของเนื้อหาที่คุณให้ อัปโหลด ส่ง หรื อส่งไปยัง PayPal และ PayPal
ก็ไม่ได้อา้ งสิ ทธิ์เป็ นเจ้าของเนื้อหาที่คุณโฮสต์บนเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ใช้บริ การของ PayPal
เพื่อให้บริ การชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ย่อหน้าถัดไป เมื่อคุณให้เนื้อหาแก่ PayPal
หรื อโพสต์เนื้อหาโดยใช้บริ การของ PayPal คุณมอบใบอนุญาตที่ไม่จากัดแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าสิ ทธิ์
สามารถโอนได้ และใช้ได้ทวั่ โลกให้ PayPal (และบุคคลที่เราร่ วมงาน) ใช้เนื้อหาของคุณและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
และสิ ทธิในการเผยแพร่ ในสื่ อใด ๆ ที่เป็ นที่รู้จกั ในปัจจุบนั หรื อในอนาคต [เพื่อช่วยให้เราปรับปรุ ง ดาเนินการ
และส่งเสริ มบริ การปัจจุบนั ของเราและพัฒนาบริ การใหม่ๆ] PayPal จะไม่ชดเชยให้คุณสาหรับเนื้อหาใดๆ ของคุณ
คุณรับทราบว่าการใช้เนื้อหาของคุณใน PayPal จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อสิ ทธิ์ ในการเผยแพร่ ใดๆ นอกจากนี้
คุณยังรับทราบและรับประกันว่าคุณเป็ นเจ้าของหรื อควบคุมสิ ทธิ์ของเนื้ อหาทั้งหมดที่คุณให้ไว้
และคุณยินยอมที่จะสละสิ ทธิ์ทางศีลธรรมของคุณและสัญญาที่จะไม่ใช้สิทธิ์ดงั กล่าวกับ PayPal
คุณรับรองและรับประกันว่าการกระทาต่อไปนี้ไม่ละเมิดสิ ทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาหรื อสิ ทธิ์ในการเผยแพร่ ใด ๆ ซึ่งได้แก่
การที่คุณจัดหาคอนเทนต์ให้แก่ PayPal การที่คุณโพสต์คอนเทนต์โดยใช้บริ การ PayPal และการที่ PayPal
ใช้คอนเทนต์ดงั กล่าว (ซึ่งรวมถึงงานที่ได้จากคอนเทนต์ดงั กล่าว) เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริ การ PayPal
กำรอนุญำตให้ ใช้ ที่ผู้ขำยให้ แก่ PayPal

แม้ว่าจะมีขอ้ กาหนดของวรรคก่อนหน้า ถ้าคุณเป็ นผูข้ ายที่ใช้บริ การ PayPal เพื่อรับชาระเงินสาหรับสิ นค้าและบริ การ
คุณให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ทวั่ โลก ที่ไม่จากัดแต่เพียงผูเ้ ดียว สามารถโอนได้ สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านหลายลาดับชั้น) และไม่มีค่าสิ ทธิ์
จ่ายเต็มจานวนแก่ PayPal และบริ ษทั ในเครื อในการใช้และเผยแพร่ สู่สาธารณะ
ระหว่างข้อกาหนดของข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ เครื่ องหมายการค้า
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและลงทะเบียน ชื่อการค้า เครื่ องหมายบริ การ โลโก้ ชื่อโดเมน
และการกาหนดอื่น ๆ ที่เป็ นเจ้าของที่คุณอนุญาตหรื อให้ใช้) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ (1) ระบุว่าคุณเป็ นผูค้ ้าที่ยอมรับบริ การ
PayPal เป็ นแบบฟอร์มการชาระเงินและช่วยให้ลูกค้าทารายการทาคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ (2)
ใช้งานอื่นใดที่คุณยินยอมไว้เป็ นการเฉพาะ
เบ็ดเตล็ด

กำรโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถโอนหรื อมอบหมายสิ ทธิ์หรื อภาระผูกพันใดๆ ที่คุณมีภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก PayPal ก่อน PayPal
อาจโอนหรื อมอบหมายสิ ทธิ์ในข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ หรื อสิ ทธิ์หรื อภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ
วันทำกำร

"วันทาการ" หมายถึงวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดประจาชาติของสิ งคโปร์
บัญชีที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว

ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณเป็ นเวลามากกว่าสองปี PayPal อาจปิ ดบัญชี PayPal ของคุณ
และเงินที่ไม่ได้ใช้ใด ๆ ในบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้เกี่ยวกับเงินที่ไม่ได้รับการขึ้นเงิน
ข้อตกลงทั้งหมดและกำรคงอยู่ของข้อตกลง

ข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้ฉบับนี้ พร้อมด้วยนโยบายใด ๆ ที่มีผลบังคับในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายในเว็บไซต์ PayPal
ได้ระบุถึงความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ PayPal เกี่ยวกับบริ การ PayPal
ข้อกาหนดดังกล่าวทั้งหมดซึ่งโดยสภาพแล้วควรคงอยู่ จะยังมีผลบังคับใช้ในข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
ถ้ามีการพิจารณาว่าข้อกาหนดใดของข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ ไม่ถูกต้องหรื อไม่สามารถบังคับใช้ได้
ให้ยกเลิกข้อกาหนดดังกล่าวและให้ขอ้ กาหนดส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป
กฎหมำยที่บังคับและเขตอำนำจศำล

ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการควบคุมโดยและมีการตีความตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ ทุกประการ
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเหนือข้อตกลงต่างๆ ที่ทาขึ้นและบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในประเทศสิ งคโปร์
โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงข้อขัดแย้งของบทบัญญัติในกฎหมาย เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
คุณตกลงว่าข้อเรี ยกร้องหรื อข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีกบั PayPal จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่ต้งั อยู่ในประเทศสิ งคโปร์
หรื อศาลที่อยู่ในที่ที่จาเลยตั้งอยู่ คุณตกลงยอมรับเขตอานาจศาลที่ไม่ใช่สิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวของศาลที่ต้งั อยู่ในประเทศสิ งคโปร์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของคดีความใดๆ การดาเนินการ
หรื อการดาเนินการอื่นๆ ที่เกิดจากข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ หรื อการใช้งานเว็บไซต์หรื อบริ การของเรา
กำรดำเนินคดีที่มีกำรยื่นโดยไม่ถูกต้อง

ข้อเรี ยกร้องทั้งหมดที่คุณยื่นฟ้อง PayPal จะต้องมีการพิจารณาดาเนิ นการตามข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
ข้อเรี ยกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยไม่เป็ นไปตามข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
จะถือว่าเป็ นการยื่นโดยไม่ถูกต้องและเป็ นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

ถ้าคุณยื่นข้อเรี ยกร้องโดยขัดต่อข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ PayPal อาจเรี ยกค่าทนายความและค่าใช้จ่าย
(รวมถึงทนายความและผูช้ ่วยทนายความภายในบริ ษทั ) ในจานวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ จากคุณ ทั้งนี้เมื่อ
PayPal ได้แจ้งให้คุณทราบเป็ นหนังสื อถึงข้อเรี ยกร้องที่ไม่ถูกต้องแล้ว และคุณไม่ได้ถอนข้อเรี ยกร้องนั้นโดยทันที
กำรตรวจสอบยืนยันตัวตน

คุณอนุญาต PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยผ่านบุคคลที่สาม ให้ทาการสอบถามข้อมูลตามที่เราเห็นว่าจาเป็ น
เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง
•
•
•
•
•

การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เช่น วันเดือนปี เกิด หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีหรื อหมายเลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ทางกายภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถระบุตวั ตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล
การขอให้คุณดาเนินการยืนยันความเป็ นเจ้าของอีเมลหรื อตราสารทางการเงิน
สั่งรายงานเครดิตจากหน่วยงานที่เป็ นผูร้ ายงานเครดิต
ยืนยันข้อมูลของคุณกับฐานข้อมูลของบุคคลที่สามหรื อผ่านแหล่งอื่น หรื อ
ขอให้คุณแสดงเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตขับขี่หรื อเอกสารยืนยันอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินให้ผกู ้ ่อการร้ายอาจขอให้ PayPal ตรวจสอบข้อมูลยืนยันบางอย่าง
ถ้าคุณใช้บริ การ PayPal PayPal ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปิ ด ระงับ หรื อจากัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ
และ/หรื อบริ การของ PayPal ในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จาเป็ นต่อการยืนยันตัวตนของคุณ
หลังจากสอบถามข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
PayPal เป็ นผู้ให้ บริกำรชำระเงินเท่ำนั้น

เราดาเนินการในฐานะผูใ้ ห้บริ การชาระเงินเท่านั้น เราไม่:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ดาเนินการในฐานะธนาคารหรื อผูใ้ ห้บริ การด้านการธนาคาร
ดาเนินการในฐานะตัวแทนดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณ
ดาเนินการในฐานะตัวแทนหรื อทรัสต์ตีของคุณ
เข้าร่ วมการเป็ นพันธมิตร บริ ษทั ร่ วมทุน หน่วยงาน หรื อความสัมพันธ์การว่าจ้างกับคุณ
ควบคุมหรื อไม่มีความรับผิดในสิ นค้าหรื อบริ การที่ชาระเงินโดยใช้บริ การของ PayPal
รับรองตัวตนของผูซ้ ้ือหรื อผูข้ ายใดๆ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูซ้ ้ือหรื อผูข้ ายจะทารายการเสร็จสมบูรณ์
พิจารณาว่าคุณต้องรับผิดต่อภาษีหรื อไม่ หรื อ
เว้นแต่จะมีการกาหนดอย่างชัดเจนในข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การรายนี้รวบรวมหรื อชาระภาษีใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
บริ การของเรา

ควำมเป็ นส่ วนตัว

การปกป้องความเป็ นส่วนตัวของคุณมีความสาคัญยิ่งต่อเรา
โปรดดูนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราเพื่อทาความเข้าใจถึงความมุ่งมัน่ ของเราในการรักษาความเป็ นส่วนตัวของคุณให้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงการใช้งานของเราและการเปิ ดเผยข้อมูลของคุณ
ข้อกำหนดภำษำโปรตุเกส คำแปลของข้อตกลง

นี่เป็ นความประสงค์ของคู่สัญญาที่ขอ้ กาหนดเหล่านี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรื อโดยอ้อมใดๆ จะเขียนขึ้นเป็ นภาษาอังกฤษ
การแปลข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ทาเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น
และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็ นการแก้ไขข้อกาหนดของข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ในภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้
กำรใช้ ข้อมูลของคุณ กฎหมำยคุ้มครองข้อมูล

ถ้าคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า PayPal รายอื่น คุณจะต้องรักษาข้อมูลเป็ นความลับและใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปเพื่อการใช้บริ การ
PayPal เท่านั้น คุณไม่สามารถเปิ ดเผยหรื อแจกจ่ายข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผูใ้ ช้ Paypal ต่อบุคคลที่สาม
หรื อใช้ขอ้ มูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสี ยแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผูใ้ ช้ให้ทาได้
คุณสามารถส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ลูกค้า PayPal หรื อใช้บริ การ PayPal เพื่อเรี ยกเก็บเงินจากการส่ง
หรื อให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สาม
ตามขอบเขตที่คุณ (ในฐานะผูข้ าย) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับลูกค้าของ PayPal ตามข้อตกลงฉบับนี้
คุณยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวและข้อมูลที่บงั คับใช้ใดๆ
คุณมีนโยบายความเป็ นส่วนตัว ประกาศ และขั้นตอนที่กาหนดเองสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใดๆ
ที่คุณครอบครองในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูล
รวมถึงบันทึกกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
กฎหมายคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวและข้อมูลที่อาจมีผลบังคับใช้ ประกอบด้วยกฎข้อบังคับ ข้อกาหนดบังคับ
และหลักของการปฏิบตั ิใดๆ ที่บงั คับใช้กบั การให้บริ การตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น
ถ้าคุณหรื อธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎคุม้ ครองข้อมูลบัญชีทวั่ ไป (EU) 2016/679 (GDPR)
คุณจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับดังกล่าวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว คุณจะต้อง:
•
•

ปรับใช้และรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งหมดสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ไม่เจตนาดาเนินการใดๆ หรื ออนุญาตให้ดาเนินการใดๆ
ซึ่งอาจนาไปสู่การละเมิดกฎหมายคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวและข้อมูลใดๆ โดย PayPal

ข้อกำหนดเฉพำะประเทศ/ภูมิภำค

ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บงั คับใช้กบั ผูถ้ ือครองบัญชีสาหรับบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในประเทศต่อไปนี้เท่านั้น
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกาหนดในข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้กับข้อกาหนดด้านล่าง
ให้ขอ้ กาหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคด้านล่างมีผลบังคับใช้
ประเทศจีน

ถ้าคุณใช้บริ การ ('บริ การภายนอก') ที่ให้บริ การโดยธนาคารที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal
หรื อผูใ้ ห้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ('ผูใ้ ห้บริ การ')
ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ การดังกล่าว โปรดอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผูใ้ ห้บริ การ
ถ้าคุณเป็ นผูข้ าย PayPal จากจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น
คุณได้ระบุว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็ นประเทศหรื อภูมิภาคของคุณในขณะที่สมัครสมาชิกบัญชี PayPal)
ถ้าคุณคืนเงินการทารายการ (บางส่วนหรื อทั้งหมด) ให้กบั ผูซ้ ้ือหรื อการบริ จาคให้แก่ผบู ้ ริ จาค
เราจะหักค่าธรรมเนียมคงที่ส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่คุณชาระไว้ในฐานะผูข้ าย
จานวนเงินของการชาระเงินที่คืนจะถูกหักจากบัญชี PayPal ของคุณ
ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรี ยกร้อง การดาเนินข้อเรี ยกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท')
ระหว่างคุณกับผูใ้ ห้บริ การเนื่ องจากการชาระเงินล่าช้าหรื อไม่มีการชาระเงินในจานวนเงินใดๆ ที่ถึงกาหนดชาระให้แก่คุณ
คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริ ษทั ในเครื อ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสี ยหาย ข้อเรี ยกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
และความสูญเสี ยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่า PayPal
จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อคุณในเรื่ องเกี่ยวกับจานวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผูใ้ ห้บริ การ
คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ PayPal
รวมทั้งข้อกาหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทาระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผใู ้ ห้บริ การทราบ
เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ การสามารถทาการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จาเป็ นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your
Customer (KYC) ของผูใ้ ห้บริ การได้
PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2)
การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่ อง หรื อ (4) การใช้งานผิดวิธีโดยประมาทหรื อโดยเจตนาซึ่งบริ การของบุคคลภายนอก หรื อ (5)
ผลสื บเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรื อไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริ การของบุคคลภายนอก
เราอาจแก้ไขสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ
ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กบั ผูใ้ ช้ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็ นระยะๆ
สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิ ทธิ์ของคุณหรื อเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ
เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกาหนดอื่นๆ
ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอานาจและผลบังคับใช้เต็ม
ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน
ถ้าคุณได้รับการชาระเงินผ่านบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตผ่านบัญชี PayPal ของคุณ
และผูซ้ ้ือยื่นการปฏิเสธชาระเงินสาหรับการทารายการกับผูอ้ อกบัตรของตน PayPal
จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินจากคุณ ถ้าการทารายการมีสิทธิ์ตามนโยบายคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal
อย่างไรก็ตาม ถ้าการทารายการนั้นไม่มีสิทธิ์ตามนโยบายคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal, PayPal
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินจากคุณ (เพื่ออานวยความสะดวกในกระบวนการปฏิเสธชาระเงิน)
โดยไม่คานึงว่าผูซ้ ้ือจะยื่นการปฏิเสธชาระเงินกับผูอ้ อกบัตรสาเร็จหรื อไม่
ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินที่เรี ยกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน
คือจานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินในสกุลเงินของการทารายการเดิม
ถ้าคุณไม่มีสกุลเงินที่ถูกต้องในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณในขณะที่มีการคืนเงินหรื อการตีคืนการชาระเงิน
จะต้องมีการแปลงสกุลเงินและจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
ในกรณีที่ผซู ้ ้ือยื่นเรื่ องการปฏิเสธชาระเงิน ผูอ้ อกบัตร (ไม่ใช่ PayPal)
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นว่าใครจะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชาระเงิน
โคลอมเบีย

ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้นไป ผูใ้ ช้ PayPal
ที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะสามารถชาระเงินและรับเงินระหว่างประเทศได้เท่านั้น การชาระเงินในประเทศระหว่างผูใ้ ช้ PayPal
สองรายที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะไม่สามารถทาได้
"ผูม้ ีถนิ่ ที่อยู่ในโคลอมเบีย" หมายถึง
1. บุคคลทัว่ ไปไม่ว่าสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้โคลอมเบียเป็ นประเทศ/ภูมิภาคของตน ณ เวลาที่สมัครเปิ ดบัญชี PayPal
และ
2. หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน องค์กร หรื อสมาคมที่ได้ระบุให้โคลอมเบียเป็ นประเทศหรื อภูมิภาคที่ลงทะเบียน ณ
เวลาที่สมัครเปิ ดบัญชี PayPal
มำเลเซีย

PayPal ได้รับการอนุมตั ิจาก Bank Negara Malaysia ให้ดาเนินธุรกิจ e-Money
เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็ นลูกค้าชาวมาเลเซีย และ PayPal
ไม่ได้ตอบสนองคุณอย่างทันทีและอย่างมีประสิ ทธิภาพในเรื่ องบริ การของ PayPal
ในการใช้กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญาที่ว่าด้วยข้อพิพาทกับ PayPal ของตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
หรื อในการติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าของ PayPal คุณสามารถติดต่อ Bank Negara ได้ผ่านทาง BNMLINK และ
BNMTELELINK
BNMTELELINK สามารถติดต่อได้โดยตรงทางโทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมาย หรื ออีเมล ประชาชนทัว่ ไปสามารถติดต่อ
BNMLINK และ BNMTELELINK เพื่อขอข้อมูล สอบถาม
หรื อขอให้ปรับปรุ งแก้ไขในส่วนของการธนาคารทัว่ ไปหรื อการธนาคารสาหรับอิสลาม การประกันและตะกาฟุล
บริ การให้คาปรึ กษาสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเรื่ องอื่นๆ
ภายใต้เขตอานาจศาลของ Bank Negara Malaysia รายละเอียดการติดต่อของ 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 โมงทาการของ BNMLINK และ BNMTELELINK เริ่ มตั้งแต่วนั จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00
น. ตามเวลามาเลเซีย
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของ PayPal
นอกเหนือจากนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษที่ผนวกเข้ากับข้อตกลงฉบับนี้แล้ว
คุณยังสามารถดูนโยบายฉบับภาษามลายูได้ โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้
โครงร่ ำงกำรจัดกำรทำงกำรเงิน PayPal เป็ นสมาชิกในแผนงานของสานักงานกากับดูแลกิจการทางการเงินที่ได้รับอนุมตั ิจาก
Bank Negara Malaysia ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุมตั ิให้ใช้แผนการนี้ คือสานักงานกากับดูแลกิจการทางการเงิน
(Ombudsman for Financial Services หรื อ OFS)

ซึ่งเป็ นช่องทางการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เป็ นอิสระซึ่งครอบคลุมถึงลูกค้ามาเลเซียที่มีสิทธิ์ OFS
ให้บริ การโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับผูร้ ้องเรี ยนที่มีสิทธิ์ที่อาจไม่พอใจกับการระงับข้อพิพาทของ PayPal
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการยื่นข้อพิพาทและประเภทของคาชี้ขาดที่ตดั สิ นโดยสานักงานกากับดูแล
โปรดไปที่ www.ofs.org.my
กำรถอนเงินในประเทศมำเลเซีย หากบัญชี ของคุณลงทะเบียนในมาเลเซีย
คุณจะสามารถถอนเงินจากบัญชีได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศมาเลเซียของคุณเท่านั้น
กฎหมำยที่บังคับ สาหรับผูพ้ กั อาศัยชาวมาเลเซียที่ลงทะเบียนบริ การของ PayPal ด้วยที่อยู่ในมาเลเซีย
ข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้จะได้รับการควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของมาเลเซีย
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กบั ข้อตกลงที่ทาขึ้นและนามาบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในมาเลเซีย
ยกเว้นที่มีการแก้ไขโดยข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกาหนดอื่น ๆ
ทั้งหมดของข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้จะยังคงมีอานาจและผลบังคับใช้เต็ม
กำรแก้ไข เราอาจแก้ไขสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การและนโยบายใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ
ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลกับผูใ้ ช้ในประเทศมาเลเซียเป็ นระยะๆ
ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิ ทธิ์ของคุณหรื อเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ
เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการปรับปรุ งแก้ไขนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
สิทธิ์กำรระงับและกำรยกเลิกของ PayPal PayPal ขอสงวนสิ ทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของตน
ในการระงับหรื อยกเลิกสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้ การเข้าถึงหรื อการใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
(รวมถึงเครื อข่ายและเซิ ร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อให้บริ การใดๆ ของ PayPal) ที่ดาเนินการโดยเราหรื อในนามของเรา หรื อบริ การของ
PayPal บางส่วนหรื อทั้งหมดได้ตลอดเวลาเมื่อมีการแจ้งให้คุณทราบ: (i) ถ้าคุณละเมิดสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้
นโยบายการใช้บริ การของ PayPal สัญญาการใช้บริ การสาหรับองค์กรเชิงพาณิชย์ (ตามที่มีผลบังคับใช้กบั คุณ)
หรื อข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ PayPal หรื อ (ii) ถ้าเราตัดสิ นใจโดยดาเนินการอย่างสมเหตุสมผล
ว่าควรมีการดาเนินการข้างต้นเนื่องจากสถานการณ์หรื อเหตุผลอื่นๆ การตัดสิ นใจของเราถือเป็ นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
ยกเว้นในกรณีที่มีขอ้ ผิดพลาดเด่นชัดหรื อส่อเจตนาที่ไม่สุจริ ต เมื่อมีการยกเลิกสัญญาสาหรับผูใ้ ช้บริ การนี้ PayPal
จะจัดให้มีการชาระเงินจานวนใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ถูกจากัดไว้ที่อยู่ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธกำรชำระเงิน ถ้าคุณได้รับการชาระเงินผ่านบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตผ่านบัญชี PayPal ของคุณ
และผูซ้ ้ือยื่นการปฏิเสธชาระเงินสาหรับการทารายการกับผูอ้ อกบัตรของตน PayPal
จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินจากคุณ ถ้าการทารายการมีสิทธิ์ตามนโยบายคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal
อย่างไรก็ตาม ถ้าการทารายการนั้นไม่มีสิทธิ์ตามนโยบายคุม้ ครองผูข้ ายของ PayPal, PayPal
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินจากคุณ (เพื่ออานวยความสะดวกในกระบวนการปฏิเสธชาระเงิน)
โดยไม่คานึงว่าผูซ้ ้ือจะยื่นการปฏิเสธชาระเงินกับผูอ้ อกบัตรสาเร็จหรื อไม่

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินที่เรี ยกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน
คือจานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงินในสกุลเงินของการทารายการเดิม
ถ้าคุณไม่มีสกุลเงินที่ถูกต้องในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณในขณะที่มีการคืนเงินหรื อการตีคืนการชาระเงิน
จะต้องมีการแปลงสกุลเงินและจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
ในกรณีที่ผซู ้ ้ือยื่นเรื่ องการปฏิเสธชาระเงิน ผูอ้ อกบัตร (ไม่ใช่ PayPal)
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นว่าใครจะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชาระเงิน
โมร็อกโก

เมื่อมีการเปิ ดให้สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโกกับทางธนาคารที่เป็ นพันธมิตรของ PayPal แล้ว
คุณจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโมร็อกโก ซึ่งในกรณีน้ ีหมายความว่า ถ้าคุณได้รับเงินจากผูใ้ ช้ PayPal
เข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะต้องถอนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโก* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
* ธนาคารพันธมิตรของ PayPal สาหรับการถอนเงินจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการถอนเงินแต่ละครั้ง
และเมื่อมีการเปิ ดให้สามารถรับเงินและถอนเงินได้แล้ว PayPal จะแจ้งข้อมูลเพิม่ เติมให้คุณทราบ
ฟิ ลิปปิ นส์

ถ้าคุณใช้บริ การ ('บริ การภายนอก') ที่ให้บริ การโดยธนาคารที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal
ผูใ้ ห้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนรับชาระเงิน หรื อผูอ้ อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ('ผูใ้ ห้บริ การ')
ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ การดังกล่าว โปรดอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผูใ้ ห้บริ การ
ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรี ยกร้อง การดาเนินข้อเรี ยกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท')
ระหว่างคุณกับผูใ้ ห้บริ การเนื่ องจากการชาระเงินล่าช้าหรื อไม่มีการชาระเงินในจานวนเงินใดๆ ที่ถึงกาหนดชาระให้แก่คุณ
คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริ ษทั ในเครื อ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสี ยหาย ข้อเรี ยกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
และความสูญเสี ยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่า PayPal
จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อคุณในเรื่ องเกี่ยวกับจานวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผูใ้ ห้บริ การ
คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ PayPal
รวมทั้งข้อกาหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทาระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผใู ้ ห้บริ การทราบ
เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ การสามารถทาการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จาเป็ นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your
Customer (KYC) ของผูใ้ ห้บริ การได้

PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2)
การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่ อง หรื อ (4) การใช้งานผิดวิธีโดยประมาทหรื อโดยเจตนาซึ่ งบริ การของบุคคลภายนอก หรื อ (5)
ผลสื บเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรื อไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริ การของบุคคลภายนอก
ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกาหนดอื่นๆ
ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอานาจและผลบังคับใช้เต็ม
แอฟริกำใต้

คุณต้องปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับด้านการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของแอฟริ กาใต้ ซึ่งหมายความว่า:
1. ถ้าคุณรับเงินจากผูใ้ ช้ PayPal คนอื่นมาเข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ
(i) คุณไม่สามารถชาระเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผใู ้ ช้ PayPal รายอื่นเพื่อทาการซื้อหรื อเพื่อเหตุผลอื่นใดได้
(ii) คุณต้องถอนเงินจานวนดังกล่าวในยอดคงเหลือบัญชี PayPal เข้าบัญชีธนาคาร South African*
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
2. ถ้าคุณต้องการชาระเงินให้แก่ผใู ้ ช้ PayPal รายอื่น
(i) คุณต้องดาเนินการด้วยบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงอยู่กบั บัญชีของคุณ หรื อดาเนินการ Top Up
เป็ นยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณจากบัญชีธนาคาร FNB*
(ii) สาหรับการซื้อสิ นค้าโดยใช้ Top Up คุณจะต้องดาเนินการ Top Up แยกสาหรับการซื้อแต่ละรายการ
* FNB คิดค่าธรรมเนียมสาหรับการ Top Up และการถอนเงินแต่ละครั้ง โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ FNB
สิงคโปร์

บริ การ Paypal ให้บริ การโดย PayPal Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec
Tower Five, Singapore 038985 ถ้าคุณเป็ นผูพ้ านักในสิ งคโปร์
คุณสามารถขอให้มีการส่งข้อมูลเดียวกันนี้ให้แก่คุณได้
โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ขา้ งต้นพร้อมกับระบุอีเมลและแจ้งว่าต้องการรับข้อมูลนี้
ค่าธรรมเนียมสาหรับบริ การของเราได้รับการอธิบายไว้ในตารางค่าธรรมเนียมของเรา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของผูใ้ ช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในสิ งคโปร์ PayPal
ได้จดั การให้มีการถือเงินเป็ นจานวนเท่ากับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทรัสต์

* ผูพ้ านักในสิ งคโปร์หมายถึง
i.
ii.

บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้ 'สิ งคโปร์ ' เป็ น 'ประเทศที่อยู่อาศัย' ของตน ณ เวลาที่เปิ ดบัญชี
PayPal และ
นิติบุคคลซึ่งได้ระบุให้ 'สิ งคโปร์' เป็ น 'ประเทศที่จดทะเบียน' ของตน ณ เวลาที่เปิ ดบัญชี PayPal

ไต้หวัน

การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในไต้หวันของคุณอาจต้องเปิ ดบัญชีกับธนาคารไต้หวันที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal
(ธนาคารพันธมิตร) แล้วใช้บริ การถอนเงินของธนาคารพันธมิตรนั้น (บริ การถอนเงิน)
ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ การดังกล่าว โปรดอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารพันธมิตร
ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรี ยกร้อง การดาเนินข้อเรี ยกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท')
ระหว่างคุณกับธนาคารพันธมิตรเนื่องจากการชาระเงินล่าช้าหรื อไม่มีการชาระเงินในจานวนเงินใดๆ ที่ถึงกาหนดชาระให้แก่คุณ
คุณตกลงจะชดใช้ PayPal บริ ษทั ในเครื อ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสี ยหาย ข้อเรี ยกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
และ/หรื อความสูญเสี ยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่า PayPal
จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อคุณในเรื่ องเกี่ยวกับจานวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังธนาคารพันธมิตร
PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว
การหยุดชะงัก ความบกพร่ อง หรื อการใช้งานผิดโดยประมาทหรื อเจตนาในบริ การถอนเงิน หรื อ (2)
ผลสื บเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรื อไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริ การถอนเงิน
ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกาหนดและเงื่อนไขเฉพาะประเทศเหล่านี้ ข้อกาหนดอื่นๆ
ทั้งหมดของข้อตกลงสาหรับผูใ้ ช้บริ การฉบับนี้จะยังคงมีอานาจและผลบังคับใช้เต็ม
ตำรำงค่ำธรรมเนียมและค่ำธรรมเนียม

1. ภำพรวม PayPal เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:
ก. ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินเชิงพำณิชย์
ข. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:
•
•
•
•
•

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ
ค่าธรรมเนียม eCheque
ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการยืนยันบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และ

•

ค่าธรรมเนียมคาขอบันทึกรายการ

ค. ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรคิดรำคำประเภทอื่นๆ
•
•
•
•
•
•

ค่าธรรมเนียม Micropayment
ค่าธรรมเนียม Micropayment สาหรับสิ นค้าดิจิทลั
ค่าธรรมเนียมบริ การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคน
ค่าธรรมเนียมการชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน และ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต

2. ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินเชิงพำณิชย์
การชาระเงินเชิงพาณิชย์รวมถึงกรณีต่อไปนี้
•
•
•

กิจกรรม

การชาระเงินสาหรับการขายสิ นค้าหรื อบริ การ
การได้รับชาระเงินหลังจากที่ผูข้ ายได้ใช้แท็บ 'เรี ยกเก็บเงิน' บนเว็บไซต์ PayPal หรื อ
การชาระเงินที่ส่งไปยังหรื อได้รับโดยธุรกิจ องค์กรทางพาณิชย์ หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรอื่นๆ
ประเทศ/ภูมิภำค
ทุกประเทศ
ยกเว้นตามที่ระบุดา้ นล่าง

แอลเบเนีย
กำรรับชำระเงินเชิงพำ
อันดอร์รา
ณิชย์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์
มอลโดวา
โมนาโก
เซอร์เบีย

ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินเชิงพำณิชย์
การชาระเงินภายในประเทศ:
อัตรามาตรฐาน:
(หากมี)

3.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

การชาระเงินระหว่างประเทศ: อัตรามาตรฐาน:

4.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

การชาระเงินในประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

การชาระเงินระหว่างประเทศ: ดูตารางด้านล่าง

3.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

อาร์เจนตินา
(เฉพาะการชาระเงินระหว่างประเ
ทศ)
บาฮามาส
เบอร์มิวดา
หมู่เกาะเคย์แมน
ชิลี
โคลอมเบีย
อัตรามาตรฐาน:
(เฉพาะการชาระเงินระหว่างประเ
5.4% +
ทศ)
ค่าธรรมเนี ยมคงที่
คอสตาริ กา้
การชาระเงินภายในประเทศและการชาระเงินระหว่างประเทศ:
อัตราพิเศษเพื่อผูค้ า้ :
สาธารณรัฐโดมินิกนั
ตั้งแต่ 4.4% ถึง
เอกวาดอร์
5.4% +
เอลซัลวาดอร์
ค่าธรรมเนี ยมคงที่
กัวเตมาลา
ฮอนดูรัส
จาไมก้า
นิการากัว
ปานามา
เปรู
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา
จีน,
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, การชาระเงินภายในประเทศ:
อัตรามาตรฐาน#:
(หากมี)
อินโดนีเซีย, มาเลเซี ย,
ฟิ ลิปปิ นส์, สาธารณรัฐเกาหลีใต้,
การชาระเงินระหว่างประเทศ: อัตรามาตรฐาน#:
สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย
และเวียดนาม

3.9% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่
4.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติย
4.9% +
กเว้น: แอลเบเนีย
การชาระเงินภายในประเทศและการชาระเงินระหว่าง อัตรามาตรฐา
ค่าธรรมเนี ยมค
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศ:
น:
งที่
และอียิปต์
อัตรามาตรฐาน:
ญี่ปนุ่

การชาระเงินในประเทศ:

3.6% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

ตั้งแต่ 2.9% ถึง
อัตราพิเศษเพื่อผูค้ า้ *: 3.6% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

อัตรามาตรฐาน:
การชาระเงินระหว่างประเทศ:

โมร็อกโก

4.1% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

ตั้งแต่ 3.4% ถึง
อัตราพิเศษเพื่อผูค้ า้ *: 4.1% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

4.4% +
การชาระเงินภายในประเทศและการชาระเงินระหว่าง อัตรามาตรฐา
ค่าธรรมเนี ยมค
ประเทศ:
น:
งที่

ค่ำธรรมเนียมคงที่

•

•

ทุกประเทศ

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รี ลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครู นาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥40.00 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.30 USD

*ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผูค้ ้า คุณต้องยื่นใบสมัครแบบดาเนินการครั้งเดียว มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์
และมีบญ
ั ชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าต้องการดูเกณฑ์อตั ราพิเศษเพื่อผูค้ า้ คลิกที่นี่ ถ้าต้องการสมัครรับอัตราพิเศษเพื่อผูค้ ้า
คลิกที่นี่
# ยกเว้นการทารายการในบริ การชาระเงินผ่านบริ การชาระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ - Hosted Solution,
Virtual Terminal, PayPal Here และผลิตภัณฑ์ที่เรี ยกเก็บเงินจากเครื อข่ายมือถือ

รับกำรชำระเงินเชิงพำณิชย์ระหว่ำงประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์ รำ, บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนำ, โครเอเชีย, จอร์ เจีย,
ไอซ์ แลนด์, มอลโดวำ, โมนำโก, เซอร์ เบีย
ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กบั ประเทศ/ภูมิภาคของผูซ้ ้ือ

•

•

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภำคของผู้ขำย

ประเทศ/ภูมิภำคของผู้ซื้อ ค่ำธรรมเนียม
สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา,
ยุโรปเหนือ*

แอลเบเนีย, อันดอร์รา,
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ยุโรป I **:
กำรรับชำระเงินเชิงพำณิชย์ โครเอเชีย, จอร์เจีย,
ไอซ์แลนด์, มอลโดวา,
โมนาโก, เซอร์เบีย
ประเทศอื่นๆ:

อัตรามาตรฐาน:

ค่ำธรรมเนียมคงที่

ดูตารางด้านบน

อัตรามาตรฐาน:

4.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

5.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟิ นแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรี นแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน
** ยุโรป I: ออสเตรี ย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง
และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรี ซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร,
เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริ โน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร
(รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกนั
3. ค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม
กิจกรรม

กำรแปลงสกุลเงิน

ค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม
ประเทศ/ภูมิภำค

ค่ำธรรมเนียมรวมอยู่ในอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับกำรทำรำยกำรที่มีผลใช้ บังคับ:

ทุกประเทศ
ยกเว้นตามที่ระบุดา้ นล่าง

3.0%

แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา,
อาร์เจนตินา, อารู บา, บาฮามาส,
บาร์เบโดส, เบลีซ, เบอร์มิวดา,
โบลิเวีย, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี,
โคลอมเบีย, คอสตาริ กา, โดมินิกา,
สาธารณรัฐโดมินิกนั , เอกวาดอร์,
เอลซัลวาดอร์,
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา,

กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่ วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพำณิชย์
หรือรับกำรคืนเงินที่เกินจำก 1 วันหลังกำรชำระเงินตั้งต้น:
4.5%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรชำระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล),
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal

กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส,
จาเมกา, มอนต์เซอร์รัต,
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส,
นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย,
เปรู , เซนต์คิตส์และเนวิส,
เซนต์ลูเซีย,
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์,
ซูรินาเม, ตริ นิแดดและโตเบโก,
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส,
อุรุกวัย, เวเนซุเอลา,
หมู่เกาะเวอร์จิน
แอลจีเรี ย แองโกลา บาห์เรน เบนิน
บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี
แคเมอรู น เคปเวิร์ด ชาด คอโมโรส
คองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
หมู่เกาะคุก จิบูตี อียิปต์ เอริ เทรี ย
เอธิโอเปี ย กาบอง แกมเบีย กานา
กินี กินีบิสเซา ไอวอรี โคสต์
จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต
คีร์กีซสถาน เลโซโท มาดากัสการ์
มาลาวี มาลี มอริ เตเนีย มอริ เชียส
โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย
ไนเจอร์ ไนจีเรี ย โอมาน กาตาร์
รวันดา เซาตูเมและปริ นซิปี
ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์
เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริ กาใต้
เซนต์เฮเลนา สวาซิแลนด์
ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย โตโก
ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูกนั ดา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน
แซมเบีย ซิมบับเว
แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุ ส,
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์,
มาซิโดเนีย, มอลโดวา,
มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ยูเครน

ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชี ธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal
ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน
(ถ้ำทำได้):
3.5%

กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่ วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพำณิชย์
หรือรับกำรคืนเงินที่เกินจำก 1 วันหลังกำรชำระเงินตั้งต้น:
4.0%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรชำระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล),
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชี ธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal
ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน
(ถ้ำทำได้):
3.0%

กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่ วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพำณิชย์
หรือรับกำรคืนเงินที่เกินจำก 1 วันหลังกำรชำระเงินตั้งต้น:
4.0%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับชำระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล),

กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชี ธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal
ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน
(ถ้ำทำได้)
3.0%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่ วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพำณิชย์
หรือรับกำรคืนเงินที่เกินจำก 1 วันหลังกำรชำระเงินตั้งต้น:
ภูฎาน, กัมพูชา, จีน,
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย,
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง,
อินโดนีเซีย, ญี่ปน,
ุ่ เกาหลี, ลาว,
มัลดีฟส์, มองโกเลีย, เนปาล,
นิวซีแลนด์, ฟิ ลิปปิ นส์, ซามัว,
สิงคโปร์, ศรี ลงั กา, ไทย, ตองกา,
เวียดนาม

4.0%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรชำระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล)
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินหลัก) กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal
ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน
(ถ้ำทำได้)
3.0%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่ วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพำณิชย์
หรือรับกำรคืนเงินที่เกินจำก 1 วันหลังกำรชำระเงินตั้งต้น:

ค่าธรรมเนี ยมขึ้นอยู่กบั สกุลเงินที่ใช้ในการแปลงเงินจานวนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

จีน, มาเลเซีย

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

4%

รี ลบราซิล:

4%

ดอลลาร์แคนาดา:

3.5%

โครู นาเช็ก:

4%

โครเนอร์เดนมาร์ก:

4%

ยูโร:

4%

ดอลลาร์ฮ่องกง:

4%

ฟอริ นต์ฮงั การี :

4%

นิวเชเกิลอิสราเอล:

4%

เยนญี่ปน:
ุ่

4%

เปโซเม็กซิโก:

4%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

4%

โครนนอร์เวย์:

4%

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

4%

ซวอตีโปแลนด์:

4%

รู เบิลรัสเซีย:

4%

ดอลลาร์สิงคโปร์:

4%

โครนาสวีเดน:

4%

ฟรังก์สวิส:

4%

ดอลลาร์ไต้หวัน:

4%

บาทไทย:

4%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: 4%
ดอลลาร์สหรัฐ:

3.5%

กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรชำระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล)
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินหลัก) กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ ำบัญชี PayPal
ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน
(ถ้ำทำได้)
2.5%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่ วนบุคคล (ถ้ำมี)
หรือชำระเงินเชิงพำณิชย์หรือรับกำรคืนเงินเกินจำก 1 วันหลังกำรชำระเงินเดิม:
4.0%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อ
ไต้หวัน

•
•
•

3.0%

ได้รับกำรชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคน)
เติมเงินจำกบัญชี ธนำคำรเข้ำในบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ำมี) หรือ
เมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือในบัญชี PayPal
ของคุณซึ่งอยู่ในสกุลเงินที่แตกต่ำงกัน:

กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี
PayPal ของคุณถือไว้ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินหลักของคุณ):
2.5%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรชำระเงินอื่นๆ
(รวมถึงบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล),
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal
ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินท้ องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชี ธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal
ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน
(ถ้ำทำได้)
สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ 3.0%
กำรแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่ วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพำณิชย์
หรือรับกำรคืนเงินที่เกินจำก 1 วันหลังกำรชำระเงินตั้งต้น:

สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับรายใหญ่ต้งั แต่ 3.0% ถึง 4.0%
ขึ้นอยู่กบั สกุลเงินปลำยทำงที่ใช้ในการแปลงจานวนเงินดังกล่าว (โปรดดูที่ตารางด้านล่าง)

โมนาโก

สกุลเงินและรหัส

ค่าธรรมเนี ยมการแปลงสกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD):

4.0%

รี ลบราซิล (BRL):

4.0%

ดอลลาร์แคนาดา (CAD):

3.5%

โครู นาเช็ก (CZK):

4.0%

โครนเดนมาร์ก (DKK):

4.0%

ยูโร (EUR):

4.0%

ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD):

4.0%

ฟอริ นต์ฮงั การี (HUF):

4.0%

เชเกิลอิสราเอล (ILS):

4.0%

เยนญี่ปนุ่ (JPY):

4.0%

ริ งกิตมาเลเซีย (MYR):

4.0%

เปโซเม็กซิโก (MXN):

4.0%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD):

4.0%

โครนนอร์เวย์ (NOK):

4.0%

เปโซฟิ ลิปปิ นส์ (PHP):

4.0%

ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

4.0%

รู เบิลรัสเซีย (RUB):

4.0%

โครนาสวีเดน (SEK):

4.0%

ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD):

4.0%

ฟรังก์สวิส (CHF):

4.0%

ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

4.0%

บาทไทย (THB):

4.0%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP): 4.0%
ดอลลาร์สหรัฐ (USD):
วิธีกำรถอนเงิน

3.5%

ค่ำธรรมเนียม:
ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย 35 ดอลลาร์สหรัฐ
และจีน
ต่อการถอนเงินหนึ่งครั้ง
เคนยา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์

3.00%

สาธารณรัฐเกาหลี, ไต้หวัน, ญี่ปน,
ุ่
เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริ ก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โคลอมเบีย, 2.50%
าของคุณ
อาร์เจนตินา

ค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงิน
จำกยอดคงเหลือของคุณ

ชิลี, คอสตาริ กา,
สาธารณรัฐโดมินิกนั , เปรู

0.50%

ประเทศอื่นๆ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนี ยมแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค
ดูหน้ ำค่ำธรรมเนียม และเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อดู
เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในประเทศของ ค่าธรรมเนี ยม
คุณ
สาหรับฟิ ลิปปิ นส์ (PH) อินโดนีเซีย (ID) มาเลเซีย (MY)
หรื อจีน (CN) ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
เงินที่คุณถอนผ่านทางเช็คที่ส่งไปให้คุณ

ID
- https://www.paypal.com/id/webapps/
mpp/paypal-seller-fees#Transfer

ค่าธรรมเนี ยมการส่งคืนในกรณีที่ขอ้ มูลการถอนเ
PH
งินที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์
- https://www.paypal.com/ph/webapps/
mpp/paypal-seller-fees#Transfer

MY
- https://www.paypal.com/my/webapps/
mpp/paypal-seller-fees#Transfer
CN
- https://www.paypal.com/c2/webapps/
mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2
ค่าธรรมเนี ยมการส่งคืนสาหรับการถอนเงินในไอซ์แลนด์และโค
รเอเชีย: 3.00 ยูโร
สาหรับการถอนเงินโดยใช้ฟังก์ชนั ที่มีอยู่ในบัญชี PayPal
ของคุณโดยตรง
(ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมให้บริ การและวงเงินที่ถอนได้)
คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต่อไปนี้:
ประเทศ/ภูมิภาค

สกุลเงินที่ได้รับ ค่าธรรมเนี ยม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED

โมร็อกโก

MAD

เคนยา

KES

อาร์เจนตินา

ARS

ฟรี สาหรับการถอนเงิน
750 AED
หรื อมากกว่า
และมีค่าธรรมเนียม
11 AED
ต่อการถอนเงินต่ากว่า
750 AED
ฟรี สาหรับการถอนเงิน
2,000 MAD
หรื อมากกว่า
และมีค่าธรรมเนียม
30 MAD
ต่อการถอนเงินต่ากว่า
2,000 MAD
ฟรี สาหรับการถอนเงิน
20,000 KES
หรื อมากกว่า
และมีค่าธรรมเนียม
105 KES
ต่อการถอนเงินต่ากว่า
20,000 KES
75 ARS
ต่อการถอน

ชิลี

CLP

800 CLP
ต่อการถอน

โคลอมเบีย

COP

3500 COP
ต่อการถอน

คอสตาริ กา

CRC

625 CRC
ต่อการถอน

เปรู

PEN

4 PEN ต่อการถอน

สาธารณรัฐโดมินิกนั DOP

100 DOP
ต่อการถอน

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บัญชีของคุณใช้อยู่
จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไว้ขา้ งต้น
สำหรับโครเอเชีย (HR), คูเวต (KU), ฟิ ลิปปิ นส์ (PH),
กำตำร์ (QA), เซอร์ เบีย (RS), สิงคโปร์ (SG):
1%
ของยอดเงินที่โอนจะมีค่าธรรมเนี ยมต่าสุดและสูงสุดขึ้นอยู่กบั สกุ
ลเงินที่ถอน
(ค่าธรรมเนี ยมต่าสุดและสูงสุดตามสกุลเงินมีแสดงรายการด้านล่
าง (ถ้ามี)

เงินที่คุณถอนไปยังบัตรของคุณ

ค่าธรรมเนี ยมต่าสุด

ค่าธร

เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

0.90 AED

36.7

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

0.25 AUD

10.0

เลฟบัลแกเรี ย

0.50 BGN

20.0

ดอลลาร์แคนาดา

0.25 CAD

10.0

โครู นาเช็ก

5.70 CZK

230

โครนเดนมาร์ก

1.80 DKK

70.0

ยูโร

0.25 EUR

10.0

ปอนด์องั กฤษ

0.20 GBP

8.00

ดอลลาร์ฮ่องกง

2.00 HKD

80.0

คูนาโครเอเชีย

2.00 HRK

70.0

ฟอริ นต์ฮงั การี

70.00 HUF

290

นิวเชเกิลอิสราเอล

1.00 ILS

40.0

เยนญี่ปนุ่

30 JPY

ดีนาร์คูเวต

1 KWD

110
ไม่มีค

รู ปีศรี ลงั กา

50.00 LKR

180

เปโซเม็กซิโก

5.00 MXN

200

ริ งกิตมาเลเซีย

1.00 MYR

40.0

โครเนอร์นอร์เวย์

1.00 NOK

40.0

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

0.40 NZD

15.0

เปโซฟิ ลิปปิ นส์

10.00 PHP

500

ซวอตีโปแลนด์

1.00 PLN

40.0

กาตาร์เรี ยล

1.00 QAR

40.0

นิวลิวโรมาเนีย

1.00 RON

40.0

ดีนาร์เซอร์เบีย

25.00 RSD

100

รู เบิลรัสเซีย

20.00 RUB

700

โครนาสวีเดน

2.50 SEK

100

ดอลลาร์สิงคโปร์

0.50 SGD

15.0

บาทไทย

8.00 THB

320

ลีราตุรกี:

1.50 TRY

60.0

ดอลลาร์สหรัฐ

$0.25 USD

$10

แรนด์แอฟริ กาใต้

3.60 ZAR
ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าสุด/สูงสุด

145

สกุลเงินอื่นทั้งหมด

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บัญชีของคุณใช้อยู่
จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไว้ขา้ งต้น
สำหรับแอลเบเนีย, แอลจีเรีย, แอนติกำและบำร์ บูดำ, บำฮำมำส,
บำห์ เรน, บำร์ เบโดส, เบลีซ, บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนำ,
บอตสวำนำ, ชิลี, โดมินิกำ, อียิปต์, ฟิ จิ, เฟรนช์ โปลินีเซีย,
จอร์ เจีย, เกรนำดำ, ฮอนดูรัส, ไอซ์ แลนด์, จอร์ แดน,
คำซัคสถำน, เลโซโท, มำลำวี, มอริเชียส, มอลโดวำ, โมร็อกโก,
โมซัมบิก, นิวแคลิโดเนีย, โอมำน, ปำเลำ, เซนต์คิตส์ และเนวิส,
เซนต์ลูเซีย, ซำอุดีอำระเบีย, เซเนกัล, เซเชลส์ ,

ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกำะเติกส์ และหมู่เกำะเคคอส,
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และอุรุกวัย
ค่าธรรมเนี ยมด้านล่างมีผลบังคับใช้สาหรับการถอนเงินในแต่ละค
รั้ง โดยจะขึ้นอยู่กบั สกุลเงินที่ถอน:
ค่ำธรรมเนียมต่อกำรทำรำ
ยกำร
AED
20
เลกแอลเบเนีย
552
กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
8
กวานซาแองโกลา
2466
ARS
15
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
7
ฟลอริ นอารู บา
9
คอนเวร์ทีบิลมาร์คบอสเนียและเฮอร์เ
9
ซโกวีนา
ดอลลาร์บาร์เบโดส
10
เลฟบัลแกเรี ย
7
ฟรังก์บุรุนดี
9449
ดอลลาร์เบอร์มิวดา
5
ดอลลาร์บรู ไน
7
โบลิเวียโนโบลิเวีย
35
รี ลบราซิล
10.00
ดอลลาร์บาฮามาส
5
งุลตรัมภูฏาน
355
ปูลาบอตสวานา
54
ดอลลาร์แคนาดา
6
ฟรังก์คองโก
8452
ฟรังก์สวิส
6.50
CLP
2400.00
หยวนจีน
35
COP
16658
CRC
2816
เอสคูโดเคปเวิร์ด
497
ปอนด์ไซปรัส
2.40
โครู นาเช็ก
110
สกุลเงิน

ฟรังก์จิบูตี
โครนเดนมาร์ก
DOP
ดีนาร์แอลจีเรี ย
ครู นเอสโตเนี ย
ปอนด์อียิปต์
เบอร์เอธิโอเปี ย
ยูโร
ดอลลาร์ฟิจิ
ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ลารี จอร์เจีย
ปอนด์ยิบรอลตาร์
ดาลาซีแกมเบีย
ฟรังก์กินี
เควตซัลกัวเตมาลา
ดอลลาร์กายอานา
ดอลลาร์ฮ่องกง
เลมปิ ราฮอนดูรัส
คูนาโครเอเชีย
โฟริ นต์ฮงั การี
รู เปี ยห์อินโดนีเซีย
นิวเชเกลอิสราเอล
รู ปีอินเดีย
โครนาไอซ์แลนด์
ดอลลาร์จาเมกา
เยนญี่ปนุ่
KES
เรี ยลกัมพูชา
ฟรังก์คอโมโรส
วอนเกาหลีใต้
ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน
เทงเจคาซัคสถาน
กีบลาว
รู ปีศรี ลงั กา
ลีตสั ลิทวั เนีย

889
30
267
600
60.00
79
160
4
11
4
3
14
4
256
47695
38
1043
40
123
30
1000
46000.00
22
200.00
340.00
670
610
504
20600.00
2218
5830
4
1887
44392
907
14.00

ลัตลัตเวีย
MAD
ลิวมอลโดวา
อารี อารี มาดากัสการ์
ดีนาร์มาซิโดเนี ย
ทูกรุ กมองโกเลีย
อูกียามอริ เตเนีย
ลีรามอลตา
รู ปีมอริ เชียส
รู ฟียาห์มลั ดีฟส์
ควาชามาลาวี
เปโซเม็กซิโก
ริ งกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์นามิเบีย
ไนราไนจีเรี ย
กอร์โดบานิการากัว
โครนนอร์เวย์
รู ปีเนปาล
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
บัลบัวปานามา
PEN
กีนาปาปัวนิวกินี
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ซวอตีโปแลนด์
กวารานีปารากวัย
เรี ยลกาตาร์
นิวลิวโรมาเนีย
ดีนาร์เซอร์เบีย
รู เบิลรัสเซีย
ริ ยลั ซาอุดีอาระเบีย
ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน
รู ปีเซเชลส์
โครนาสวีเดน
ดอลลาร์สิงคโปร์
ปอนด์เซนต์เฮเลนา
โครู นาสโลวัก

3.00
48
88
18259
278
13735
1874
1.80
183
77
3684
60
20
72
1812
171
32
571
8
5.00
17
17
250
16
32625
18
12
530
150.00
19
41
68
35
8
4
140.00

ลีโอนเซียร์ ราลีโอน
ชิลลิงโซมาเลีย
ดอลลาร์ซูรินาเม
ลิลงั เจนีสวาซิแลนด์
บาทไทย
โซโมนีทาจิกิสถาน
ปาอางาตองงา
ลีราตุรกี
ดอลลาร์ตริ นิแดดและโตเบโก
ดอลลาร์ไต้หวัน
ชิลลิงแทนซาเนีย
ฮริ ฟเนียยูเครน
ชิลลิงยูกนั ดา
ดอลลาร์สหรัฐ
เปโซอุรุกวัย
เปโซอุรุกวัย
ดองเวียดนาม
วาตูวานูอาตู
ทาลาซามัว
ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริ กากลาง
ดอลลาร์แคริ บเบียนตะวันออก
เรี ยลเยเมน
แรนด์แอฟริ กาใต้

49324
2898
37
72
200.00
52.00
11
7.60
34
175.00
11520
122
18388
5 USD
100
100.00
115874
582
13
2956
14
1252
40

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บัญชีของคุณใช้อยู่
จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไว้ขา้ งต้น
สำหรับอินโดนีเซียและมำเลเซีย:
ค่าธรรมเนี ยมด้านล่างมีผลบังคับใช้สาหรับการถอนเงินในแต่ละค
รั้ง โดยจะขึ้นอยู่กบั สกุลเงินที่ถอน
สกุลเงิน

ค่ำธรรมเนียมต่อกำรทำรำ
ยกำร

AED

20.00

เลกแอลเบเนีย
กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
กวานซาแองโกลา
ARS
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ฟลอริ นอารู บา
คอนเวร์ทีบิลมาร์คบอสเนียและเฮอร์เ
ซโกวีนา
ดอลลาร์บาร์เบโดส
เลฟบัลแกเรี ย
ฟรังก์บุรุนดี
ดอลลาร์เบอร์มิวดา
ดอลลาร์บรู ไน
โบลิเวียโนโบลิเวีย
รี ลบราซิล
ดอลลาร์บาฮามาส
งุลตรัมภูฏาน
ปูลาบอตสวานา
ดอลลาร์แคนาดา
ฟรังก์คองโก
ฟรังก์สวิส
CLP
หยวนจีน
COP
CRC
เอสคูโดเคปเวิร์ด
ปอนด์ไซปรัส
โครู นาเช็ก
ฟรังก์จิบูตี
โครนเดนมาร์ก
DOP
ดีนาร์แอลจีเรี ย
ครู นเอสโตเนี ย
ปอนด์อียิปต์
เบอร์เอธิโอเปี ย
ยูโร

552
8
2466
15
7
9
9
10
7
9449
5
7
35
10.00
5
355
54
6
8452
6.50
2400.00
35
16658
2816
497
2.40
110
889
30
267
600
60.00
79
160
4

ดอลลาร์ฟิจิ
ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ลารี จอร์เจีย
ปอนด์ยิบรอลตาร์
ดาลาซีแกมเบีย
ฟรังก์กินี
เควตซัลกัวเตมาลา
ดอลลาร์กายอานา
ดอลลาร์ฮ่องกง
เลมปิ ราฮอนดูรัส
คูนาโครเอเชีย
โฟริ นต์ฮงั การี
รู เปี ยห์อินโดนีเซีย
นิวเชเกลอิสราเอล
รู ปีอินเดีย
โครนาไอซ์แลนด์
ดอลลาร์จาเมกา
เยนญี่ปนุ่
KES
เรี ยลกัมพูชา
ฟรังก์คอโมโรส
วอนเกาหลีใต้
ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน
เทงเจคาซัคสถาน
กีบลาว
รู ปีศรี ลงั กา
ลีตสั ลิทวั เนีย
ลัตลัตเวีย
MAD
ลิวมอลโดวา
อารี อารี มาดากัสการ์
ดีนาร์มาซิโดเนี ย
ทูกรุ กมองโกเลีย
อูกียามอริ เตเนีย
ลีรามอลตา

11
4
3
14
4.00
256
47695
38
1043
40
123
30
1000
46000.00
22
200.00
340.00
670
610
504
20600.00
2218
5830
4
1887
44392
907
14.00
3.00
48
88
18259
278
13735
1874
1.80

รู ปีมอริ เชียส
รู ฟียาห์มลั ดีฟส์
ควาชามาลาวี
เปโซเม็กซิโก
ริ งกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์นามิเบีย
ไนราไนจีเรี ย
กอร์โดบานิการากัว
โครนนอร์เวย์
รู ปีเนปาล
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
บัลบัวปานามา
PEN
กีนาปาปัวนิวกินี
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ซวอตีโปแลนด์
กวารานีปารากวัย
เรี ยลกาตาร์
นิวลิวโรมาเนีย
ดีนาร์เซอร์เบีย
รู เบิลรัสเซีย
ริ ยลั ซาอุดีอาระเบีย
ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน
รู ปีเซเชลส์
โครนาสวีเดน
ดอลลาร์สิงคโปร์
ปอนด์เซนต์เฮเลนา
โครู นาสโลวัก
ลีโอนเซียร์ ราลีโอน
ชิลลิงโซมาเลีย
ดอลลาร์ซูรินาเม
ลิลงั เจนีสวาซิแลนด์
บาทไทย
โซโมนีทาจิกิสถาน
ปาอางาตองงา
ลีราตุรกี

183
77
3684
60
3.00
72
1812
171
32
571
8
5.00
17
17
50.00
16
32625
18
12
530
150.00
19
41
68
35
8
4
140.00
49324
2898
37
72
200.00
52.00
11
7.60

ดอลลาร์ตริ นิแดดและโตเบโก
ดอลลาร์ไต้หวัน
ชิลลิงแทนซาเนีย
ฮริ ฟเนียยูเครน
ชิลลิงยูกนั ดา
ดอลลาร์สหรัฐ
เปโซอุรุกวัย
เปโซอุรุกวัย
ดองเวียดนาม
วาตูวานูอาตู
ทาลาซามัว
ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริ กากลาง
ดอลลาร์แคริ บเบียนตะวันออก
เรี ยลเยเมน
แรนด์แอฟริ กาใต้

34
175.00
11520
122
18388
5 USD
100
100.00
115874
582
13
2956
14
1252
40

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บัญชีของคุณใช้อยู่
จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไว้ขา้ งต้น
ถอนเงินผ่าน PayPal Retiros

โปรดดูขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของบริ การ

เงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่คุณถอนไปยังบัญชีธ
นาคารไต้หวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
2.5% ของจานวนเงินที่ถอน
โดยใช้บริ การถอนเงินของธนาคารที่เป็ นพันธมิต
รทางธุรกิจของ PayPal
สาหรับผูข้ ายในประเทศที่แสดงอยู่ดา้ นล่างนี้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อรายการชาระเงิน
สาหรับการรับเงินที่ชาระด้วย eCheck ดังนี้ ค่าธรรมเนียมสูงสุดขึ้นอยู่กบั สกุลเงินที่ใช้ในการชาระ:

กำรรับ eCheque

สกุลเงิน:
จีน, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, อินโดนีเซีย,
ดอลลาร์ออสเตรเลีย:
เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิ ลิปปิ นส์, สิงคโปร์,
รี ลบราซิล:
ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม
ดอลลาร์แคนาดา:
แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครู นาเช็ก:
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก
โครนเดนมาร์ก:
เซอร์เบีย
ยูโร:

ค่ำธรรมเนียม:
50.00 AUD
75.00 BRL
45.00 CAD
850.00 CZK
250.00 DKK
35.00 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

330.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

9,250 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

160.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

4,000 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

150.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

540.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

60.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

270.00 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

1,900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

140.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

1,400.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

60.00 SGD

โครนาสวีเดน:

320.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

50.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

1,350.00 TWD

บาทไทย:

1,400.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: 30.00 GBP
ดอลลาร์สหรัฐ:

กำรปฏิเสธชำระเงิน

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุดา้ นล่าง

45.00 USD

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$15.00 AUD

รี ลบราซิล:

R$20.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$15.00 CAD

โครู นาเช็ก:

250.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

60.00 DKK

ยูโร:

11.25 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$75.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

2,000.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

40.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥1,300.00 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

40.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

110.00 MXN

โครนนอร์เวย์

65.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$15.00 NZD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

500.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

30.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

320.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$15.00 SGD

โครนาสวีเดน:

80.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

10.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$330.00 TWD

บาทไทย:

36.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: £7.00 GBP
ดอลลาร์สหรัฐ:

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก
เซอร์เบีย

$10.00 USD

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

22.00 AUD

รี ลบราซิล:

35.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

20.00 CAD

โครู นาเช็ก:

400.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

120.00 DKK

ยูโร:

16.00 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

155.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

4325 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

75.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

1875 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

65.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

250.00 MXN

โครนนอร์เวย์

125.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

28.00 NZD

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

65.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

640.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

28.00 SGD

โครนาสวีเดน:

150.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

22.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

625.00 TWD

บาทไทย:

650.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: 14.00 GBP
ดอลลาร์สหรัฐ:
20.00 USD
ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน
สกุลเงิน
ค่าธรรมเนี ยมข้อพิพาท สกุลเงิน
ค่าธรรมเนี ยมข้อพิพาท
ดอลลาร์ออสเตรเลีย:
$12 AUD เปโซเม็กซิโก:
160 MXN
รี ลบราซิล:
R$35 BRL ดอลลาร์นิวซีแลนด์:
$13 NZD
ดอลลาร์แคนาดา:
$10 CAD โครนนอร์เวย์:
75 NOK
โครู นาเช็ก:
185 CZK เปโซฟิ ลิปปิ นส์:
405 PHP
โครเนอร์เดนมาร์ก:
55 DKK ซวอตีโปแลนด์:
30 PLN
ยูโร:
7 EUR ดอลลาร์สิงคโปร์:
$11 SGD
ดอลลาร์ฮ่องกง:
65 HKD โครนาสวีเดน:
75 SEK
ฟอริ นต์ฮงั การี :
2450 HUF ฟรังก์สวิส:
8 CHF
รู ปีอินเดีย:
580 INR ดอลลาร์ไต้หวัน:
$250 TWD
นิวเชเกิลอิสราเอล:
30 ILS บาทไทย:
250 THB
เยนญี่ปน:
ุ่
¥870 JPY ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:
£6 GBP
ริ งกิตมาเลเซีย:
35 MYR ดอลลาร์สหรัฐ:
$8 USD
ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท
ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทที่มีปริมำณสู ง
สกุลเงิน
ค่าธรรมเนี ยมข้อพิพาท สกุลเงิน
ค่าธรรมเนี ยมข้อพิพาท
ดอลลาร์ออสเตรเลีย:
$24 AUD เปโซเม็กซิโก:
320 MXN
รี ลบราซิล:
R$70 BRL ดอลลาร์นิวซีแลนด์:
$26 NZD
ดอลลาร์แคนาดา:
$20 CAD โครนนอร์เวย์:
150 NOK
โครู นาเช็ก:
370 CZK เปโซฟิ ลิปปิ นส์:
810 PHP
โครเนอร์เดนมาร์ก:
110 DKK ซวอตีโปแลนด์:
60 PLN
ยูโร:
14 EUR ดอลลาร์สิงคโปร์:
$22 SGD
ดอลลาร์ฮ่องกง:
130 HKD โครนาสวีเดน:
150 SEK
ฟอริ นต์ฮงั การี :
4900 HUF ฟรังก์สวิส:
16 CHF
รู ปีอินเดีย:
1160 INR ดอลลาร์ไต้หวัน:
$500 TWD
นิวเชเกิลอิสราเอล:
60 ILS บาทไทย:
500 THB
เยนญี่ปน:
ุ่
¥1740 JPY ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:
£12 GBP
ริ งกิตมาเลเซีย:
70 MYR ดอลลาร์สหรัฐ:
$16 USD
ค่ำธรรมเนียมกำรยืนยันบัตร สกุลเงิน:
เครดิตและบัตรเดบิต และ ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

ค่ำธรรมเนียม:
$2.00 AUD

รี ลบราซิล:

R$4.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$2.45 CAD

โครู นาเช็ก:

50.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

12.50 DKK

ยูโร:

1.50 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$15.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

400.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

8.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥200.00 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

10.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

20.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$3.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

15.00 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

100.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

6.50 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

60 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$3.00 SGD

โครนาสวีเดน:

15.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

3.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$70.00 TWD

บาทไทย:

70.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£1.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$1.95 USD

ในบางกรณี PayPal อาจขอให้คุณยืนยันว่าคุณเป็ นผูค้ วบคุมการใช้บตั รเครดิต/เดบิตของคุณ
ในการดาเนินการดังกล่าว PayPal จะเรี ยกเก็บค่าบริ การจากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ
และกาหนดให้คุณยืนยันรหัสของรายการเรี ยกเก็บเงินนั้น คุณจะได้รับเงินจานวนนี้คืน
เมื่อคุณทาการยืนยันบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ค่ำธรรมเนียมคำขอบันทึกรำ
ยกำร

10.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ต่อหนึ่งรายการ) หรื อในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
เราจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมคาขอบันทึก ในกรณีที่คุณเข้าใจโดยสุจริ ตว่ามีความผิดพลาดในบัญชีของคุณ

4. ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรคิดรำคำประเภทอื่นๆ

กำรคิดรำคำแบบ Micropayment PayPal มีโปรแกรมการคิดราคาแบบ Micropayment สองโปรแกรมคือ (i)
ค่าธรรมเนียม Micropayment และ (ii) ค่าธรรมเนียม Micropayment สาหรับสิ นค้าดิจิทลั
(i) ค่ำธรรมเนียม Micropayment ถ้าคุณสมัครใช้ค่าธรรมเนียม Micropayment แล้ว
ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะมีบงั คับผลใช้กับการชาระเงินเชิงพาณิชย์ท้งั หมดที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีท้งั บัญชีที่ใช้ค่าธรรมเนียม
Micropayment และบัญชีที่ใช้การคิดราคามาตรฐาน
คุณมีหน้าที่จะต้องกาหนดเส้นทางการชาระเงินของคุณไปยังบัญชีที่เหมาะสมให้ถูกต้อง
และเมื่อการทารายการได้รับการประมวลผลผ่านบัญชีที่คุณได้เลือกไว้แล้ว
คุณจะไม่สามารถขอให้ประมวลผลการทารายการผ่านบัญชีอื่นได้
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภำค

ค่ำธรรมเนียม Micropayment
การชาระเงินในประเทศ:

กำรรับชำระเงินเชิงพำณิชย์

ทุกประเทศ (ที่มีค่าธรรมเนียม
Micropayment)

5% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่
การชาระเงินระหว่างประเทศ:
6%+ ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่

**** ละตินอเมริ กา

ค่ำธรรมเนียม Micropayment
ในอัตรำคงที่

ทุกประเทศที่มีการให้บริ การ

6.5% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment
ในอัตราคงที่
สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รี ลบราซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.05 CAD

โครู นาเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥7.00 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนาสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บาทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: £0.05 GBP
ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.05 USD

**** ลาตินอเมริ กาหมายถึงประเทศต่อไปนี้: แอนติกาและบาร์บูดา, แองกวิลลา, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส,
อาร์เจนตินา, อารู บา, บาร์เบโดส, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, บาฮามาส, เบลีซ, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริ กา, โดมินิกา,
สาธารณรัฐโดมินิกนั , เอกวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา,
เซนต์คิตส์และเนวิส, หมู่เกาะเคย์แมน, เซนต์ลูเซีย, มอนต์เซอร์รัต, นิการากัว, ปานามา, เปรู , ปารากวัย, ซูรินาเม,
เอลซัลวาดอร์ (SV), หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, ตริ นิแดดและโตเบโก, อุรุกวัย,
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิน
(ii) ค่ำธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้ำดิจิตอล ถ้าคุณสมัครและมีคุณสมบัติในการใช้
Micropayment สาหรับสิ นค้าดิจิตอลแล้ว ในการทารายการแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าดิจิตอล
คุณยอมรับที่จะชาระ (i) ค่าธรรมเนียมการชาระเงินเชิงพาณิชย์ตามที่ได้ระบุในข้อ 2 ข้างต้น หรื อ (ii)
ค่าธรรมเนียม Micropayment สาหรับสิ นค้าดิจิตอล
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าอัตราใดทาให้ยอดค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากคุณในการทารายการนั้นต่ากว่า
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภำค

ค่ำธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้ำดิจิตอล
การชาระเงินในประเทศ:

ทุกประเทศ (ที่มี
Micropayment
สาหรับสินค้าดิจิตอล)
กำรรับ
Micropaymen ยกเว้นตามที่ระบุดา้ นล่างนี้
t สำหรับสินค้ำดิจิตอล

5% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่
การชาระเงินระหว่างประเทศ:
5.5% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่
การชาระเงินในประเทศ:

ญี่ปนุ่
5% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่

การชาระเงินระหว่างประเทศ:
5% ถึง 5.3 % + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่
การชาระเงินในประเทศ:
5% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่
การชาระเงินระหว่างประเทศ:
ค่าธรรมเนี ยมขึ้นอยู่กบั ประเทศ/ภูมิภาคของผูซ้ ้ือ
แอลเบเนีย อันดอร์รา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์
มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย
(ถ้ามี)

ประเทศ/ภูมิภำคของผู้ซื้อ

ค่ำธรรมเนียม

ยุโรปเหนือ*

5.4% + ค่าธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตราคงที่

สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา, ยุโรป I
**

5.5% + ค่าธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตราคงที่

ยุโรป II***

6.0% + ค่าธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตราคงที่

ประเทศอื่นๆ

6.5% + ค่าธรรมเนี ยม
Micropayment ในอัตราคงที่

การชาระเงินในประเทศ:
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน
5.5% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่
, อินโดนีเซีย, มาเลเซี ย,
ฟิ ลิปปิ นส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, การชาระเงินระหว่างประเทศ:
ไทย, เวียดนาม
6.0% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่
การชาระเงินระหว่างประเทศ:
จีน
6.0% + ค่าธรรมเนี ยม Micropayment ในอัตราคงที่

ค่ำธรรมเนียม
Micropaymen ทุกประเทศที่มีการให้บริ การ
t ในอัตรำคงที่

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รี ลบราซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.05 CAD

โครู นาเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥7.00 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนาสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บาทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.05 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.05 USD

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟิ นแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรี นแลนด์, ไอซ์แลนด์, สวีเดน
** ยุโรป I: ออสเตรี ย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก,
เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรี ซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก,
มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริ โน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร
(รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกนั
*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุ ส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรี ย, โครเอเชีย,
สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี , คอซอวอ^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวั เนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์,
โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน
^^ ผูซ้ ้ือในประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเปิ ดบัญชี PayPal ได้
แต่สามารถซื้อสิ นค้าโดยใช้บตั รเครดิตในเว็บไซต์ของผูค้ า้ บางแห่งได้
ค่ำธรรมเนียมบริกำรชำระเงินให้ ผ้รู ับหลำยคน / กำรจ่ ำยเงินปันผล

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภำค ค่ำธรรมเนียมบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคน / กำรจ่ำยเงินปันผล
การชาระเงินในป
ทุกประเทศ
ระเทศ:
ยกเว้นตามที่ระบุด้
การชาระเงินระห
านล่าง
ว่างประเทศ:

แอลเบเนีย
อันดอร์รา
บอสเนียและเฮอร์เ
ซโกวีนา
โครเอเชีย จอร์เจีย
ไอซ์แลนด์
กำรสั่งชำระเงินให้ ผู้รับหลำยคนหรือกำ อิสราเอล
มอลโดวา
รจ่ำยเงินปันผล
โมนาโก เซอร์เบีย
ยูเครน
เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกงของจีน,
จีน, ญี่ปน,
ุ่
มาเลเซีย,
นิวซีแลนด์,
ฟิ ลิปปิ นส์,
สิงคโปร์,
ไต้หวัน, ไทย

*ค่ำธรรมเนียมบริกำรชำระเงินให้ ผู้รับ
หลำยคน / กำรจ่ำยเงินปันผลสู งสุด

2%
ของเงินที่ชาระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสู งสุด*ต่อผูร้ ับสาหรับบริ
การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล
ตามที่ระบุดา้ นล่าง

2%
การชาระเงินในป ของเงินที่ชาระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสู งสุดต่อผูร้ ับสาหรับบริ ก
ารชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล
ระเทศ:
ตามที่ระบุดา้ นล่าง**
2%
การชาระเงินระห ของเงินที่ชาระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสู งสุดต่อผูร้ ับสาหรับบริ ก
ารชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล
ว่างประเทศ:
ตามที่ระบุดา้ นล่าง***
2%
การชาระเงินในป ของเงินที่ชาระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสู งสุด*ต่อผูร้ ับสาหรับบ
ระเทศ (ถ้ามี): ริ การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล
ตามที่ระบุดา้ นล่าง
2%
การชาระเงินระ ของเงินที่ชาระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสู งสุด*ต่อผูร้ ับสาหรับบริ
หว่างประเทศ: การชาระเงินให้ผรู ้ ับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล
ตามที่ระบุดา้ นล่าง****
สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$1.25 AUD

รี ลบราซิล:

R$2.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$1.25 CAD

โครู นาเช็ก:

24.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

6.00 DKK

ยูโร:

0.85 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$7.00 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

210.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

4.00 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥120.00 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

4.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

11.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$1.50 NZD

โครนนอร์เวย์:

6.75 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

50.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

3.00 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

30 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$1.60 SGD

โครนาสวีเดน:

9.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

1.30 CHF

บาทไทย:

36 THB

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$33 TWD

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: £0.65 GBP

**ค่ำธรรมเนียมบริกำรชำระเงินให้ ผู้รั
บหลำยคน /
กำรจ่ำยเงินปันผลสู งสุดสู งสุดสำหรับกำ
รชำระเงินภำยในประเทศจำก:
แอลเบเนีย อันดอร์ รำ
บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนำ โครเอเชีย
จอร์ เจีย ไอซ์ แลนด์ อิสรำเอล มอลโดวำ
โมนำโก เซอร์ เบีย ยูเครน

ดอลลาร์สหรัฐ:

$1.00 USD

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$16 AUD

รี ลบราซิล:

R$24 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$14 CAD

โครู นาเช็ก:

280 CZK

โครนเดนมาร์ก:

84 DKK

ยูโร:

12 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$110 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

3080 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

50 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥1200 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

50 MYR

เปโซเม็กซิโก:

170 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$20 NZD

โครนนอร์เวย์:

90 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

640 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

46 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

480 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$20 SGD

โครนาสวีเดน:

100 SEK

ฟรังก์สวิส:

16 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$440 TWD

บาทไทย:

460 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: £10 GBP

***ค่ำธรรมเนียมบริกำรชำระเงินให้ ผู้
รับหลำยคน /
กำรจ่ำยเงินปันผลสู งสุดสำหรับกำรชำร
ะเงินระหว่ำงประเทศจำก: แอลเบเนีย
อันดอร์ รำ บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนำ
โครเอเชีย จอร์ เจีย ไอซ์ แลนด์ อิสรำเอล
มอลโดวำ โมนำโก เซอร์ เบีย ยูเครน

ดอลลาร์สหรัฐ:

$14 USD

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$100 AUD

รี ลบราซิล:

R$150 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$90 CAD

โครู นาเช็ก:

1700 CZK

โครนเดนมาร์ก:

500 DKK

ยูโร:

70 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$660 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

18,500 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

320 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥8,000 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

300 MYR

เปโซเม็กซิโก:

1080 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$120 NZD

โครนนอร์เวย์:

540 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

3,800 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

280 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

2,800 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$120 SGD

โครนาสวีเดน:

640 SEK

ฟรังก์สวิส:

100 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,700 TWD

บาทไทย:

2,800 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: $60 GBP
ดอลลาร์สหรัฐ:

$90 USD

****ค่ำธรรมเนียมบริกำรชำระเงินให้
ผู้รับหลำยคน /
กำรจ่ำยเงินปันผลสู งสุดสำหรับกำรชำร
ะเงินระหว่ำงประเทศจำก: จีน
เขตปกครองพิเศษฮ่ องกง ญี่ปนุ่
มำเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย

สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียมสู งสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$60 AUD

รี ลบราซิล:

R$100 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$60 CAD

โครู นาเช็ก:

1,000 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

300 DKK

ยูโร:

40 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:
ฟอริ นต์ฮงั การี :

$400 HKD
15,000 ฟอริ นต์ฮงั การี

เชเกิลอิสราเอล:

200 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥5,000 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

200 MYR

เปโซเม็กซิโก:

750 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$75 NZD

โครนนอร์เวย์:

300 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

2,500 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

150 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

1,500 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$80 SGD

โครนาสวีเดน:

400 SEK

ฟรังก์สวิส:

50 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,000 TWD

บาทไทย:

2,000 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: £35 GBP
ดอลลาร์สหรัฐ:

$50 USD

ค่ำธรรมเนียมกำรชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนตัว 3.0%
ก. การชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ การชาระเงินให้แก่เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัว เช่น การหารค่าเช่าหรื อค่าอาหารค่า
ข. การชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวมีให้บริ การจากัดเฉพาะบางประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริ การ
ค. ถ้าคุณใช้บตั รเครดิตเป็ นวิธีการชาระเงินในการชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
บริ ษทั บัตรเครดิตของคุณอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากคุณได้

ง. ผูส้ ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียม

กิจกรรม

ค่ำธรรมเนียมกำรชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนตัว
เมื่อใช้ วิธีกำรชำระเงินแบบอื่นในกำรชำระเต็
ค่ำธรรมเนียมกำรชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ ว
มจำนวนหรือบำงส่ วน
ประเทศ/ภูมิภำค ประเทศ/ภูมิภำค นตัว
รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต
ของผู้ส่ง
ของผู้รับ
เมื่อชำระเงินโดยใช้ ยอดคงเหลือหรื
ถ้ำคุณใช้ วิธีกำรชำระเงินอื่นในกำรชำระเงินบ
อธนำคำรเท่ำนั้น
ำงส่ วน
ค่ำธรรมเนียมจะเป็ นค่ ำธรรมเนียมแปรผัน

อันดอร์รา
โครเอเชีย
EEA ใน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การชาระเงินหรื อรับชาระเงิ ไอซ์แลนด์
EUR/SEK
โมนาโก
นในประเทศ
(ดูขอ้ ควรทราบ)
ถ้ามี

ถ้ามี

อันดอร์รา
โครเอเชีย
ไอซ์แลนด์
และโมนาโก

สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา
ยุโรปเหนือ*
1.99 EUR
ยุโรป I**
หรื อยุโรป
II***
ประเทศ/ภูมิภาค
3.99 EUR
อื่นๆ

การชาระหรื อรับเงินระหว่า
แอลเบเนีย
งประเทศ
บอสเนีย
เฮอร์เซโกวีนา
มาซิโดเนีย
มอลโดวา
มอนเตเนโกร
และยูเครน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา
ยุโรปเหนือ*
1.99 EUR
ยุโรป I**
หรื อยุโรป
II***
ประเทศ/ภูมิภาค
3.99 EUR
อื่นๆ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4% + ค่าธรรมเนี ยมคงที่

1.99 EUR

3.99 EUR

1.99 EUR + 3.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

3.99 EUR + 3.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาค
6.99 NZD
ใดๆ

6.99 NZD + 3.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาค ประเทศ/ภูมิภาค
4.99 USD
อื่นๆ
อื่นๆ

4.99 USD + 3.4% +
ค่าธรรมเนี ยมคงที่

นิวซีแลนด์

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟิ นแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรี นแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน
** ยุโรป I: ออสเตรี ย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง
และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรี ซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์,
โปรตุเกส, ซานมาริ โน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกนั
*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุ ส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรี ย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย,
ฮังการี , คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวั เนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์,
ยูเครน
ข้อควรทรำบ: การชาระเงินระหว่างประเทศในสกุลเงินยูโรหรื อโครนาสวีเดนระหว่างบัญชี ที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรื อเขตเศ
รษฐกิจยุโรปหรื อโมนาโก จะถือเป็ นการชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม
สกุลเงิน:

ค่ำธรรมเนียมคงที่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รี ลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครู นาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอริ นต์ฮงั การี :

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปน:
ุ่

¥40.00 JPY

ริ งกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิ ลิปปิ นส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รู เบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.30 USD

ค่ำธรรมเนียมกำรคืนเงิน
กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภำค

ค่ำธรรมเนียม

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงข
องจีน อินโดนีเซีย เกาหลี
มาเลเซีย นิวซีแลนด์
ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์
หากคุณทาการคืนเงินการทารายการ (บางส่วนหรื อทั้งหมด)
ไต้หวัน ไทย
การคืนเงินสาหรับการชาระเงินเชิง และเวียดนาม
ไปยังผูซ้ ้ือหรื อคืนเงินบริ จาคให้ผบู ้ ริ จาค
พาณิชย์
จะไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนี ยมที่คุณได้รับ
แอลเบเนีย อันดอร์รา
ชาระในตอนแรก
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย จอร์เจีย
ไอซ์แลนด์ มอลโดวา
โมนาโก เซอร์เบีย

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร/บัตรเครดิต ธนาคาร
บริ ษทั บัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของคุณอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณในการส่งหรื อรับเงินผ่าน PayPal ตัวอย่างเช่น
คุณอาจถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการทารายการระหว่างประเทศ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ
แม้ว่าการทารายการของคุณเป็ นการทารายการในประเทศและไม่จาเป็ นต้องมีการแปลงสกุลเงินก็ตาม PayPal
จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ธนาคาร บริ ษทั บัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต หรื อสถาบันการเงินอื่นๆ
เรี ยกเก็บจากคุณจากการใช้บริ การ PayPal
•
•
•
•

© 1999–2020
ความเป็ นส่วนตัว
ข้อมูลทางกฎหมาย
แสดงความคิดเห็น

คาแนะนาผูบ้ ริ โภค: PayPal Pte. Ltd. ผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ PayPal (PayPal Stored Value Facility)
ไม่จาเป็ นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ โปรดอ่าน ข้อกาหนดและเงื่อนไข อย่างรอบคอบก่อนใช้งาน
เมื่อคุณเข้าชมหรื อใช้งานเว็บไซต์ บริ การ แอปพลิเคชัน เครื่ องมือ หรื อระบบข้อความของเรา เราหรื อผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตอาจใช้คุกกี้

เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดี รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสาหรับคุณ
และเพื่อจุดประสงค์ดา้ นการโฆษณา ดูขอ้ มูลเพิ่มเติม

