
ข้อตกลงส ำหรับผู้ใช้บริกำรของ PAYPAL 

เกี่ยวกับบัญชีของคุณ 

สัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชท้ั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2020 เป็นตน้ไป 

ยินดีต้อนรับสู่ PayPal ค่ะ 

ขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีเป็นสัญญาระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd. 

ซ่ึงเป็นบริษทัสิงคโปร์ท่ีควบคุมการใชง้านบญัชี PayPal และบริการ Paypal ของคุณ ถา้คุณเป็นบุคคลธรรมดา 
คุณตอ้งเป็นผูพ้  านกัอาศยัในประเทศ/ภูมิภาคท่ีระบุในหน้า PayPal Worldwide และมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 

หรือบรรลุนิติภาวะในประเทศ/ภูมิภาคท่ีคุณพ านักอาศยั เพื่อเปิดบญัชี Paypal และใชบ้ริการ Paypal ถา้เป็นธุรกิจ 
ธุรกิจนั้นตอ้งจดัตั้งใน การด าเนินการใน หรืออาศยัอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคท่ีระบุในหน้า PayPal 

Worldwide เพื่อเปิดบญัชี Paypal และใชบ้ริการ Paypal 

ดว้ยการเปิดและใชบ้ญัชี PayPal 

ถือว่าคุณยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทั้งหมดในขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี นอกจากน้ี 

คุณยงัยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามนโยบายเพ่ิมเติมต่อไปน้ีและขอ้ตกลงอ่ืน ๆ แต่ละฉบบัในหน้าขอ้ตกลงทางกฎหมายท่ีบงัคับใชก้บัคุณ 

ซ่ึงรวมถึง 

• นโยบายการใชบ้ริการท่ียอมรับได ้

• ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีช าระเงินทางเลือกของ PayPal 

โปรดอ่านขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทั้งหมดของขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี ขอ้ก าหนดของนโยบายเหล่าน้ี และข้อตกลงอ่ืน ๆ 

แต่ละฉบบัท่ีบงัคับใชก้บัคุณอย่างละเอียด 

เราอาจแกไ้ขสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีและนโยบายใดๆ ท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นคร้ังคราว 
สัญญาฉบบัแกไ้ขจะมีผลทนัทีท่ีเราลงประกาศบนเวบ็ไซต์ของเรา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ถา้การเปล่ียนแปลงของเราลดสิทธ์ิของคุณหรือเพ่ิมความรับผิดชอบของคุณ 

เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอปัเดตนโยบายในเวบ็ไซต์ของเรา และแจง้ให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 

การเปล่ียนแปลงในอนาคตทั้งหมดท่ีไดร้ะบุไวใ้นหน้าการอปัเดตนโยบาย ซ่ึงเผยแพร่ไวแ้ลว้ในหน้าขอ้ตกลงทางกฎหมาย ณ 

เวลาท่ีคุณลงทะเบียนใชบ้ริการของ PayPal จะถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีโดยการอา้งอิง 
และจะมีผลบงัคับใชต้ามท่ีระบุไวใ้นการอปัเดตนโยบาย 

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


ถา้คุณไม่ยอมรับขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีมีการแกไ้ข คุณตอ้งหยุดใชบ้ริการ PayPal ปิดบญัชีของคุณ 

และยุติความสัมพนัธ์กบัเราโดยไม่มีค่าใชจ่้ายหรือบทลงโทษ 

ขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัการใชบ้ริการของเราก่อนหน้าน้ีต่อไป 

เกี่ยวกับธุรกิจหลักของเรำ 

PayPal เป็นผูใ้ห้บริการช าระเงิน และท าหน้าท่ีดงักล่าวโดยการสร้าง โฮสต์ ดูแล และให้บริการ PayPal 

ของเราแก่คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริการของเราท าให้คุณสามารถส่งเงินให้แก่บุคคลใดๆ ท่ีมีบญัชี PayPal 

และสามารถใชรั้บเงินได ้(ถา้มีการให้บริการ) บริการท่ีเรามีให้จะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค 
คุณสามารถดูว่าบริการใดบา้งท่ีสามารถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมิภาคของคุณโดยเขา้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ 

บริการ PayPal ให้บริการโดย PayPal Pte. Ltd. 

ค ำแนะน ำผู้บริโภค — PayPal Pte. Ltd. ผู้ให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ PayPal™ (PayPal Stored 

Value Facility) ไม่จ ำเป็นต้องได้รับอนุญำตจำกธนำคำรกลำงสิงคโปร์ 
โปรดอ่ำนข้อก ำหนดและเง่ือนไขอย่ำงรอบคอบก่อนใช้งำน 

ขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีไม่ใช่การช้ีชวนให้ใชบ้ริการ PayPal และ PayPal ไมไ่ดเ้จาะจงท่ีประเทศ/ภูมิภาค 
หรือตลาดใดๆ ผ่านทางขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

กำรเปิดบัญชี 

เรามีบญัชีสองประเภท ไดแ้ก่ บญัชีส่วนบุคคลและบญัชีธุรกิจ 

บญัชี PayPal ทั้งหมดช่วยให้คุณด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ช าระเงินและรับการช าระเงิน 

• ซ้ือสินคา้ออนไลน์โดยใชอุ้ปกรณ์มือถือหรือในร้านคา้ 
• ท าการช าระเงินโดยใชบ้ตัรเครดิต, บตัรเดบิต, บญัชีธนาคาร, ยอดคงเหลือบญัชี PayPal, eCheck 

หรือวิธีการช าระเงินอ่ืนๆ 

• ยอมรับบตัรเครดิต, บตัรเดบิต, บญัชีธนาคาร, ยอดคงเหลือบญัชี PayPal, eCheck หรือวิธีการช าระเงินอ่ืนๆ 

จากผูอ่ื้น 

คุณตอ้งรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัและในการควบคุมอย่างเพียงพอใน ID, รหัสผ่าน, PIN 

หรือรหัสอ่ืนใดทั้งหมดท่ีคุณใชเ้พ่ือเขา้ถึงบัญชี PayPal และบริการ PayPal 



ถา้ตอ้งการเปิดและรักษาบญัชี PayPal คุณตอ้งระบุประเทศ/ภูมิภาคท่ีคุณพกัอาศยัให้ถูกตอ้ง 
พร้อมทั้งแจง้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณหรือธุรกิจของคุณ 

คุณตอ้งอปัเดตท่ีอยู่ไปรษณีย ์อีเมล และขอ้มูลการติดต่ออ่ืนๆ ให้เป็นปัจจุบนัในโปรไฟล์บญัชี PayPal ของคุณ 

บัญชีส่วนบุคคล 

ถา้คุณจ าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้และช าระเงินให้กับครอบครัวและเพ่ือนเป็นหลกั บญัชีส่วนบุคคลอาจเหมาะสมกับคุณ 

ดว้ยบญัชีส่วนบุคคล คุณสามารถด าเนินการต่างๆ ได ้เช่น 

• ซ้ือสินคา้และบริการ 
• ส่งเงินและรับเงินจากเพื่อนและครอบครัว 

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชบ้ญัชีส่วนบุคคลเพ่ือรับการช าระเงินค่าซ้ือสินคา้และบริการ แต่ถา้คุณวางแผนท่ีจะใชบ้ญัชี PayPal 

ของคุณเพื่อขายสินคา้เป็นหลัก คุณควรพิจารณาใชบ้ญัชีธุรกิจ 
คุณสามารถเปล่ียนบญัชีส่วนบุคคลจากบญัชีส่วนบุคคลเป็นบญัชีธุรกิจได้ ถา้สถานการณ์เปล่ียนแปลง 

บัญชีธุรกิจ 

เราแนะน าบญัชีธุรกิจส าหรับบุคคลและองคก์รท่ีใช้ PayPal เพื่อขายสินคา้หรือบริการเป็นหลัก 
แมธุ้รกิจของคุณยงัไม่ไดจ้ดัตั้งก็ตาม ดว้ยบญัชีธุรกิจ คุณสามารถด าเนินการต่างๆ ได ้เช่น 

• ใชช่ื้อบริษทัหรือช่ือธุรกิจเป็นช่ือในบญัชี PayPal ของคุณ 

• อนุญาตให้พนกังานเข้าใชง้านฟีเจอร์บางอย่างในบญัชี PayPal ของคุณ 

• สมคัรใชง้านผลิตภณัฑ์ PayPal ท่ีตรงตามความตอ้งการทางธุรกิจของคุณ 

บญัชีธุรกิจอาจมีค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างจากค่าธรรมเนียมท่ีบงัคับใชก้บับญัชีส่วนบุคคล 

กำรเปิดบัญชีธุรกิจหรือกำรแปลงบัญชีส่วนบุคคลเป็นบัญชีธุรกจิ 
คุณให้กำรรับรองแก่เรำว่ำคุณก ำลังใช้บัญชีดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือเชิงพำณิชย์เป็นหลัก นอกจำกนี ้คุณยังยินยอมให้ 

PayPal รับรำยงำนข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล และ/หรือธุรกิจของคุณจำกตัวแทนรำยงำนเครดิตในตอนเปิดบัญชี 

เม่ือคุณร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่บำงอย่ำงและเม่ือใดก็ตำมที่เรำมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำอำจมีควำมเส่ียงเพิ่มข้ึนในบัญชีธุรกิจของคุณ 

ข้อตกลงส ำหรับหน่วยงำนด้ำนกำรค้ำ 

ถา้กิจกรรมท่ีท าผ่านบญัชี PayPal ประเภทใดๆ ก็ตามท่ีคุณเป็นเจา้ของถึงระดบัเกณฑ์มาตรฐานบางขอ้ 

หรือเก่ียวขอ้งกับภาคส่วนหรือกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง 

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


คุณจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของเครือข่ายบตัรท่ีก าหนดให้คุณยอมรับสัญญาการใชบ้ริการส าหรับองค์กรเชิงพาณิชยเ์พื่อให้คุ
ณรับการช าระเงินผ่าน Visa และ MasterCard ไดต้่อไป 

ในกรณีน้ีสัญญาการใชบ้ริการส าหรับองคก์รเชิงพาณิชย์เหล่าน้ีจะมีผลบังคบัใชก้บัการช าระเงินใดๆ ท่ี PayPal 

ด าเนินการในนามของคุณ และเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี 

กำรอนุญำตของบุคคลท่ีสำม 

คุณตอ้งเป็นเจา้ของผลประโยชน์ของบญัชี PayPal ของคุณ และด าเนินธุรกิจในนามของตนเองเท่านั้น 

คุณสามารถยินยอม ลบ และจดัการการอนุญาตอย่างชดัแจง้ให้บุคคลท่ีสามด าเนินการบางอย่างในนามของคุณ ในบางกรณี 

คุณสามารถด าเนินการไดเ้มื่อเขา้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ – ในกรณีอ่ืนๆ 

คุณสามารถด าเนินการไดก้บับุคคลภายนอกโดยตรง คุณรับทราบว่าถา้คุณอนุญาตให้บุคคลท่ีสามด าเนินการในนามของเรา 
เราอาจเปิดเผยขอ้มูลบางอย่างเก่ียวกบับญัชี PayPal ของคุณกบับุคคลท่ีสามน้ี 

คุณสามารถอนุญาตให้ผูใ้ห้บริการของบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้: 

• ให้บริการข้อมูลบญัชีเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบับัญชีของคุณในนามของคุณ 

• ยืนยนัว่ามีจ านวนเงินท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการท ารายการช าระเงินโดยใชบ้ตัรสามารถใชง้านไดบ้นบญัชีของคุณหรือ
ไม่ หรือ 

• ให้บริการเร่ิมตน้การช าระเงินเพ่ือเร่ิมการช าระเงินจากบญัชีของคุณในนามของคุณ 

การให้สิทธ์ิอนุญาตแก่บุคคลท่ีสามในการเข้าใชบ้ญัชี PayPal ของคุณดว้ยวิธีใดๆ ไมไ่ดท้ าให้คุณพน้จากความรับผิดใด ๆ 

ภายใตข้อ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี คุณตอ้งรับผิดต่อการด าเนินการท่ีคุณอนุญาตให้บุคคลท่ีสามด าเนินการ 
คุณจะไม่ท าให้เราตอ้งรับผิดชอบ และคุณจะชดใชค่้าเสียหายแทนเรา ซ่ึงเป็นความรับผิดใดๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการหรือการไม่ด  าเนินการของบุคคลท่ีสามดงักล่าว 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตท่ีคุณไดรั้บภายใตสิ้ทธ์ิทางกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

กำรปิดบัญชี PayPal ของคุณ 

คุณสามารถปิดบญัชีของคุณ และยุติความสัมพนัธ์ของคุณกับเราไดทุ้กเมื่อโดยไมม่ีค่าใชจ่้ายหรือบทลงโทษ 

แต่คุณยงัคงตอ้งรับผิดต่อภาระผูกพนัทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกบับญัชี PayPal ของคุณ แมปิ้ดบญัชี PayPal แลว้ก็ตาม 

เมื่อคุณปิดบญัชี PayPal เราจะยกเลิกการท ารายการท่ีก าหนดเวลาไวห้รือท่ีไม่สมบูรณ์ใดๆ 

คุณตอ้งถอนเงินหรือโอนยอดคงเหลือบญัชี PayPal ใดๆ จากบญัชี PayPal ของคุณก่อนท าการปิดบญัชี 

คุณไม่สามารถถอนเงินหรือโอนบตัร/การ์ดของขวญัดิจิตอลท่ีมีการซ้ือผ่านPayPal Digital Giftsและเช่ือมโยงกบับญัชี 

PayPal ของคุณเป็นวิธีการช าระเงิน อย่างไรก็ตาม แมไ้ม่มีบญัชี PayPal คุณยงัสามารถใชร้หัสท่ีคุณไดรั้บทางอีเมล 
เมื่อคุณซ้ือบตัร/การ์ดของขวญัเพ่ือซ้ือสินคา้ 

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


ในบางกรณี คุณไม่สามารถปิดบญัชี PayPal ของคุณได ้ซ่ึงรวมถึง: 

• เพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบ 

• ถา้คุณมีการท ารายการท่ีรอด าเนินการหรือขอ้พิพาทหรือข้อเรียกร้องท่ีเปิดอยู่ 
• ถา้บญัชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือติดลบ 

• ถา้บญัชี PayPal ของคุณอยู่ภายใตก้ารพกัเงิน จ ากดัการใชง้าน หรือส ารอง 

เช่ือมโยงหรือยกเลิกกำรเช่ือมโยงวิธีกำรช ำระเงิน 

คุณสามารถเช่ือมโยงหรือยกเลิกการเช่ือมโยงบตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือบญัชีธนาคารกบับญัชี PayPal 

ของคุณเป็นวิธีการช าระเงิน โปรดรักษาขอ้มูลวิธีการช าระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบนั (เช่น หมายเลขบตัรเครดิตและวนัท่ีหมดอายุ) 
ถา้ขอ้มูลน้ีมีการเปล่ียนแปลง เราอาจอปัเดตขอ้มูลดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลและแหล่งท่ีมาของบุคคลท่ีสามท่ีเราสามารถใชไ้ด้ 
โดยไมต่อ้งมีการด าเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ถา้คุณไม่ตอ้งการให้เราอปัเดตขอ้มูลบตัรของคุณ 

คุณสามารถลบวิธีการช าระเงินของคุณออกจากบญัชี PayPal ของคุณได ้ถา้เราอปัเดตวิธีการช าระเงินของคุณ 

เราจะไม่เปล่ียนแปลงการตั้งค่าใดๆ ท่ีอยู่ในวิธีการช าระเงินดงักล่าว คุณสามารถเลือกยืนยนับตัรของคุณ 

เพือ่ให้เราสามารถยืนยนัไดว่้าบตัรนั้นถูกตอ้งและคุณเป็นเจา้ของบตัร 

กำรพักเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ใดๆ ท่ีคุณถือครอง เป็นส่ิงแทนการเรียกร้องสิทธ์ิท่ีไม่มีหลกัประกนัต่อ PayPal PayPal 

รวมยอดคงเหลือของคุณกบัยอดคงเหลือของผูใ้ชร้ายอ่ืน และลงทุนเงินดงักล่าวในการลงทุนสภาพคล่อง 
จะเก็บจ านวนเงินรวมเหล่าน้ีแยกออกจากเงินบริษทัของ PayPal และ PayPal 

จะไม่น าเงินของคุณมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดของบริษทั 

และจะไม่ยินยอมโดยสมคัรใจท าให้เงินเหล่าน้ีตกเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจแบ่งแก่เจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย 
คุณจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียหรือรายไดอ่ื้นๆ จากจ านวนเงินในยอดเงินคงเหลือของคุณ คุณตกลงให้ PayPal 

เป็นเจา้ของดอกเบ้ียหรือรายไดอ่ื้นๆ ในการลงทุนเหล่าน้ี คุณตกลงท่ีจะโอนสิทธิในดอกเบ้ียใดๆ ท่ีไดจ้ากเงินของคุณให้แก่ 
PayPal 

กำรเพิ่มหรือกำรถอนเงิน 

กำรเติมเงินเข้ำยอดคงเหลือบัญชี 

คุณสามารถใชว้ิธีการช าระเงินท่ีเช่ือมโยงกบับญัชี PayPal ของคุณเพื่อท าการท ารายการโดยใชบ้ญัชี PayPal ของคุณ 

คุณไม่จ าเป็นตอ้งมียอดคงเหลือบญัชี PayPal เพ่ือซ้ือสินคา้หรือส่งเงิน คุณสามารถเติมเงินเขา้บญัชี PayPal 

จากบญัชีธนาคารท่ีเช่ือมโยงกบับญัชี PayPal โดยส่งค าขอการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยงับญัชี PayPal ของคุณ 

จ านวนเงินท่ีโอนจะถูกพกัไวเ้ป็นยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณ ไมส่ามารถใชบ้ตัรเครดิตเพื่อเติมเงินเขา้ยอดคงเหลือบัญชี 

PayPal ของคุณ 



กำรถอนเงินเข้ำยอดคงเหลือบัญชี 

ถา้คุณมียอดคงเหลือบญัชี PayPal ให้เขา้สู่ระบบบญัชี PayPal 

ของคุณเพื่อดูว่ามีตวัเลือกการถอนเงินใดบา้งท่ีสามารถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมิภาคของคุณ: 

• การโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารท่ีเช่ือมโยงกบับญัชี PayPal หรือ 

• การโอนเงินไปยงับตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตท่ีมีอยู่ หรือ 
• การขอเช็คฉบบัจริงผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้มี) 

คุณอาจสามารถถอนเงินผ่านผูใ้ห้บริการภายนอกได้ ข้ึนอยู่กบัประเทศ/ภูมิภาคท่ี "บญัชี" ของคุณไดรั้บการลงทะเบียนไว ้
ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการแปลงสกุลเงิน โปรดดูขอ้ก าหนดของผูใ้ห้บริการภายนอกรายดงักล่าว 

เพื่อปกป้องเราและผูใ้ชข้องเราจากการสูญเสีย เราอาจชะลอการถอนเงินในบางสถานการณ์ 
รวมถึงถา้เราจ าเป็นตอ้งยืนยนัว่าคุณไดอ้นุญาตให้มีการถอนเงิน หรือถา้การช าระเงินอ่ืน ๆ ไปยงับญัชี PayPal ของคุณถูกตีคืน 

(เช่น ผลจากการปฏิเสธช าระเงิน การตีคืนการช าระเงินผ่านธนาคารหรือขอ้พิพาทโดยผูซ้ื้อ) ถา้เราจ ากดัการใชง้านบัญชี PayPal 

ของคุณ การช าระเงินจะถูกพกัไว ้หรือบญัชีของคุณหรือบัญชีท่ีเก่ียวข้องมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินใด ๆ 

ในขณะท่ีการถอนเงินจากบญัชี PayPal ของคุณอยู่ระหว่างรอด าเนินการ คุณจะตอ้งเร่ิมการถอนเงินใหม่ 
เมื่อการจ ากดัการใชง้านหรือการพกัเงินถูกยกเลิก หรือมีการหักเงินจากยอดคงเหลือติดลบอย่างครบถว้นแลว้ 

เราอาจจ ากดัการถอนเงินของคุณ และคุณสามารถดูวงเงินสูงสุดท่ีถอนไดใ้ด ๆ โดยเขา้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ 

การด าเนินการตามขั้นตอนเหล่าน้ีให้เสร็จสมบูรณ์สามารถช่วยเรายืนยนับญัชี PayPal ของคุณ 

ซ่ึงอาจช่วยให้เรายกเลิกยอดการถอนเงินใด ๆ 

• การยืนยนับญัชีธนาคารของคุณ และ 
• การเช่ือมโยงและยืนยนัขอ้มูลบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตของคุณ 

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารของคุณ ถา้บตัรเดบิตของคุณมีสิทธ์ิไดรั้บการถอนเงินจากบญัชี 

PayPal คุณจะไดรั้บตวัเลือกให้ใชเ้มื่อคุณโอนเงินออกจากยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

โดยข้ึนอยู่กบัค่าธรรมเนียมท่ีบงัคบัใชก้บัการโอนเงินดงักล่าวซ่ึงสามารถดูไดใ้นหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ 
(ส าหรับบัญชีส่วนบุคคล) และหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ 
(ส าหรับบัญชีธุรกิจ) จะมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมท่ีบงัคบัใชใ้ห้คุณทราบล่วงหน้าในแต่ละคร้ังท่ีคุณเร่ิมตน้การถอนเงินดงักล่าว 

โดยทัว่ไปเราจะส่งเช็คจริงผ่านท่ีอยู่ไปรษณียท่ี์ไดรั้บการยืนยนัแลว้เท่านั้น เวน้แต่ว่าเราไดต้รวจสอบยืนยนับญัชี Paypal 

ของคุณแลว้ เราจะไม่ส่งเช็คไปท่ีตูไ้ปรษณีย ์ถา้คุณตอ้งการให้เราส่งเช็คไปยงัท่ีอยู่อ่ืนซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่าน้ี 

คุณตอ้งติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้และแสดงเอกสารท่ีเราร้องขอเพ่ือยืนยนัความเก่ียวขอ้งระหว่างคุณกับท่ีอยู่นั้น 

ถา้คุณไม่น าเช็คไปข้ึนเงินภายใน 180 วนันบัจากวนัที่ออกเช็ค เราจะส่งเงินไปยงัยอดคงเหลือของคุณ (โดยหักค่าธรรมเนียม) 



กำรจัดกำรยอดคงเหลือในหลำยสกุลเงิน 

ถือครองสกุลเงินหลำยสกุลเงิน 

ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณอาจถูกพกัไวใ้นสกุลเงินใดๆ ท่ี PayPal รองรับ 

และคุณสามารถถือครองสกุลเงินเหล่าน้ีไดม้ากกว่าหน่ึงสกุลเงินในเวลาเดียวกนั 

ถา้คุณมียอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณ 

• เราอาจอนุญาตให้คุณแปลงเงินเป็นยอดคงเหลือในสกุลเงินอ่ืน ถา้คุณแปลงสกุลเงินในบญัชีของคุณ 

จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 
เราอาจจ ากดัวงเงินส าหรับจ านวนเงินท่ีคุณสามารถแปลง หรือจ านวนการแปลงท่ีคุณด าเนินการได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเรา 
• คุณสามารถถอนเงินไดใ้นสกุลเงินท่ีเปิดอยู่ของบญัชีหรือสกุลเงินอ่ืนดงักล่าวท่ี PayPal 

รองรับการถอนเงินในประเทศ/ภูมิภาคท่ีลงทะเบียนของคุณ ถา้ตอ้งการถอนเงินในบญัชีของคุณท่ีพกัไวใ้นสกุลเงินอ่ืน 

คุณจะตอ้งแปลงสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีเปิดอยู่ของบญัชี หรือจะมีการแปลงสกุลเงินให้คุณในขณะท่ีคุณถอนเงิน 

จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการของ PayPal รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา 

ถา้ตอ้งการรับเงินในสกุลเงินท่ีบญัชีของคุณไม่ไดม้ีการก าหนดค่าเอาไวใ้ห้ยอมรับในขณะน้ี 

คุณอาจจ าเป็นตอ้งสร้างยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณในสกุลเงินนั้น หรือแปลงเงินนั้นเป็นสกุลเงินอ่ืน 

คุณสามารถรับสกุลเงินบางสกุลไดโ้ดยการแปลงเงินเป็นสกุลเงินอ่ืนซ่ึง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได ้ถา้มีการแปลงสกุลเงิน 

จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนการท ารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 

คุณตอ้งรับผิดชอบต่อความเส่ียงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับการรักษาสกุลเงินหลายสกุลในบญัชี PayPal ของคุณ 

คุณไม่สามารถจดัการหรือแปลงสกุลเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายเก็งก าไร การค้าก าไรจากการแปลง ตวัเลือกการแปลง 
หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ี PayPal ก าหนดนั้นมไีวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการรับหรือหาเงินจากอตัราการแปลงสกุลเงินเป็นหลกั 
PayPal อาจระงบั ยกเลิก หรือตีกลับการท ารายการใด ๆ ท่ีเราตดัสินใจว่าเป็นการละเมิดนโยบายฉบบัน้ี 

วิธีท่ีเรำแปลงสกุลเงิน 

ถา้ PayPal แปลงสกุลเงิน 

จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการท่ีเราก าหนดไวส้ าหรับการแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
อตัราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการจะถูกปรับเปล่ียนสม ่าเสมอ 

รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินท่ีเราใชแ้ละถือเป็นอตัราแลกเปล่ียนฐานเพื่อใชเ้ป็นอตัราส าหรับการแปลงสกุลเงินของคุณ 

อตัราแลกเปล่ียนฐานจะเป็นไปตามอตัราแลกเปล่ียนภายในตลาดสกุลเงินของวนัท าการแปลงสกุลเงินหรือก่อนวนัท าการท่ีก าหนด 

หรือถ้าอตัราแลกเปล่ียนไดถู้กก าหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 



ส าหรับการใชง้านบญัชี PayPal ของคุณบางอย่าง PayPal อาจก าหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจ าเป็น 

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินไดใ้นหน้าค่าธรรมเนียมของเราภายใตส่้วนหัวค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 

ทำงเลือกในกำรแปลงสกุลเงิน 

เมื่อคุณช าระเงินดว้ยบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต ซ่ึงตอ้งมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal 

คุณยินยอมและอนุญาตให้เราแปลงสกุลเงินดงักล่าวแทนผูอ้อกบตัรเครดิต/เดบิตของคุณ 

คุณอาจมีสิทธ์ิในการให้ผูอ้อกบตัรของคุณด าเนินการแปลงสกุลเงิน ถา้มีผลบงัคับใชก้บัผูอ้อกบตัรและเครือข่ายนั้น ๆ 

การเลือกการตั้งค่าสกุลเงินน้ีอาจแสดงให้คุณเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการเลือกสกุลเงินท่ีใชส้ าหรับการท ารายการ ไม่ว่า 
PayPal หรือผูอ้อกบตัรจะเป็นผูด้  าเนินการแปลงสกุลเงิน หรือมีการใชอ้ตัราการแปลงสกุลเงินส าหรับการท ารายการอ่ืน ๆ 

ถา้ผูอ้อกบตัรของคุณแปลงสกุลเงิน ผูอ้อกบตัรจะเป็นผูก้  าหนดอตัราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมท่ีอาจเรียกเก็บ 

PayPal จะด าเนินการแปลงสกุลเงินส าหรับการท ารายการท่ีคุณใชย้อดคงเหลือบญัชี PayPal ท่ีมีอยู่ 
หรือบญัชีธนาคารท่ีคุณเช่ือมโยงเป็นวิธีการช าระเงิน 

ใบแจ้งยอดบัญชี 

ใบแจ้งยอดบัญชี 

คุณมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บใบแจง้ยอดบญัชีท่ีแสดงความเคล่ือนไหวในบญัชี PayPal ของคุณ คุณสามารถดูใบแจง้ยอดบญัชี PayPal 

ของคุณไดโ้ดยเขา้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ 

ข้อตกลงส ำหรับผู้ใช้บริกำรของ PAYPAL 

กำรช ำระเงินและกำรซ้ือ 

กำรส่งเงินหรือกำรรับเงินจำกเพื่อนหรือสมำชิกในครอบครัว 

ช ำระเงิน 

ในบางประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจากบญัชี PayPal ของคุณ 

โดยใชคุ้ณสมบตัิการส่งเงินในบญัชี PayPal ของคุณ (บางคร้ัง เรียกว่าการช าระเงินส่วนบุคคลหรือการช าระเงินแบบ peer-

to-peer/P2P) 

โปรดเยี่ยมชมรายช่ือบริการท่ีสามารถใชไ้ดต้ามประเทศ/ภูมิภาคท่ีพกัอาศยั เพื่อดูว่าบริการใดบา้งท่ีสามารถใชไ้ดใ้นประเทศ/ภูมิภาค
ท่ีคุณอาศยัอยู่ หรือเขา้สู่ระบบบญัชี PayPal 

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


คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวโดยใชอี้เมลหรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ แมว้่าพวกเขาจะไม่มีบญัชี PayPal 

ในเวลาท่ีคุณส่งเงินในสกุลเงินใดๆ ท่ี PayPal รองรับ และคุณสามารถเลือกวิธีการช าระเงินท่ีคุณตอ้งการใชไ้ด้ 
ถา้บุคคลท่ีคุณก าลงัส่งเงินให้ไม่มีบญัชี PayPal บุคคลนั้นสามารถรับเงินไดโ้ดยการเปิดบญัชี PayPal 

หากบุคคลท่ีคุณส่งเงินให้ไม่รับเงิน เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้คุณ 

การรับเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวมีการอธิบายไวใ้นส่วนกำรรับเงิน 

เราอาจจ ากดัวงเงินส าหรับจ านวนเงินท่ีคุณสามารถส่งได้ รวมถึงจ านวนเงินท่ีคุณช าระซ้ือสินคา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเรา 
คุณสามารถดูวงเงินที่ส่งใดๆ ไดโ้ดยเขา้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณ เราอาจเพ่ิมวงเงินการส่งเงินของคุณ 

ถา้คุณด าเนินการตามขั้นตอนเดียวกนัเพ่ือยืนยนัขอ้มูลของคุณตามท่ีจ าเป็นส าหรับการยกเลิกการก าจดัวงเงินการถอนเงิน 

เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว หน่ึงในสามส่ิงน้ีอาจเกิดข้ึน: พวกเขาอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือไม่สามารถรับเงินได ้

หากพวกเขาปฏิเสธท่ีจะยอมรับเงินดงักล่าว หรือไม่ไดรั้บเงินภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ส่งเงิน เงิน (รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ 

ท่ีคุณเรียกเก็บ) จะส่งกลับไปยงั: 

• วิธีการช าระเงินแบบเดิมท่ีคุณใชใ้นการท ารายการ ถา้คุณใชบ้ตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือ PayPal Credit 

เป็นวิธีการช าระเงิน หรือ 

• ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ ถา้คุณใชย้อดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการช าระเงิน 

หรือบญัชีธนาคารเป็นวิธีการช าระเงิน และเราไม่สามารถคืนเงินจ านวนดงักล่าวไปยงับญัชีธนาคารของคุณ 

ได้รับกำรช ำระเงิน 

ถา้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวส่งเงินให้คุณ เงินดงักล่าวจะปรากฏในยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

ถา้ตอ้งการรับเงินในสกุลเงินท่ีบญัชีของคุณไม่ไดม้ีการก าหนดค่าเอาไวใ้ห้ยอมรับในขณะน้ี 

คุณอาจจ าเป็นตอ้งสร้างยอดคงเหลือในสกุลเงินนั้น หรือแปลงเงินนั้นเป็นสกุลเงินอ่ืน 

คุณสามารถรับสกุลเงินบางสกุลไดโ้ดยการแปลงเงินเป็นสกุลเงินอ่ืนซ่ึง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได ้ถา้มีการแปลงสกุลเงิน 

จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนการท ารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 

ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรส่งเงินให้เพื่อนและครอบครัว 

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมท่ีมีผลบงัคับใชก้บัการส่งเงินไดใ้นตารางการส่งเงินของเรา 
และจะเปิดเผยให้คุณทราบล่วงหน้าทุกคร้ังท่ีคุณเร่ิมท ารายการส่งเงินให้เพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัว 
ถา้คุณแปลงสกุลเงินในยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณจากสกุลเงินหน่ึงเป็นอีกสกุลเงินหน่ึงก่อนท ารายการ 
จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 

ถา้คุณส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจากเวบ็ไซต์ (ท่ีไม่ใช ่Paypal) ของบุคคลท่ีสาม 

หรือโดยใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการของบุคคลท่ีสาม จากนั้นบุคคลท่ีสามจะพิจารณาว่าผูส่้งเงินหรือผูรั้บเงินจะเป็นผูจ่้ายค่าธรรมเนียม 

บุคคลท่ีสามจะเปิดเผยให้คุณทราบก่อนการส่งเงินจะเร่ิมตน้ 



กำรซ้ือสินค้ำจำก หรือกำรคืนสินค้ำให้ผู้ขำยที่ยอมรับ PayPal 

วิธีกำรซ้ือสินค้ำ 

คุณสามารถซ้ือสินค้าจากผูข้ายท่ียอมรับ PayPal ในสกุลเงินใด ๆ ท่ีผูข้ายยอมรับ และท่ี PayPal รองรับ 

โดยใชเ้งินในยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ หรือใชว้ิธีการช าระเงินใด ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบับญัชี PayPal ของคุณ 

รวมถึงตวัอย่าง เช่น 

• การซ้ือสินค้าออนไลน์ในเวบ็ไซต์ของร้านคา้ปลีกออนไลน์ และการเลือก PayPal 

เป็นวิธีการช าระเงินของคุณท่ีจุดจ่ายเงิน 

• การช าระเงินให้แก่ผูข้ายส าหรับสินค้าหรือบริการ 
• การใชบ้ญัชี PayPal ของคุณเพ่ือซ้ือสินคา้ในร้านคา้จริงของผูข้าย 

ถา้ผูข้ายท่ีคุณก าลงัซ้ือนั้นขายสินคา้หรือบริการ และผูข้ายนั้นยงัไม่มีบญัชี PayPal 

ผูข้ายสามารถขอรับการช าระเงินจากคุณไดโ้ดยเปิดบญัชี PayPal ถา้ผูข้ายไม่เปิดบญัชี PayPal ภายใน 30 วนั 

การซ้ือสินค้าของคุณจะไดรั้บการคืนเงิน 

เพื่อจดัการความเส่ียง PayPal อาจจ ากดัวิธีการช าระเงินท่ีใชไ้ดส้ าหรับการท ารายการเมื่อคุณซ้ือสินค้า นอกจากน้ี 

วิธีการช าระเงินอาจถูกจ ากดัส าหรับผูข้ายบางราย หรือถ้าคุณช าระเงินดว้ย PayPal 

ผ่านเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสาม เช่น 

• American Express อาจไม่สามารถใชเ้ป็นวิธีการช าระเงินส าหรับผูค้้าบางราย เช่น 

สายการบินและผูค้า้ดา้นการท่องเท่ียวบางราย 
• บตัรเครดิตบางใบอาจไม่สามารถใชเ้ป็นวิธีการช าระเงินส าหรับผูค้้าบางราย เช่น ในอตุสาหกรรมการพนนั และ 
• ไม่สามารถใชบ้ตัรเครดิตเพื่อช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือเติมเงินให้ยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณได ้

เมื่อคุณอนุญาตการช าระเงินให้กบัผูข้ายท่ียอมรับ PayPal ผูข้ายบางรายอาจใชเ้วลาถึง 30 

วนัจึงจะสามารถท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ในกรณีเหล่าน้ี การช าระเงินของคุณอาจปรากฏเป็นค าสั่งซ้ือท่ีรอด าเนินการในบญัชี 

PayPal ของคุณ ในกรณีนั้น การอนุญาตการช าระเงินของคุณจะยงัคงมีผลจนกว่าผูข้ายจะท ารายการเสร็จสมบูรณ์ (แต่ไม่เกิน 

30 วนั) ถา้คุณใชบ้ตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตเป็นวิธีการช าระเงิน 

ผูอ้อกบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตของคุณอาจแสดงการอนุญาตท่ีรอด าเนินการเป็นระยะเวลาหน่ึง 
จนกว่าจะยกเลิกการระงบัหรือไดรั้บการท ารายการท่ีสมบูรณ์ 

ถา้การช าระเงินของคุณจ าเป็นตอ้งให้เราท าการแปลงสกุลเงิน 

จะมีการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการและปรับใชต้ามท่ีอธิบายไวใ้นส่วนของวิธีท่ีเราแปลงสกุลเงิน และจะไดรั้บกา
รพิจารณาในเวลาท่ีประมวลผลการช าระเงิน 



ค่ำธรรมเนียม 

เมื่อคุณซ้ือสินคา้จากผูข้ายท่ียอมรับ PayPal คุณไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั PayPal ถา้ Paypal 

ด าเนินการแปลงสกุลเงินส าหรับการซ้ือสินคา้ของคุณ จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนการท ารายการของ PayPal 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 

ผูอ้อกบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตของคุณอาจยงัเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากคุณส าหรับการท ารายการ 

กำรตรวจสอบกำรช ำระเงิน 

เมื่อ PayPal ระบุการท ารายการท่ีอาจมีความเส่ียงสูง เราจะตรวจสอบการท ารายการอย่างใกลชิ้ดก่อนอนุญาตให้ด าเนินการต่อ 

เมื่อเกิดกรณีเช่นน้ี PayPal พกัการท ารายการ และแจง้ให้ผูข้ายทราบถึงความล่าชา้ในการจดัส่งสินคา้ ในฐานะผูซ้ื้อ 
อาจท าให้ไดรั้บสินคา้ท่ีซ้ือล่าชา้ ถา้เราจดัการการท ารายการเรียบร้อย เราจะแจง้ให้ผูข้ายด าเนินการจดัส่งสินคา้ 
ถา้เราไม่ไดจ้ดัการการท ารายการ เราจะยกเลิกการท ารายการดงักล่าวและคืนเงินให้กบัคุณ 

เวน้แต่ว่าเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างอ่ืนตามกฎหมาย 

กำรช ำระเงินอัตโนมัติ 

คุณสามารถตกลงกบัผูข้ายท่ียอมรับ PayPal ในการใช ้PayPal 

เป็นวิธีการช าระเงินส าหรับการซ้ือสินคา้ในอนาคตกับผูข้ายดงักล่าว ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจดัท าข้ึนระหว่างคุณกบัผูข้าย 
และอนุญาตให้ผูข้ายใชเ้งินจากบญัชี PayPal ของคุณดว้ยการอนุมตัิจากคุณในลกัษณะคร้ังเดียว เป็นประจ า หรือเป็นคร้ังคราว 
ตวัอย่างของการช าระเงินอตัโนมตัิท่ีคุณสามารถจดัการไดก้บัผูข้ายหรือกับ PayPal รวมถึงวิธีการช าระเงินท่ี PayPal เรียกว่า 
"ขอ้ตกลงในการเรียกเก็บเงิน" "การบอกรับเป็นสมาชิก" "การช าระเงินเป็นงวด" "การท ารายการอ้างอิง" "การหักหรือ PAD 

แบบอนุมตัิล่วงหน้า" "การโอนแบบอนุมตัิล่วงหน้า" หรือ "การช าระเงินแบบอนุมตัิล่วงหน้า" 

คุณสามารถยกเลิกการช าระเงินอตัโนมตัิไดไ้ม่เกิน 

3วนัท าการก่อนวนัท่ีการช าระเงินท่ีก าหนดไวค้ร้ังถดัไปจากการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราผ่านศูนยช์่วยเหลือของ 
PayPal เมื่อยกเลิกการช าระเงินอตัโนมตัิ 
การช าระเงินอตัโนมตัิในอนาคตทั้งหมดภายใตข้อ้ตกลงของคุณกบัผูข้ายดงักล่าวจะส้ินสุดลง ถา้คุณยกเลิกการช าระเงินอตัโนมตัิ 
คุณอาจยงัตอ้งช าระเงินค่าซ้ือสินคา้ให้แก่ผูข้าย หรือมีภาระผูกพนัเพ่ิมเติมแก่ผูข้ายส าหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ท่ีคุณไดรั้บ 

แต่ไม่ไดช้ าระเงินและคุณอาจจ าเป็นตอ้งช าระเงินให้ผูข้ายผ่านวิธีอ่ืน 

ถา้คุณให้การอนุญาตล่วงหน้าต่อผูข้ายหรือ PayPal ซ่ึงอนุญาตให้ผูข้ายใชห้รือรับการช าระเงินจากบัญชี PayPal 

ของคุณในรูปแบบการช าระเงินเป็นงวดเป็นประจ า (เช่น ทุกเดือนหรือตามรอบการเรียกเก็บเงินประจ า) 
และถ้าการช าระเงินดงักล่าวมีส่วนแตกต่างกนัในจ านวนเงิน 

คุณมีสิทธ์ิไดรั้บแจง้ล่วงหน้าเก่ียวกับจ านวนเงินและวนัที่โอนจากผูข้ายอย่างน้อย 10 วนั ก่อนท าการโอนเงิน 

ถา้ผูข้ายให้ทางเลือกดงักล่าว 

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


คุณจะเลือกรับการแจง้ล่วงหน้าน้ีไดก็้ต่อเมื่อจ านวนเงินของการช าระเงินแบบอนุมตัิล่วงหน้านั้นอยู่นอกช่วงท่ีก าหนดไวร้ะหว่างคุณกั
บผูข้าย 

ถา้คุณอนุญาตให้การช าระเงินอตัโนมตัิและ PayPal ด าเนินการแปลงสกุลเงินส าหรับการท ารายการช าระเงินอตัโนมตัิ PayPal 

จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนส าหรับการท ารายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของ PayPal) 

โดยมีผลในเวลาท่ีมีการประมวลผลการท ารายการช าระเงินอตัโนมตัิ 

กำรคืนเงิน 

เมื่อคุณซ้ือสินคา้จากผูข้ายออนไลน์โดยใช ้PayPal และทา้ยท่ีสุดการท ารายการนั้นไดรั้บการคืนเงิน โดยปกติแลว้ 
การช าระเงินจ านวนดงักล่าวจะถูกส่งคืนไปยงัวิธีการช าระเงินเดิมท่ีคุณใชเ้พ่ือท ารายการนั้น ถา้คุณใชบ้ตัรเครดิต บตัรเดบิต 

หรือยอดคงเหลือบญัชี PayPal ถา้ใชบ้ญัชีธนาคารเป็นวิธีการช าระเงินส าหรับการท ารายการนั้น 

เราจะคืนเงินการช าระเงินไปยงับญัชีธนาคาร หรือไปยงัยอดคงเหลือบญัชี PayPal 

ของคุณในกรณีท่ีเราไม่สามารถคืนเงินไปยงับญัชีธนาคารของคุณได้ 
ส าหรับการซ้ือสินค้าท่ีคุณด าเนินการในต าแหน่งร้านค้าของผูข้ายท่ีคุณช าระโดยใชบ้ญัชี PayPal ของคุณ 

แลว้ทา้ยท่ีสุดการท ารายการนั้นไดรั้บการคืนเงิน เงินจะไดรั้บคืนไปยงัยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

ถา้ PayPal ด าเนินการแปลงสกุลเงินส าหรับการท ารายการของคุณ และมีการคืนเงิน: 

• ถา้อยู่ภายใน 1 วนันบัจากวนัที่ช าระเงินเดิม เราจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของการท ารายการ 
(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ท่ีใช ้ณ เวลาท่ีช าระเงินเดิม 

• ถา้เกินกว่า 1 วนันบัจากวนัที่ช าระเงินเดิม เราจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของการท ารายการของ Paypal 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในวนัที่มีการคืนเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนอาจมีผลทนัทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 
ซ่ึงหมายความว่าคุณอาจไม่ไดรั้บเงินเต็มจ านวนจากการช าระเงินเดิมของคุณ 

เน่ืองจากค่าธรรมเนียมขา้งตน้และความผนัผวนของอตัราการแปลงสกุลเงิน 

การช าระเงินจะคืนเงินเป็นสกุลเงินท่ีคุณช าระ หรือถา้เราไม่สามารถคืนเงินไดใ้นสกุลเงินท่ีคุณช าระในสกุลเงินถือครองหลกัของคุณ 

วิธีกำรช ำระเงินที่ใช้ส ำหรับกำรท ำรำยกำรของฉัน 

กำรเลือกวิธีกำรช ำระเงินท่ีต้องกำร 

ในบางประเทศ คุณสามารถเลือกวิธีการช าระเงินใดๆ ในบญัชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการช าระเงินท่ีตอ้งการ 
คุณสามารถเลือกวิธีช าระเงินท่ีตอ้งการในการตั้งค่าบญัชีของคุณ อาจมีบางคร้ังท่ีวิธีการช าระเงินท่ีตอ้งการของคุณไม่สามารถใชไ้ด ้

เช่น ถา้คุณเลือกบตัรเครดิตท่ีหมดอายุแลว้ 



คุณสามารถตั้งค่าวิธีการช าระเงินท่ีตอ้งการแยกต่างหากส าหรับการท ารายการออนไลน์ การท ารายการในร้านค้า 
และการช าระเงินอตัโนมตัิกบัผูข้าย 

ถา้คุณเลือกวิธีการช าระเงินท่ีตอ้งการ วิธีการช าระเงินดงักล่าวจะแสดงเป็นวิธีการช าระเงินหลกั 

ความพร้อมให้บริการของวิธีการช าระเงินบางวิธีอาจถูกจ ากดัตามผูข้ายเฉพาะหรือเวบ็ไซต์ของบุคคลท่ีสามท่ีคุณก าลงัใชเ้พื่อท ารายก
ารให้เสร็จสมบูรณ์ 

ถา้คุณไม่ไดเ้ลือกวิธีการช าระเงินท่ีตอ้งการ หรือวิธีการช าระเงินท่ีตอ้งการของคุณไม่สามารถใชไ้ด ้

เราจะแสดงวิธีการช าระเงินท่ีใชไ้ด ้รวมถึงวิธีการช าระเงินท่ีคุณใชบ่้อยท่ีสุดหรือท่ีคุณใชล่้าสุดในขณะท่ีท ารายการ นอกจากน้ี 

คุณยงัสามารถคลิกท่ีลิงก์ "จดัการ" เพ่ือดูวิธีการช าระเงินท่ีใชไ้ดท้ั้งหมด หรือเพ่ิมวิธีการช าระเงินใหม่ 
และเลือกวิธีการช าระเงินระหว่างการท ารายการ 

วิธีกำรช ำระเงินส ำรอง 

บางคร้ัง 
การท ารายการออนไลน์แบบคร้ังเดียวอาจก าหนดให้ใชวิ้ธีการช าระเงินส ารองในกรณีท่ีวิธีการช าระเงินท่ีคุณเลือกหรือท่ีตอ้งการไม่ส
ามารถใชไ้ด ้ในกรณีเหล่านั้น เราอาจแสดงวิธีการช าระเงินส ารองให้คุณในหน้าตรวจสอบการท ารายการของคุณ 

ก่อนที่คุณจะท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่ากรณีน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะกบัการท ารายการออนไลน์แบบคร้ังเดียวเท่านั้น 

และใชไ้ม่ไดก้บัการช าระเงินอตัโนมตัิ ถา้ PayPal 

ก าหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจ าเป็นต่อการท ารายการท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการช าระเงินส ารอง คุณอาจไม่สามารถเลือกไดว้่า 
PayPal หรือผูอ้อกบตัรของคุณจะเป็นผูด้  าเนินการแปลงสกุลเงินในวิธีการช าระเงินส ารองของคุณ 

ช ำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว 

เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนและครอบครัวโดยใชย้อดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ (ถา้มี) หรือบญัชีธนาคารของคุณ 

เราจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ดงันั้นเราจะแสดงตวัเลือกการช าระเงินเหล่าน้ีก่อนเสมอ 
แมคุ้ณมีวิธีการช าระเงินท่ีตอ้งการท่ีก าหนดไวส้ าหรับการซ้ือสินค้าออนไลน์ของคุณ จ าไวว้่าคุณมีโอกาสเลือกวิธีการช าระเงินใดๆ 

ในบญัชี PayPal ของคุณเสมอ โดยคลิกท่ีลิงก์ "เปล่ียนแปลง" ในหน้าส่งเงิน ถา้คุณเลือกวิธีการช าระเงินที่มีค่าธรรมเนียม 

เราจะแสดงค่าธรรมเนียมทุกคร้ังก่อนคุณส่งเงิน 

กำรช ำระเงินอัตโนมัติ 

ผูข้ายบางรายอนุญาตให้คุณจดัเก็บ PayPal เป็นวิธีช าระเงิน เมื่อซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต์ของพวกเขา 
ดงันั้นคุณจึงสามารถช าระเงินไดเ้ร็วข้ึน 

ซ่ึงมกัเป็นการก าหนดสร้างขอ้ตกลงกบัผูข้ายท่ีอนุญาตให้พวกเขาขอให้เราเรียกเก็บเงินจากบญัชี PayPal 

ของคุณทุกคร้ังท่ีคุณซ้ือสินคา้ 



คุณสามารถเลือกวิธีการช าระเงินส าหรับการซ้ือสินคา้ในอนาคตกับผูข้ายเฉพาะรายไดใ้นเวลาท่ีสร้างขอ้ตกลง 
หรือในการตั้งค่าบัญชีของคุณในลิงก์แทรก เช่น 

คุณสามารถก าหนดให้บริการบอกรับสมาชิกภาพยนตร์รายเดือนของคุณเรียกเก็บเงินจากบตัรเครดิตทุกคร้ังส าหรับค่าใชจ่้ายรายเดือน 

ถา้วิธีการช าระเงินท่ีคุณเลือกไม่สามารถใชไ้ด้ (เช่น บตัรเครดิตหมดอายุ) 
ขอ้ตกลงเฉพาะกับผูข้ายไม่เอ้ือให้สามารถในการระบุวิธีการช าระเงิน 

หรือถ้าคุณยงัไม่ไดร้ะบุวิธีการช าระเงินส าหรับการท ารายการในอนาคตกบัผูข้าย 
วิธีการช าระเงินท่ีใชจ้ะอยู่ในวิธีการช าระเงินต่อไปน้ี ถา้มี: 1. ยอดคงเหลือ 2. บญัชีธนาคาร (การโอนเงินทนัที) 3. 

บตัรเดบิตร่วมกบั PayPal 4. บตัรเครดิตท่ีมีแบรนด์ร่วมกบั PayPal 5. บตัรเดบิต 6. บตัรเครดิต และ 7. 

เช็คแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณสามารถยกเลิกขอ้ตกลงใดๆ ในการตั้งค่าบญัชีของคุณ 

กำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร 

เมื่อคุณใชบ้ญัชีธนาคารของคุณเป็นวิธีการช าระเงิน คุณก าลงัอนุญาตให้ PayPal 

เร่ิมตน้การโอนเงินจากบญัชีธนาคารของคุณไปยงัผูรั้บ ส าหรับการท ารายการเหล่าน้ี PayPal 

จะท าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบญัชีธนาคารของคุณตามจ านวนที่คุณระบุ คุณอนุญาตให้ PayPal ลองโอนเงินน้ีอีกคร้ัง 
ถา้ธนาคารของคุณปฏิเสธการโอนเงินคร้ังแรกไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

eCheque 

eCheque เป็นวิธีการช าระเงินท่ีคุณใชบ้ญัชีธนาคารของคุณเป็นวิธีการช าระเงินของคุณ 

และการช าระเงินจะไม่ไดรั้บจากผูรั้บจนกว่าการท ารายการจะประมวลผลเสร็จส้ินจากธนาคาร โดยปกติแลว้ 
กระบวนการน้ีจะใชเ้วลา 3-

5 วนัท าการ แต่ระยะเวลาจะเพ่ิมข้ึนถ้าการช าระเงินถูกส่งจากบญัชีธนาคารท่ีอยู่นอกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ 

ถา้คุณระบุวิธีการช าระเงินหลกัไวเ้ป็น eCheck เราจะใช ้eCheck ในการช าระเงิน PayPal ของคุณ 

แมว้่าคุณจะมียอดเงินคงเหลือก็ตาม 

โปรแกรมคุ้มครองผู้ซ้ือของ PayPal 

นโยบำยคุ้มครองผู้ซ้ือของ PayPal 

เมื่อคุณซ้ือสินคา้จากผูข้ายท่ียอมรับ PayPal คุณอาจมีสิทธ์ิไดรั้บเงินคืนภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal 

กรณีท่ีสามารถใชไ้ด ้โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal 

จะให้สิทธ์ิคุณในการไดรั้บเงินคืนจากราคาซ้ือสินคา้เต็มจ านวนบวกค่าจัดส่งเดิมท่ีคุณไดช้ าระไว ้ถา้มี PayPal 

ใชดุ้ลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดยีวในการตดัสินว่าขอ้เรียกร้องของคุณมีสิทธิตามโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อหรือไม่ 



การตดัสินใจเดิมของ PayPal ถือเป็นท่ีส้ินสุด แต่คุณอาจสามารถยื่นอุทธรณ์ค าตดัสินต่อ PayPal 

ไดถ้า้คุณมีขอ้มูลใหม่หรือท่ีน่าสนใจซ่ึงไม่มีอยู่ในขณะท่ีมีการพิจารณาคร้ังแรกหรือถา้คุณเช่ือว่ามีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในกระบวนการ
ตดัสินใจ 

ข้อส ำคัญ: คุณอาจจ าเป็นตอ้งคืนสินคา้ให้กบัผูข้ายหรือบุคคลอ่ืนที่เราระบุเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการขอ้เรียกร้องของคุณ 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ไม่ไดใ้ห้สิทธ์ิคุณในการไดรั้บเงินคืนจากค่าจดัส่งสินคา้คืนท่ีคุณอาจเกิดข้ึน 

โปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal อาจบงัคบัใช ้เมื่อคุณประสบปัญหาเฉพาะเหล่าน้ีกบัการท ารายการ: 

• คุณไม่ไดรั้บสินคา้จากผูข้าย (เรียกว่าข้อเรียกร้อง "กรณีไม่ไดรั้บสินคา้") หรือ 
• คุณไดรั้บสินคา้ แต่สินคา้ไม่ใช่สินคา้ท่ีคุณสั่งซ้ือ (เรียกว่าขอ้เรียกร้อง "กรณีสินคา้แตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจน") 

ถา้คุณเช่ือว่าการท ารายการท่ีด าเนินการผ่านบญัชี PayPal ของคุณไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณ 

ขอ้เรียกร้องประเภทน้ีแตกต่างจากโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อ 
และมีการอธิบายไวใ้นส่วนความรับผิดต่อการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและขอ้ผิดพลาดอ่ืนๆ 

ข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้ำ 

ขอ้เรียกร้องของคุณจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินคืนภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ส าหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคา้ 
ถา้: 

• คุณไปรับสินคา้ดว้ยตนเอง หรือนดัหมายให้มีการรับสินคา้ในนามของคุณ รวมถึงถา้คุณใช ้PayPal 

ในต าแหน่งท่ีตั้งของร้านคา้ของผูข้าย หรือ 

• ผูข้ายไดแ้สดงหลกัฐานการจดัส่งสินคา้หรือหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แล้ว 

ถา้ผูข้ายแสดงหลกัฐานที่ระบุไดว้่ามีการจดัส่งสินคา้ไปยงัท่ีอยู่ของคุณจริง PayPal 

อาจตดัสินให้ผูข้ายเป็นฝ่ายชนะขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคา้ แมคุ้ณอ้างว่าคุณไม่ไดรั้บสินคา้นั้น ๆ ก็ตาม 

ข้อเรียกร้องกรณีสินค้ำแตกต่ำงจำกท่ีระบุไว้อย่ำงชัดเจน 

สินคา้อาจพิจารณาว่าเป็นสินค้าแตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจน ถา้: 

• สินคา้มีความแตกต่างจากค าอธิบายสินคา้ของผูข้ายในแง่ของวสัดุ 
• คุณไดรั้บสินคา้ท่ีแตกต่างจากท่ีซ้ือโดยส้ินเชิง 
• บรรยายสภาพของสินคา้บิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น สินคา้ท่ีมีการอธิบายว่า "ใหม่" แตสิ่นคา้ถูกใชไ้ปแลว้ 
• สินคา้มีการโฆษณาว่าเป็นของแท ้แต่ไม่ใช่ของแท ้(เช่น เป็นของปลอมแปลง) 
• สินคา้ขาดชิ้นส่วนหรือฟีเจอร์ท่ีส าคญั และข้อเท็จจริงเหล่านั้นท่ีไม่ไดม้กีารเปิดเผยในค าอธิบายของสินคา้เมื่อคุณซ้ือสินคา้ 



• คุณซ้ือสินคา้จ านวนหน่ึง แต่ไม่ไดรั้บสินคา้ทั้งหมด 

• สินคา้ไดรั้บความเสียหายอย่างรุนแรงระหว่างการจดัส่ง 
• สินคา้ไม่สามารถใชง้านไดใ้นสภาพท่ีไดรั้บ และไม่ไดม้ีการเปิดเผยให้คุณทราบ 

สินคา้ไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นสินคา้แตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจน ถา้: 

• สินคา้มีความคลา้ยคลึงกบัค าอธิบายสินคา้ของผูข้ายในแง่ของวสัดุ 
• ผูข้ายไดแ้จง้ความช ารุดบกพร่องของสินคา้ไวใ้นค าอธิบายของสินคา้อย่างถูกตอ้ง 
• มีการช้ีแจงรายละเอียดของสินคา้ไวอ้ย่างถูกตอ้ง แต่คุณไม่ตอ้งการสินค้านั้นหลงัจากท่ีไดรั้บแล้ว 
• มีการช้ีแจงรายละเอียดของสินคา้ไวอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ไม่ตรงกบัท่ีคุณคาดหวงัไว ้
• สินคา้มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและมีการอธิบายว่าเป็น "ของใชแ้ล้ว" 

สินค้ำและกำรท ำรำยกำรท่ีไม่ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซ้ือของ PayPal 

การช าระเงินส าหรับรายการต่อไปน้ีไม่ตรงตามเกณฑ์ส าหรับการจ่ายเงินคืนภายใตน้โยบายคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal: 

• อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงทรัพยสิ์นที่อยู่อาศยั 
• ผลิตภณัฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนไม่ว่าประเภทใด 

• ธุรกิจ (เมื่อคุณซ้ือหรือลงทุนในธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน) 

• ยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถบา้น เคร่ืองบิน และเรือ 

• ขอ้เรียกร้องกรณีสินคา้แตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจนส าหรับสินคา้สั่งท าทั้งหมดหรือบางส่วน 

หรือสินคา้ท่ีรับดว้ยตนเอง 
• การบริจาค รวมถึงการช าระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน 

• สินคา้ตอ้งห้ามตามนโยบายการใชบ้ริการของ PayPal 

• ส าหรับขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคา้ สินคา้ท่ีคุณเก็บไวส่้วนตวัหรือจัดให้มีการเก็บในนามของคุณ 

รวมถึงสินคา้ท่ีซ้ือในท่ีตั้งร้านคา้ของผูข้าย 
• เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมท่ีใชใ้นการผลิต 

• สินคา้ท่ีซ้ือจาก หรือจ านวนเงินท่ีช าระให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
• สินคา้ท่ีมีมูลค่าสะสม เช่น บตัรของขวญัและบตัรเติมเงิน 

• กิจกรรมการพนนั การเล่นเกม และ/หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวลั 

• การช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
• การช าระเงินท่ีส่งโดยใช ้PayPal ไปยงัให้บริการช าระเงินแบบเรียกเก็บเงิน 

• การช าระเงินท่ีด าเนินการโดยใชก้ารจ่ายเงินปันผลและบริการช าระเงินให้ผูรั้บหลายคนของ PayPal 

หรือการท ารายการช าระเงินของผูใ้ชท่ี้มาเยือน (เช่น ไมไ่ดส่้งโดยใชบ้ญัชี PayPal ของคุณ) 

• การท ารายการส่งเงินท่ีผูส่้งเงินเป็นผูช้ าระค่าธรรมเนียมการท ารายการ PayPal 

• สินคา้ท่ีซ้ือเพ่ือน าไปขายต่อ รวมถึงการท ารายการสินค้าเดี่ยวหรือการท ารายการท่ีมีสินคา้หลายรายการ 

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


สิทธ์ิกำรท ำรำยกำรส ำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซ้ือของ PayPal 

เพ่ือให้ไดรั้บความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal คุณตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามข้อก าหนดต่อไปน้ี 

• มีบญัชี PayPal อยูใ่นสถานะท่ีดี 
• ช าระเงินซ้ือสินคา้ท่ีมีสิทธ์ิจากบญัชี PayPal ของคุณ 

• พยายามติดต่อผูข้ายเพื่อแกไ้ขปัญหาโดยตรงก่อนที่จะยื่นขอ้เรียกร้องภายใตน้โยบายคุม้ครองการซ้ือสินคา้ของ PayPal 

ผ่านทางศูนยร้์องเรียนกรณีซ้ือขาย 
• ตอบรับค าขอเอกสารและข้อมูลอ่ืนๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาท่ีร้องขอ 

• เปิดขอ้พิพาทในศูนยร้์องเรียนกรณีซ้ือขายภายใน 180 วนั นบัจากวนัที่คุณช าระเงิน 

และปฏิบตัิตามกระบวนการระงับขอ้พิพาทออนไลน์ของเรา 
• ไม่ไดรั้บเงินคืนหรือตกลงให้มีการแกไ้ขปัญหาดว้ยทางเลือกอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือสินค้าของคุณจากแหล่งอ่ืน 

กระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำทออนไลน์ของเรำ 

ถา้คุณไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการกบัผูข้ายไดโ้ดยตรง 
คุณตอ้งปฏิบตัิตามกระบวนการแกไ้ขขอ้พิพาทออนไลน์ของเราผ่านศูนยร้์องเรียนกรณีซ้ือขายเพื่อติดตามขอ้เรียกร้องภายใตโ้ปรแกร
มคุม้ครองผูซ้ื้อของเรา นอกจากน้ี คุณยงัสามารถยื่นขอ้เรียกร้อง (ขั้นตอนท่ี 2 ดา้นล่าง) ไดโ้ดยโทรหาเราและพูดคุยกบัเจ้าหน้าท่ี 

ขั้นตอนท่ีคุณตอ้งปฏิบตัิตามมีการอธิบายไวด้า้นล่าง และถา้คุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่าน้ี ขอ้เรียกร้องของคุณอาจถูกปฏิเสธ: 

ข้ันตอนที่ 1: เปิดข้อพิพำทภายใน 180 วนันบัจากวนัที่คุณท าการช าระเงิน 

ซ่ึงอาจช่วยให้คุณสามารถเร่ิมการสนทนาโดยตรงกบัผูข้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการท ารายการของคุณท่ีอาจช่วยแกไ้ขขอ้พิพาทได ้

ถา้คุณไม่สามารถแกไ้ขขอ้พิพาทกบัผูข้ายไดโ้ดยตรง โปรดด าเนินการขั้นตอนท่ี 2 

เราจะพกัเงินทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการในบญัชี PayPal ของผูข้ายจนกว่าขอ้พิพาทจะไดรั้บการแกไ้ขหรือปิดลง 

ข้ันตอนที่ 2: ยกระดับข้อพพิำทเป็นข้อเรียกร้องเพื่อขอรับเงินคืน โดยด าเนินการภายใน 20 วนัหลงัจากเปิดขอ้พิพาท 

ในกรณีท่ีคุณและผูข้ายไม่สามารถเจรจาตกลงกนัได้ หรือไม่เช่นนั้นเราจะปิดขอ้พิพาทโดยอตัโนมตัิ 
คุณสามารถยกระดบัข้อพิพาทเป็นขอ้เรียกร้องเพื่อขอเงินคืนไดโ้ดยผ่านศูนยร้์องเรียนกรณีซ้ือขาย ผูข้ายหรือ PayPal 

สามารถยกระดบัขอ้พิพาทเป็นขอ้เรียกร้องไดเ้ช่นกนัในขั้นตอนน้ี PayPal อาจขอให้คุณรออย่างน้อย 7 

วนันบัจากวนัที่ท ารายการก่อนจะยกระดบัขอ้พิพาท 

ข้ันตอนที่ 3: ตอบกลับค ำขอเอกสำรหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal หลงัจากท่ีคุณ ผูข้าย หรือ PayPal 

ยกระดบัขอ้พิพาทของคุณเป็นขอ้เรียกร้องเพื่อขอรับการจ่ายเงินคืน PayPal อาจขอให้คุณส่งใบเสร็จรับเงิน 

การประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หลกัฐานการแจง้ความกบัต ารวจ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี PayPal ระบุ 

คุณจะตอ้งตอบกลบัค าขอเหล่าน้ีภายในเวลาท่ีก าหนดท่ีติดต่อกบัคุณ 

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


ข้ันตอนที่ 4: ปฏิบัติตำมค ำขอจัดส่งสินค้ำของ PayPal 

ภำยในเวลำที่ก ำหนด ถา้คุณยื่นขอ้เรียกร้องกรณีสินคา้แตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจน PayPal 

อาจขอให้คุณจดัส่งสินคา้คืนผูข้าย ให้กบั PayPal หรือบุคคลท่ีสาม (ซ่ึง PayPal จะเป็นผูร้ะบุไว)้ 
และหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ โดยคุณเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

หลักฐำนท่ีแสดงว่ำผู้รับได้รับสินค้ำแล้ว หมำยถึง: 

ส าหรับการท ารายการท่ีมีมูลค่ารวมไม่ถึง 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางดา้นล่าง) 
การยืนยนัที่สามารถเรียกดูไดอ้อนไลน์ซ่ึงระบุท่ีอยู่น าส่งท่ีแสดงช่ือเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ วนัที่น าส่ง 
และตวัตนของบริษทัส่งสินคา้ท่ีคุณใชเ้ป็นอย่างน้อย 

ส าหรับการท ารายการท่ีมีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางดา้นล่าง) 
หรือมากกว่า คุณตอ้งแสดงหลักฐานการน าส่งท่ีมีการยืนยนัดว้ยลายเซ็น (ยกเวน้ในกรณีท่ีผูซ้ื้อมีบญัชี PayPal 

ท่ีลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อนัดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล หรือยูเครน 

ซ่ึงขอ้ก าหนดดงักล่าวไม่มีผลบงัคบัใช)้ ถา้การท ารายการอยู่ในสกุลเงินท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นตาราง 
จะตอ้งมีการยืนยนัดว้ยลายเซ็นเมื่อการช าระเงินเกินกว่ามูลค่าท่ีเทียบเท่ากบั 750 ดอลลาร์สหรัฐตามอตัราแลกเปล่ียนของ 
PayPal ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ เวลาท่ีท ารายการ 

เกณฑ์มำตรฐำนกำรยืนยันด้วยลำยเซ็นตำมสกุลเงิน 

สกุลเงิน มูลค่าการท ารายการ สกุลเงิน มูลค่าการท ารายการ 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: 850 AUD ดอลลาร์นิวซีแลนด์: 950 NZD 

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

ดอลลาร์แคนาดา: 850 CAD เปโซฟิลิปปินส์: 34,000 PHP 

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

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

ยูโร: 550 EUR ดอลลาร์สิงคโปร์: 950 SGD 

ดอลลาร์ฮ่องกง: 6,000 HKD โครนาสวีเดน: 4,950 SEK 

ฟอรินต์ฮงัการี: 170,000 HUF ฟรังก์สวิส: 700 CHF 



เกณฑ์มำตรฐำนกำรยืนยันด้วยลำยเซ็นตำมสกุลเงิน 

เชเกิลอิสราเอล: 2,700 ILS ดอลลาร์ไตห้วนั: 23,000 TWD 

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

ริงกิตมาเลเซีย: 3,100 MYR ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: 450 GBP 

เปโซเม็กซิโก: 10,000 MXN ดอลลาร์สหรัฐ: 750 USD 

ข้ันตอนที่ 5: PayPal 

จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในกำรตัดสินใจข้ันสุดท้ำย(รวมถึงการปิดขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องใดๆ โดยอตัโนมตัิ) 
ตามการคุม้ครองและขอ้ก าหนดคุณสมบตัิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ ขอ้มูลเพ่ิมเติมใดๆ 

ท่ีให้ไวร้ะหว่างกระบวนการแกไ้ขขอ้พิพาทออนไลน์ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ท่ี PayPal ถือว่าเก่ียวขอ้งและเหมาะสมในบางโอกาส 

โปรดทราบว่าเมื่อคุณซ้ือสินค้าดิจิตอลแบบ Micropaymentจะมีกฎพิเศษท่ีมีผลบงัคบัใช ้

และนัน่รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าซ่ึงเราอาจตีคืนการท ารายการโดยไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเรา เราอาจจ ากดัจ านวนการตีคืนอตัโนมตัิท่ีคุณไดรั้บประโยชน์ แต่แมว้่าจะเป็นกรณี 

คุณก็ยงัสามารถปฏิบตัิตามกระบวนการแกไ้ขขอ้พิพาทมาตรฐานของ PayPal ตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 

ในกรณีท่ี PayPal ตดัสินในขั้นสุดทา้ยให้ผูซ้ื้อหรือผูข้ายเป็นฝ่ายชนะ แต่ละฝ่ายตอ้งปฏิบตัิตามค าตดัสินดงักล่าว 

ถา้ PayPal พบว่าผูซ้ื้อเป็นฝ่ายชนะ PayPal จะจ่ายเงินคืนให้ผูซ้ื้อเท่ากบัค่าซ้ือสินค้าเต็มจ านวน บวกค่าจดัส่งเดิม 

ถา้ผูข้ายเป็นฝ่ายแพใ้นขอ้เรียกร้อง ผูข้ายจะไม่ไดรั้บคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการนั้น 

ถา้ผูข้ายเป็นฝ่ายแพใ้นขอ้เรียกร้องกรณีสินคา้แตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจนเน่ืองจากสินคา้ท่ีขายเป็นของปลอม 

ผูข้ายจะคืนเงินเต็มจ านวนให้กบัผูซ้ื้อและคุณจะไม่ไดรั้บสินคา้คืน 

ข้อพิพำทกับเรำหรือผู้ออกบัตรของคุณ 

ถา้คุณใชบ้ตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตเป็นวิธีการช าระเงินส าหรับการท ารายการผ่านบญัชี PayPal ของคุณ 

และคุณไม่พอใจกบัการท ารายการ คุณอาจมีสิทธ์ิยื่นขอ้พิพาทเก่ียวกบัการท ารายการกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 

สิทธ์ิในการปฏิเสธการช าระเงินผ่านบตัรท่ีบงัคบัใชอ้าจกวา้งเกินกว่าสิทธ์ิเหล่านั้นท่ีคุณใชไ้ดภ้ายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ 
PayPal เช่น ถา้คุณยื่นขอ้พิพาทเก่ียวกับการท ารายการกับผูอ้อกบตัรของคุณ 

คุณอาจสามารถกูคื้นเงินท่ีคุณช าระให้แก่สินคา้ท่ีไม่น่าพอใจได้ 
แมลู้กค้าไม่ไดรั้บการคุม้ครองภายใตข้อ้เรียกร้องเก่ียวกับสินคา้ไม่ตรงตามท่ีบรรยายกบัเรา 



คุณตอ้งเลือกว่าจะยื่นขอ้พิพาทกบั PayPal ภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อ หรือยื่นขอ้พิพาทกบัผูอ้อกบตัรของคุณ 

คุณไม่สามารถด าเนินการทั้งสองในเวลาเดียวกนัหรือขอคืนเงินสองคร้ังได ้ถา้คุณยื่นขอ้พิพาท/ขอ้เรียกร้องกบัเรา 
และคุณยงัยื่นขอ้พิพาทส าหรับการท ารายการเดียวกนักบัผูอ้อกบตัรของคุณ เราจะปิดขอ้พิพาท/ขอ้เรียกร้องของคุณกบัเรา 
การด าเนินการน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขอ้พิพาทกับผูอ้อกบัตรของคุณ นอกจากน้ี 

ถา้คุณยื่นขอ้พิพาทกับผูอ้อกบตัรของคุณ คุณจะไม่สามารถยื่นขอ้พิพาท/ขอ้เรียกร้องกับเราในภายหลงัได ้

ถา้คุณเลือกท่ีจะคดัค้านการท ารายการกบั PayPal และเราตดัสินใจท่ีจะไม่ยอมรับคุณ 

คุณสามารถแสวงหาเพื่อยื่นขอ้พิพาทกบัผูอ้อกบตัรของคุณไดใ้นภายหลงั ถา้ PayPal 

ไม่ตดัสินใจขั้นสุดทา้ยเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องของคุณจนกว่าจะถึงก าหนดเวลาของผูอ้อกบตัรในการยื่นขอ้พิพาท 

และเน่ืองจากความล่าชา้ของเราท่ีคุณไดรั้บเงินคืนน้อยกว่ายอดเต็มจ านวนท่ีคุณควรมีสิทธิไดรั้บจากผูอ้อกบตัร 
เราจะคืนเงินให้คุณในส่วนท่ีเหลือ (ซ่ึงหักลบดว้ยจ านวนเงินใด ๆ ท่ีคุณไดรั้บแลว้จากผูข้ายหรือผูอ้อกบตัรของคุณ) 

ก่อนจะติดต่อกบัผูอ้อกบตัรเครดิตของคุณ หรือยื่นขอ้พิพาทกับ PayPal คุณควรติดต่อผูข้ายเพื่อพยายามแกไ้ขปัญหาของคุณก่อน 

โดยให้เป็นไปตามนโยบายการส่งคืนสินคา้ของผูข้าย 

ข้อตกลงส ำหรับผู้ใช้บริกำรของ PAYPAL 

กำรขำยและกำรรับช ำระเงิน 

กำรรับช ำระเงินจำกผู้ซ้ือส ำหรับสินค้ำและบริกำร 

กำรรับช ำระเงินส่วนตัว 

ความสามารถในการรับช าระเงินจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค 
คุณสามารถตรวจสอบไดว้่าคุณมีความสามารถในการรับช าระเงินไดห้รือไม่ดว้ยการเขา้สู่บญัชี PayPal ของคุณ 

ถา้คุณใชบ้ญัชี PayPal ของคุณเพ่ือรับการช าระเงินส าหรับการซ้ือสินคา้หรือบริการ หรือรับเงินบริจาค คุณตอ้ง: 

• ช าระค่าธรรมเนียมท่ีบงัคับใชใ้ด ๆ ส าหรับการรับเงิน 

• ไม่ขอให้ผูซ้ื้อช าระเงินโดยการช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวัให้แก่คุณ ถา้คุณด าเนินการดงักล่าว PayPal 

อาจลบความสามารถในการรับการช าระเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวออกจากบญัชี PayPal ของคุณ 

ในการเช่ือมโยงระบบเข้ากับการช าระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซ่ึงมีลกัษณะการใชง้านที่อนุญาตให้ผูช้ าระเงินสามารถช าระเงินให้บั
ญชี Paypal ของคุณไดโ้ดยไม่ตอ้งมีบญัชี PayPal คุณยอมรับขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมทั้งหมดของการใชง้านดงักล่าว 
ซ่ึงคุณสามารถดูไดจ้ากหน้าเว็บของ PayPal หน้าใดก็ได ้หรือในเวบ็ไซต ์Braintree 

(รวมทั้งหน้าเวบ็ส าหรับนกัพฒันาระบบหน้าใดก็ได ้หรือท่ีหน้าข้อตกลงทางกฎหมายของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมดงักล่าวรวมถึงเงื่อนไขวิธีช าระเงินทางเลือกของ PayPal 

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


ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

คุณตกลงท่ีจะไม่บงัคบัเก็บเงินเพ่ิมเติมหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดในการรับช าระเงินดว้ย PayPal 

คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้หรือบริการ 
ตราบใดท่ีค่าธรรมเนียมการจดัการนั้นไม่ไดด้  าเนินการเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีคุณเรียกเก็บจาก
การท ารายการท่ีไม่ใช ้PayPal 

กำรน ำเสนอของ PayPal 

คุณจะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินของ PayPal หรือเคร่ืองหมายของ PayPal 

อย่างน้อยท่ีตราไวก้บัวิธีการช าระเงินอ่ืนๆท่ีคุณไดรั้บจากการขายสินคา้ท่ีมีการเช่ือมโยงระบบตราสินคา้ของ PayPal 

รวมถึงเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนที่ของคุณ ซ่ึงรวมถึง การวางต าแหน่งโลโก ้ต าแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม 

และการปฏิบตัิในเร่ืองขั้นตอนการช าระเงิน ขอ้ก าหนด เงื่อนไข ขอ้จ ากัด หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ 

แต่ละกรณีตอ้งเท่าเทียมหรือเหมือนกนัมากเป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกบัเคร่ืองหมายและวิธีการช าระเงินอ่ืนๆ ณ จุดขายของคุณ 

นอกจากน้ีคุณตอ้งไม่แสดงวิธีการช าระเงินหรือท าเคร่ืองหมายตน้ทาง (หรือท่ีจุดก่อนหน้าน้ีในประสบการณ์การช าระเงิน) จาก 
การน าเสนอบริการหรือเคร่ืองหมายของ PayPal 

ในการน าเสนอแก่ลูกคา้ของคุณหรือในช่องทางส่ือสารสาธารณะ คุณตอ้งไม่แสดงคุณลกัษณะดา้นวิธีการช าระเงินของ PayPal 

ผิดพลาด หรือแสดงตวัเลือกการช าระเงินอ่ืนๆ โดดเด่นกว่า PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด 

คุณยอมรับว่าจะไม่ห้ามหรือขดัขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใชว้ิธีการช าระเงินอ่ืน 

ถา้คุณก าหนดให้ลูกค้าสามารถช าระเงินให้กบัคุณไดด้ว้ย PayPal เมือ่ไหร่ก็ตามท่ีคุณน าเสนอหรือแสดงวิธีการช าระเงินท่ีคุณรับ 

(ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหน้าร้านหรือในเคร่ืองมือการตลาด การโฆษณา และช่องทางการส่ือสารกบัลูกค้าอ่ืนๆ ก็ตาม) 

คุณยอมรับว่าจะแสดงเคร่ืองหมายการช าระเงินของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจนเท่ากบัวิธีการช าระเงินอ่ืนๆ 

เป็นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากบัวิธีการช าระเงินอ่ืนๆ เป็นอย่างน้อย 

กำรรำยงำนข้อมูลภำษี 

ค่าธรรมเนียมของเราบางส่วนอาจข้ึนอยู่กบัภาษี การเรียกเก็บ อากร หรือการประเมินของรัฐบาลท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก่ เช่น 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีขาย ภาษีเงินได ้ภาษีโภคภณัฑ์ หรือภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีไดรั้บการประเมินโดยเขตอ านาจศาลใดๆ 

(เรียกรวมกนัว่า "ภาษี") และเวน้แต่ว่าค่าธรรมเนียมของเราท่ีระบุไวอ้ย่างชดัแจง้จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คุณตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอตัราภาษีประเภทใด (ถา้มี) ท่ีมีผลบงัคับใชเ้มื่อท าการช าระเงินหรือรับช าระเงิน 

และคุณตอ้งรับผิดชอบในการประเมิน จดัเก็บ รายงาน และส่งภาษีให้ถูกตอ้งไปยงัหน่วยงานดา้นภาษีแต่เพียงผูเ้ดียว PayPal 

ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าตอ้งมีการเก็บภาษีใดๆ จากการท ารายการของคุณหรือไม่ ตลอดจนการค านวณ จดัเก็บ รายงาน 

หรือส่งภาษีท่ีเป็นผลมาจากการท ารายการ 

นโยบำยกำรคืนเงินและนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของคุณ 



คุณตอ้งประกาศการคืนเงินและนโยบายการคืนสินค้า รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กำรตรวจสอบกำรช ำระเงิน 

PayPal ตรวจสอบการท ารายการท่ีอาจมีความเส่ียงสูง ถา้ PayPal 

ระบุตามดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียวว่าการท ารายการดงักล่าวมีความเส่ียงสูง 
เราจะพกัการช าระเงินและแจง้ให้คุณทราบเพื่อให้คุณเล่ือนการจดัส่งสินคา้ PayPal จะด าเนินการตรวจสอบ 

และด าเนินการตามขั้นตอนหรือยกเลิกการช าระเงิน ถา้การช าระเงินเสร็จสมบูรณ์ PayPal 

จะแจง้ให้คุณทราบเพื่อให้คุณจดัส่งสินคา้ มิฉะนั้น PayPal จะยกเลิกการช าระเงิน และเงินจะถูกส่งกลับไปยงัผูซ้ื้อ 
เวน้แต่ว่าเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการอ่ืนๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
การช าระเงินทั้งหมดท่ีด าเนินการตรวจสอบการช าระเงินน้ีเสร็จสมบูรณ์จะมีสิทธ์ิไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ารคุม้ครองผูข้ายของ 
PayPal ถา้ผูข้ายมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก าหนดคุม้ครองผูข้าย PayPal เราจะแจง้ให้คุณทราบทางอีเมล 
และ/หรือผ่านบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรช ำระเงินในร้ำนค้ำ 

ถา้คุณยอมรับการช าระเงินดว้ย PayPal ท่ีร้านคา้จริง คุณตอ้งส่ือสารเร่ืองยอดรวมของการท ารายการกบัลูกคา้ก่อนช าระเงิน 

คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากบญัชีของลูกคา้เฉพาะการท ารายการท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น นอกจากน้ี 

คุณยงัตอ้งแสดงใบเสร็จรับเงินจริงถ้าลูกคา้ขอ คุณยอมรับว่าการท ารายการใด ๆ 

ท่ีคุณด าเนินการจะมีค าอธิบายของสินค้าและบริการท่ีก าลงัท าการซ้ือถูกตอ้งและเป็นจริง 

ผู้ขำยของตลำด 

ถา้คุณเป็นผูข้ายในตลาดหรือผ่านแอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามท่ี PayPal เสนอ คุณตอ้งปฏิบตัิตามกฎใดๆ 

ท่ีมีผลบงัคับใชก้บัโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของตลาดหรือของแอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามส าหรับการขายสินคา้ท่ีคุณด าเนินการผ่าน
ฟอรัมนั้นๆ การคุม้ครองดงักล่าวใดๆ อาจขอให้คุณด าเนินการบางอย่าง และอาจส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้เรียกร้อง 

บัตรท่ีไม่มีกำรท ำรำยกำร 

เมื่อใดก็ตามท่ีผูซ้ื้อใชบ้ตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตเป็นวิธีการช าระเงินส าหรับการท ารายการโดยใชบ้ญัชีของตนเพ่ือซ้ือสินคา้จากคุณใน
ฐานะผูข้าย การท ารายการจะไดรั้บการประมวลผลเป็นการท ารายการแบบ "ไม่แสดงบตัร" แมผู้ซ้ื้อจะอยู่ท่ีร้านคา้ของคุณก็ตาม 

กำรยอมรับกำรช ำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้ำ 

ในฐานะผูข้าย คุณสามารถยอมรับการช าระเงินจากบัญชีของผูซ้ื้อผ่านการช าระเงินแบบอนุมตัิล่วงหน้าในลกัษณะคร้ังเดียว 
เป็นประจ า หรือเป็นคร้ังคราว การท ารายการประเภทน้ีบางคร้ังเรียกว่า "ขอ้ตกลงในการเรียกเก็บเงิน" "การบอกรับเป็นสมาชิก" 



"การช าระเงินเป็นงวด" "การท ารายการอา้งอิง" "การหักหรือ PAD แบบอนุมตัิล่วงหน้า" หรือ 
"การโอนแบบอนุมตัิล่วงหน้า" "การช าระเงินแบบอนุมตัิล่วงหน้า" หรือ "การช าระเงินแบบอตัโนมตัิ" 

ถา้คุณไดรั้บการช าระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้าจากผูซ้ื้อ: 

คุณตอ้ง: คุณตอ้งไม่: 

ไดรั้บการอนุญาตล่วงหน้าแต่ละคร้ังจากผูซ้ื้อส าหรับจ านวนเงิน ความถี่ 
และระยะเวลาของการช าระเงินดงักล่าวใดๆ 

เร่ิมตน้การช าระเงินในอนาคตใหม่อีกคร้ังโดยไม่ไดรั้บการอนุญาตที่เ
ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อ 
ถา้ผูซ้ื้อหยุดหรือยกเลิกการช าระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้า 

ให้กระบวนการยกเลิกออนไลน์ที่เขา้ถึงไดอ้ย่างง่ายดาย 
ถา้ผูซ้ื้อสมคัรการช าระเงินออนไลน์แบบอนุมติัล่วงหน้า 

ให้ผูซ้ื้อสามารถหยุดการช าระเงินดงักล่าวใดๆ ไดสู้งสุด 
3 วนัท าการก่อนวนัที่ก าหนดไวส้ าหรับการช าระเงิน 

แจง้ให้ผูซ้ื้อทราบถึงจ านวนเงินและวนัที่ของการช าระเงินแบบอนุมติัล่วงห
น้าแต่ละคร้ังล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั 

ถา้การช าระเงินแบบอนุมติัล่วงหน้าแตกต่างจากจ านวนเงินที่อนุมติัล่วงหน้า 
หรือ (ที่ตวัเลือกของผูซ้ื้อ) การช าระเงินใดๆ 

ที่มีจ านวนเงินนอกเหนือจากช่วงที่ก าหนดไวล้่วงหน้า 

ประเทศท่ีมีบริกำรโอนเงินอัตโนมัติ 

ถา้คุณเป็นผูม้ีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีบริการโอนเงินอตัโนมตัิ คุณจะมีความสามารถในการรับช าระเงินได ้

แต่คุณจะตอ้งถอนเงินท่ีไดรั้บเต็มจ านวนผ่านวิธีการถอนเงินท่ีมีอยู่ ถา้คุณไม่ด าเนินการดงักล่าว 
จะมีการถอนเงินโดยอตัโนมตัิเป็นประจ าออกจากบญัชี PayPal ของคุณตามวิธีการถอนเงินท่ีคุณก าหนดไว ้
ถา้ตอ้งการทราบขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการโอนเงินอตัโนมตัิ โปรดคลิกท่ีน่ี 

ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรส ำหรับกำรช ำระเงินออนไลน์และในร้ำนค้ำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรมำตรฐำน 

ค่าธรรมเนียมการท ารายการ PayPal ของคุณข้ึนอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผูซ้ื้อ 
ค่าธรรมเนียมท่ีคุณช าระเมื่อขายสินคา้หรือบริการ และผูซ้ื้อช าระเงินโดยใชบ้ญัชี PayPal ของตน 

(หรือใชก้ระเป๋าสตางคอ่ื์นที่ไดรั้บอนุญาต) สามารถดูไดใ้นตารางค่าธรรมเนียมการบริการส าหรับผูค้้า โปรดทราบว่า: โปรดทราบ: 

• เราอาจปรับค่าธรรมเนียมท่ีมีผลบงัคบัใชก้ับการท ารายการในอนาคตท่ีคุณประมวลผลโดยใช้ PayPal 

เราจะแจง้ให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนท่ีจะมีการเพ่ิมค่าธรรมเนียมใดๆ 

หรือการแนะน าค่าธรรมเนียมประเภทใหม่ 
• หากคุณท าการคืนเงินการท ารายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ไปยงัผูซ้ื้อหรือคืนเงินบริจาคให้ผูบ้ริจาค 

จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมท่ีคุณไดรั้บช าระในตอนแรก 



• หากคุณยอมรับการช าระเงินโดยใชผ้ลิตภณัฑ์ PayPal (อย่างเช่น PayPal Payments Pro) 

ค่าธรรมเนียมท่ีบงัคบัใชก้ับผลิตภณัฑ์เหล่านั้นจะมีผลกบัการท ารายการของคุณ 

อัตรำพิเศษเพื่อผู้ค้ำ 

ถา้ตอ้งการท่ีจะไดรั้บอตัราพิเศษเพื่อผูค้้า คุณตอ้งยื่นใบสมคัรแบบใชค้ร้ังเดียว มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ 

และมีบญัชีอยู่ในสถานะท่ีดี ถา้ตอ้งการดูเกณฑ์อตัราพิเศษเพื่อผูค้า้ โปรดคลิก ท่ีน่ี 

ค่ำธรรมเนียม Micropayment 

คุณอาจมีสิทธ์ิไดรั้บการคิดราคาแบบ Micropayment ส าหรับการขายสินคา้และบริการผ่านบญัชี PayPal ของคุณ 

ถา้การท ารายการของคุณมกัจะมีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มีสิทธ์ิดงักล่าว คุณตอ้งมีบญัชี PayPal 

ท่ีอยู่ในสถานะท่ีดี (เช่น ไม่มีการจ ากดัการใชง้านหรือยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ตดิลบ) 

คุณตอ้งไม่ด าเนินการช าระเงินโดยใช ้PayPal Payments Pro และคุณตอ้งส่งใบสมคัรและให้เราท าการอนุมตัิ 

ถา้บญัชี PayPal ของคุณไดรั้บการอนุมตัิให้ยอมรับ Micropayment แลว้ ค่าธรรมเนียมท่ีระบุไวใ้นตำรำงค่ำธรรมเนียม 

Micropayment จะมีผลบงัคบัใชก้บัการท ารายการทั้งหมดส าหรับการขายสินคา้หรือบริการท่ีด าเนินการผ่านบญัชี 

PayPal ของคุณ แทนค่าธรรมเนียมการช าระเงินเชิงพาณิชย ์ถา้คุณมีบญัชี PayPal หลายบญัชี 

คุณตอ้งก าหนดเส้นทางการท ารายการ Micropayment ของคุณผ่านบญัชีท่ีเหมาะสม เมื่อประมวลผลการท ารายการแล้ว 
PayPal จะไม่ก าหนดเส้นทางการท ารายการผ่านบญัชีต่างๆ ใหม่ 

ในการสมคัร Micropayment ส าหรับสินคา้ดิจิตอลนั้น คุณตกลงว่าการท ารายการส าหรับสินค้าดิจิตอล 

คุณจะไดรั้บเงินในจ านวนท่ีไม่เกินจ านวนตามท่ีระบุในตำรำงดา้นล่าง และในกรณีท่ีผูซ้ื้อเปิดขอ้พิพาท PayPal 

สามารถยกเลิกการท ารายการ และหักเงินออกจากบัญชีของคุณได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งให้ผูซ้ื้อยกระดบัข้อพิพาทเป็นขอ้เรียกร้อง 

ค่ำธรรมเนียมกำรจ่ำยเงินปันผลและบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนของ PayPal 

บริการจ่ายเงินปันผลและบริการช าระเงินให้ผูรั้บหลายคนของ PayPal 

ช่วยให้คุณช าระเงินหลายยอดในคร้ังเดียวเพ่ือส่งค่าคอมมิชชนั รีเบต และการช าระเงินทัว่ไป ถา้ตอ้งการใชบ้ริการเหล่าน้ี คุณตอ้งมี: 

• บญัชีธุรกิจ PayPal อยู่ในสถานะบญัชีท่ีดีและไม่มีการจ ากดัวงเงินสูงสุดท่ีถอนได้ และ 
• สมคัรและรับสิทธ์ิของเราในการใชบ้ริการเหล่าน้ี 

เราอาจลบความสามารถของคุณในการใชา้รจ่ายเงินปันผลและบริการช าระเงินให้ผูรั้บหลายคนไดทุ้กเมื่อ 

ถา้มีความเส่ียงเก่ียวกบัการใชบ้ริการเหล่านั้นสูงกว่าระดบัท่ียอมรับได้ 

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


จ านวนเงินท่ีคุณจะช าระให้แก่เราส าหรับบริการเหล่าน้ีแตกต่างกนัไปตามท่ีระบุว่าคุณใชบ้ริการจ่ายเงินปันผลหรือบริการช าระเงินให้
ผูรั้บหลายคน วิธีการช าระเงิน และสกุลเงินของการช าระเงิน 

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีไดใ้นตารางค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปันผลและบริการช าระเงินให้ผูรั้บหลายคนของ PayPal 

กำรฝำกเงินใหม่ กำรตีคืนกำรช ำระเงิน และกำรปฏิเสธช ำระเงิน 

ข้อมูลท่ัวไป 

ถา้คุณไดรั้บการช าระเงินส าหรับการขายสินคา้หรือบริการท่ีมีการคืนเงินหรือเป็นโมฆะในเวลาต่อมาไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

คุณตอ้งรับผิดชอบในการช าระเงินเต็มจ านวนตามท่ีมีการช าระให้แก่คุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน หรือค่าธรรมเนียมขอ้พิพาทท่ีมีผลบงัคบัใชใ้ดๆ ตามท่ีอธิบายไวด้า้นล่าง) 
เมื่อใดก็ตามท่ีมีการคืนเงินการท ารายการหรือการท ารายการถูกยกเลิก PayPal จะคืนเงินหรือยกเลิกการท ารายการจากบญัชี 

PayPal ของคุณในสกุลเงินเดียวกนักบัการท ารายการเดิม ถา้ยอดคงเหลือในบญัชี PayPal 

ส าหรับสกุลเงินท่ีเก่ียวข้องไม่เพียงพอส าหรับการคืนเงินหรือการตีคืนการช าระเงิน PayPal 

จะด าเนินการแปลงสกุลเงินเพื่อคืนเงินหรือยกเลิกการท ารายการ โดยจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนการท ารายการของ PayPal 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในขณะท่ีมีการด าเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการท ารายการ 

หากคุณท าการคืนเงินการท ารายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ไปยงัผูซ้ื้อหรือคืนเงินบริจาคให้ผูบ้ริจาค 
จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมท่ีคุณไดรั้บช าระในตอนแรก 

(ซ่ึงจะไม่มีผลกบัผูท่ี้อาศยัอยู่ในประเทศจีนที่เปิดบญัชี PayPal และใชบ้ริการ PayPal) 

บญัชีของผูซ้ื้อจะไดรั้บเงินคืนเต็มจ านวน หรือสัดส่วนของจ านวนการช าระเงินในกรณีท่ีมีการคืนเงินบางส่วน 

เราจะเก็บค่าธรรมเนียมคงท่ีของค่าธรรมเนียมท่ีคุณช าระ และจ านวนเงินท่ีช าระคืนจะถูกหักออกจากบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรช ำระเงินท่ีเป็นโมฆะและถูกตีกลับ 

การช าระเงินให้คุณอาจเป็นโมฆะและถูก PayPal ตีกลบั ถา้: 

• คุณไม่มีขอ้เรียกร้องตามนโยบายคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ท่ีส่งให้แก่เรา 
ซ่ึงรวมถึงผลอนัเกิดจากการท่ีคุณไม่ตอบกลบัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

• ผูซ้ื้อของคุณยื่นการปฏิเสธช าระเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการช าระเงินผ่านบตัร 
และการท ารายการนั้นไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ารคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ผูอ้อกบตัร ซ่ึงไม่ใช่ 
PayPal ก าหนดว่าผูซ้ื้อจะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
เมื่อผูซ้ื้อยื่นการปฏิเสธช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการช าระเงินผ่านบตัร 

• คุณไม่ไดด้  าเนินการตามการท ารายการตามสัญญา 
หรือคุณไม่สามารถแสดงหลกัฐานการจดัส่งสินคา้หรือหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินค้าแล้วเมื่อจ าเป็น 

• eBay ตดัสินใจไม่ยอมรับคุณภายใตโ้ปรแกรมรับประกนัการคืนเงิน (และคุณยงัไม่ไดเ้ลือกยกเลิก) 



• การตรวจสอบการตีคืนการช าระเงินผ่านธนาคารท่ีผูซ้ื้อหรือธนาคารของผูซ้ื้อด าเนินการพบว่าการท ารายการนั้นเป็นการฉ้อ
โกง 

• PayPal ส่งการช าระเงินให้คุณผิดพลาด 

• การช าระเงินไม่ไดรั้บการอนุมตัิ 
• คุณไดรั้บการช าระเงินส าหรับกิจกรรมท่ีละเมิดขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี นโยบายการใชบ้ริการของ PayPal 

หรือข้อตกลงอ่ืนใดระหว่างคุณกบั PayPal 

เมื่อคุณรับช าระเงิน คุณตอ้งรับผิดต่อ PayPal ในจ านวนเงินท่ีช าระให้แก่คุณเต็มจ านวนพร้อมดว้ยค่าธรรมเนียม 

ในกรณีท่ีการช าระเงินนั้นถูกเพิกถอนในภายหลงั ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 

ถา้ผูซ้ื้อช าระเงินในสกุลเงินอ่ืนจ านวนเงินท่ีช าระให้คุณเต็มจ านวนท่ีช าระให้แก่คุณอาจไดรั้บการค านวณในสกุลเงินดงักล่าวโดยใชอ้ั
ตราแลกเปล่ียนการท ารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ณ 

เวลาท่ีมีการด าเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการช าระเงิน ถา้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal 

ของคุณไม่เพียงพอท่ีจะรับผิดในจ านวนเงินท่ีช าระพร้อมค่าธรรมเนียมดงักล่าว จะท าให้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ติดลบ 

ยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ท่ีติดลบเป็นจ านวนเงินท่ีคุณติดหน้ีเรา และในสถานการณ์น้ีคุณตอ้งเติมเงินเขา้ยอดคงเหลือบญัชี 

PayPal ของคุณทนัทีเพ่ือช าระหน้ีดงักล่าว ถ้าคุณไม่ด าเนินการดงักล่าว PayPal อาจ: 

• รับคืนเงินจ านวนใดๆ ท่ีถึงก าหนดช าระให้แก่ PayPal โดยหักจากยอดเงินคงเหลือในบญัชีของคุณ 

• ด าเนินความพยายามเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกคืนจ านวนเงินดงักล่าวจากคุณ 

• ด าเนินการใดๆ และด าเนินการทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นส่วนจ านวนเงินท่ีคุณเป็นหน้ี PayPal หรือ 

• จ ากดัการใชง้านหรือด าเนินการอ่ืนๆ ในบญัชี PayPal 

ของคุณตามท่ีระบุไวใ้นส่วนกิจกรรมท่ีห้ามปฏิบตัิและการพกัเงิน 

ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธช ำระเงิน 

ส าหรับการท ารายการท่ีไม่ไดด้  าเนินการผ่านทางบญัชี PayPal ของผูซ้ื้อ หรือผ่านการช าระเงินโดยผูใ้ชง้านชัว่คราว 
และผูซ้ื้อยื่นปฏิเสธช าระเงินส าหรับการท ารายการกบัผูอ้อกบตัรของตน PayPal 

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินจากคุณส าหรับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการปฏิเสธช าระเงิน 

ค่าธรรมเนียมน้ีจะเรียกเก็บโดยไม่ค านึงถึงว่าผูซ้ื้อประสบความส าเร็จในการด าเนินการปฏิเสธช าระเงินกบัผูอ้อกบตัรหรือไม่ 

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินท่ีเรียกเก็บจะถูกหักออกจากบญัชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน 

คือจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินในสกุลเงินของการท ารายการเดิม 

ถา้การท ารายการอยู่ในสกุลเงินท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงิน
หลกัของคุณ 

ในกรณีท่ีผูซ้ื้อยื่นเร่ืองการปฏิเสธช าระเงิน ผูอ้อกบตัร (ไม่ใช่ PayPal) 

จะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินว่าใครจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ในการปฏิเสธช าระเงิน 



ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินจะเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินในสกุลเงินเดิมของการ
ท ารายการ 
ถา้เป็นการท ารายการในสกุลเงินท่ีไม่ไดร้ะบุอยู่ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงิน
หลกัท่ีคุณถืออยู่ 

ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท 

PayPal 

จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทจากผูข้ายเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ส าหรับการท าราย
การท่ีด าเนินการผ่านบญัชี PayPal ของผูซ้ื้อหรือผ่านการช าระเงินโดยผูใ้ชง้านชัว่คราวของ 
PayPal โดยจะมีการเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท เมื่อผูซ้ื้อยื่นขอ้เรียกร้องโดยตรงกบั PayPal 

ปฏิเสธช าระเงินกบัผูอ้อกบตัรของตน 

หรือตีคืนการช าระเงินผ่านธนาคาร ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท จะถูกเรียกเก็บในอตัราค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน หรืออตัราค่ำธ
รรมเนียมข้อพิพำทท่ีมีปริมำณสูง อย่างใดอย่างหน่ึง ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท จะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินท่ีคุณเลือกไวส้ าหรับการท าร
ายการเดิม 

ถา้การท ารายการอยู่ในสกุลเงินท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นตารางค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ 

จะมีการหักค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท จากบัญชี PayPal ของคุณหลงัจากท่ีมีการตดัสินขอ้เรียกร้องแล้ว 

จะมีการก าหนดจ านวนเงินค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทเมื่อมีการสร้างขอ้พิพาทแลว้ 
โดยค่าธรรมเนียมจะข้ึนอยู่กบัอตัราส่วนของจ านวนเงินการท ารายการทั้งหมดในขอ้เรียกร้องของคุณ 

เทียบกบัยอดขายทั้งหมดของคุณในช่วงสามเดือนท่ีผ่านมา ตวัอย่างเช่น ส าหรับขอ้พิพาทท่ียื่นในเดือนกนัยายน 

อตัราส่วนขอ้พิพาทของคุณจะค านวณโดยพิจารณาจากอตัราข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนมิถุนายน 

กรกฎาคม และสิงหาคม ขอ้เรียกร้องทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อเรียกร้องทั้งหมดท่ียื่นโดยตรงกบั PayPal และท่ียกระดบัเร่ืองให้ 

PayPal ช่วยตรวจสอบ 

ยกเวน้ขอ้เรียกร้องส าหรับกำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต และการปฏิเสธช าระเงินทั้งหมดจากผูอ้อกบตัรของผูซ้ื้อหรือการตีคืนก
ารช าระเงินจากธนาคารของผูซ้ื้อ 

ถา้อตัราส่วนขอ้พิพาทของคุณอยู่ท่ี 1.5% หรือมากกว่า และคุณมีการท ารายการขายมากกว่า 100 คร้ังในช่วง 3 

เดือนเต็มก่อนหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทท่ีมีปริมำณสูงส าหรับขอ้พิพาทแต่ละรายการ ไม่เช่นนั้น 

คุณจะถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำนส าหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ 

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำนส าหรับข้อพิพาทท่ี: 

• เป็นการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซ้ือขำยของ PayPal ท่ีไม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรียกร้องกบั PayPal 

• สามารถระงบัไดโ้ดยตรงระหว่างคุณกับผูซ้ื้อ และไม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรียกร้องกบั PayPal 

• ผูซ้ื้อยื่นต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็นกำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต 

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


• มีสิทธ์ิตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขำยของ PayPal 

• เป็นขอ้เรียกร้องท่ีมีมูลค่าการท ารายการน้อยกว่าสองเท่าของจ านวนเงินค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน 

• PayPal หรือผูอ้อกบตัรของคุณตดัสินให้คุณเป็นผูช้นะ 

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทท่ีมีปริมำณสูงส าหรับขอ้พิพาทท่ี: 

• เป็นการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซ้ือขำยของ PayPal และไม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรียกร้องกบั PayPal 

• สามารถระงบัไดโ้ดยตรงระหว่างคุณกับผูซ้ื้อ และไม่ไดย้กระดบัเป็นขอ้เรียกร้องกบั PayPal 

• ผูซ้ื้อยื่นต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็นกำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ผูข้ายท่ีถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทท่ีมีปริมำณสูง อาจจ าเป็นตอ้งจดัส่งแผนการเยียวยาแกไ้ข 

ซ่ึงประกอบดว้ยค าอธิบายสาเหตุของอตัราการเกิดข้อพิพาทท่ีเพ่ิมข้ึน ส่ิงท่ีไดด้  าเนินการไปแลว้เพ่ือลดขอ้พิพาท 

และก าหนดการในการด าเนินการดงักล่าว 

ขอ้พิพาทท่ีระบุไวข้้างตน้อาจไดรั้บการยกเวน้จากการถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน หรือ ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทท่ีมี
ปริมำณสูง แต่ตวัขอ้เรียกร้องเองก็ยงัอาจถูกนบัรวมในการค านวณอตัราส่วนขอ้พิพาททั้งหมดของคุณ 

ส่วนค่าธรรมเนียมขอ้พิพาทน้ีไม่มีผลบงัคับใชก้บัผูท่ี้อาศยัอยู่ในประเทศมาเลเซียท่ีเปิดบญัชี PayPal และใชบ้ริการของ 
PayPal 

ผลกระทบของกระบวนกำรคุ้มครองผู้ซ้ือต่ำงๆ ท่ีมีต่อผู้ขำย 

คุณควรอ่านและท าความเขา้ใจโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ 
PayPal และถา้คุณขายสินคา้และบริการให้แก่และรับช าระเงินจากผูซ้ื้อท่ีมีบญัชี PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณควรท าความคุน้เคยกบัการคุ้มครองการซ้ือสินค้าของ PayPal 

ท่ีสามารถใชไ้ดก้บัผูซ้ื้อในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคเหล่านั้น 

สิทธ์ิของผูซ้ื้อภายใตโ้ปรแกรมเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผูข้าย คุณสามารถดูข้อมูลน้ีเก่ียวกบัโปรแกรมของ PayPal 

ไดใ้นหน้าขอ้ตกลงทางกฎหมาย โดยเลือกท่ีตั้งของผูซ้ื้อท่ีดา้นบนของหน้าเวบ็เพจ 
และอ้างถึงขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีบงัคบัใชก้บัพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์นั้นๆ 

ถา้คุณแพใ้นข้อเรียกร้องภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ 

• คุณจะตอ้งชดใชคื้นให้ PayPal ส าหรับความรับผิดของคุณ 

• ความรับผิดของคุณจะรวมถึงค่าสินค้าเต็มราคารวมทั้งค่าจดัส่งเดิม (และในบางกรณีคุณอาจไม่ไดรั้บสินคา้คืน) 

และค่าธรรมเนียมของ PayPal ท่ีเรียกเก็บจากคุณส าหรับการท ารายการดงักล่าว 
• คุณจะไม่ไดรั้บการคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ท่ีคุณช าระโดยเก่ียวกบัการขายสินคา้ 

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


• ถา้เป็นข้อเรียกร้องในกรณีสินคา้ท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจน คุณอาจไม่ไดรั้บสินคา้คืน 

หรือคุณอาจจ าเป็นตอ้งยอมรับสินค้าคืนและช าระค่าส่งคืนสินคา้ 
• ถา้ขอ้เรียกร้องของสินคา้ท่ีไดรั้บเป็นแบบ "กรณีสินคา้แตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจน" 

และเก่ียวขอ้งกับสินคา้ท่ีคุณขายเป็นของปลอม คุณจะตอ้งคืนเงินเต็มจ านวนให้กบัผูซ้ื้อและคุณอาจไม่ไดรั้บสินคา้คืน 

ถา้คุณยอมรับการช าระเงิน PayPal จากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีคุณขายผ่าน eBay 

คุณจ าเป็นตอ้งอ่านและท าความเข้าใจโปรแกรมรับประกนัการคืนเงินของ eBay ถา้คุณเลือกยกเลิกโดยการโทรหา eBay 

PayPal จะด าเนินการตามการตดัสินใจของ eBay โดยให้ผูซ้ื้อเป็นฝ่ายชนะภายใตโ้ปรแกรมตามหลกัของการส่งการช าระเงิน 

PayPal กลบัไปให้คุณ ถา้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมจ านวนเงิน เราอาจ: 

• พกัเงินในบญัชี PayPal ของคุณจนกว่าจะมีเงินเพียงพอในบญัชี PayPal 

ของคุณเพื่อให้ครอบคลุมขอ้เรียกร้องดงักล่าว หรือ 

• สร้างยอดคงเหลือติดลบในบญัชี PayPal ของคุณ 

โปรแกรมคุ้มครองผู้ขำยของ PayPal 

เราให้การคุม้ครองผูข้ายตามนโยบายคุม้ครองผูข้ายส าหรับประเทศ/ภูมิภาคท่ีคุณเลือก เมื่อคุณเปิดบญัชีของคุณ 

นโยบายคุม้ครองผูข้ายส าหรับประเทศ/ภูมิภาคต่อไปน้ี เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

• อินโดนีเซีย, มำเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนำม 

• ยุโรปกลำง ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ (ยกเวน้ออสเตรีย เยอรมนี สวติเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร และประเทศอ่ืนๆ 

ท่ีครอบคลุมอยู่ในสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค) 

กำรมีสิทธ์ิคืออะไร 

ถา้คุณขายสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ และการท ารายการเกิดขอ้พิพาทหรือถูกยกเลิกในภายหลงัภายใต้กำรตีคืนกำรช ำระเงิน ข้อเรียกร้อง 
หรือกำรปฏิเสธช ำระเงิน คุณอาจมีสิทธ์ิไดรั้บเงินคืนภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal โปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ 
PayPal จะให้สิทธ์ิคุณในการรักษาจ านวนเงินท่ีซ้ือไวเ้ต็มจ านวนเมื่อมีผลบงัคบัใช ้

โดยไม่มีการจ ากดัจ านวนการช าระเงินท่ีคุณจะไดรั้บการคุม้ครอง เมื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดการท ารายการในบญัชี PayPal 

ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบไดว่้าการท ารายการของคุณมีสิทธ์ิไดรั้บการคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมน้ีหรือไม่ 

โปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal อาจบงัคับใช ้เมื่อผูซ้ื้ออา้งว่า: 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้นุญาตหรือไดรั้บประโยชน์จากเงินท่ีส่งจากบญัชี PayPal ของตน (เรียกว่า 
"กำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต") 

และการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตดงักล่าวเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีจดัให้มีข้ึนโดย PayPal หรือ 
• ผูซ้ื้อไม่ไดรั้บสินคา้จากคุณ (เรียกว่าขอ้เรียกร้อง "กรณีไม่ได้รับสินค้ำ") 

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


นอกจากน้ี โปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal อาจมีผลบงัคับใช ้

เมื่อการท ารายการถูกตีกลบัเน่ืองจากการปฏิเสธการช าระเงินท่ีเสร็จสมบูรณ์โดยผูซ้ื้อ 
หรือเมื่อการช าระเงินผ่านธนาคารถูกตีกลบัโดยธนาคารของผูซ้ื้อ 

ส่วนน้ีอธิบายเก่ียวกบัโปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ตามท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัคุณ 

แต่คุณควรท าความคุน้เคยกบัผลกระทบของกระบวนกำรคุ้มครองผู้ซ้ือต่ำงๆ ที่มีต่อผู้ขำยดว้ยเช่นกนั 

ข้อก ำหนดขั้นพื้นฐำน 

เพื่อให้มีสิทธ์ิไดรั้บความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

คุณจะตอ้งมีคุณสมบตัิครบตามขอ้ก าหนดขั้นพ้ืนฐานท่ีระบุไวด้า้นล่าง รวมถึงขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

• คุณแสดงหลกัฐานการจดัส่งสินคา้หรือหลักฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ 

• สินคา้ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้ยกเวน้สินคา้ท่ีอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดเพ่ิมเติมของสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

• คุณตอ้งจดัส่งสินคา้ไปยงัท่ีอยู่ส าหรับจดัส่งท่ีระบุอยู่ในหน้ารายละเอียดการท ารายการในบญัชี PayPal 

ของคุณส าหรับการท ารายการ 
ถา้ในตอนแรกคุณไดจ้ดัส่งสินคา้ไปยงัท่ีอยู่ส าหรับจดัส่งของผูรั้บในหน้ารายละเอียดการท ารายการ 
แต่ในภายหลงัสินคา้ถูกเปล่ียนเส้นทางไปยงัท่ีอยู่อ่ืน คุณจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ 
PayPal ดงันั้น เราไม่แนะน าให้ใชบ้ริการจดัส่งท่ีก าหนดโดยผูซ้ื้อ 
เพื่อท่ีคุณจะไดส้ามารถแสดงหลกัฐานการจดัส่งสินคา้และหลักฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ท่ีถูกตอ้งได้ 

• คุณตอ้งตอบกลบัค าขอเอกสารและขอ้มูลอ่ืน ๆ ของ PayPal 

ในเวลาท่ีเหมาะสมตามค าขอในอีเมลของเราท่ีติดต่อกบัคุณ 

หรือท่ีติดต่อกบัคุณผ่านศูนยร้์องเรียนกรณีซ้ือขาย ถา้คุณไม่ตอบกลบัค าขอเอกสารและขอ้มูลอ่ืน ๆ ของ PayPal 

ภายในเวลาท่ีมีการร้องขอ คุณอาจไม่มีสิทธ์ิภายใตก้ารคุม้ครองผูข้าย 
• ถา้การขายสินคา้เก่ียวข้องกบัสินค้าท่ีสั่งซ้ือล่วงหน้าหรือสินคา้ท่ีท าตามสั่ง 

คุณจะตอ้งจดัส่งสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีคุณระบุไวใ้นรายการ มิฉะนั้น เราขอแนะน าให้คุณจดัส่งสินคา้ทั้งหมดภายใน 7 

วนัหลงัจากไดรั้บการช าระเงิน 

• คุณตอ้งยอมรับช าระเงินจากบญัชี PayPal ส าหรับสินคา้ดงักล่าว (ยกเวน้การช าระเงินบางส่วน 

และ/หรือการช าระเงินแบบผ่อนช าระ) 
• ในหน้ารายละเอียดการท ารายการ การช าระเงินจะตอ้งระบุว่า "มีสิทธ์ิ" หรือ "มีสิทธ์ิบางส่วน" 

ภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ส าหรับขอ้เรียกร้องกรณีการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือ "มีสิทธ์ิ" 

ส าหรับขอ้เรียกร้องกรณีไม่ไดรั้บสินคา้ 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้ำ 

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


เพื่อให้มีสิทธ์ิภายใตโ้ปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ส าหรับข้อเรียกร้องในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่ไดรั้บสินคา้ 
คุณตอ้งมีคุณสมบตัิครบตามขอ้ก าหนดพ้ืนฐานและขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวด้า้นล่าง 

• เมื่อผูซ้ื้อยื่นปฏิเสธช าระเงินกบัผูอ้อกการท ารายการช าระเงินผ่านบตัร 
การช าระเงินรายการนั้นจะตอ้งท าเคร่ืองหมายก ากบัว่า "มีสิทธ์ิ" หรือ "มีสิทธ์ิบางส่วน" ท่ีจะรับการคุม้ครองผูข้ายของ 
PayPal ในหน้ารายละเอียดการท ารายการ 

• คุณตอ้งแจง้หลักฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ตามท่ีอธิบายไวด้า้นล่าง 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับสินค้ำท่ีจับต้องไม่ได้ 

การขายสินคา้และบริการท่ีจบัตอ้งไม่ไดจ้ะมีสิทธ์ิไดรั้บความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายก็ต่อเมื่อการขายเป็นไปตามขอ้ก า
หนดขั้นพ้ืนฐานและขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมต่อไปน้ี 

• ขอ้ก าหนดในการเช่ือมโยงระบบ 

o ในกรณีท่ีคุณไดเ้ช่ือมโยงระบบกับผลิตภณัฑ์ PayPal Checkout ไว ้
คุณจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์ดงักล่าวในเวอร์ชนัปัจจุบนั 

ถา้คุณยอมรับการช าระเงินโดยตรงผ่านเวบ็ไซต์หรือเวบ็ไซต์ท่ีปรับให้เหมาะส าหรับมือถือ หรือ 

o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไดส่้งขอ้มูลเซสชนัไปยงั PayPal เมื่อช าระเงิน ถา้คุณเช่ือมโยงระบบกบั 

PayPal ผ่านบุคคลท่ีสาม หรือถ้าคุณมีการเช่ือมโยงระบบกบัแอปเดิมไว ้
o อาจมีขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ในการเช่ือมโยงระบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ 

เราจะแจง้ให้คุณทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเหล่านั้น ถา้จ าเป็น 

• ช าระค่าธรรมเนียมการท ารายการมาตรฐานแลว้ เมื่อท าการขาย 
• จดัส่งสินคา้แลว้ 

และแสดงหลักฐานการจดัส่งสินคา้หรือหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แล้วส าหรับสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได้ 
• แสดงการยืนยนัดว้ยลายเซ็น ถา้จ านวนเงินท่ีช าระทั้งหมด (รวมค่าจดัส่งและภาษี) เกินจ านวนเงิน 

(ตามสกุลเงินของการช าระเงิน) ซ่ึงแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยนัดว้ยลายเซ็น ถา้จ านวนเงินท่ีช าระทั้งหมด 

(รวมค่าจดัส่งและภาษี) อยู่ในสกุลเงินท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นตาราง จะตอ้งมีการยืนยนัดว้ยลายเซ็น 

เมื่อการช าระเงินเกินกว่ามูลค่าท่ีเทียบเท่ากบั 750 ดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปล่ียนของ PayPal ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ณ เวลาท่ีท ารายการ 

กำรสร้ำงหลักฐำนหลักฐำนกำรจัดส่งสินค้ำหรือหลักฐำนท่ีแสดงว่ำผู้รับได้รับสินค้ำแล้ว 

สินค้ำท่ีจับต้องได้ 

ส่ิงที่ตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานการจดัส่งสินคา้หรือหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ส าหรับสินคา้ที่จบัตอ้งไดมี้ดงัต่อไปน้ี 

หลกัฐานการจดัส่งสินคา้ หลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ 



เอกสารออนไลน์หรือฉบบักระดาษจากบริษทัที่จั
ดส่งซ่ึงแสดง 

• วนัที่จดัส่งสินคา้ 
• ที่อยู่ส าหรับผูรั้บที่ตรงกบัที่อยู่ส าหรับ

จดัส่งที่ระบุไวใ้นหน้ารายละเอียดการ
ท ารายการ 

• ที่อยู่ส าหรับผูรั้บที่แสดงเมือง 
ประเทศ หรือรหัสไปรษณีย ์
(หรือเขตพ้ืนที่ที่เทียบเท่าในต่างประเ
ทศ) เป็นอย่างน้อย 

เอกสารออนไลน์หรือฉบบักระดาษจากบริษทัที่จดัส่งซ่ึงแสดง 

• วนัที่จดัส่งและสถานะ "จดัส่งแลว้" ของสินคา้หรือบริการ 
• ที่อยู่ส าหรับผูรั้บที่แสดงเมือง ประเทศ หรือรหัสไปรษณีย ์

(หรือเขตพ้ืนที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย 
• การยืนยนัดว้ยลายเซ็น ถา้จ านวนเงินที่ช าระทั้งหมด (รวมค่าจดัส่งและภาษี) 

เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว ้(ตามสกุลเงินของการช าระเงิน) 

ซ่ึงแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยนัดว้ยลายเซ็น การยืนยนัดว้ยลายเซ็นเป็นเอก
สารออนไลน์ที่สามารถดูไดใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัส่งสินคา้ 
ซ่ึงระบุว่าสินคา้มีการลงนามแลว้ (ยกเวน้ส าหรับผูข้ายที่มีบญัชี PayPal 

ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อนัดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย 
และยูเครน ซ่ึงขอ้ก าหนดดงักล่าวจะไม่มีผลบงัคบัใช)้ 

ส าคญั: 

บริษทัขนส่งที่คุณเลือกและตวัเลือกการจดัส่งสินคา้กบับริษทัขนส่งดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อความสามารถของคุณในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษทัขนส่งของคุณสามารถระบุสถานะ ‘ส่งแลว้’ ในที่อยู่ที่ถูกตอ้ง 
มิฉะน้ันขอ้เรียกร้องการคุม้ครองผูข้ายของคุณอาจถูกปฏิเสธ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือจดัส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

สินค้ำท่ีจับต้องไม่ได้ 

ส่ิงที่ตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานการจดัส่งสินคา้หรือหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ส าหรับสินคา้ที่จบัตอ้งไม่ไดมี้ดงัต่อไปน้ี 

ส าหรับสินคา้ดิจิทลัหรือสินคา้ที่จบัตอ้งไม่ได้ หลกัฐานการจดัส่งสินคา้หรือหลกัฐานที่แสดงว่าผูรั้บไดรั้บสินคา้แลว้ หมายถึง 
หลกัฐานที่น่าเช่ือถือซ่ึงแสดงว่าสินคา้ไดรั้บการจดัส่งหรือไดด้ าเนินการตามค าส่ังซ้ือแลว้ หลกัฐานที่น่าเช่ือถืออาจไดแ้ก่ 
ระบบบนัทึกที่แสดงวนัที่จดัส่งสินคา้ โดยสินคา้ไดรั้บการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 

• ส่งไปยงัผูรั้บทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่อยู่ของผูรั้บ (อีเมล, IP, ฯลฯ) ถา้มี หรือ 

• ไดรั้บหรือเขา้ถึงไดโ้ดยผูรั้บ 

เกณฑ์มำตรฐำนกำรยืนยันด้วยลำยเซ็นตำมสกุลเงิน 

สกุลเงิน มูลค่าการท ารายการ สกุลเงิน มูลค่าการท ารายการ 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: 850 AUD ดอลลาร์นิวซีแลนด์: 950 NZD 

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



ดอลลาร์แคนาดา: 850 CAD เปโซฟิลิปปินส์: 34,000 PHP 

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

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

ยูโร: 550 EUR ดอลลาร์สิงคโปร์: 950 SGD 

ดอลลาร์ฮ่องกง: 6,000 HKD โครนาสวีเดน: 4,950 SEK 

ฟอรินต์ฮงัการี: 170,000 HUF ฟรังก์สวิส: 700 CHF 

เชเกิลอิสราเอล: 2,700 ILS ดอลลาร์ไตห้วนั: 23,000 TWD 

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

ริงกิตมาเลเซีย: 2,500 MYR ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: 450 GBP 

เปโซเม็กซิโก: 10,000 MXN ดอลลาร์สหรัฐ: 750 USD 

สินค้ำและกำรท ำรำยกำรท่ีไม่มีสิทธ์ิ 

การจ าหน่ายสินคา้ของคุณไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมคุ้มครองผูข้ายของ PayPal ถา้: 

• ผูซ้ื้ออา้ง (ทั้งกบัเราหรือผูอ้อกบตัร) ว่าสินคา้ท่ีคุณจดัส่งไม่ใช่สินคา้ท่ีมีการสั่งซ้ือ (เรียกว่าขอ้เรียกร้อง 
"กรณีสินคา้แตกต่างจากท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจน") 

• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ี PayPal ก าหนดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียว คือสินคา้ปลอม 

• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีคุณส่งมอบดว้ยตนเอง 
รวมถึงท่ีเก่ียวข้องกบัการช าระเงินท่ีด าเนินการในร้านค้าของคุณท่ีจุดขายหน้าร้าน 

• เก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้ท่ีไม่ไดป้ระมวลผลผ่านบญัชี PayPal 

ของผูซ้ื้อหรือการท ารายการช าระเงินของผูใ้ชท่ี้มาเยือน PayPal เช่น 

ถา้การขายสินคา้ด าเนินการโดยใชผ้ลิตภณัฑ์PayPal Payments Proคุณจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการคุม้ครอง 
• การช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองค า (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบท่ีจบัตอ้งไดห้รือในรูปแบบของการซ้ือขายแลกเปล่ียน) 



• มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีเทียบเท่าเงินสด รวมถึงบตัรของขวญัหรือบตัรก านลั 

• มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริจาค 

• สัมพนัธ์กบัการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนไม่ว่าประเภทใด 

• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงินโดยใชฟั้งก์ชนัการท างานแบบเพื่อนและครอบครัวของ PayPal 

• ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงินท่ีด าเนินการโดยใชก้ารจ่ายเงินปันผลและบริการช าระเงินให้ผูรั้บหลายคนของ 
PayPal 

• สินคา้คือยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถบา้น เคร่ืองบิน หรือเรือ 

• สินคา้ไม่ไดม้ีการจดัส่งไปยงัท่ีอยู่ผูรั้บ 

ข้อตกลงส ำหรับผู้ใช้บริกำรของ PAYPAL 

กิจกรรมที่ห้ำมปฏิบัติ และกำรพักเงิน 

กิจกรรมที่ห้ำมปฏิบัติ 

ในการใชง้านเวบ็ไซต์ของเรา, บญัชี Paypal ของคุณ, บริการ PayPal หรือการติดต่อกบั PayPal, ลูกคา้ Paypal อ่ืนๆ 

หรือบุคคลท่ีสาม คุณจะไม่ 

• ฝ่าฝืนขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการ นโยบายการใชบ้ริการของ PayPal, 

ขอ้ตกลงส าหรับหน่วยงานดา้นการคา้(ถ้าข้อตกลงเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชก้ับคุณ) หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดระหว่างคุณกบั 

PayPal 

• ละเมิดกฎหมาย บทกฎหมาย บทบญัญตัิ หรือขอ้บงัคับ (เช่น กฎหมายต่าง ๆ ท่ีก ากบัดูแลบริการทางการเงิน 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค การแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม การต่อตา้นการเลือกปฏิบตัิ หรือการโฆษณาหลอกลวง) 
• ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการคา้ หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

หรือสิทธิในช่ือเสียงหรือความเป็นส่วนตวัของ PayPal หรือบุคคลภายนอก 
• ขายสินคา้ปลอม 

• กระท าการในลกัษณะท่ีเป็นการท าลายช่ือเสียง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่หรือการก่อกวน 

• ให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือท าให้ส าคัญผิด 

• ส่งหรือรับส่ิงท่ีเรามีเหตุอนัควรท่ีท าให้เช่ือว่าเป็นเงินฉ้อโกง 
• เขา้ร่วมในกิจกรรมและ/หรือการท ารายการอนัอาจเป็นการฉ้อโกงและ/หรือน่าสงสัย 
• ปฏิเสธท่ีจะให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือปฏิเสธท่ีจะแจง้การยืนยนัตวัตนของคุณหรือขอ้มูลใดๆ 

ท่ีคุณให้ไวก้บัเรา 
• พยายามสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินขอ้พิพาทโดยการรับหรือพยายามรับเงินจากทั้ง PayPal และผูข้าย 

ธนาคารหรือผูอ้อกบตัรส าหรับการท ารายการเดียวกนั 

• เป็นผูค้วบคุมบญัชีท่ีเช่ือมโยงกับอีกบญัชีหน่ึงซ่ึงมีกิจกรรมท่ีห้ามปฏิบตัิตามท่ีระบุไวน้ี้ 

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


• ด าเนินธุรกิจของคุณหรือใชบ้ริการ PayPal ในลกัษณะท่ีส่งผลหรืออาจส่งผลต่อ 

o การร้องเรียน 

o ผูซ้ื้อเป็นผูร้้องขอ (ทั้งท่ียื่นกบัเราหรือผูอ้อกบตัร) เพื่อท าให้การช าระเงินให้คุณเป็นโมฆะ หรือ 

o ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรือความรับผิดหรือการสูญเสียอ่ืนๆ ของ PayPal, ลูกคา้ PayPal 

อ่ืนๆ, บุคคลท่ีสาม หรือคุณ 

• ใชบ้ญัชี PayPal หรือบริการของ PayPal ของคุณในลกัษณะท่ีท าให้ PayPal, Visa, Mastercard, 

American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด 

มีเหตุอนัควรเช่ือให้ไดว้่าเป็นการใชร้ะบบบตัรในทางท่ีผิด 

หรือเป็นการละเมิดกฎของสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรหรือเครือข่ายบตัรเครดิต 

• อนุญาตให้บญัชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือบญัชี PayPal ติดลบ 

• ให้คุณไดรั้บเงินสดล่วงหน้าจากบตัรเครดิตของคุณ (หรือช่วยให้ผูอ่ื้นด าเนินการเช่นนั้นได)้ 

• เขา้ใชบ้ริการ PayPal จากประเทศท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรายการประเทศท่ีอนุญาตของ PayPal 

• ด าเนินการใดๆ ท่ีท าให้เวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ท่ีใชเ้พื่อให้บริการ PayPal ใด 

ๆ) ท่ีเราด าเนินการหรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal 

ท างานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนของการใชง้านปกติ; อ านวยความสะดวกแก่ไวรัส 

มา้โทรจนั มลัแวร์ เวิร์ม หรือชุดค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ท่ีพยายามหรืออาจสร้างความเสียหาย ก่อกวน ขดัขวาง 
ใชใ้นทางท่ีผิด เขา้แทรกแซงให้เกิดอนัตราย ดกัฟัง หรือยึดหรือไดม้าซ่ึงการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตแก่ระบบ ขอ้มูล 
สารสนเทศ หรือบริการของ PayPal; ใชพ้ร็อกซีนิรนาม; ใชโ้รบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อตัโนมตัิอ่ืนใด 

หรือกระบวนการท่ีกระท าดว้ยตนเองอ่ืนใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือคดัลอกเวบ็ไซต์ของเรา 
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเรา; หรือใชอุ้ปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดค าสั่งใดๆ 

เพื่อหลบเล่ียงส่วนหัวท่ียกเวน้การท างานของโรบอตของเรา; หรือแทรกแซงหรือระงบัการท างาน 

หรือพยายามแทรกแซงหรือระงบัการท างานของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ 

ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal ใดๆ) ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเรา บริการ PayPal ใดๆ หรือการใชบ้ริการ 
PayPal ใดๆ ของผูใ้ชร้ายอ่ืน 

• ด าเนินการใดๆ ท่ีอาจท าให้เราตอ้งสูญเสียบริการใดๆ จากผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ผูด้  าเนินการช าระเงิน 

หรือซัพพลายเออร์ หรือผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ 

• ใชบ้ริการ PayPal เพื่อทดสอบพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต 

• หลีกเล่ียงนโยบายของ PayPal ใดๆ หรือการพิจารณาเก่ียวกับบญัชี PayPal ของคุณ เช่น 

การระงบัการใชง้านชัว่คราวหรือไม่มีก าหนด หรือการพกับัญชี การจ ากัดการใชง้าน หรือข้อจ ากดัอ่ืน ๆ 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการด าเนินการต่อไปน้ี: การพยายามเปิดบญัชี PayPal ใหม่หรือเพ่ิมเติม 

เมื่อบญัชีมียอดคงเหลือบญัชี PayPal ติดลบ หรือถูกจ ากดัการใชง้าน ระงบั หรือถูกจ ากดัอ่ืนๆ; การเปิดบัญชี 

PayPal ใหม่หรือเพ่ิมเติมโดยใชข้อ้มูลท่ีไม่ใช่ของคุณเอง (เช่น ช่ือ, ท่ีอยู่, อีเมล ฯลฯ) หรือการใชบ้ญัชี PayPal 

ของบุคคลอ่ืน 

• ก่อกวน และ/หรือคุกคามพนกังาน ตวัแทน หรือผูใ้ชร้ายอ่ืนๆ ของเรา 

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


• ละเมิด (ในฐานะผูซ้ื้อหรือผูข้าย) 
กระบวนการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาททางออนไลน์ของเราและ/หรือนโยบายคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal 

• ท าให้เราไดรั้บจ านวนขอ้เรียกร้องท่ีไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนซ่ึงถูกปิดตามความเห็นชอบของผูเ้รียกร้องเก่ียวกบับัญชี 

PayPal หรือธุรกิจของคุณ 

• มีคะแนนเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิตอยู่ในระดบัท่ีมีความเส่ียงสูงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการของ PayPal ของคุณ 

• เปิดเผยหรือแจกจ่ายขอ้มูลของผูใ้ชร้ายอ่ืนแก่บุคคลท่ีสาม หรือใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด 

เวน้เสียแต่ว่าคุณจะไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชผู้น้ั้นให้กระท าได ้
• ส่งอีเมลท่ีไม่พึงประสงคไ์ปให้ผูใ้ช ้PayPal หรือใชบ้ริการ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง 

หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลท่ีไม่พึงประสงคไ์ปให้บุคคลท่ีสาม 

• คดัลอก ท าซ ้า ติดต่อส่ือสารกบับุคคลท่ีสามใดๆ แกไ้ข ดดัแปลง สร้างผลงานลอกเลียน แสดงหรือเฟรมเน้ือหาใดๆ 

จากเวบ็ไซต์ PayPal 

ต่อสาธารณะโดยไม่ไดรั้บค ายินยอมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของเราหรือของบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง 
• เปิดเผยรหัสผ่านบญัชีของคุณให้แก่บุคคลอ่ืน และไม่ใชร้หัสผ่านของบุคคลอ่ืน 

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากคุณ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการใชง้านบญัชีของคุณโดยบุคคลใดๆ 

ท่ีไม่ใช่ของคุณ ซ่ึงเกิดจากการใชร้หัสผ่านในทางท่ีผิด 

ส่ิงที่เรำอำจด ำเนินกำร ถ้ำคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถูกจ ำกัดกำรใช้งำนใดๆ 

ถา้เราเช่ือว่าคุณมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการใดๆ เหล่าน้ี เราอาจด าเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง PayPal, ลูกคา้ของ PayPal 

และบุคคลอ่ืนๆ ไดทุ้กเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียว 
การด าเนินการของเราอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการต่อไปน้ี 

• ยุติขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี จ ากดับญัชี PayPal และ/หรือปิดหรือระงบับญัชี PayPal ของคุณทนัที 
และโดยท่ีไม่มีบทลงโทษถึงเรา 

• ปฏิเสธการให้บริการ PayPal แก่คุณในปัจจุบนัและอนาคต 

• จ ากดัการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal ใด ๆ) 

ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเรา บญัชี PayPal ของคุณหรือบริการ PayPal ใด ๆ 

รวมถึงการจ ากดัความสามารถในการช าระเงินหรือส่งเงินดว้ยวิธีการช าระเงินใด ๆ ท่ีเช่ือมโยงอยู่กบับญัชี PayPal 

ของคุณ การจ ากดัสามารถของคุณในการช าระเงินหรือถอนเงิน 

• ถือเป็นยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณถ้ามีเหตุผลจ าเป็นเพื่อปกป้องความเส่ียงจากความรับผิดชอบต่อ PayPal 

หรือบุคคลท่ีสามหรือถา้คุณละเมิดนโยบายการใชบ้ริการของเรา 
• ระงบัการมีสิทธ์ิของคุณส าหรับโปรแกรมคุม้ครองผูซ้ื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

• ติดต่อผูซ้ื้อท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการจากคุณโดยใช ้PayPal ธนาคารหรือผูอ้อกบตัรเครดิตของคุณ 

บุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บผลกระทบอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการของคุณ 

• อปัเดตขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีคุณไดใ้ห้ไวก้บัเรา 
• ด าเนินการตามกฎหมายกบัคุณ 

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


• พกัเงิน น าไปใช ้หรือโอนเงินในบญัชี PayPal ของคุณตามค าพิพากษาและค าสั่งท่ีส่งผลกระทบต่อคุณหรือบญัชี 

PayPal ของคุณ ซ่ึงรวมถึงค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในสิงคโปร์หรือท่ีอ่ืน ๆ และสั่งถึง PayPal 

หรือบริษทัในเครือ 

• ถา้คุณละเมิดนโยบายการใชบ้ริการของเรา คุณจะตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ PayPal 

ท่ีเกิดจากการละเมิดนโยบายฉบบัน้ี หรือ 

• ถา้คุณเป็นผูข้ายและคุณละเมิดนโยบายการใชบ้ริการแล้วนอกเหนือจากการด าเนินการขา้งตน้แลว้คุณจะตอ้งรับผิดต่อ 

PayPal ตามจ านวนเงินท่ีเกิดจากการท่ีคุณละเมิดนโยบายการใชบ้ริการของ PayPal 

คุณรับทราบและยอมรับว่าค่าปรับเป็นเงิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) 
ต่อการละเมิดนโยบายการใชบ้ริการหน่ึงคร้ัง เป็นการประเมินค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงขั้นต ่าท่ีสมเหตุผลของ PayPal 

ในปัจจุบนั โดยพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 

อนัรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนเงินค่าปรับดงักล่าวกบัขอบเขตความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ PayPal 

ซ่ึงประมาณการณ์ไดต้ามควรแก่เหตุผล ทั้งน้ีดว้ยสภาพของการละเมิดนโยบายการใชบ้ริการ 
การค านวณค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงนั้นจะไม่สามารถท าไดห้รือท าไดย้ากมาก PayPal 

อาจหักค่าเสียหายดงักล่าวไดโ้ดยตรงจากยอดคงเหลือบญัชี PayPal ใดๆ ท่ีมีอยูใ่นบญัชี PayPal ใดๆ ท่ีคุณควบคุม 

ถา้เราปิดบญัชี PayPal ของคุณ หรือยุติการใชบ้ริการ PayPal ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงการด าเนินการของเรา และท าให้เงินท่ีไม่มีการจ ากดัการใชง้านใด ๆ ในบญัชี PayPal 

ของคุณพร้อมส าหรับการถอนเงิน 

คุณตอ้งรับผิดชอบในการตีคืนการช าระเงิน การปฏิเสธช าระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบ้ียปรับ และความรับผิดอ่ืนๆ 

ทั้งหมดท่ีเกิดแก่ PayPal ลูกคา้ Paypal ใดๆ 

หรือบุคคลท่ีสามอนัเน่ืองจากหรือเป็นผลมาจากการท่ีคุณละเมิดขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี และ/หรือการใชบ้ริการ 
PayPal ของคุณ 

กำรพักเงิน กำรจ ำกัดกำรใช้งำน และเงินส ำรอง 

กำรพักเงิน กำรจ ำกัดกำรใช้งำน และเงินส ำรองคืออะไร 

ในบางกรณี เพื่อปกป้อง PayPal และความปลอดภยัและความมัน่คงของเครือข่ายของผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีใชบ้ริการ PayPal ทาง 
PayPal อาจด าเนินการในระดบับญัชีหรือระดบัการท ารายการ เวน้แต่ว่าระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ถา้เราด าเนินการใดๆ 

ตามท่ีระบุไวท่ี้น้ี เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงการด าเนินการของเรา แต่เราจะใชดุ้ลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียวในการด าเนินการเหล่าน้ี 

ถา้ตอ้งการขอขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัการจ ากดัการใชง้านบญัชี การพกัเงิน หรือเงินส ารอง 
คุณควรไปท่ีศูนยแ์กไ้ขปัญหาหรือปฏิบตัิตามค าแนะน าในอีเมลแจง้เตือนของเราเก่ียวกบัการจ ากดัการใชง้าน การพกัเงิน หรือส ารอง 

การตดัสินใจของเราเก่ียวกบัการพกัเงิน การจ ากดัการใชง้าน 

และเงินส ารองอาจข้ึนอยู่กบัเกณฑ์การรักษาความลับท่ีจ าเป็นต่อการจดัการความเส่ียงและการคุม้ครองของ PayPal ลูกคา้ 

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


และ/หรือผูใ้ห้บริการของเรา เราอาจใชโ้มเดลป้องกนัการฉ้อโกงและความเส่ียงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

เมื่อประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับบญัชี PayPal ของคุณ นอกจากน้ี 

เราอาจถูกจ ากดัการใชง้านภายใตข้อ้บงัคบัหรือหน่วยงานรัฐบาลไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลบางประการเก่ียวกบัการตดัสินใจดงักล่าวต่อคุณ 

เราไม่มีภาระผูกพนัในการเปิดเผยรายละเอียดในการบริหารความเส่ียงหรือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภยัของเราให้คุณทราบ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการของ PayPal 

ตามท่ีอธิบายขา้งตน้และช่วยให้เราประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับบญัชี PayPal ของคุณได ้

คุณตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือกับค าขอท่ีสมเหตุสมผลของ PayPal ส าหรับใบแจง้ยอดการเงินและเอกสารอ่ืนๆ หรือขอ้มูลอ่ืนๆ 

อย่างทนัท่วงที 

กำรพักเงิน 

การระงบั คือการด าเนินการท่ี PayPal สามารถด าเนินการไดใ้นบางกรณีในระดบัการท ารายการหรือระดบับญัชี เมื่อ PayPal 

ระงบัการช าระเงินไวช้ัว่คราว เงินจะไม่สามารถน าไปใชก้บัผูส่้งเงินหรือผูรั้บได้ PayPal 

ตรวจสอบปัจจยัหลายประการก่อนท าการระงบัการช าระเงิน รวมถึงการถือครองบญัชี กิจกรรมการท ารายการ ประเภทธุรกิจ 
ขอ้พิพาทของลูกคา้ในอดีต และความพึงพอใจของลูกคา้โดยรวม สถานการณ์ทัว่ไปบางสถานการณ์ท่ี PayPal 

จะพกัการช าระเงินรวมถึง: 

• ผูข้ายรายใหม่หรือผูข้ายท่ีจ ากดักิจกรรมการขาย 
• การช าระเงินส าหรับหมวดหมู่ท่ีมีความเส่ียงสูงอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือตัว๋ 
• ผูข้ายท่ีมีปัญหาดา้นการด าเนินการ หรือความไม่พึงพอใจของผูซ้ื้อหรือข้อพิพาทในระดบัสูง 

กำรพักเงินโดยอิงจำกกำรตัดสินใจควำมเส่ียงของ PayPal 

เราอาจพกัการช าระเงินท่ีส่งไปยงับญัชี PayPal ของคุณ 

ถา้เราเช่ือตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียวว่าอาจมีความเส่ียงในระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณ บญัชี PayPal ของคุณ 

หรือการท ารายการของคุณ หรือการพกัการช าระเงินดงักล่าวมีความจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดบงัคบั 

เราตดัสินใจว่าจะขอพกัการช าระเงินตามปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีสามารถใชไ้ดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายในและบุคคลท่ีสาม 

เมื่อเราพกัการช าระเงิน เงินดงักล่าวจะปรากฏในบญัชี PayPal ของคุณโดยมีขอ้บ่งช้ีว่าไม่สามารถใชง้านไดห้รือรอด าเนินการ 
เราจะแจง้ให้คุณทราบผ่านบญัชี PayPal ของคุณ หรือทางโทรศพัท์หรืออีเมลโดยตรง เมื่อใดก็ตามท่ีเราด าเนินการพกัเงิน 

โดยทัว่ไปแลว้ การระงับความเส่ียงยงัคงมีผลเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัที่ไดรั้บการช าระเงินเขา้บญัชี PayPal 

ของคุณ เวน้แต่ว่า PayPal มีเหตุผลท่ีจะพกัการช าระเงินต่อไป เราอาจปลดเงินท่ีพกัไวก่้อนหน้าน้ีในบางสถานการณ์ (เช่น 

ถา้คุณอัปโหลดขอ้มูลติดตามการจดัส่งท่ีเก่ียวขอ้งกับการท ารายการ) 
แต่การปล่อยเงินก่อนก าหนดจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียว การพกัเงินอาจอาจมีระยะเวลานานกว่า 30 

วนัถา้การช าระเงินดงักล่าวถูกคดัคา้นว่าเป็นการช าระเงินท่ีน่าจะเป็นโมฆะและถูกตีกลบัตามการท ารายการท่ีเกิดขอ้พิพาทดงัท่ีระบุไ
วใ้นย่อหน้าต่อไปน้ีดา้นล่าง ในกรณีน้ีเราจะพกัการช าระเงินในบญัชี PayPal ของคุณจนกว่าเร่ืองน้ีจะไดรั้บการแกไ้ข 



กำรพักเงินท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำรำยกำรในตลำด 

ถา้คุณเป็นผูข้ายในตลาดหรือผ่านแอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามท่ี PayPal เสนอ 
การพกัเงินอาจด าเนินการในการช าระเงินท่ีส่งให้คุณตามค าแนะน าของตลาดหรือบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง 
การด าเนินการน้ีจะเสร็จส้ินเมื่อคุณให้สิทธ์ิการอนุญาตแก่เราในการพกัเงินของคุณ และจะเป็นไปตามขอ้ตกลงกับบุคคลท่ีสาม 

การพกัเงินเหล่าน้ีจะปรากฏในบญัชี PayPal ของคุณ ถา้คุณมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัเหตุผลท่ีตลาดหรือบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งสั่งให้ 

PayPal เตรียมการพกัเงินเหล่าน้ี คุณจะตอ้งติดต่อตลาดหรือบุคคลท่ีสามโดยตรง 

กำรพักเงินโดยอิงจำกกำรท ำรำยกำรท่ีเกิดข้อพิพำท 

ถา้การช าระเงินท่ีส่งให้คุณในฐานะผูข้ายถูกคดัค้านว่าเป็นการช าระเงินท่ีน่าจะเป็นโมฆะและถูกตีกลบั 

เราอาจท าการพกัเงินชัว่คราวในบญัชี PayPal ของคุณเพื่อคุม้ครองยอดเงินท่ีอาจถูกตีกลบั สถานการณ์ใดๆ 

ท่ีอธิบายไวใ้นส่วนการฝากเงินใหม่ การตีคืนการช าระเงิน และการปฏิเสธช าระเงินคือสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เราพกัการช าระเงิน 

ถา้เราพิจารณาว่าการท ารายการไม่ควรถูกตีกลับ เราจะยกเลิกการพกัเงินชัว่คราว ถ้าเราพิจารณาว่าการท ารายการควรถูกตีกลบั 

เราจะลบเงินออกจากบญัชี PayPal ของคุณ 

กำรจ ำกัดกำรใช้งำนบัญชี 

ขอ้จ ากดัการใชง้านท าให้คุณไม่สามารถด าเนินการบางอย่างกับบญัชี PayPal ของคุณไดเ้สร็จสมบูรณ์ เช่น การถอนเงิน 

การส่งเงิน หรือการรับเงิน ข้อจ ากดัการใชง้านเหล่าน้ีมีการปรับใชเ้พ่ือช่วยคุม้ครอง PayPal, ผูซ้ื้อ และผูข้าย 
เมื่อเราสังเกตเห็นกิจกรรมท่ีห้ามปฏิบตัิ ความเส่ียงทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 

หรือการด าเนินการท่ีเราพบว่าดูเหมือนผิดปกติหรือตอ้งสงสัย นอกจากน้ี 

ขอ้จ ากดัการใชง้านยงัช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาสถานะบญัชี PayPal ของคุณอีกดว้ย 

มีเหตุผลหลายประการท่ีเราอาจจ ากดัการเข้าถึงบญัชี PayPal ของคุณหรือบริการ PayPal 

และ/หรือจ ากดัการเข้าถึงเงินของคุณ รวมถึง: 

• ถา้เราสงสัยว่ามีคนก าลงัใชบ้ญัชี PayPal ของคุณโดยท่ีคุณไม่ทราบ เราจะจ ากดัการใชง้านเพื่อความปลอดภยัของคุณ 

และตรวจสอบหากิจกรรมการฉ้อโกง 
• ถา้ผูอ้อกบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตของคุณแจง้ให้เราทราบว่ามีคนใชบ้ตัรของคุณโดยท่ีคุณไม่ไดอ้นุญาต 

ในท านองเดียวกนั ถา้ธนาคารของคุณแจง้ให้เราทราบว่ามีการโอนเงินระหว่างบัญชี PayPal 

ของคุณกับบญัชีธนาคารของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

• เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 
• ถา้เรามีเหตุอนัควรท่ีท าให้เช่ือว่าคุณฝ่าฝืนขอ้ตกลงฉบับน้ี หรือละเมิดนโยบายการใชบ้ริการ 
• ผลการด าเนินงานของผูข้ายท่ีระบุถึงบญัชี PayPal ของคุณมีความเส่ียงสูง ตวัอย่างรวมถึง: 

การแสดงผลการขายท่ีไม่ดีเพราะคุณไดรั้บข้อเรียกร้องในจ านวนท่ีสูงผิดปกติและปฏิเสธช าระเงินขายผลิตภณัฑ์ใหม่ทั้งหม
ดหรือผลิตภณัฑ์ตน้ทุนสูง หรือถ้าปริมาณยอดขายของคุณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 



ถา้เราจ ากดัการเขา้ถึงบญัชี PayPal ของคุณ เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงการด าเนินการของเรา 
และโอกาสท่ีจะขอให้มีการคืนกลบัสู่สภาพปกติถา้เราเห็นสมควร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียว 

คุณจะตอ้งแกไ้ขปัญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับญัชีของคุณก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการจ ากดัการใชง้านได ้โดยปกติแลว้ 
การด าเนินการน้ีจะเสร็จส้ินหลงัจากท่ีคุณให้ขอ้มูลตามท่ีเราขอ อย่างไรก็ตาม 

ถา้เรามีเหตุอนัควรท่ีท าให้เช่ือว่ายงัมีความเส่ียงอยู่หลงัจากคุณให้ขอ้มูลนั้นแก่เรา อาจด าเนินการเพื่อปกป้อง PayPal ผูใ้ชข้องเรา 
บุคคลท่ีสาม หรือคุณจากการตีคืน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ ความเส่ียงทางกฎหมายและ/หรือขอ้บงัคบั 

และความรับผิดอ่ืนใด 

เงินส ำรอง 

เราอาจขอสงวนบญัชี PayPal ของคุณ ถา้เราเช่ือว่าอาจมีความเส่ียงในระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณ ตลอดจนบญัชี PayPal 

โมเดลธุรกิจ หรือการท ารายการของคุณ เมื่อเราขอสงวนบญัชี PayPal ของคุณ 

นัน่หมายความว่าการท ารายการทั้งหมดหรือบางส่วนจะแสดงผลเป็น "รอด าเนินการ" ในยอดคงเหลือบญัชี PayPal 

และคุณจะไม่สามารถถอนเงินในสถานะ "รอด าเนินการ" เพื่อป้องกนัความเส่ียงต่อการท ารายการท่ีคุณด าเนินการซ่ึงก าลงัถูกตีกลบั 

หรือเป็นโมฆะ หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี PayPal หรือการใชบ้ริการ PayPal 

เราท าการตดัสินใจว่าจะขอสงวนบญัชีโดยตั้งอยู่บนปัจจยัหลายประการ 
ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีมีให้จากแหล่งขอ้มูลภายในและจากบุคคลท่ีสาม 

PayPal พิจารณารายการปัจจยัท่ีไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผูเ้ดยีว และไม่ว่าปัจจยัเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ อย่างไร 
รวมถึง: 

• ระยะเวลาท่ีคุณอยู่ในธุรกิจ 
• ไม่ว่าอุตสาหกรรมของคุณมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะปฏิเสธช าระเงินหรือไม ่

• ประวตัิการประมวลผลการช าระเงินของคุณกับ PayPal และผูใ้ห้บริการรายอ่ืน 

• ประวตัิทางธุรกิจ และ/หรือขอ้มูลเครดิตส่วนบุคคลของคุณ 

• กรอบเวลาในการน าส่งของคุณ 

• ไม่ว่าคุณจะมีจ านวนเฉล่ียท่ีสูงกว่าการคืนสินค้า การปฏิเสธช าระเงิน ขอ้เรียกร้อง หรือขอ้พิพาทหรือไม่ 

ถา้เราส ารองเงินในบญัชีของคุณ เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงการด าเนินการของเราและขอ้ก าหนดของการส ารอง 

มีเงินส ารองอยู่สองประเภทท่ีอาจถูกพกัไวใ้นบญัชี PayPal ของคุณ 

และหน่ึงในนั้นหรือทั้งสองประเภทอาจมีการน าไปใชใ้นเวลาเดียวกนั: 

• เงินส ำรองหมุนเวียนคือเงินส ารองท่ีเปอร์เซ็นต์ของการท ารายการแต่ละรายการท่ีคุณไดรั้บในแต่ละวนัถูกพกัไว ้
แลว้ยกเลิกการพกัในภายหลงัตามตารางท่ีก าหนดไว ้เช่น เงินส ารองของคุณอาจก าหนดไวท่ี้ 10% และพกัไวเ้ป็นเวลา 
90 วนัในระยะเวลาหมุนเวียน– ซ่ึงหมายความว่าเงินท่ีคุณไดรั้บในวนัที่ 1 จ านวน 10% จะถูกพกัไว ้



แลว้ยกเลิกการพกัในวนัที่ 91 ส่วนเงินท่ีคุณไดรั้บในวนัที่ 2 จ านวน 10% จะถูกพกัไวจ้นถึงวนัที่ 92 เป็นตน้ 

เงินส ารองหมุนเวียนเป็นประเภทการส ารองเงินท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด 

• เงินส ำรองข้ันต ่ำคือจ านวนเงินขั้นต ่าเฉพาะท่ีคุณจ าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณตลอดเวลา 
เงินส ารองขั้นต ่าน ามาใชเ้ป็นจ านวนแรกเร่ิมท่ีฝากในรวดเดียว 
หรือสร้างข้ึนมาในลกัษณะตามช่วงเวลาจากเปอร์เซ็นต์ของการขายสินคา้จนกระทัง่ถึงจ านวนเงินส ารองขั้นต ่า 
ซ่ึงเหมือนกบัเงินส ารองตามช่วงเวลา 

ถา้เราเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของเงินส ารองเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินความเส่ียง 
เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงข้อก าหนดใหม ่

ค ำส่ังศำล ข้อก ำหนดบังคับ หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ 

ถา้เราไดรั้บแจง้จากค าสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืน ๆ (รวมถึงการอายดัทรัพยห์รือกระบวนการเทียบเคียงใดๆ) 

ท่ีส่งผลต่อคุณ 

หรือถ้าเรามีเหตุอนัควรท่ีท าให้เช่ือว่าเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชห้รือขอ้ก าหนดบงัคับ 

เราอาจตอ้งด าเนินการบางอย่าง รวมถึงการพกัการช าระเงินไปยงั/จากบัญชี PayPal, การวางเงินส ารอง 
หรือการจ ากดัการใชง้านบญัชี PayPal ของคุณ หรือปล่อยเงินของคุณ เราจะตดัสินว่าการด าเนินการใดท่ีจ าเป็นต่อเรา 
ทั้งน้ีเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียว เวน้แต่ว่าค าสั่งศาล กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ขอ้ก าหนดบงัคบั 

หรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนๆ กดหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงการด าเนินการเหล่าน้ี 

เราไม่มีภาระผูกพนัในการโตแ้ยง้หรือยื่นอุทธรณ์ต่อค าสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณหรือบญัชี 

PayPal ของคุณ เมื่อเราปรับใชก้ารพกัเงิน เงินส ารอง หรือการจ ากดัการใชง้านอนัเป็นผลจากค าสั่งศาล กฎหมายท่ีบงัคับใช ้

ขอ้ก าหนดบงัคบั หรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนๆ การพกัเงิน เงินส ารอง 
หรือการจ ากดัการใชง้านดงักล่าวอาจยงัคงมีอยู่ตราบเท่าท่ี PayPal พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแลว้ว่ามีความจ าเป็น 

ข้อตกลงส ำหรับผู้ใช้บริกำรของ PAYPAL 

กำรรับผิดส ำหรับกำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต 

กำรป้องกันกำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต 

เพื่อปกป้องตวัคุณเองจากการด าเนินการท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตในบญัชี PayPal ของคุณ คุณควรเขา้สู่บัญชี PayPal 

ของคุณและตรวจสอบใบแจง้ยอดบญัชี PayPal ของคุณเป็นประจ า PayPal จะแจง้การท ารายการแต่ละรายการให้คุณทราบ 

โดยการส่งอีเมลไปยงัอีเมลหลักของคุณ 

คุณควรตรวจสอบการแจง้เตือนการท ารายการเหล่าน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าการท ารายการแต่ละคร้ังไดรั้บอนุญาตและสมบูรณ์ถูกตอ้ง 



PayPal จะปกป้องคุณจากการกิจกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตในบญัชี PayPal ของคุณ เมื่อมีการใชง้านการคุม้ครองน้ี PayPal 

จะคุม้ครองคุณเต็มจ านวนของกิจกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

ตราบใดท่ีคุณให้ความร่วมมือกบัเราและปฏิบตัิตามขั้นตอนท่ีอธิบายไวด้า้นล่าง 

กำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตคืออะไร 

"การท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาต" เกิดข้ึนเมื่อมีการช าระเงินจากบญัชี PayPal 

ของคุณซ่ึงคุณไม่ไดใ้ห้อนุญาตและไม่ไดเ้ป็นประโยชน์แก่คุณ ตวัอย่างเช่น ถา้มีผูข้โมยรหัสผ่านของคุณ 

แลว้ใชร้หัสผ่านเพื่อเขา้ถึงบญัชี PayPal ของคุณและท าการช าระเงินจากบญัชี PayPal ของคุณ 

ถือว่ามีการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเกิดข้ึนแล้ว 

ส่ิงใดไม่ถือว่ำเป็นกำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นการท ารายการท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต: 

• ถา้คุณยินยอมให้บุคคลใดเขา้ใชบ้ญัชี PayPal ของคุณได ้(โดยให้ขอ้มูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผูน้ั้น) 

และบุคคลดงักล่าวใชบ้ญัชี PayPal ของคุณโดยท่ีคุณไม่ทราบหรือไม่ไดใ้ห้อนุญาต 

คุณจะตอ้งรับผิดชอบการท ารายการท่ีด าเนินการในสถานการณ์น้ี 

• ความเป็นโมฆะและการตีกลบัการช าระเงินอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการท่ีอธิบายไวใ้นส่วนการคืนเงิน 

การตีคืนการช าระเงิน และการปฏิเสธช าระเงิน 

กำรรำยงำนกำรท ำรำยกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต 

คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ PayPal ทนัทีถา้คุณเช่ือ: 

• มีการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีส่งจากบญัชีของคุณ 

• มีการเข้าใชบ้ญัชีของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

• ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือ 

• อุปกรณ์ใดๆ ท่ีคุณใชใ้นการเขา้ใชง้านบญัชี PayPal ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือปิดการใชง้าน 

คุณตอ้งให้ขอ้มูลท่ีมีทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกบัเหตุการณ์การท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและ/หรือการใชง้านบญัชีของคุณอย่างไม่เห
มาะสมหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมทั้งหมดตามท่ีขอเพ่ือช่วยเหลือ PayPal ในการสืบสวน 

หากคุณแจง้ให้เราทราบถึงการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตภายใน 60 วนันบัจากวนัที่ท ารายการ 
และเราเห็นว่าเป็นการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาต คุณจะมีสิทธ์ิไดรั้บความคุม้ครอง 100% 

ส าหรับการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตนั้น 

กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 

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


ข้อผิดพลำดคืออะไร 

'ขอ้ผิดพลาด' หมายถึงส่ิงต่อไปน้ี 

• ขอ้ผิดพลาดการประมวลผลท่ีเกิดจาก PayPal หรือซัพพลายเออร์ ซ่ึงบญัชี PayPal 

ของคุณถูกหักหรือฝากเงินผิดพลาด หรือเมื่อมีการบนัทึกการท ารายการไวใ้นบญัชี PayPal ของคุณไม่ถูกตอ้ง 
• คุณช าระเงิน และจ านวนเงินท่ีไม่ถูกตอ้งถูกหักจากบญัชี PayPal ของคุณ 

• การท ารายการหายไปหรือไม่มีการระบุไวใ้นใบแจง้ยอดบญัชี PayPal ของคุณอย่างถูกตอ้ง 
• เราท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดดา้นการค านวณหรือทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี PayPal ของคุณ 

ส่ิงใดไม่ถือว่ำเป็นข้อผิดพลำด 

ต่อไปน้ีจะไม่ถือว่าเป็นขอ้ผิดพลาด: 

• ถา้คุณยินยอมให้บุคคลใดเขา้ใชบ้ญัชี PayPal ของคุณได ้(โดยให้ขอ้มูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผูน้ั้น) 

และบุคคลดงักล่าวใชบ้ญัชี PayPal ของคุณโดยท่ีคุณไม่ทราบหรือไม่ไดใ้ห้อนุญาต 

คุณจะตอ้งรับผิดชอบการท ารายการท่ีด าเนินการในสถานการณ์น้ี 

• ความเป็นโมฆะและการตีกลบัการช าระเงินอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการท่ีอธิบายไวใ้นส่วนการคืนเงิน 

การตีคืนการช าระเงิน และการปฏิเสธช าระเงิน 

• ถา้คุณช าระเงินให้แก่คู่สัญญาผิดราย หรือช าระเงินผิดจ านวน (เช่น เน่ืองจากการพิมพผ์ิด) 

(ทางแก้อย่างเดียวของคุณในสถานการณ์น้ีจะเป็นการติดต่อคู่สัญญาท่ีคุณช าระเงินให้และขอให้คู่สัญญาคืนเงินท่ีช าระให้พ
วกเขา PayPal จะไม่จ่ายเงินคืนให้แก่คุณหรือตีคืนการช าระเงินท่ีคุณช าระผิดพลาด) 

ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลำดหรือค ำถำมเก่ียวกับกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ 

ติดต่อเราไดท่ี้ศูนยแ์กไ้ขปัญหาของเรา 

โปรดแจง้ให้เราทราบโดยเร็วท่ีสุด ถา้คุณคิดว่าใบแจง้ยอดหรือใบเสร็จของคุณไม่ถูกตอ้ง 
หรือถ้าคุณตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการโอนเงินท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ยอดหรือใบเสร็จ 
เราตอ้งไดรั้บการติดต่อจากคุณภายในเวลาไม่เกิน 60 วนัหลงัจากท่ีเราส่งใบแจง้ยอดแรกท่ีเกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด 

• โปรดแจง้ช่ือ อีเมล และหมายเลขบญัชีแก่เรา (ถา้มี) 
• อธิบายขอ้ผิดพลาดหรือการโอนเงินท่ีคุณไม่แน่ใจ และอธิบายให้ชดัเจนที่สุดว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเช่ือว่ามีขอ้ผิดพลาด 

หรือเพราะเหตุใดคุณจึงตอ้งการข้อมูลเพ่ิมเติม 

• โปรดแจง้จ านวนเงินในสกุลดอลลาร์ท่ีสงสัยว่าเกิดขอ้ผิดพลาด 

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


ถา้คุณแจง้เราดว้ยวาจา เราอาจขอให้คุณส่งค าร้องเรียนหรือค าถามของคุณเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัเราภายใน 

10 วนัท าการ เราจะท าการตรวจสอบให้แลว้เสร็จภายใน 10 วนัท าการหลงัจากเราไดรั้บแจง้จากคุณถึงข้อผิดพลาดท่ีตอ้งสงสัย 
อย่างไรก็ตาม ถา้เราตอ้งการเวลาเพ่ิมเติม เราอาจใชเ้วลาถึง 45 วนัในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือค าถามของคุณ 

ถา้เราตดัสินใจด าเนินการเช่นน้ี เราจะฝากเงินเขา้บญัชี PayPal ของคุณภายใน 

10 วนัท าการในจ านวนเงินท่ีคุณคิดว่าเกิดขอ้ผิดพลาด 

เพ่ือให้คุณมียอดเงินชัว่คราวระหว่างระยะเวลาท่ีเราด าเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ 
เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงยอดเงินชัว่คราวภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัท่ีโอน 

ถา้เราขอให้คุณแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือขอ้สงสัยเป็นลายลกัษณ์อักษร แต่เราไม่ไดรั้บเร่ืองจากคุณภายใน 

10 วนัท าการ เราอาจไม่โอนเงินชัว่คราวเข้าบญัชี PayPal ของคุณ 

ส าหรับขอ้ผิดพลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี PayPal ใหม่ การท ารายการท่ีจุดขาย หรือการท ารายการจากต่างประเทศ 
เราอาจใชเ้วลาถึง 90 วนัในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือค าถามของคุณ ส าหรับบญัชี PayPal ใหม่ 
(การท ารายการจากบญัชีของคุณคร้ังแรกเกิดข้ึนในเวลาน้อยกว่า 30 วนัท าการก่อนวนัท่ีคุณแจง้ให้เราทราบ) เราอาจใชเ้วลาถึง 
20 วนัท าการในการตรวจสอบให้แลว้เสร็จ 

เราจะบอกคุณเก่ียวกบัผลลพัธ์ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากการตรวจสอบเสร็จส้ิน ถา้เราพิจารณาเห็นว่าไม่มีไม่มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน 

เราจะส่งค าอธิบายการพิจารณาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คุณ ถา้คุณไดรั้บวงเงินชัว่คราว 
เราจะหักวงเงินชัว่คราวออกจากบญัชีของคุณ และจะแจง้ให้คุณทราบถึงวนัและจ านวนเงินท่ีหักออกไป 

คุณสามารถขอส าเนาเอกสารท่ีเราใชใ้นการตรวจสอบได้ 

ถา้เราพิจารณาเห็นว่ามีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน เราจะโอนเงินเต็มจ านวนเข้าบัญชีของคุณทนัทีภายใน 1 

วนัท าการหลงัการพิจารณาของเรา หรือในกรณีท่ีคุณไดรั้บเงินชัว่คราวแลว้ คุณจะสามารถเก็บเงินดงักล่าวไวไ้ด ้

ข้อผิดพลำดกำรประมวลผล 

เราจะแกไ้ขขอ้ผิดพลาดการประมวลผลใดๆ ท่ีเราพบ ถา้ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวส่งผลให้ 

• คุณไดรั้บเงินน้อยกว่าจ านวนท่ีถูกตอ้งตามท่ีคุณมีสิทธ์ิไดรั้บ แลว้เราจะให้เครดิตบญัชี PayPal ของคุณ 

ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดท่ีคุณควรไดรั้บกบัยอดท่ีคุณไดรั้บจริงๆ 

• คุณไดรั้บเงินมากกว่าจ านวนท่ีถูกตอ้งตามท่ีคุณมีสิทธ์ิไดรั้บ แลว้เราจะหักบญัชี PayPal ของคุณ 

ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดท่ีคุณไดรั้บจริง ๆ กบัยอดท่ีคุณควรไดรั้บ 

• ถา้เราไม่ไดท้ ารายการเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดหรือในจ านวนเงินที่ถูกตอ้ง 
เราจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดจากความลม้เหลวน้ีโดยตรง เวน้แต่ว่า: 

o ไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา เพราะคุณไม่มีเงินเพียงพอส าหรับการท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์ 
o ระบบของเราไม่ไดท้ างานอย่างเหมาะสม และคุณทราบเก่ียวกับการหยุดท างานเมื่อคุณเร่ิมท ารายการหรือ 



o มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์พิเศษนอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น ไฟไหม ้น ้าท่วม 

หรือสูญเสียการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต) ทั้ง ๆ ท่ีมีขอ้ควรระวงัอย่างเหมาะสม 

ขอ้ผิดพลาดในการประมวลผลไม่ใช่: 

• ความล่าช้าท่ีเป็นผลมาจาก Paypal ใชก้ารพกั จ ากดัการใชง้าน หรือส ารองเงิน 

• ความล่าช้าท่ีข้ึนอยู่กบัการตรวจสอบการช าระเงิน 

• ความล่าช้าท่ีอธิบายไวภ้ายใตวิ้ธีการซ้ือสินคา้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับเวลาท่ีอาจใชใ้นการท ารายการซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งเสร็จสมบูรณ์ใน
บางสถานการณ์ 

• ขอ้ผิดพลาดของคุณในการท ารายการ (เช่น การพิมพจ์ านวนเงินท่ีคุณก าลงัส่งผิด) 

ข้อตกลงส ำหรับผู้ใช้บริกำรของ PAYPAL 

ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยอื่นๆ 

กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงคุณกับเรำ 

คุณยินยอมให้ PayPal และบริษทัในเครือติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการตลาด 

คุณสามารถเลือกท่ีจะไม่รับการติดต่อส่ือสารดา้นการตลาด เมื่อคุณเปิดบญัชี PayPal โดยเปล่ียนการตั้งค่าบญัชี 

หรือคลิกท่ีลิงก์ยกเลิกการสมคัรสมาชิกในอีเมล PayPal ใดๆ หรือใบเสร็จรับเงินท่ีคุณไดรั้บจากเรา โปรดรอ 10 

วนัท าการเพื่อให้การยกเลิกมีผล เราจะให้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงเก่ียวกบับญัชีหรือบริการ PayPal 

แมคุ้ณเลือกท่ีจะไม่รับการติดต่อส่ือสารดา้นการตลาด 

ถา้คุณให้หมายเลขโทรศพัท์มือถือแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้ PayPal 

และบริษทัในเครือติดต่อคุณท่ีหมายเลขนั้นโดยใชก้ารโทรขอ้ความแบบต่อสายอตัโนมตัิหรือท่ีบนัทึกไวล่้วงหน้าเพ่ือ: (1) 

แจง้ให้คุณทราบเก่ียวกบัการใชบ้ริการ PayPal และ/หรือการให้บริการบญัชี PayPal (2) 

ตรวจสอบหรือป้องกนัการหลอกลวง หรือ (3) จดัเก็บหน้ี 

เราจะไม่ใชก้ารโทรขอ้ความแบบต่อสายอตัโนมตัิหรือท่ีบนัทึกไวล่้วงหน้า หรือส่งขอ้ความติดต่อคุณเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการตลาด 

เวน้แต่ว่าเราไดรั้บการยินยอมจากคุณ 

เราอาจแบ่งปันหมายเลขโทรศพัท์มือถือของคุณกบัผูใ้ห้บริการท่ีท าสัญญากบัเราเพื่อช่วยเหลือเราในกิจกรรมท่ีระบุไวข้้างตน้ 

แต่จะไม่แบ่งปันหมายเลขโทรศพัท์ของคุณกับบุคคลท่ีสามเพื่อวตัถุประสงคข์องตนเอง โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากคุณ 

คุณไม่จ าเป็นตอ้งยินยอมเพื่อรับการโทรข้อความแบบต่อสายอตัโนมตัิหรือท่ีบนัทึกไวล่้วงหน้าหรือขอ้ความท่ีส่งไปยงัหมายเลขโทร
ศพัท์มือถือของคุณเพื่อใชแ้ละเพลิดเพลินกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ี PayPal เสนอ 
คุณสามารถปฏิเสธการรับการโทรขอ้ความแบบต่อสายอตัโนมตัิหรือท่ีบันทึกไวล่้วงหน้าหรือขอ้ความท่ีส่งไปยงัหมายเลขโทรศพัท์มื
อถือของคุณไดห้ลายวิธี รวมถึงผ่านใบเสร็จรับเงินการท ารายการอีเมล ในการตั้งค่าบญัชีของคุณ หรือโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ 

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


PayPal อย่างไรก็ตาม เราอาจโทรหาคุณโดยตรง โดยใชช้่องทางอ่ืนถา้เราจ าเป็นตอ้งพูดคุยกบัคุณ 

อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศพัท์และการส่งขอ้ความในอตัรามาตรฐาน 

PayPal อาจติดต่อส่ือสารกบัคุณเก่ียวกบัข้อมูลบญัชีหรือการท ารายการ PayPal ใด ๆ และบริการ PayPal อิเล็กทรอนิกส์ 
คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการอปัเดตอีเมลหลกัของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบนัเสมอ เพื่อให้ PayPal 

สามารถติดต่อส่ือสารกบัคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเขา้ใจและยอมรับว่าถา้ PayPal 

ส่งการติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ไดรั้บ เน่ืองจากอีเมลหลกัท่ีคุณให้ไวก้บัเราไม่ถูกตอ้ง เป็นขอ้มูลเก่า 
ถูกบล็อคโดยผูใ้ห้บริการ หรือคุณไม่สามารถรับการติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ยเหตุผลอ่ืนใด จะถือว่า PayPal 

ไดส่้งการติดต่อส่ือสารดงักล่าวถึงคุณแลว้ 

โปรดทราบว่า ถา้คุณใชต้วักรองอีเมลขยะท่ีบล็อคหรือเปล่ียนเส้นทางของอีเมลจากผูส่้งท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสมดุอีเมล คุณจะตอ้งเพ่ิม 

PayPal ลงในสมดุอีเมล เพื่อให้คุณสามารถดูการติดต่อส่ือสารท่ีเราส่งถึงคุณได ้

คุณสามารถอปัเดตอีเมลหลักหรือท่ีอยู่ไปรษณียข์องคุณไดต้ลอดเวลาโดยเขา้สู่ระบบท่ีเวบ็ไซต์ PayPal 

ถา้อีเมลของคุณไม่ถูกตอ้งและส่งผลให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลับ PayPal 

อาจถือว่าบญัชีของคุณเป็นบญัชีท่ีไม่มีการใชง้าน และคุณจะไม่สามารถท ารายการใด ๆ ดว้ยบญัชี PayPal ของคุณได ้

จนกว่าเราจะไดรั้บอีเมลหลักท่ีสามารถใชง้านไดจ้ากคุณ 

PayPal ขอสงวนสิทธ์ิในการปิดบญัชีของคุณถา้คุณเพิกถอนค ายินยอมของคุณในการรับการติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เราจะถือว่าคุณไดรั้บการติดต่อส่ือสารจากเรา ถา้มีการจดัส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 24 

ชัว่โมงหลงัจากเวลาท่ีเราประกาศไวบ้นเวบ็ไซต์ของเรา หรือมีการส่งอีเมลไปถึงคุณ เราจะถือว่าคุณไดรั้บการติดต่อส่ือสารจากเรา 
ถา้มีการจดัส่งผ่านทางไปรษณียภ์ายใน 3 วนัท าการหลงัจากท่ีเราส่ง 

เวน้แต่ว่าคุณก าลงัติดต่อส่ือสารกบัเราเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราไดร้ะบุท่ีอยู่ประกาศอ่ืนๆ (เช่น 

กระบวนการความรับผิดต่อการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและขอ้ผิดพลาดอ่ืนๆ) ประกาศท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง PayPal 

ตอ้งส่งผ่านทางไปรษณียถึ์ง: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek 

Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 

ตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต คุณเขา้ใจและยอมรับว่า PayPal 

อาจตรวจสอบหรือบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ท่ีคุณหรือบุคคลใดก็ตามท่ีด าเนินการในนามของคุณกบั PayPal 

หรือตวัแทนส าหรับวตัถุประสงคใ์นการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม หรือเพื่อการคุม้ครองของเราเอง 
โดยไมต่อ้งประกาศหรือเตือนให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและเข้าใจว่าในขณะท่ีการติดต่อส่ือสารของคุณกับ PayPal 

นั้นอาจถูกดกัฟัง ตรวจสอบ หรือบนัทึก PayPal อาจไม่ไดบ้นัทึกสายโทรศพัท์หรือการโทรติดต่อทั้งหมด และ PayPal 

ไม่รับประกนัว่าการบนัทึกสายโทรศพัท์เฉพาะใด ๆ จะถูกเก็บรักษาหรือสามารถกูคื้นได ้

สิทธิ์ของ PayPal 

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


สิทธ์ิกำรระงับและกำรยุติของ PayPal 

PayPal ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัหรือยุติขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี การเข้าถึงหรือการใชง้านเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal ใดๆ) ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ 
PayPal บางอย่างหรือทั้งหมดดว้ยเหตุผลใดๆ ไดต้ลอดเวลาเมื่อไดแ้จง้ให้คุณทราบ เมื่อยุติขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

และการช าระเงินท่ีไม่ไดถู้กจ ากดัท่ีพกัไวใ้นยอดคงเหลือบญัชี PayPal ให้แก่คุณ 

ผลประโยชน์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย 

เพื่อการรักษาความปลอดภยัในการด าเนินการตามภาระผูกพนัของคุณภายใตข้อ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี คุณอนุญาตให้ 

PayPal ริบ และผลประโยชน์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในและต่อยอดคงเหลือบญัชี PayPal 

ของคุณในการครอบครองของ PayPal 

จ ำนวนเงินท่ีคุณเป็นหนี้ PayPal 

ถา้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณติดลบไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ยอดคงเหลือบญัชี PayPal 

ท่ีติดลบจะแสดงจ านวนเงินท่ีคุณเป็นหน้ี PayPal PayPal อาจเร่ิมหักเงินจ านวนดงักล่าวจากเงินท่ีคุณเพ่ิมลงในบญัชี 

PayPal ของคุณ หรือการช าระเงินท่ีคุณไดรั้บในภายหลงั ถา้คุณมีบัญชี PayPal มากกว่าหน่ึงบญัชี 

เราอาจเร่ิมหักยอดคงเหลือบญัชี PayPal ท่ีติดลบในบญัชี PayPal หน่ึงบญัชี จากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ในบญัชี 

PayPal อ่ืนๆ ของคุณ ถา้คุณใชบ้ญัชี PayPal ต่อไป เมื่อมียอดคงเหลือติดลบ คุณอนุญาตให้ PayPal 

รวมยอดคงเหลือติดลบกับการหักบญัชีหรือการท ารายการใดๆ 

ท่ีส่งจากบญัชีของคุณเมื่อมีการเปิดเผยขอ้มูลการรวมดงักล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าในการเร่ิมตน้การหักบญัชีหรือท ารายการ 

ถา้คุณพกัเงินในบญัชี PayPal ในหลายสกุลเงิน และยอดคงเหลือของสกุลใดสกุลเงินหน่ึงนั้นติดลบไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

PayPal อาจหักลบหน้ีท่ีเกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้น กบัยอดคงเหลือท่ีคุณมีในสกุลเงินต่างๆ ได ้

ถา้คุณมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินท่ีไม่เก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลา 21 วนั หรือนานกว่านั้น PayPal 

จะแปลงยอดคงเหลือติดลบน้ีเป็นสกุลเงินท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีใดกรณีหน่ึงท่ีการแปลงสกุลเงินมีความจ าเป็น 

จะมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนการท ารายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) 

นอกเหนือจากข้างตน้ ถา้คุณมียอดคา้งช าระท่ีเป็นหน้ี PayPal, บริษทัในเครือ หรือ eBay ทาง PayPal 

สามารถหักเงินจากบญัชี Paypal ของคุณเพ่ือช าระหน้ีท่ีค้างช าระ ซ่ึงรวมถึงจ านวนเงินท่ีคา้งช าระจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 

ของเรา เช่น Xoom หรือ Braintree 

กำรด ำเนินกำรในกรณีล้มละลำย 

ถา้คุณไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือมีการด าเนินการทางกฎหมายใดๆ กบัคุณ ภายใตบ้ทบญัญตัิใดๆ 

ของกฎหมายลม้ละลายใดๆ เรามีสิทธ์ิท่ีจะเรียกคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามสมควร 



(รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายตามสมควร) 
ท่ีเกิดข้ึนโดยเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัตามข้อตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

กำรเข้ำถือสิทธิ 

ถา้ PayPal ท าให้การช าระเงินท่ีคุณด าเนินการให้ผูรั้บเป็นโมฆะหรือตีกลบัการช าระเงินนั้น 

(ไม่ว่าคุณจะเป็นผูริ้เร่ิมหรือไม่ก็ตาม) คุณยอมรับว่า PayPal 

สันนิษฐานว่าคุณมีสิทธ์ิเหนือผูรั้บช าระเงินและบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกับการช าระเงินนั้น 

และอาจด าเนินการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวโดยตรง หรือในนามของคุณ ทั้งน้ีเป็นไปตามดุลยพินิจของ PayPal 

ไม่มีกำรสละสิทธ์ิ 

การท่ีเราไม่ด าเนินการกบัการท่ีคุณหรือผูอ่ื้นละเมิดภาระผูกพนัใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

ไม่มีผลเป็นการสละสิทธ์ิของเราในการด าเนินการกับการผิดสัญญาในคร้ังต่อไปหรือท่ีคล้ายคลึงกนั 

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยและกำรจ ำกัดควำมรับผิด 

ในส่วนน้ี เราใชค้ าว่า "PayPal" เพื่ออา้งอิงถึง PayPal Pte Ltd. และบริษทัในเครือของเรา และผูอ้  านวยการ พนกังาน 

ตวัแทน ผูร่้วมคา้ ผูใ้ห้บริการ และซัพพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัในเครือของเรารวมถึงหน่วยงานแต่ละหน่วยท่ีเราควบคุม 

ท่ีเราไดรั้บการควบคุมโดย หรือท่ีเราอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

คุณตอ้งชดใชค่้าเสียหายให้ PayPal ส าหรับการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับญัชี PayPal และการใชบ้ริการ PayPal ของคุณ 

คุณยินยอมท่ีจะปกป้อง ชดใชค่้าเสียหาย และไม่ให้ PayPal ไดรั้บอนัตรายจากข้อเรียกร้องหรือความตอ้งการใดๆ 

(รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายท่ีเหมาะสม) ท่ีด  าเนินการหรือเกิดจากบุคคลท่ีสามใดๆ 

หรือเกิดจากการท่ีคุณละเมิดขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี การใชบ้ริการ PayPal ท่ีไม่เหมาะสม 

การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธ์ิใดๆ ของบุคคลท่ีสาม และ/หรือการด าเนินการหรือการไม่ด าเนินการของบุคคลท่ีสามใดๆ 

ท่ีคุณอนุญาตให้ใชบ้ญัชี PayPal หรือเขา้ถึงเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ 

ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal) ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal ใดๆ ในนามของคุณ 

ข้อจ ำกัดควำมรับผิด 

ควำมรับผิดของ PayPal ถูกจ ำกัดโดยข้ึนอยู่กับบัญชี PayPal และกำรใช้บริกำร PayPal ของคุณ PayPal 

จะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการสูญเสียผลก าไร หรือความเสียหายในกรณีเฉพาะ โดยบงัเอิญ หรือโดยสืบเน่ือง 
(รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะความเสียหายต่อการสูญเสียขอ้มูลหรือการสูญเสียธุรกิจ) ท่ีเกิดจากหรือท่ีเก่ียวข้องกบัเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ท่ีใชเ้พื่อมอบบริการของ PayPal ใดๆ) ท่ีเราด าเนินการหรือในนามของเรา 



บริการของ PayPal ใดๆ หรือขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี (ไม่ว่าจะเกิดจากการละเลย) 
เวน้แต่ว่าจะเป็นไปตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต 

ความรับผิดของเราต่อคุณหรือบุคคลท่ีสามใดๆ ในกรณีใดๆ จะถูกจ ากดัตามจ านวนเงินจริงท่ีเกิดจากความเสียหายโดยตรง 
นอกจากน้ี ตามขอบเขตท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต PayPal จะไม่รับผิด และตกลงท่ีจะไม่ให้ PayPal 

รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการสูญเสียเงิน ค่าความนิยม หรือช่ือเสียง ผลก าไร 
หรือความสูญเสียท่ีเป็นนามธรรมอ่ืนๆ หรือความเสียหายโดยกรณีพิเศษ โดยออ้ม หรือโดยสืบเน่ืองใด ๆ) 

ท่ีเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มมาจาก: (1) การใชง้าน หรือไม่สามารถใชง้านเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา 
(รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal ใดๆ) ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ 
PayPal ใดๆ (2) ความล่าชา้หรือการหยุดชะงกัในเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ 

ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal) ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเรา และบริการ PayPal ใดๆ (3) 

ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ท่ีมุ่งร้ายอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจากการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟตแ์วร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ 

ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal ใดๆ) ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเราหรือบริการ PayPal ใด ๆ 

หรือเวบ็ไซต์หรือบริการใดๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์หรือบริการ PayPal ใดๆ (4) บกพร่อง จุดบกพร่อง 
ขอ้ผิดพลาด หรือความไม่ถูกตอ้งของเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบประเภทใดๆ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ 

ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal ใดๆ) ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal ใดๆ 

หรือในขอ้มูลและกราฟิกท่ีไดรั้บ (5) เน้ือหา การด าเนินการ หรือการไม่ด าเนินการของบุคคลท่ีสาม (6) 

การระงบัหรือการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีด  าเนินการเก่ียวกบับัญชี PayPal ของคุณ หรือ (7) 

ความจ าเป็นของคุณในการแกไ้ขแนวทางปฏิบตัิ เน้ือหา หรือพฤติกรรม หรือการสูญเสียหรือการไม่สามารถท าธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการหรือนโยบายของ PayPal ฉบบัน้ี 

ข้อควำมปฏิเสธกำรรับประกันและกำรปลดเปลื้อง 

ไม่มีกำรรับประกัน 

บริกำร PayPal มอบในลกัษณะ "ตำมที่เป็นอยู่" และไม่มีกำรรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่ำจะโดยตรง โดยนัย 
หรือโดยกฎหมำย PayPal ปฏิเสธกำรรับประกนักรรมสิทธิ์โดยนัยใดๆ ควำมสำมำรถในกำรซ้ือขำย 
ควำมเหมำะสมส ำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะและกำรไม่ฝ่ำฝืนกฎ 

PayPal ไมม่ีอ านาจควบคุมใดๆ ในผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีให้บริการโดยผูข้ายท่ียอมรับ PayPal เป็นวิธีการช าระเงิน และ 
PayPal ไม่สามารถรับรองไดว่้าผูซ้ื้อหรือผูข้ายท่ีคุณติดต่อดว้ยนั้นจะท ารายการจนเสร็จส้ิน หรือเป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการ 
PayPal ไม่รับประกนัว่าการเข้าใชบ้ริการ PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตามจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ติดขดั หรือปลอดภยั 
และการท างานของไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ท่ีใชใ้นการให้บริการ PayPal ใดๆ) 

ท่ีเราด าเนินการ หรือในนามของเราอาจถูกรบกวนจากปัจจยัหลายดา้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา PayPal 

จะใชค้วามพยายามตามสมควรเพื่อให้การขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในบญัชีธนาคาร บตัรเดบิต บตัรเครดิต 

และการออกเช็คไดรั้บการด าเนินการตรงตามเวลา แต่ PayPal ไม่รับรองหรือรับประกนัใดๆ 



ในส่วนของระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เน่ืองจากบริการ PayPal 

ข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ความล่าชา้ของระบบธนาคารหรือของบริการไปรษณีย์ 
ความในวรรคน้ีให้สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอ่ืนๆ 

ตามกฎหมายซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค 

กำรปลดเปล้ือง PayPal 

ถา้คุณมีขอ้พิพาทกบัผูถื้อบญัชี PayPal อ่ืนใด คุณตอ้งปลดเปล้ือง PayPal จากขอ้เรียกร้อง ค าร้อง และความเสียหายใดๆ 

และทั้งหมด (ไม่ว่าท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเป็นผลสืบเน่ือง) ในประเภทหรือรูปแบบใดๆ ทั้งท่ีทราบและไม่ทราบ 

ซ่ึงเกิดข้ึนจากหรือเช่ือมโยงกับขอ้พิพาทดงักล่าวไม่ว่าในทางใดๆ ในการเขา้สู่การปลดเปล้ืองน้ี คุณสละสิทธ์ิการคุม้ครองใดๆ 

อย่างชดัแจง้ว่าจะจ ากดัการคุม้ครองของการปลดเปล้ืองน้ีเพ่ือให้มีเฉพาะขอ้เรียกร้องเหล่านั้น 

ซ่ึงคุณอาจรู้หรือสงสัยว่ามีอยู่แลว้ในลกัษณะท่ียินยอมตามการปลดเปล้ืองน้ี 

ข้อพิพำทกับ PayPal 

ติดต่อ PayPal ก่อน 

ถา้มีขอ้พิพาทเกิดข้ึนระหว่างคุณกบั PayPal ซ่ึงด าเนินการในฐานผูห้รือหรือผูข้าย เป้าหมายของเรา 
คือการเรียนรู้เก่ียวกบัความกงัวลของคุณ ถา้เราไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวจนเป็นที่พอใจแก่คุณได้ 
เราจะมุ่งหาวิธีท่ีเป็นกลางและคุม้ค่าใชจ่้ายให้แก่คุณเพื่อให้สามารถแกไ้ขขอ้พิพาทไดอ้ย่างรวดเร็ว ขอ้พิพาทระหว่างคุณกบั 

PayPal ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการอาจมีการรายงานไปยงัฝ่ายบริการลูกค้า PayPal 

อนุญำโตตุลำกำร 

ส าหรับขอ้เรียกร้องใดๆ (ยกเวน้ขอ้เรียกร้องเพ่ือขอการคุม้ครองชัว่คราวหรือความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่า) 
ซ่ึงจ านวนเงินรวมท่ีเรียกร้องต ่ากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) 

คุณสามารถเลือกท่ีจะแกไ้ขข้อพิพาทดว้ยวิธีท่ีมีประสิทธิผลต่อตน้ทุนสูงกว่า 
ผ่านทางอนุญาโตตุลาการท่ีมีผลผูกพนัแต่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการปรากฏตวัได้ ถา้คุณเลือกใชว้ิธีอนุญาโตตุลาการ 
คุณจะตอ้งเร่ิมตน้กระบวนการการอนุญาโตตุลาการดงักล่าวผ่านผูใ้ห้บริการแกไ้ขขอ้พิพาททางเลือก ("ADR") 

อ่ืนใดท่ีเป็นที่ยอมรับและโดยความตกลงร่วมกนัของคุณกบัเรา 
ผูใ้ห้บริการระงบัข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎต่อไปน้ี (ก) 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะตอ้งด าเนินการผ่านทางโทรศพัท์ ออนไลน์ และ/หรือพิจารณาจากเอกสารท่ีส่งมาเพียงอย่างเดียว 
โดยคุณจะเป็นผูเ้ลือก (ข) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะตอ้งไม่ก าหนดให้มีการปรากฏตวัของคู่กรณีหรือพยานในการพิจารณา 
เวน้แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน และ (ค) ค าตดัสินช้ีขาดใดๆ 

ของอนุญาโตตุลาการสามารถน าเขา้สู่การพิจารณาของศาลใดๆ ก็ไดท่ี้มีเขตอ านาจ 

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

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


เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ PayPal 

"PayPal.com," "PayPal" และโลโกท้ั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกบับริการของ PayPal เป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
หรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนของ PayPal หรือผูอ้อกใบอนุญาตของ PayPal คุณไม่สามารถคดัลอก เลียนแบบ แกไ้ข 
หรือใชเ้คร่ืองหมายดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก PayPal นอกจากน้ี ส่วนหัวของหน้าเว็บ 

กราฟิกท่ีก าหนดข้ึนเฉพาะ ไอคอนปุ่ ม และสคริปต์ทั้งหมด ถือเป็นเคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายการค้า 
และ/หรือส่วนประกอบเด่นๆ ของสินคา้หรือบริการของ PayPal คุณไม่สามารถคดัลอก เลียนแบบ ดดัแปลง หรือใชง้าน 

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณสามารถใชโ้ลโก ้HTML ท่ีไดรั้บจาก PayPal 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าทางเขา้ชมเวบ็ไปยงับริการของ PayPal ได ้คุณไมส่ามารถดดัแปลง แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงโลโก ้
HTML เหล่าน้ีได ้ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือน าไปใชโ้ดยท าให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อ Paypal หรือบริการของ PayPal 

หรือน าไปแสดงในลกัษณะใดๆ ก็ตามท่ีส่ือเป็นนยัว่าไดรั้บการสนบัสนุนหรือการรับรองจาก PayPal สิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
และผลประโยชน์ทั้งหมดในเวบ็ไซต ์PayPal หรือของเวบ็ไซต์ PayPal เน้ือหาใดๆ บนเวบ็ไซต์ 
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบับริการ PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเน้ือหาใดๆ 

ทั้งหมดท่ีสร้างหรือเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นทรัพยสิ์นแต่เพียงผูเ้ดียวของ PayPal และผูใ้ห้สิทธ์ิแก่ PayPal 

กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิโดยท่ัวไป 

ถา้คุณก าลงัใชซ้อฟต์แวร์ PayPal เช่น API, ชุดเคร่ืองมือส าหรับนักพฒันา หรือแอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์อ่ืนๆ 

ซ่ึงอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีไดม้าจากหรือผสานรวมกบัซอฟต์แวร์ ระบบ หรือบริการของผูใ้ห้บริการของเราท่ีคุณดาวน์โหลด 

หรือเขา้ถึงผ่านเวบ็หรือแพลตฟอร์มมือถือ แลว้ Paypal จะมอบใบอนุญาตจ ากดัท่ีเพิกถอนได ้ไม่ผูกขาด 

ไม่สามารถออกใบอนุญาตย่อยได ้ไมส่ามารถโอนสิทธ์ิได ้การอนุญาตให้สามารถเขา้ถึง และ/หรือใชซ้อฟต์แวร์ของ PayPal 

ไดโ้ดยไม่มีค่าสิทธ์ิ ตามเอกสารท่ีมาพร้อมกบัซอฟต์แวร์ดงักล่าว การให้สิทธ์ิในการใชน้ี้บงัคบัใชก้บัซอฟต์แวร์ ตลอดจนการอปัเดต 

การอปัเกรด เวอร์ชนัใหม่ และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด คุณไม่สามารถให้เช่า 
หรือโอนสิทธิโดยประการอ่ืนในซอฟต์แวร์ท่ีคุณมีสิทธ์ิใชใ้ห้แก่บุคคลท่ีสามได ้คุณตอ้งปฏิบตัิตามเกณฑ์การน าไปใช ้การเข้าถึง 
และการใชง้านท่ีมีอยู่ในเอกสารทั้งหมดซ่ึงมาพร้อมกบับริการ PayPal ถา้คุณไม่ปฏิบตัิตามเกณฑ์การน าไปใช้ การเข้าถึง 
และการใชง้าน คุณจะตอ้งรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดท่ีข้ึนแก่คุณ PayPal และบุคคลท่ีสาม PayPal 

สามารถอัปเดตหรือหยุดการให้บริการซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ไดเ้มื่อแจง้ให้คุณทราบ ในขณะท่ี PayPal อาจ (1) 

ผสมผสานส่ือและเทคโนโลยีภายนอกเขา้กับเวบ็ใดๆ หรือแอปพลิเคชนัอ่ืน รวมถึงซอฟต์แวร์ และ/หรือ (2) 

เขา้ถึงและใชส่ื้อและเทคโนโลยีภายนอกบางอย่างเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คุณดว้ยบริการ PayPal 

แต่คุณก็ไม่ไดรั้บอนุญาตและไม่ไดเ้ก็บรักษาสิทธ์ิใดๆ ในหรือต่อส่ือภายนอกดงักล่าวใดๆ คุณตกลงท่ีจะไม่เปล่ียนแปลง แกไ้ข 
บิดเบือน ซ่อมแซม คดัลอก ท าซ ้า ดดัแปลง แจกจ่าย จดัแสดง เผยแพร่ ท าวิศวกรรมยอ้นกลบั แปลภาษา แยกส่วนประกอบ 

แยกส่วนแฟ้ม หรือพยายามสร้างซอร์สโคด้ใดๆ ก็ตามท่ีไดรั้บมาจากซอฟต์แวร์ หรือส่ือหรือเทคโนโลยีภายนอกใดๆ 

หรือสร้างงานลอกเลียนแบบใด ๆ จากซอฟต์แวร์ใดๆ หรือส่ือหรือเทคโนโลยีภายนอกใดๆ คุณรับทราบว่าสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
หรือส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีต่อซอฟต์แวร์ของ PayPal เป็นของ PayPal และส่ือภายนอกใดๆ 

ท่ีผสานรวมในท่ีน้ีเป็นของผูใ้ห้บริการภายนอกของ PayPal 

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามอ่ืนใดท่ีคุณใชใ้นเวบ็ไซต์ของ PayPal 



อยู่ภายใตสิ้ทธ์ิการใชง้านที่คุณตกลงไวก้บับุคคลท่ีสามท่ีให้บริการซอฟต์แวร์ดงักล่าวแก่คุณ คุณรับทราบว่า PayPal 

ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ควบคุม รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใดๆ 

ในแอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์ภายนอกดงักล่าวท่ีคุณเลือกใชใ้นเวบ็ไซต์ใดๆ ของเรา และ/หรือมีความเก่ียวขอ้งกับบริการของ 
PayPal ถา้คุณใชบ้ริการของ PayPal ในเวบ็ไซต์ของ PayPal หรือเวบ็ไซต์อ่ืนหรือแพลตฟอร์มอ่ืนที่โฮสต์โดย PayPal 

หรือโดยบุคคลท่ีสาม และไม่ไดด้าวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal 

หรือใชซ้อฟต์แวร์แอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามในเวบ็ไซต์ของ PayPal 

ขอ้สัญญาน้ีจะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัการใชบ้ริการท่ีโฮสต์โดย PayPal 

กำรอนุญำตให้ใช้ท่ีคุณให้แก่ PayPal; กำรรับประกันทรัพย์สินทำงปัญญำ 

PayPal ไมไ่ดอ้า้งสิทธ์ิเป็นเจา้ของเน้ือหาท่ีคุณให้ อปัโหลด ส่ง หรือส่งไปยงั PayPal และ PayPal 

ก็ไม่ไดอ้า้งสิทธ์ิเป็นเจา้ของเน้ือหาท่ีคุณโฮสต์บนเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามท่ีใชบ้ริการของ PayPal 

เพ่ือให้บริการช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของคุณ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัย่อหน้าถดัไป เมื่อคุณให้เน้ือหาแก่ PayPal 

หรือโพสต์เน้ือหาโดยใชบ้ริการของ PayPal คุณมอบใบอนุญาตท่ีไม่จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่สามารถเพิกถอนได ้ไม่มีค่าสิทธ์ิ 
สามารถโอนได ้และใชไ้ดท้ัว่โลกให้ PayPal (และบุคคลท่ีเราร่วมงาน) ใชเ้น้ือหาของคุณและทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสิทธิในการเผยแพร่ในส่ือใด ๆ ท่ีเป็นที่รู้จกัในปัจจุบนัหรือในอนาคต [เพื่อช่วยให้เราปรับปรุง ด าเนินการ 
และส่งเสริมบริการปัจจุบนัของเราและพฒันาบริการใหม่ๆ] PayPal จะไม่ชดเชยให้คุณส าหรับเน้ือหาใดๆ ของคุณ 

คุณรับทราบว่าการใชเ้น้ือหาของคุณใน PayPal จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธ์ิในการเผยแพร่ใดๆ นอกจากน้ี 

คุณยงัรับทราบและรับประกนัว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธ์ิของเน้ือหาทั้งหมดท่ีคุณให้ไว ้
และคุณยินยอมท่ีจะสละสิทธ์ิทางศีลธรรมของคุณและสัญญาท่ีจะไม่ใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวกบั PayPal 

คุณรับรองและรับประกนัว่าการกระท าต่อไปน้ีไม่ละเมิดสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธ์ิในการเผยแพร่ใด ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
การท่ีคุณจดัหาคอนเทนต์ให้แก่ PayPal การท่ีคุณโพสต์คอนเทนต์โดยใชบ้ริการ PayPal และการท่ี PayPal 

ใชค้อนเทนต์ดงักล่าว (ซ่ึงรวมถึงงานที่ไดจ้ากคอนเทนต์ดงักล่าว) เพื่อจุดประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกับบริการ PayPal 

กำรอนุญำตให้ใช้ท่ีผู้ขำยให้แก่ PayPal 

แมว้่าจะมีขอ้ก าหนดของวรรคก่อนหน้า ถา้คุณเป็นผูข้ายท่ีใชบ้ริการ PayPal เพื่อรับช าระเงินส าหรับสินคา้และบริการ 
คุณให้สิทธ์ิท่ีใชไ้ดท้ัว่โลก ท่ีไม่จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียว สามารถโอนได ้สามารถให้สิทธ์ิช่วงได ้(ผ่านหลายล าดบัชั้น) และไม่มีค่าสิทธ์ิ 
จ่ายเต็มจ านวนแก่ PayPal และบริษทัในเครือในการใชแ้ละเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ระหว่างขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี เคร่ืองหมายการค้า 
(รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนและลงทะเบียน ช่ือการค้า เคร่ืองหมายบริการ โลโก ้ช่ือโดเมน 

และการก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเจา้ของท่ีคุณอนุญาตหรือให้ใช)้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ (1) ระบุว่าคุณเป็นผูค้้าท่ียอมรับบริการ 
PayPal เป็นแบบฟอร์มการช าระเงินและช่วยให้ลูกคา้ท ารายการท าคุณไดส้ะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และ (2) 

ใชง้านอื่นใดท่ีคุณยินยอมไวเ้ป็นการเฉพาะ 

เบ็ดเตล็ด 



กำรโอนสิทธ์ิ 

คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัใดๆ ท่ีคุณมีภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก PayPal ก่อน PayPal 

อาจโอนหรือมอบหมายสิทธ์ิในขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี หรือสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีไดทุ้กเมื่อ 

วันท ำกำร 

"วนัท าการ" หมายถึงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ไม่รวมวนัหยุดประจ าชาติของสิงคโปร์ 

บัญชีท่ีไม่มีกำรเคล่ือนไหว 

ถา้คุณไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบบญัชี PayPal ของคุณเป็นเวลามากกว่าสองปี PayPal อาจปิดบญัชี PayPal ของคุณ 

และเงินท่ีไม่ไดใ้ชใ้ด ๆ ในบญัชีของคุณจะอยู่ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัเงินท่ีไม่ไดรั้บการข้ึนเงิน 

ข้อตกลงท้ังหมดและกำรคงอยู่ของข้อตกลง 

ขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชฉ้บบัน้ี พร้อมดว้ยนโยบายใด ๆ ท่ีมีผลบงัคบัในหน้าขอ้ตกลงทางกฎหมายในเวบ็ไซต์ PayPal 

ไดร้ะบุถึงความเขา้ใจทั้งหมดระหว่างคุณและ PayPal เก่ียวกบับริการ PayPal 

ขอ้ก าหนดดงักล่าวทั้งหมดซ่ึงโดยสภาพแลว้ควรคงอยู่ จะยงัมีผลบงัคับใชใ้นขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี 

ถา้มีการพิจารณาว่าขอ้ก าหนดใดของขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้

ให้ยกเลิกขอ้ก าหนดดงักล่าวและให้ขอ้ก าหนดส่วนท่ีเหลือมีผลบงัคับใชต้่อไป 

กฎหมำยท่ีบังคับและเขตอ ำนำจศำล 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะไดรั้บการควบคุมโดยและมีการตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ทุกประการ 
เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัเหนือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีท าข้ึนและบังคบัใชโ้ดยสมบูรณ์ภายในประเทศสิงคโปร์ 
โดยไมต่อ้งค านึงถึงข้อขดัแยง้ของบทบญัญตัิในกฎหมาย เวน้แต่คู่กรณีจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

คุณตกลงว่าขอ้เรียกร้องหรือขอ้พิพาทใดๆ ท่ีคุณอาจมีกบั PayPal จะไดรั้บการพิจารณาโดยศาลท่ีตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
หรือศาลท่ีอยู่ในท่ีท่ีจ าเลยตั้งอยู่ คุณตกลงยอมรับเขตอ านาจศาลท่ีไม่ใช่-
สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของศาลท่ีตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของคดีความใดๆ การด าเนินการ 
หรือการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี หรือการใชง้านเวบ็ไซต์หรือบริการของเรา 

กำรด ำเนินคดีท่ีมีกำรยื่นโดยไม่ถูกต้อง 

ขอ้เรียกร้องทั้งหมดท่ีคุณยื่นฟ้อง PayPal จะตอ้งมีการพิจารณาด าเนินการตามข้อตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

ขอ้เรียกร้องทั้งหมดท่ียื่นโดยไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

จะถือว่าเป็นการยื่นโดยไม่ถูกตอ้งและเป็นการละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ี 



ถา้คุณยื่นขอ้เรียกร้องโดยขดัต่อขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี PayPal อาจเรียกค่าทนายความและค่าใชจ่้าย 
(รวมถึงทนายความและผูช้่วยทนายความภายในบริษทั) ในจ านวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ จากคุณ ทั้งน้ีเมื่อ 
PayPal ไดแ้จง้ให้คุณทราบเป็นหนงัสือถึงขอ้เรียกร้องท่ีไม่ถูกตอ้งแล้ว และคุณไม่ไดถ้อนขอ้เรียกร้องนั้นโดยทนัที 

กำรตรวจสอบยืนยันตัวตน 

คุณอนุญาต PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลท่ีสาม ให้ท าการสอบถามขอ้มูลตามท่ีเราเห็นว่าจ าเป็น 

เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของตวับุคคลของคุณ ซ่ึงอาจรวมถึง 

• การขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากคุณ เช่น วนัเดือนปีเกิด หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือหมายเลขประจ าตวัประชาชน 

ท่ีอยู่ทางกายภาพ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยให้เราสามารถระบุตวัตนของคุณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

• การขอให้คุณด าเนินการยืนยนัความเป็นเจา้ของอีเมลหรือตราสารทางการเงิน 

• สั่งรายงานเครดิตจากหน่วยงานท่ีเป็นผูร้ายงานเครดิต 

• ยืนยนัขอ้มูลของคุณกบัฐานข้อมูลของบุคคลท่ีสามหรือผ่านแหล่งอ่ืน หรือ 

• ขอให้คุณแสดงเอกสารเพ่ิมเติม เช่น ใบอนุญาตขบัข่ีหรือเอกสารยืนยนัอื่นๆ ไดทุ้กเมื่อ 

กฎหมายต่อตา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนเงินให้ผูก่้อการร้ายอาจขอให้ PayPal ตรวจสอบขอ้มูลยืนยนับางอย่าง 
ถา้คุณใชบ้ริการ PayPal PayPal ขอสงวนสิทธ์ิในการปิด ระงบั หรือจ ากดัการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ 

และ/หรือบริการของ PayPal ในกรณีท่ีเราไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกับคุณท่ีจ าเป็นต่อการยืนยนัตวัตนของคุณ 

หลงัจากสอบถามขอ้มูลอย่างสมเหตุสมผล 

PayPal เป็นผู้ให้บริกำรช ำระเงินเท่ำนั้น 

เราด าเนินการในฐานะผูใ้ห้บริการช าระเงินเท่านั้น เราไม่: 

• ด าเนินการในฐานะธนาคารหรือผูใ้ห้บริการดา้นการธนาคาร 
• ด าเนินการในฐานะตวัแทนดูแลผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินท่ีเก็บไวใ้นบญัชีของคุณ 

• ด าเนินการในฐานะตวัแทนหรือทรัสต์ตีของคุณ 

• เขา้ร่วมการเป็นพนัธมิตร บริษทัร่วมทุน หน่วยงาน หรือความสัมพนัธ์การว่าจา้งกับคุณ 

• ควบคุมหรือไม่มีความรับผิดในสินคา้หรือบริการท่ีช าระเงินโดยใช้บริการของ PayPal 

• รับรองตวัตนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายใดๆ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูซ้ื้อหรือผูข้ายจะท ารายการเสร็จสมบูรณ์ 
• พิจารณาว่าคุณตอ้งรับผิดต่อภาษีหรือไม่ หรือ 

• เวน้แต่จะมีการก าหนดอย่างชดัเจนในขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการรายน้ีรวบรวมหรือช าระภาษีใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้
บริการของเรา 

ควำมเป็นส่วนตัว 



การปกป้องความเป็นส่วนตวัของคุณมีความส าคญัยิ่งต่อเรา 
โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราเพ่ือท าความเขา้ใจถึงความมุ่งมัน่ของเราในการรักษาความเป็นส่วนตวัของคุณให้ดียิ่งข้ึน 

รวมถึงการใชง้านของเราและการเปิดเผยขอ้มูลของคุณ 

ข้อก ำหนดภำษำโปรตุเกส ค ำแปลของข้อตกลง 

น่ีเป็นความประสงค์ของคู่สัญญาท่ีขอ้ก าหนดเหล่าน้ีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยออ้มใดๆ จะเขียนข้ึนเป็นภาษาองักฤษ 

การแปลขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ีท าเพ่ือความสะดวกของคุณเท่านั้น 

และไม่ไดม้ีจุดมุ่งหมายเป็นการแกไ้ขขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี 

ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ระหว่างขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ีในภาษาองักฤษกับฉบบัภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาองักฤษ 

ฉบบัภาษาองักฤษจะมีผลบงัคบัใช้ 

กำรใช้ข้อมูลของคุณ กฎหมำยคุ้มครองข้อมูล 

ถา้คุณไดรั้บข้อมูลเก่ียวกับลูกคา้ PayPal รายอ่ืน คุณจะตอ้งรักษาข้อมูลเป็นความลับและใชข้อ้มูลดงักล่าวไปเพื่อการใชบ้ริการ 
PayPal เท่านั้น คุณไม่สามารถเปิดเผยหรือแจกจ่ายขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบัผูใ้ช ้Paypal ต่อบุคคลท่ีสาม 

หรือใชข้อ้มูลเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด เวน้เสียแต่ว่าคุณจะไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชใ้ห้ท าได้ 
คุณสามารถส่งอีเมลท่ีไม่พึงประสงคไ์ปให้ลูกค้า PayPal หรือใชบ้ริการ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง 
หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลท่ีไม่พึงประสงคไ์ปให้บุคคลท่ีสาม 

ตามขอบเขตท่ีคุณ (ในฐานะผูข้าย) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ เก่ียวกบัลูกคา้ของ PayPal ตามขอ้ตกลงฉบับน้ี 

คุณยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลท่ีบงัคับใชใ้ดๆ 

คุณมีนโยบายความเป็นส่วนตวั ประกาศ และขั้นตอนท่ีก าหนดเองส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใดๆ 

ท่ีคุณครอบครองในฐานะผูค้วบคุมข้อมูล 
รวมถึงบนัทึกกิจกรรมของคุณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

กฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลท่ีอาจมีผลบงัคับใช้ ประกอบดว้ยกฎขอ้บงัคับ ขอ้ก าหนดบงัคับ 

และหลกัของการปฏิบตัิใดๆ ท่ีบงัคบัใชก้บัการให้บริการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบับน้ี ตวัอย่างเช่น 

ถา้คุณหรือธุรกิจของคุณอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎคุม้ครองขอ้มูลบัญชีทัว่ไป (EU) 2016/679 (GDPR) 

คุณจะเป็นผูป้ฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบัดงักล่าวในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในการปฏิบตัิตามกฎหมายดงักล่าว คุณจะตอ้ง: 

• ปรับใชแ้ละรักษามาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมทั้งหมดส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ 
• ไม่เจตนาด าเนินการใดๆ หรืออนุญาตให้ด าเนินการใดๆ 

ซ่ึงอาจน าไปสู่การละเมิดกฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลใดๆ โดย PayPal 

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


ข้อก ำหนดเฉพำะประเทศ/ภูมิภำค 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีบงัคบัใชก้บัผูถื้อครองบญัชีส าหรับบญัชี PayPal ท่ีลงทะเบียนในประเทศต่อไปน้ีเท่านั้น 

ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ระหว่างขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีกับขอ้ก าหนดดา้นล่าง 
ให้ขอ้ก าหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคดา้นล่างมีผลบงัคบัใช้ 

ประเทศจีน 

ถา้คุณใชบ้ริการ ('บริการภายนอก') ท่ีให้บริการโดยธนาคารท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal 

หรือผูใ้ห้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต ('ผูใ้ห้บริการ') 
ถา้ตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริการดงักล่าว โปรดอ่านข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผูใ้ห้บริการ 

ถา้คุณเป็นผูข้าย PayPal จากจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น 

คุณไดร้ะบุว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประเทศหรือภูมิภาคของคุณในขณะท่ีสมคัรสมาชิกบญัชี PayPal) 

ถา้คุณคืนเงินการท ารายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ให้กบัผูซ้ื้อหรือการบริจาคให้แก่ผูบ้ริจาค 
เราจะหักค่าธรรมเนียมคงท่ีส่วนหน่ึงของค่าธรรมเนียมท่ีคุณช าระไวใ้นฐานะผูข้าย 
จ านวนเงินของการช าระเงินท่ีคืนจะถูกหักจากบญัชี PayPal ของคุณ 

ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การด าเนินขอ้เรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ขอ้พิพาท') 

ระหว่างคุณกับผูใ้ห้บริการเน่ืองจากการช าระเงินล่าช้าหรือไม่มีการช าระเงินในจ านวนเงินใดๆ ท่ีถึงก าหนดช าระให้แก่คุณ 

คุณตกลงจะชดใช ้PayPal, บริษทัในเครือ และพนกังานของ PayPal ในค่าเสียหาย ขอ้เรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย 
และความสูญเสียใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้พิพาทดงักล่าว นอกจากน้ีคุณยงัตกลงว่า PayPal 

จะไม่ตอ้งรับผิดต่อคุณในเร่ืองเก่ียวกบัจ านวนเงินใดๆ ท่ีไดโ้อนจากบญัชี PayPal ของคุณไปยงัผูใ้ห้บริการ 

คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีคุณไดใ้ห้ไวต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ PayPal 

รวมทั้งขอ้ก าหนดต่างๆ ของขอ้ตกลงท่ีท าระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผูใ้ห้บริการทราบ 

เพื่อให้ผูใ้ห้บริการสามารถท าการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าท่ีจ าเป็นตามหลกัเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your 

Customer (KYC) ของผูใ้ห้บริการได ้

PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคุณ อนัเน่ืองมาจาก (1) ความลม้เหลว (2) 

การหยุดชะงกั (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใชง้านผิดวิธีโดยประมาทหรือโดยเจตนาซ่ึงบริการของบุคคลภายนอก หรือ (5) 

ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจากการไดรั้บเงินล่าชา้หรือไม่ไดรั้บเงินท่ีถอนผ่านบริการของบุคคลภายนอก 

เราอาจแกไ้ขสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี รวมทั้งนโยบายใดๆ และขอ้ตกลงอ่ืนๆ 

ในหน้าขอ้ตกลงทางกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชใ้นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นระยะๆ 

สัญญาฉบบัแกไ้ขจะมีผลทนัทีท่ีเราลงประกาศบนเวบ็ไซต์ของเรา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 



ถา้การเปล่ียนแปลงของเราลดสิทธ์ิของคุณหรือเพ่ิมความรับผิดชอบของคุณ 

เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอปัเดตนโยบายในเวบ็ไซต์ของเรา และแจง้ให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

ยกเวน้ตามขอบเขตท่ีมีการแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

ทั้งหมดของสัญญาน้ีจะยงัคงมีอ านาจและผลบงัคับใชเ้ต็ม 

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน 

ถา้คุณไดรั้บการช าระเงินผ่านบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตผ่านบญัชี PayPal ของคุณ 

และผูซ้ื้อยื่นการปฏิเสธช าระเงินส าหรับการท ารายการกับผูอ้อกบตัรของตน PayPal 

จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินจากคุณ ถา้การท ารายการมีสิทธ์ิตามนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

อย่างไรก็ตาม ถา้การท ารายการนั้นไม่มีสิทธ์ิตามนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal, PayPal 

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินจากคุณ (เพื่ออ านวยความสะดวกในกระบวนการปฏิเสธช าระเงิน) 

โดยไม่ค านึงว่าผูซ้ื้อจะยื่นการปฏิเสธช าระเงินกับผูอ้อกบตัรส าเร็จหรือไม่ 

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินท่ีเรียกเก็บจะถูกหักออกจากบญัชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน 

คือจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินในสกุลเงินของการท ารายการเดิม 

ถา้คุณไม่มีสกุลเงินท่ีถูกตอ้งในยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณในขณะท่ีมีการคืนเงินหรือการตีคืนการช าระเงิน 

จะตอ้งมีการแปลงสกุลเงินและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 

ในกรณีท่ีผูซ้ื้อยื่นเร่ืองการปฏิเสธช าระเงิน ผูอ้อกบตัร (ไม่ใช่ PayPal) 

จะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินว่าใครจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ในการปฏิเสธช าระเงิน 

โคลอมเบีย 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป ผูใ้ช ้PayPal 

ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในโคลอมเบียจะสามารถช าระเงินและรับเงินระหว่างประเทศไดเ้ท่านั้น การช าระเงินในประเทศระหว่างผูใ้ช ้PayPal 

สองรายท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในโคลอมเบียจะไม่สามารถท าได ้

"ผูม้ีถ่ินท่ีอยู่ในโคลอมเบีย" หมายถึง 

1. บุคคลทัว่ไปไม่ว่าสัญชาติใดซ่ึงไดร้ะบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศ/ภูมิภาคของตน ณ เวลาท่ีสมคัรเปิดบญัชี PayPal 

และ 
2. หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน องคก์ร หรือสมาคมท่ีไดร้ะบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศหรือภูมิภาคท่ีลงทะเบียน ณ 

เวลาท่ีสมคัรเปิดบญัชี PayPal 

มำเลเซีย 



PayPal ไดรั้บการอนุมตัิจาก Bank Negara Malaysia ให้ด าเนินธุรกิจ e-Money 

เพราะฉะนั้นถา้คุณเป็นลูกคา้ชาวมาเลเซีย และ PayPal 

ไม่ไดต้อบสนองคุณอย่างทนัทีและอย่างมีประสิทธิภาพในเร่ืองบริการของ PayPal 

ในการใชก้ระบวนการแกไ้ขขอ้พิพาทตามท่ีระบุไวใ้นขอ้สัญญาท่ีว่าดว้ยขอ้พิพาทกบั PayPal ของตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบับน้ี 

หรือในการติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ PayPal คุณสามารถติดต่อ Bank Negara ไดผ้่านทาง BNMLINK และ 
BNMTELELINK 

BNMTELELINK สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงทางโทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมาย หรืออีเมล ประชาชนทัว่ไปสามารถติดต่อ 
BNMLINK และ BNMTELELINK เพื่อขอขอ้มูล สอบถาม 

หรือขอให้ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของการธนาคารทัว่ไปหรือการธนาคารส าหรับอิสลาม การประกนัและตะกาฟุล 
บริการให้ค าปรึกษาส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และเร่ืองอ่ืนๆ 

ภายใตเ้ขตอ านาจศาลของ Bank Negara Malaysia รายละเอียดการติดต่อของ BNMTELELINK มีดงัต่อไปน้ี: 

BNMTELELINK 

Jabatan Komunikasi Korporat 

Bank Negara Malaysia 

P.O.Box 10922 

50929 Kuala Lumpur 

โทรศพัท์: 1-300-88-5465 (LINK) 

แฟกซ์: 03-2174 1515 

อีเมล: bnmtelelink@bnm.gov.my 

ชัว่โมงท าการของ BNMLINK และ BNMTELELINK เร่ิมตั้งแต่วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 

น. ตามเวลามาเลเซีย 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของ PayPal 

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัภาษาองักฤษท่ีผนวกเขา้กับขอ้ตกลงฉบบัน้ีแลว้ 
คุณยงัสามารถดูนโยบายฉบบัภาษามลายูได้ โดยคลิกท่ีลิงก์ต่อไปน้ี 

โครงร่ำงกำรจัดกำรทำงกำรเงิน PayPal เป็นสมาชิกในแผนงานของส านกังานก ากบัดูแลกิจการทางการเงินท่ีไดรั้บอนุมตัิจาก 

Bank Negara Malaysia ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุมตัิให้ใชแ้ผนการน้ีคือส านกังานก ากบัดูแลกิจการทางการเงิน 

(Ombudsman for Financial Services หรือ OFS) 

mailto:bnmtelelink@bnm.gov.my


ซ่ึงเป็นช่องทางการระงบัขอ้พิพาททางเลือกท่ีเป็นอิสระซ่ึงครอบคลุมถึงลูกค้ามาเลเซียท่ีมีสิทธ์ิ OFS 

ให้บริการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายส าหรับผูร้้องเรียนที่มีสิทธ์ิท่ีอาจไม่พอใจกับการระงับขอ้พิพาทของ PayPal 

ถา้ตอ้งการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเวลาในการยื่นขอ้พิพาทและประเภทของค าช้ีขาดท่ีตดัสินโดยส านกังานก ากบัดูแล 
โปรดไปท่ี www.ofs.org.my 

กำรถอนเงินในประเทศมำเลเซีย หากบญัชีของคุณลงทะเบียนในมาเลเซีย 
คุณจะสามารถถอนเงินจากบัญชีไดโ้ดยการโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารในประเทศมาเลเซียของคุณเท่านั้น 

กฎหมำยที่บังคับ ส าหรับผูพ้กัอาศยัชาวมาเลเซียท่ีลงทะเบียนบริการของ PayPal ดว้ยท่ีอยู่ในมาเลเซีย 
ขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีจะไดรั้บการควบคุมและตีความภายใตก้ฎหมายของมาเลเซีย 
เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวบงัคบัใชก้บัข้อตกลงท่ีท าข้ึนและน ามาบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ์ภายในมาเลเซีย 
ยกเวน้ที่มีการแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

ทั้งหมดของขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีจะยงัคงมีอ านาจและผลบังคบัใชเ้ต็ม 

กำรแก้ไข เราอาจแกไ้ขสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการและนโยบายใดๆ และขอ้ตกลงอ่ืนๆ 

ในหน้าขอ้ตกลงทางกฎหมายท่ีมีผลกับผูใ้ชใ้นประเทศมาเลเซียเป็นระยะๆ 

ขอ้ตกลงฉบบัแกไ้ขจะมีผลทนัทีท่ีเราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ถา้การเปล่ียนแปลงของเราลดสิทธ์ิของคุณหรือเพ่ิมความรับผิดชอบของคุณ 

เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการปรับปรุงแกไ้ขนโยบายในเวบ็ไซต์ของเรา และแจง้ให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั 

สิทธิ์กำรระงับและกำรยกเลิกของ PayPal PayPal ขอสงวนสิทธ์ิภายใตดุ้ลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของตน 

ในการระงับหรือยกเลิกสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี การเข้าถึงหรือการใชเ้วบ็ไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ 

(รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ท่ีใชเ้พื่อให้บริการใดๆ ของ PayPal) ท่ีด  าเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการของ 
PayPal บางส่วนหรือทั้งหมดไดต้ลอดเวลาเมื่อมีการแจง้ให้คุณทราบ: (i) ถา้คุณละเมิดสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ี 

นโยบายการใชบ้ริการของ PayPal สัญญาการใชบ้ริการส าหรับองค์กรเชิงพาณิชย ์(ตามท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัคุณ) 

หรือข้อตกลงอ่ืนๆ ระหว่างคุณกบั PayPal หรือ (ii) ถา้เราตดัสินใจโดยด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล 

ว่าควรมีการด าเนินการขา้งตน้เน่ืองจากสถานการณ์หรือเหตุผลอ่ืนๆ การตดัสินใจของเราถือเป็นท่ีส้ินสุดและมีผลผูกพนั 

ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดเด่นชดัหรือส่อเจตนาท่ีไม่สุจริต เมื่อมีการยกเลิกสัญญาส าหรับผูใ้ชบ้ริการน้ี PayPal 

จะจดัให้มีการช าระเงินจ านวนใดๆ ก็ตามท่ีไม่ไดถู้กจ ากดัไวท่ี้อยู่ในยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณ 

ค่ำธรรมเนียมกำรปฏิเสธกำรช ำระเงิน ถา้คุณไดรั้บการช าระเงินผ่านบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตผ่านบัญชี PayPal ของคุณ 

และผูซ้ื้อยื่นการปฏิเสธช าระเงินส าหรับการท ารายการกับผูอ้อกบตัรของตน PayPal 

จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินจากคุณ ถา้การท ารายการมีสิทธ์ิตามนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

อย่างไรก็ตาม ถา้การท ารายการนั้นไม่มีสิทธ์ิตามนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal, PayPal 

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินจากคุณ (เพื่ออ านวยความสะดวกในกระบวนการปฏิเสธช าระเงิน) 

โดยไม่ค านึงว่าผูซ้ื้อจะยื่นการปฏิเสธช าระเงินกับผูอ้อกบตัรส าเร็จหรือไม่ 

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


ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินท่ีเรียกเก็บจะถูกหักออกจากบญัชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน 

คือจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงินในสกุลเงินของการท ารายการเดิม 

ถา้คุณไม่มีสกุลเงินท่ีถูกตอ้งในยอดคงเหลือในบญัชี PayPal ของคุณในขณะท่ีมีการคืนเงินหรือการตีคืนการช าระเงิน 

จะตอ้งมีการแปลงสกุลเงินและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 

ในกรณีท่ีผูซ้ื้อยื่นเร่ืองการปฏิเสธช าระเงิน ผูอ้อกบตัร (ไม่ใช่ PayPal) 

จะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินว่าใครจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ในการปฏิเสธช าระเงิน 

โมร็อกโก 

เมื่อมีการเปิดให้สามารถถอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของโมร็อกโกกบัทางธนาคารท่ีเป็นพนัธมิตรของ PayPal แลว้ 
คุณจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของโมร็อกโก ซ่ึงในกรณีน้ีหมายความว่า ถ้าคุณไดรั้บเงินจากผูใ้ช ้PayPal 

เขา้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ คุณจะตอ้งถอนเงินดงักล่าวจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณเขา้บัญชีธนาคารของโมร็อกโก* ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดรั้บเงิน 

* ธนาคารพนัธมิตรของ PayPal ส าหรับการถอนเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการถอนเงินแต่ละคร้ัง 
และเมื่อมีการเปิดให้สามารถรับเงินและถอนเงินไดแ้ลว้ PayPal จะแจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมให้คุณทราบ 

ฟิลิปปินส์ 

ถา้คุณใชบ้ริการ ('บริการภายนอก') ท่ีให้บริการโดยธนาคารท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal 

ผูใ้ห้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต ตวัแทนรับช าระเงิน หรือผูอ้อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ('ผูใ้ห้บริการ') 
ถา้ตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริการดงักล่าว โปรดอ่านข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผูใ้ห้บริการ 

ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การด าเนินขอ้เรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ขอ้พิพาท') 

ระหว่างคุณกับผูใ้ห้บริการเน่ืองจากการช าระเงินล่าช้าหรือไม่มีการช าระเงินในจ านวนเงินใดๆ ท่ีถึงก าหนดช าระให้แก่คุณ 

คุณตกลงจะชดใช ้PayPal, บริษทัในเครือ และพนกังานของ PayPal ในค่าเสียหาย ขอ้เรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย 
และความสูญเสียใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้พิพาทดงักล่าว นอกจากน้ีคุณยงัตกลงว่า PayPal 

จะไม่ตอ้งรับผิดต่อคุณในเร่ืองเก่ียวกบัจ านวนเงินใดๆ ท่ีไดโ้อนจากบญัชี PayPal ของคุณไปยงัผูใ้ห้บริการ 

คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีคุณไดใ้ห้ไวต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ PayPal 

รวมทั้งขอ้ก าหนดต่างๆ ของขอ้ตกลงท่ีท าระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผูใ้ห้บริการทราบ 

เพื่อให้ผูใ้ห้บริการสามารถท าการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าท่ีจ าเป็นตามหลกัเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your 

Customer (KYC) ของผูใ้ห้บริการได ้



PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคุณ อนัเน่ืองมาจาก (1) ความลม้เหลว (2) 

การหยุดชะงกั (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใชง้านผิดวิธีโดยประมาทหรือโดยเจตนาซ่ึงบริการของบุคคลภายนอก หรือ (5) 

ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจากการไดรั้บเงินล่าชา้หรือไม่ไดรั้บเงินท่ีถอนผ่านบริการของบุคคลภายนอก 

ยกเวน้ตามขอบเขตท่ีมีการแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

ทั้งหมดของสัญญาน้ีจะยงัคงมีอ านาจและผลบงัคับใชเ้ต็ม 

แอฟริกำใต้ 

คุณตอ้งปฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบัดา้นการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราของแอฟริกาใต้ ซ่ึงหมายความว่า: 

1. ถา้คุณรับเงินจากผูใ้ช ้PayPal คนอื่นมาเขา้ยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณ 

(i) คุณไม่สามารถช าระเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่ผูใ้ช้ PayPal รายอ่ืนเพ่ือท าการซ้ือหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใดได ้

(ii) คุณตอ้งถอนเงินจ านวนดงักล่าวในยอดคงเหลือบญัชี PayPal เขา้บญัชีธนาคาร South African* 

ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดรั้บเงิน 

2. ถา้คุณตอ้งการช าระเงินให้แก่ผูใ้ช ้PayPal รายอ่ืน 

(i) คุณตอ้งด าเนินการดว้ยบตัรเครดิตท่ีเช่ือมโยงอยู่กบับญัชีของคุณ หรือด าเนินการ Top Up 

เป็นยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของคุณจากบญัชีธนาคาร FNB* 

(ii) ส าหรับการซ้ือสินคา้โดยใช ้Top Up คุณจะตอ้งด าเนินการ Top Up แยกส าหรับการซ้ือแต่ละรายการ 

* FNB คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการ Top Up และการถอนเงินแต่ละคร้ัง โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ FNB 

สิงคโปร์ 

บริการ Paypal ให้บริการโดย PayPal Pte. Ltd. ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec 

Tower Five, Singapore 038985 ถา้คุณเป็นผูพ้  านกัในสิงคโปร์ 
คุณสามารถขอให้มีการส่งขอ้มูลเดียวกนัน้ีให้แก่คุณได ้

โดยส่งจดหมายมายงัท่ีอยู่ขา้งตน้พร้อมกบัระบุอีเมลและแจง้ว่าตอ้งการรับขอ้มูลน้ี 

ค่าธรรมเนียมส าหรับบริการของเราไดรั้บการอธิบายไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมของเรา 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือบญัชี PayPal ของผูใ้ช ้PayPal ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในสิงคโปร์ PayPal 

ไดจ้ดัการให้มีการถือเงินเป็นจ านวนเท่ากบัยอดคงเหลือบัญชี PayPal ดงักล่าวโดยการจดัตั้งกองทรัสต์ 



* ผูพ้  านกัในสิงคโปร์หมายถึง 

i. บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะสัญชาติใดซ่ึงไดร้ะบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศท่ีอยู่อาศยั' ของตน ณ เวลาท่ีเปิดบญัชี 

PayPal และ 
ii. นิติบุคคลซ่ึงไดร้ะบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศท่ีจดทะเบียน' ของตน ณ เวลาท่ีเปิดบญัชี PayPal 

ไต้หวัน 

การถอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในไตห้วนัของคุณอาจตอ้งเปิดบญัชีกับธนาคารไตห้วนัที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ PayPal 

(ธนาคารพนัธมิตร) แลว้ใชบ้ริการถอนเงินของธนาคารพนัธมิตรนั้น (บริการถอนเงิน) 

ถา้ตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริการดงักล่าว โปรดอ่านข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารพนัธมิตร 

ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การด าเนินขอ้เรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ขอ้พิพาท') 

ระหว่างคุณกับธนาคารพนัธมิตรเน่ืองจากการช าระเงินล่าชา้หรือไม่มีการช าระเงินในจ านวนเงินใดๆ ท่ีถึงก าหนดช าระให้แก่คุณ 

คุณตกลงจะชดใช ้PayPal บริษทัในเครือ และพนกังานของ PayPal ในค่าเสียหาย ขอ้เรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย 
และ/หรือความสูญเสียใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้พิพาทดงักล่าว นอกจากน้ีคุณยงัตกลงว่า PayPal 

จะไม่ตอ้งรับผิดต่อคุณในเร่ืองเก่ียวกบัจ านวนเงินใดๆ ท่ีไดโ้อนจากบญัชี PayPal ของคุณไปยงัธนาคารพนัธมิตร 

PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคุณ อนัเน่ืองมาจาก (1) ความลม้เหลว 
การหยุดชะงกั ความบกพร่อง หรือการใชง้านผิดโดยประมาทหรือเจตนาในบริการถอนเงิน หรือ (2) 

ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจากการไดรั้บเงินล่าชา้หรือไม่ไดรั้บเงินท่ีถอนผ่านบริการถอนเงิน 

ยกเวน้ตามขอบเขตท่ีมีการแกไ้ขโดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะประเทศเหล่าน้ี ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

ทั้งหมดของขอ้ตกลงส าหรับผูใ้ชบ้ริการฉบบัน้ีจะยงัคงมีอ านาจและผลบังคบัใชเ้ต็ม 

ตำรำงค่ำธรรมเนียมและค่ำธรรมเนียม 

1. ภำพรวม PayPal เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปน้ี: 

ก. ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 

ข. ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม: 

• ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 

• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ 

• ค่าธรรมเนียม eCheque 

• ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการช าระเงิน 

• ค่าธรรมเนียมการยืนยนับตัรเครดิตและบตัรเดบิต และ 



• ค่าธรรมเนียมค าขอบนัทึกรายการ 

ค. ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรคิดรำคำประเภทอื่นๆ 

• ค่าธรรมเนียม Micropayment 

• ค่าธรรมเนียม Micropayment ส าหรับสินคา้ดิจิทลั 

• ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงินให้ผูรั้บหลายคน 

• ค่าธรรมเนียมการช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
• ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน และ 
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บตัรเครดิต 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 

การช าระเงินเชิงพาณิชยร์วมถึงกรณีต่อไปน้ี 

• การช าระเงินส าหรับการขายสินคา้หรือบริการ 
• การไดรั้บช าระเงินหลงัจากท่ีผูข้ายไดใ้ชแ้ท็บ 'เรียกเก็บเงิน' บนเวบ็ไซต์ PayPal หรือ 
• การช าระเงินท่ีส่งไปยงัหรือไดรั้บโดยธุรกิจ องคก์รทางพาณิชย ์หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรอ่ืนๆ 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภำค ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 

กำรรับช ำระเงินเชิงพำ
ณิชย์ 

ทุกประเทศ 
ยกเวน้ตามที่ระบุดา้นล่าง 

การช าระเงินภายในประเทศ: 

(หากมี) 
อตัรามาตรฐาน: 

3.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

การช าระเงินระหว่างประเทศ: อตัรามาตรฐาน: 
4.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 
 

แอลเบเนีย 
อนัดอร์รา 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
โครเอเชีย 
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ 

มอลโดวา 
โมนาโก 

เซอร์เบีย 

การช าระเงินในประเทศ: อตัรามาตรฐาน: 
3.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่   

การช าระเงินระหว่างประเทศ: ดูตารางดา้นล่าง 
 



อาร์เจนตินา 
(เฉพาะการช าระเงินระหว่างประเ
ทศ) 
บาฮามาส 

เบอร์มิวดา 
หมู่เกาะเคยแ์มน 

ชิลี 
โคลอมเบีย 
(เฉพาะการช าระเงินระหว่างประเ
ทศ) 
คอสตาริกา้ 
สาธารณรัฐโดมินิกนั 

เอกวาดอร์ 
เอลซัลวาดอร์ 
กวัเตมาลา 
ฮอนดูรัส 

จาไมกา้ 
นิการากวั 
ปานามา 
เปรู 
อุรุกวยั 
เวเนซุเอลา 

การช าระเงินภายในประเทศและการช าระเงินระหว่างประเทศ: 

อตัรามาตรฐาน: 

5.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

อตัราพิเศษเพ่ือผูค้า้ : 
ตั้งแต่ 4.4% ถึง 
5.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 
 

จีน, 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, 

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, 
ฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐเกาหลีใต,้ 
สิงคโปร์, ไตห้วนั, ไทย 
และเวียดนาม 

การช าระเงินภายในประเทศ: 

(หากมี) 
อตัรามาตรฐาน#: 

3.9% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

การช าระเงินระหว่างประเทศ: อตัรามาตรฐาน#: 
4.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 
 

ประเทศที่มีการโอนเงินอตัโนมติัย
กเวน้: แอลเบเนีย 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
และอียิปต์ 

การช าระเงินภายในประเทศและการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ: 

อตัรามาตรฐา
น: 

4.9% + 

ค่าธรรมเนียมค
งที่ 

 

ญี่ปุ่ น การช าระเงินในประเทศ: 

อตัรามาตรฐาน: 
3.6% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

อตัราพิเศษเพ่ือผูค้า้*: 

ตั้งแต่ 2.9% ถึง 
3.6% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 



การช าระเงินระหว่างประเทศ: 

อตัรามาตรฐาน: 
4.1% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

อตัราพิเศษเพ่ือผูค้า้*: 

ตั้งแต่ 3.4% ถึง 
4.1% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 
 

โมร็อกโก 
การช าระเงินภายในประเทศและการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ: 

อตัรามาตรฐา
น: 

4.4% + 

ค่าธรรมเนียมค
งที่ 

 



ค่ำธรรมเนียมคงท่ี ทุกประเทศ 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $0.30 AUD 

รีลบราซิล: R$0.60 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $0.30 CAD 

โครูนาเช็ก: 10.00 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 2.60 DKK 

ยูโร: €0.35 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $2.35 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 90.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 1.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥40.00 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 2.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 4.00 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $0.45 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 2.80 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 15.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 1.35 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 10 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $0.50 SGD 

โครนาสวีเดน: 3.25 SEK 

ฟรังก์สวิส: 0.55 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $10.00 TWD 

บาทไทย: 11.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £0.20 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $0.30 USD 
 

• *ถา้ตอ้งการท่ีจะไดรั้บอตัราพิเศษเพื่อผูค้้า คุณตอ้งยื่นใบสมคัรแบบด าเนินการคร้ังเดียว มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ 

และมีบญัชีอยู่ในสถานะท่ีดี ถา้ตอ้งการดูเกณฑ์อตัราพิเศษเพื่อผูค้า้ คลิกที่นี่ ถา้ตอ้งการสมคัรรับอตัราพิเศษเพื่อผูค้้า 
คลิกที่นี่ 

• # ยกเวน้การท ารายการในบริการช าระเงินผ่านบริการช าระเงินผ่านเวบ็ไซต์แบบมืออาชีพ - Hosted Solution, 

Virtual Terminal, PayPal Here และผลิตภณัฑ์ท่ีเรียกเก็บเงินจากเครือข่ายมือถือ 

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


• รับกำรช ำระเงินเชิงพำณิชย์ระหว่ำงประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์รำ, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, โครเอเชีย, จอร์เจีย, 
ไอซ์แลนด์, มอลโดวำ, โมนำโก, เซอร์เบีย 

• ค่าธรรมเนียมข้ึนอยู่กบัประเทศ/ภูมิภาคของผูซ้ื้อ 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภำคของผู้ขำย ประเทศ/ภูมิภำคของผู้ซ้ือ ค่ำธรรมเนียม 

กำรรับช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 

แอลเบเนีย, อนัดอร์รา, 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, 
โครเอเชีย, จอร์เจีย, 
ไอซ์แลนด์, มอลโดวา, 
โมนาโก, เซอร์เบีย 

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, 
ยุโรปเหนือ* 

ยุโรป I **: 

อตัรามาตรฐาน: 
4.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 
 

ประเทศอื่นๆ: อตัรามาตรฐาน: 
5.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 
 

ค่ำธรรมเนียมคงท่ี   ดูตารางดา้นบน 

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด,์ นอร์เวย,์ สวีเดน 

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝร่ังเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง 
และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลกัเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, 
เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจกัร 
(รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกนั 

3. ค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม 

กิจกรรม ค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม 

กำรแปลงสกุลเงิน 

ประเทศ/ภูมิภำค ค่ำธรรมเนียมรวมอยู่ในอัตรำแลกเปล่ียนส ำหรับกำรท ำรำยกำรท่ีมีผลใช้บังคับ: 

ทุกประเทศ 
ยกเวน้ตามที่ระบุดา้นล่าง 3.0% 

แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, 
อาร์เจนตินา, อารูบา, บาฮามาส, 

บาร์เบโดส, เบลีซ, เบอร์มิวดา, 
โบลิเวีย, หมู่เกาะเคยแ์มน, ชิลี, 
โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, 
สาธารณรัฐโดมินิกนั, เอกวาดอร์, 
เอลซัลวาดอร์, 
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช ำระเงินส่วนบุคคลหรือช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 
หรือรับกำรคืนเงินท่ีเกินจำก 1 วันหลังกำรช ำระเงินต้ังต้น: 

4.5% 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรช ำระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล), 
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal 



กวัเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, 

จาเมกา, มอนต์เซอร์รัต, 
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, 

นิการากวั, ปานามา, ปารากวยั, 
เปรู, เซนต์คิตส์และเนวิส, 

เซนต์ลูเซีย, 
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, 

ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, 
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, 

อุรุกวยั, เวเนซุเอลา, 
หมู่เกาะเวอร์จิน 

ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal 

ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน 

(ถ้ำท ำได้): 

3.5% 

แอลจีเรีย แองโกลา บาห์เรน เบนิน 

บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี 
แคเมอรูน เคปเวิร์ด ชาด คอโมโรส 

คองโก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

หมู่เกาะคุก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย 
เอธิโอเปีย กาบอง แกมเบีย กานา 
กินี กินีบิสเซา ไอวอรีโคสต์ 
จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต 
คีร์กีซสถาน เลโซโท มาดากสัการ์ 
มาลาวี มาลี มอริเตเนีย มอริเชียส 

โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย 
ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ 
รวนัดา เซาตูเมและปรินซิปี 

ซาอุดีอาระเบีย เซเนกลั เซเชลส ์

เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริกาใต ้
เซนต์เฮเลนา สวาซิแลนด์ 
ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย โตโก 
ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูกนัดา 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน 

แซมเบีย ซิมบบัเว 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช ำระเงินส่วนบุคคลหรือช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 
หรือรับกำรคืนเงินท่ีเกินจำก 1 วันหลังกำรช ำระเงินต้ังต้น: 

4.0% 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรช ำระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล), 
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal 

ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน 

(ถ้ำท ำได้): 

3.0% 

แอลเบเนีย, อนัดอร์รา, เบลารุส, 

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, 
โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, 
มาซิโดเนีย, มอลโดวา, 
มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ยูเครน 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช ำระเงินส่วนบุคคลหรือช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 
หรือรับกำรคืนเงินท่ีเกินจำก 1 วันหลังกำรช ำระเงินต้ังต้น: 

4.0% 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับช ำระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล), 



กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal 

ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน 

(ถ้ำท ำได้) 

3.0% 

ภูฎาน, กมัพูชา, จีน, 

สหพนัธรัฐไมโครนีเซีย, 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, 
อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่ น, เกาหลี, ลาว, 
มลัดีฟส,์ มองโกเลีย, เนปาล, 
นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ซามวั, 
สิงคโปร์, ศรีลงักา, ไทย, ตองกา, 
เวียดนาม 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช ำระเงินส่วนบุคคลหรือช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 
หรือรับกำรคืนเงินท่ีเกินจำก 1 วันหลังกำรช ำระเงินต้ังต้น: 

4.0% 

 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรช ำระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล) 
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลัก) กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal 

ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน 

(ถ้ำท ำได้) 

3.0% 

จีน, มาเลเซีย 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช ำระเงินส่วนบุคคลหรือช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 
หรือรับกำรคืนเงินท่ีเกินจำก 1 วันหลังกำรช ำระเงินต้ังต้น: 

 

ค่าธรรมเนียมข้ึนอยู่กบัสกุลเงินที่ใชใ้นการแปลงเงินจ านวนดงักล่าวตามที่ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: 4% 

รีลบราซิล: 4% 

ดอลลาร์แคนาดา: 3.5% 

โครูนาเช็ก: 4% 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 4% 

ยูโร: 4% 

ดอลลาร์ฮ่องกง: 4% 

ฟอรินต์ฮงัการี: 4% 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 4% 

เยนญี่ปุ่ น: 4% 



เปโซเม็กซิโก: 4% 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: 4% 

โครนนอร์เวย:์ 4% 

เปโซฟิลิปปินส์: 4% 

ซวอตีโปแลนด์: 4% 

รูเบิลรัสเซีย: 4% 

ดอลลาร์สิงคโปร์: 4% 

โครนาสวีเดน: 4% 

ฟรังก์สวิส: 4% 

ดอลลาร์ไตห้วนั: 4% 

บาทไทย: 4% 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: 4% 

ดอลลาร์สหรัฐ: 3.5% 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรช ำระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล) 
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลัก) กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal 

ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน 

(ถ้ำท ำได้) 

2.5% 

ไตห้วนั 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช ำระเงินส่วนบุคคล (ถ้ำมี) 
หรือช ำระเงินเชิงพำณิชย์หรือรับกำรคืนเงินเกินจำก 1 วันหลังกำรช ำระเงินเดิม: 

4.0% 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 

• ได้รับกำรช ำระเงินอ่ืนๆ (รวมถึงกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคน) 

• เติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำในบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ำมี) หรือ 
• เมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือในบัญชี PayPal 

ของคุณซึ่งอยู่ในสกุลเงินท่ีแตกต่ำงกัน: 

3.0% 



กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี 
PayPal ของคุณถือไว้ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักของคุณ): 

2.5% 

โมนาโก 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีกำรรับกำรช ำระเงินอ่ืนๆ 
(รวมถึงบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนหรือกำรจ่ำยเงินปันผล), 
กำรถอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในประเทศของคุณ (ถ้ำยอดคงเหลือบัญชี PayPal 

ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), กำรเติมเงินจำกบัญชีธนำคำรเข้ำบัญชี PayPal 

ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่ำงยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณท่ีอยู่ในสกุลเงินต่ำงกัน 

(ถ้ำท ำได้) 

สูงกว่าอตัราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ 3.0% 

กำรแปลงสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นเมื่อช ำระเงินส่วนบุคคลหรือช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 
หรือรับกำรคืนเงินท่ีเกินจำก 1 วันหลังกำรช ำระเงินต้ังต้น: 

 

สูงกว่าอตัราแลกเปลี่ยนส าหรับรายใหญ่ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% 

ข้ึนอยู่กบัสกุลเงินปลำยทำงที่ใชใ้นการแปลงจ านวนเงินดงักล่าว (โปรดดูที่ตารางดา้นล่าง) 

สกุลเงินและรหัส ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): 4.0% 

รีลบราซิล (BRL): 4.0% 

ดอลลาร์แคนาดา (CAD): 3.5% 

โครูนาเช็ก (CZK): 4.0% 

โครนเดนมาร์ก (DKK): 4.0% 

ยูโร (EUR): 4.0% 

ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD): 4.0% 

ฟอรินต์ฮงัการี (HUF): 4.0% 

เชเกิลอิสราเอล (ILS): 4.0% 

เยนญี่ปุ่ น (JPY): 4.0% 

ริงกิตมาเลเซีย (MYR): 4.0% 

เปโซเม็กซิโก (MXN): 4.0% 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD): 4.0% 

โครนนอร์เวย ์(NOK): 4.0% 

เปโซฟิลิปปินส์ (PHP): 4.0% 



ซวอตีโปแลนด์ (PLN): 4.0% 

รูเบิลรัสเซีย (RUB): 4.0% 

โครนาสวีเดน (SEK): 4.0% 

ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD): 4.0% 

ฟรังก์สวิส (CHF): 4.0% 

ดอลลาร์ใหม่ไตห้วนั (TWD): 4.0% 

บาทไทย (THB): 4.0% 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร (GBP): 4.0% 

ดอลลาร์สหรัฐ (USD): 3.5% 
 

 

ค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงิน
จำกยอดคงเหลือของคุณ 

วิธีกำรถอนเงิน ค่ำธรรมเนียม: 

เงินที่คุณถอนไปยงับญัชีธนาคารในสหรัฐอเมริก
าของคุณ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย 
และจีน 

35 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อการถอนเงินหน่ึงคร้ัง 

เคนยา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์ 3.00% 

สาธารณรัฐเกาหลี, ไตห้วนั, ญี่ปุ่ น, 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โคลอมเบีย, 
อาร์เจนตินา 

2.50% 

ชิลี, คอสตาริกา, 
สาธารณรัฐโดมินิกนั, เปรู 

0.50% 

ประเทศอื่นๆ ไม่มีค่าใชจ้่าย 
 

เงินที่คุณถอนไปยงับญัชีธนาคารในประเทศของ
คุณ 

 

 

 

เงินที่คุณถอนผ่านทางเช็คที่ส่งไปให้คุณ 

ค่าธรรมเนียมการส่งคืนในกรณีที่ขอ้มูลการถอนเ
งินที่คุณให้ไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ ์

ค่าธรรมเนียมแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค 
ดูหน้ำค่ำธรรมเนียม และเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่เหมาะสมเพ่ือดู
ค่าธรรมเนียม 

ส าหรับฟิลิปปินส์ (PH) อินโดนีเซีย (ID) มาเลเซีย (MY) 

หรือจีน (CN) ดูลิงก์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นล่าง 

ID 

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

mpp/paypal-seller-fees#Transfer 

PH 

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

mpp/paypal-seller-fees#Transfer 

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


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 

ค่าธรรมเนียมการส่งคืนส าหรับการถอนเงินในไอซ์แลนด์และโค
รเอเชีย: 3.00 ยูโร 

ส าหรับการถอนเงินโดยใชฟั้งก์ชนัที่มีอยู่ในบญัชี PayPal 

ของคุณโดยตรง 
(ข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการและวงเงินที่ถอนได)้ 
คุณจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต่อไปน้ี: 

ประเทศ/ภูมิภาค สกุลเงินที่ไดรั้บ ค่าธรรมเนียม 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED 

ฟรีส าหรับการถอนเงิน 

750 AED 

หรือมากกว่า 
และมีค่าธรรมเนียม 

11 AED 

ต่อการถอนเงินต ่ากว่า 
750 AED 

โมร็อกโก MAD 

ฟรีส าหรับการถอนเงิน 

2,000 MAD 

หรือมากกว่า 
และมีค่าธรรมเนียม 

30 MAD 

ต่อการถอนเงินต ่ากว่า 
2,000 MAD 

เคนยา KES 

ฟรีส าหรับการถอนเงิน 

20,000 KES 

หรือมากกว่า 
และมีค่าธรรมเนียม 

105 KES 

ต่อการถอนเงินต ่ากว่า 
20,000 KES 

อาร์เจนตินา ARS 
75 ARS 

ต่อการถอน 

https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2
https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2


ชิลี CLP 
800 CLP 

ต่อการถอน 

โคลอมเบีย COP 
3500 COP 

ต่อการถอน 

คอสตาริกา CRC 
625 CRC 

ต่อการถอน 

เปรู PEN 4 PEN ต่อการถอน 

สาธารณรัฐโดมินิกนั DOP 
100 DOP 

ต่อการถอน 

ถา้คุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไวข้า้งตน้ 

เงินที่คุณถอนไปยงับตัรของคุณ 

ส ำหรับโครเอเชีย (HR), คูเวต (KU), ฟิลิปปินส์ (PH), 

กำตำร์ (QA), เซอร์เบีย (RS), สิงคโปร์ (SG): 

1% 

ของยอดเงินที่โอนจะมีค่าธรรมเนียมต ่าสุดและสูงสุดข้ึนอยู่กบัสกุ
ลเงินที่ถอน 

(ค่าธรรมเนียมต ่าสุดและสูงสุดตามสกุลเงินมีแสดงรายการดา้นล่
าง (ถา้มี) 

  ค่าธรรมเนียมต ่าสุด ค่าธรรมเนียมสูงสุด 

เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.90 AED 36.70 AED 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.25 AUD 10.00 AUD 

เลฟบลัแกเรีย 0.50 BGN 20.00 BGN 

ดอลลาร์แคนาดา 0.25 CAD 10.00 CAD 

โครูนาเช็ก 5.70 CZK 230.00 CZK 

โครนเดนมาร์ก 1.80 DKK 70.00 DKK 

ยูโร 0.25 EUR 10.00 EUR 

ปอนด์องักฤษ 0.20 GBP 8.00 GBP 

ดอลลาร์ฮ่องกง 2.00 HKD 80.00 HKD 

คูนาโครเอเชีย 2.00 HRK 70.00 HRK 

ฟอรินต์ฮงัการี 70.00 HUF 2900.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล 1.00 ILS 40.00 ILS 



เยนญี่ปุ่ น 30 JPY 1100 JPY 

ดีนาร์คูเวต 1 KWD ไม่มีค่าธรรมเนียมสูงสุด 

รูปีศรีลงักา 50.00 LKR 1800.00 LKR 

เปโซเม็กซิโก 5.00 MXN 200.00 MXN 

ริงกิตมาเลเซีย 1.00 MYR 40.00 MYR 

โครเนอร์นอร์เวย์ 1.00 NOK 40.00 NOK 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 0.40 NZD 15.00 NZD 

เปโซฟิลิปปินส์ 10.00 PHP 500.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์ 1.00 PLN 40.00 PLN 

กาตาร์เรียล 1.00 QAR 40.00 QAR 

นิวลิวโรมาเนีย 1.00 RON 40.00 RON 

ดีนาร์เซอร์เบีย 25.00 RSD 1000.00 RSD 

รูเบิลรัสเซีย 20.00 RUB 700.00 RUB 

โครนาสวีเดน 2.50 SEK 100.00 SEK 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.50 SGD 15.00 SGD 

บาทไทย 8.00 THB 320.00 THB 

ลีราตุรกี: 1.50 TRY 60.00 TRY 

ดอลลาร์สหรัฐ $0.25 USD $10.00 USD 

แรนด์แอฟริกาใต้ 3.60 ZAR 145.00 ZAR 

สกุลเงินอื่นทั้งหมด ไม่มีค่าธรรมเนียมต ่าสุด/สูงสุด 

ถา้คุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไวข้า้งตน้ 

ส ำหรับแอลเบเนีย, แอลจีเรีย, แอนติกำและบำร์บูดำ, บำฮำมำส, 

บำห์เรน, บำร์เบโดส, เบลีซ, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ, 
บอตสวำนำ, ชิลี, โดมินิกำ, อียิปต์, ฟิจิ, เฟรนช์โปลินีเซีย, 
จอร์เจีย, เกรนำดำ, ฮอนดูรัส, ไอซ์แลนด์, จอร์แดน, 

คำซัคสถำน, เลโซโท, มำลำวี, มอริเชียส, มอลโดวำ, โมร็อกโก, 
โมซัมบิก, นิวแคลิโดเนีย, โอมำน, ปำเลำ, เซนต์คิตส์และเนวิส, 

เซนต์ลูเซีย, ซำอุดีอำระเบีย, เซเนกัล, เซเชลส์, 



ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกำะเติกส์และหมู่เกำะเคคอส, 

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และอุรุกวัย 

ค่าธรรมเนียมดา้นล่างมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการถอนเงินในแต่ละค
ร้ัง โดยจะข้ึนอยู่กบัสกุลเงินที่ถอน: 

สกุลเงิน 
ค่ำธรรมเนียมต่อกำรท ำรำ

ยกำร 

AED 20 

เลกแอลเบเนีย 552 

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส 8 

กวานซาแองโกลา 2466 

ARS 15 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7 

ฟลอรินอารูบา 9 

คอนเวร์ทีบิลมาร์คบอสเนียและเฮอร์เ
ซโกวีนา 

9 

ดอลลาร์บาร์เบโดส 10 

เลฟบลัแกเรีย 7 

ฟรังก์บุรุนดี 9449 

ดอลลาร์เบอร์มิวดา 5 

ดอลลาร์บรูไน 7 

โบลิเวียโนโบลิเวีย 35 

รีลบราซิล 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 

โครูนาเช็ก 110 



ฟรังก์จิบูตี 889 

โครนเดนมาร์ก 30 

DOP 267 

ดีนาร์แอลจีเรีย 600 

ครูนเอสโตเนีย 60.00 

ปอนด์อียิปต์ 79 

เบอร์เอธิโอเปีย 160 

ยูโร 4 

ดอลลาร์ฟิจิ 11 

ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 4 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร 3 

ลารีจอร์เจีย 14 

ปอนด์ยิบรอลตาร์ 4 

ดาลาซีแกมเบีย 256 

ฟรังก์กินี 47695 

เควตซัลกวัเตมาลา 38 

ดอลลาร์กายอานา 1043 

ดอลลาร์ฮ่องกง 40 

เลมปิราฮอนดูรัส 123 

คูนาโครเอเชีย 30 

โฟรินต์ฮงัการี 1000 

รูเปียห์อินโดนีเซีย 46000.00 

นิวเชเกลอิสราเอล 22 

รูปีอินเดีย 200.00 

โครนาไอซ์แลนด์ 340.00 

ดอลลาร์จาเมกา 670 

เยนญี่ปุ่ น 610 

KES 504 

เรียลกมัพูชา 20600.00 

ฟรังก์คอโมโรส 2218 

วอนเกาหลีใต ้ 5830 

ดอลลาร์หมู่เกาะเคยแ์มน 4 

เทงเจคาซัคสถาน 1887 

กีบลาว 44392 

รูปีศรีลงักา 907 

ลีตสัลิทวัเนีย 14.00 



ลตัลตัเวีย 3.00 

MAD 48 

ลิวมอลโดวา 88 

อารีอารีมาดากสัการ์ 18259 

ดีนาร์มาซิโดเนีย 278 

ทูกรุกมองโกเลีย 13735 

อูกียามอริเตเนีย 1874 

ลีรามอลตา 1.80 

รูปีมอริเชียส 183 

รูฟียาห์มลัดีฟส์ 77 

ควาชามาลาว ี 3684 

เปโซเม็กซิโก 60 

ริงกิตมาเลเซีย 20 

ดอลลาร์นามิเบีย 72 

ไนราไนจีเรีย 1812 

กอร์โดบานิการากวั 171 

โครนนอร์เวย์ 32 

รูปีเนปาล 571 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 8 

บลับวัปานามา 5.00 

PEN 17 

กีนาปาปัวนิวกินี 17 

เปโซฟิลิปปินส์ 250 

ซวอตีโปแลนด์ 16 

กวารานีปารากวยั 32625 

เรียลกาตาร์ 18 

นิวลิวโรมาเนีย 12 

ดีนาร์เซอร์เบีย 530 

รูเบิลรัสเซีย 150.00 

ริยลัซาอุดีอาระเบีย 19 

ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน 41 

รูปีเซเชลส์ 68 

โครนาสวีเดน 35 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 8 

ปอนด์เซนต์เฮเลนา 4 

โครูนาสโลวกั 140.00 



ลีโอนเซียร์ราลีโอน 49324 

ชิลลิงโซมาเลีย 2898 

ดอลลาร์ซูรินาเม 37 

ลิลงัเจนีสวาซิแลนด์ 72 

บาทไทย 200.00 

โซโมนีทาจิกิสถาน 52.00 

ปาอางาตองงา 11 

ลีราตุรกี 7.60 

ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก 34 

ดอลลาร์ไตห้วนั 175.00 

ชิลลิงแทนซาเนีย 11520 

ฮริฟเนียยูเครน 122 

ชิลลิงยูกนัดา 18388 

ดอลลาร์สหรัฐ 5 USD 

เปโซอุรุกวยั 100 

เปโซอุรุกวยั 100.00 

ดองเวียดนาม 115874 

วาตูวานูอาตู 582 

ทาลาซามวั 13 

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกากลาง 2956 

ดอลลาร์แคริบเบียนตะวนัออก 14 

เรียลเยเมน 1252 

แรนด์แอฟริกาใต้ 40 

ถา้คุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไวข้า้งตน้ 

ส ำหรับอินโดนีเซียและมำเลเซีย: 

ค่าธรรมเนียมดา้นล่างมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการถอนเงินในแต่ละค
ร้ัง โดยจะข้ึนอยู่กบัสกุลเงินที่ถอน 

สกุลเงิน 
ค่ำธรรมเนียมต่อกำรท ำรำ

ยกำร 

AED 20.00 



เลกแอลเบเนีย 552 

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส 8 

กวานซาแองโกลา 2466 

ARS 15 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7 

ฟลอรินอารูบา 9 

คอนเวร์ทีบิลมาร์คบอสเนียและเฮอร์เ
ซโกวีนา 9 

ดอลลาร์บาร์เบโดส 10 

เลฟบลัแกเรีย 7 

ฟรังก์บุรุนดี 9449 

ดอลลาร์เบอร์มิวดา 5 

ดอลลาร์บรูไน 7 

โบลิเวียโนโบลิเวีย 35 

รีลบราซิล 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 

โครูนาเช็ก 110 

ฟรังก์จิบูตี 889 

โครนเดนมาร์ก 30 

DOP 267 

ดีนาร์แอลจีเรีย 600 

ครูนเอสโตเนีย 60.00 

ปอนด์อียิปต์ 79 

เบอร์เอธิโอเปีย 160 

ยูโร 4 



ดอลลาร์ฟิจิ 11 

ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 4 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร 3 

ลารีจอร์เจีย 14 

ปอนด์ยิบรอลตาร์ 4.00 

ดาลาซีแกมเบีย 256 

ฟรังก์กินี 47695 

เควตซัลกวัเตมาลา 38 

ดอลลาร์กายอานา 1043 

ดอลลาร์ฮ่องกง 40 

เลมปิราฮอนดูรัส 123 

คูนาโครเอเชีย 30 

โฟรินต์ฮงัการี 1000 

รูเปียห์อินโดนีเซีย 46000.00 

นิวเชเกลอิสราเอล 22 

รูปีอินเดีย 200.00 

โครนาไอซ์แลนด์ 340.00 

ดอลลาร์จาเมกา 670 

เยนญี่ปุ่ น 610 

KES 504 

เรียลกมัพูชา 20600.00 

ฟรังก์คอโมโรส 2218 

วอนเกาหลีใต ้ 5830 

ดอลลาร์หมู่เกาะเคยแ์มน 4 

เทงเจคาซัคสถาน 1887 

กีบลาว 44392 

รูปีศรีลงักา 907 

ลีตสัลิทวัเนีย 14.00 

ลตัลตัเวีย 3.00 

MAD 48 

ลิวมอลโดวา 88 

อารีอารีมาดากสัการ์ 18259 

ดีนาร์มาซิโดเนีย 278 

ทูกรุกมองโกเลีย 13735 

อูกียามอริเตเนีย 1874 

ลีรามอลตา 1.80 



รูปีมอริเชียส 183 

รูฟียาห์มลัดีฟส์ 77 

ควาชามาลาว ี 3684 

เปโซเม็กซิโก 60 

ริงกิตมาเลเซีย 3.00 

ดอลลาร์นามิเบีย 72 

ไนราไนจีเรีย 1812 

กอร์โดบานิการากวั 171 

โครนนอร์เวย์ 32 

รูปีเนปาล 571 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 8 

บลับวัปานามา 5.00 

PEN 17 

กีนาปาปัวนิวกินี 17 

เปโซฟิลิปปินส์ 50.00 

ซวอตีโปแลนด์ 16 

กวารานีปารากวยั 32625 

เรียลกาตาร์ 18 

นิวลิวโรมาเนีย 12 

ดีนาร์เซอร์เบีย 530 

รูเบิลรัสเซีย 150.00 

ริยลัซาอุดีอาระเบีย 19 

ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน 41 

รูปีเซเชลส์ 68 

โครนาสวีเดน 35 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 8 

ปอนด์เซนต์เฮเลนา 4 

โครูนาสโลวกั 140.00 

ลีโอนเซียร์ราลีโอน 49324 

ชิลลิงโซมาเลีย 2898 

ดอลลาร์ซูรินาเม 37 

ลิลงัเจนีสวาซิแลนด์ 72 

บาทไทย 200.00 

โซโมนีทาจิกิสถาน 52.00 

ปาอางาตองงา 11 

ลีราตุรกี 7.60 



ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก 34 

ดอลลาร์ไตห้วนั 175.00 

ชิลลิงแทนซาเนีย 11520 

ฮริฟเนียยูเครน 122 

ชิลลิงยูกนัดา 18388 

ดอลลาร์สหรัฐ 5 USD 

เปโซอุรุกวยั 100 

เปโซอุรุกวยั 100.00 

ดองเวียดนาม 115874 

วาตูวานูอาตู 582 

ทาลาซามวั 13 

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกากลาง 2956 

ดอลลาร์แคริบเบียนตะวนัออก 14 

เรียลเยเมน 1252 

แรนด์แอฟริกาใต้ 40 

ถา้คุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่
บญัชีของคุณใชอ้ยู่ 
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่
ระบุไวข้า้งตน้ 

ถอนเงินผ่าน PayPal Retiros โปรดดูขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริการ 

เงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่คุณถอนไปยงับญัชีธ
นาคารไตห้วนัในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
โดยใชบ้ริการถอนเงินของธนาคารที่เป็นพนัธมิต
รทางธุรกิจของ PayPal 

2.5% ของจ านวนเงินที่ถอน 

 

กำรรับ eCheque 

ส าหรับผูข้ายในประเทศที่แสดงอยู่ดา้นล่างน้ี จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อรายการช าระเงิน 

ส าหรับการรับเงินที่ช าระดว้ย eCheck ดงัน้ี ค่าธรรมเนียมสูงสุดข้ึนอยู่กบัสกุลเงินที่ใชใ้นการช าระ: 

จีน, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, อินโดนีเซีย, 
เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, 
ไตห้วนั, ไทย และเวียดนาม 

แอลเบเนีย อนัดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก 
เซอร์เบีย 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: 50.00 AUD 

รีลบราซิล: 75.00 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: 45.00 CAD 

โครูนาเช็ก: 850.00 CZK 

โครนเดนมาร์ก: 250.00 DKK 

ยูโร: 35.00 EUR 



ดอลลาร์ฮ่องกง: 330.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 9,250 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 160.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: 4,000 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 150.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 540.00 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: 60.00 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 270.00 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 1,900.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 140.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 1,400.00 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: 60.00 SGD 

โครนาสวีเดน: 320.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 50.00 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: 1,350.00 TWD 

บาทไทย: 1,400.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: 30.00 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: 45.00 USD 
 

กำรปฏิเสธช ำระเงิน ทุกประเทศ ยกเวน้ตามที่ระบุดา้นล่าง 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $15.00 AUD 

รีลบราซิล: R$20.00 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $15.00 CAD 

โครูนาเช็ก: 250.00 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 60.00 DKK 

ยูโร: 11.25 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $75.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 2,000.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 40.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥1,300.00 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 40.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 110.00 MXN 

โครนนอร์เวย์ 65.00 NOK 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $15.00 NZD 



เปโซฟิลิปปินส์: 500.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 30.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 320.00 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $15.00 SGD 

โครนาสวีเดน: 80.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 10.00 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $330.00 TWD 

บาทไทย: 36.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £7.00 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $10.00 USD 

แอลเบเนีย อนัดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก 
เซอร์เบีย 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: 22.00 AUD 

รีลบราซิล: 35.00 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: 20.00 CAD 

โครูนาเช็ก: 400.00 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 120.00 DKK 

ยูโร: 16.00 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: 155.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 4325 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 75.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: 1875 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 65.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 250.00 MXN 

โครนนอร์เวย์ 125.00 NOK 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: 28.00 NZD 

เปโซฟิลิปปินส์: 900.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 65.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 640.00 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: 28.00 SGD 

โครนาสวีเดน: 150.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 22.00 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: 625.00 TWD 

บาทไทย: 650.00 THB 



ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: 14.00 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: 20.00 USD 
 

ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำท 

ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทมำตรฐำน 

สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมขอ้พิพาท สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมขอ้พิพาท 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $12 AUD เปโซเม็กซิโก: 160 MXN 

รีลบราซิล: R$35 BRL ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $13 NZD 

ดอลลาร์แคนาดา: $10 CAD โครนนอร์เวย:์ 75 NOK 

โครูนาเช็ก: 185 CZK เปโซฟิลิปปินส์: 405 PHP 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 55 DKK ซวอตีโปแลนด์: 30 PLN 

ยูโร: 7 EUR ดอลลาร์สิงคโปร์: $11 SGD 

ดอลลาร์ฮ่องกง: 65 HKD โครนาสวีเดน: 75 SEK 

ฟอรินต์ฮงัการี: 2450 HUF ฟรังก์สวิส: 8 CHF 

รูปีอินเดีย: 580 INR ดอลลาร์ไตห้วนั: $250 TWD 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 30 ILS บาทไทย: 250 THB 

เยนญี่ปุ่ น: ¥870 JPY ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £6 GBP 

ริงกิตมาเลเซีย: 35 MYR ดอลลาร์สหรัฐ: $8 USD 

ค่ำธรรมเนียมข้อพิพำทท่ีมีปริมำณสูง 

สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมขอ้พิพาท สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมขอ้พิพาท 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $24 AUD เปโซเม็กซิโก: 320 MXN 

รีลบราซิล: R$70 BRL ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $26 NZD 

ดอลลาร์แคนาดา: $20 CAD โครนนอร์เวย:์ 150 NOK 

โครูนาเช็ก: 370 CZK เปโซฟิลิปปินส์: 810 PHP 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 110 DKK ซวอตีโปแลนด์: 60 PLN 

ยูโร: 14 EUR ดอลลาร์สิงคโปร์: $22 SGD 

ดอลลาร์ฮ่องกง: 130 HKD โครนาสวีเดน: 150 SEK 

ฟอรินต์ฮงัการี: 4900 HUF ฟรังก์สวิส: 16 CHF 

รูปีอินเดีย: 1160 INR ดอลลาร์ไตห้วนั: $500 TWD 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 60 ILS บาทไทย: 500 THB 

เยนญี่ปุ่ น: ¥1740 JPY ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £12 GBP 

ริงกิตมาเลเซีย: 70 MYR ดอลลาร์สหรัฐ: $16 USD 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรยืนยันบัตร
เครดิตและบัตรเดบิต และ 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $2.00 AUD 



รีลบราซิล: R$4.00 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $2.45 CAD 

โครูนาเช็ก: 50.00 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 12.50 DKK 

ยูโร: 1.50 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $15.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 400.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 8.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥200.00 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 10.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 20.00 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $3.00 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 15.00 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 100.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 6.50 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 60 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $3.00 SGD 

โครนาสวีเดน: 15.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 3.00 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $70.00 TWD 

บาทไทย: 70.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £1.00 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $1.95 USD 

ในบางกรณี PayPal อาจขอให้คุณยืนยนัว่าคุณเป็นผูค้วบคุมการใชบ้ตัรเครดิต/เดบิตของคุณ 

ในการด าเนินการดงักล่าว PayPal จะเรียกเก็บค่าบริการจากบตัรเครดิต/เดบิตของคุณ 

และก าหนดให้คุณยืนยนัรหัสของรายการเรียกเก็บเงินน้ัน คุณจะไดรั้บเงินจ านวนน้ีคืน 

เม่ือคุณท าการยืนยนับตัรเครดิต/เดบิตของคุณเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

ค่ำธรรมเนียมค ำขอบันทึกรำ
ยกำร 

10.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ต่อหน่ึงรายการ) หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า 

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค าขอบนัทึก ในกรณีที่คุณเขา้ใจโดยสุจริตว่ามีความผิดพลาดในบญัชีของคุณ 

4. ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรคิดรำคำประเภทอื่นๆ 



กำรคิดรำคำแบบ Micropayment PayPal มีโปรแกรมการคิดราคาแบบ Micropayment สองโปรแกรมคือ (i) 
ค่าธรรมเนียม Micropayment และ (ii) ค่าธรรมเนียม Micropayment ส าหรับสินคา้ดิจิทลั 

 

(i) ค่ำธรรมเนียม Micropayment ถา้คุณสมคัรใชค่้าธรรมเนียม Micropayment แลว้ 
ค่าธรรมเนียมต่อไปน้ีจะมีบงัคบัผลใชก้ับการช าระเงินเชิงพาณิชยท์ั้งหมดท่ีคุณไดรั้บ ถา้คุณมีทั้งบญัชีท่ีใชค่้าธรรมเนียม 

Micropayment และบญัชีท่ีใชก้ารคิดราคามาตรฐาน 

คุณมีหน้าท่ีจะตอ้งก าหนดเส้นทางการช าระเงินของคุณไปยงับญัชีท่ีเหมาะสมให้ถูกตอ้ง 
และเมื่อการท ารายการไดรั้บการประมวลผลผ่านบญัชีท่ีคุณไดเ้ลือกไวแ้ลว้ 
คุณจะไม่สามารถขอให้ประมวลผลการท ารายการผ่านบัญชีอ่ืนได้ 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภำค ค่ำธรรมเนียม Micropayment 

กำรรับช ำระเงินเชิงพำณิชย์ 
ทุกประเทศ (ที่มีค่าธรรมเนียม 

Micropayment) 

การช าระเงินในประเทศ: 

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 

การช าระเงินระหว่างประเทศ: 

6%+ ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 
 

ค่ำธรรมเนียม Micropayment 

ในอัตรำคงท่ี 

**** ละตินอเมริกา 
6.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment 

ในอตัราคงที่ 

ทุกประเทศที่มีการให้บริการ 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $0.05 AUD 

รีลบราซิล: R$0.10 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $0.05 CAD 

โครูนาเช็ก: 1.67 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 0.43 DKK 

ยูโร: 0.05 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $0.39 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 15.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 0.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥7.00 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 0.20 MYR 

เปโซเม็กซิโก: $0.55 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $0.08 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 0.47 NOK 



เปโซฟิลิปปินส์: 2.50 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 0.23 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 2.00 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $0.08 SGD 

โครนาสวีเดน: 0.54 SEK 

ฟรังก์สวิส: 0.09 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: 2.00 TWD 

บาทไทย: 1.80 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £0.05 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $0.05 USD 
 

**** ลาตินอเมริกาหมายถึงประเทศต่อไปน้ี: แอนติกาและบาร์บูดา, แองกวิลลา, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, 

อาร์เจนตินา, อารูบา, บาร์เบโดส, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, บาฮามาส, เบลีซ, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, 
สาธารณรัฐโดมินิกนั, เอกวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กวัเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, 
เซนต์คิตส์และเนวิส, หมู่เกาะเคยแ์มน, เซนต์ลูเซีย, มอนต์เซอร์รัต, นิการากวั, ปานามา, เปรู, ปารากวยั, ซูรินาเม, 

เอลซัลวาดอร์ (SV), หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, ตรินิแดดและโตเบโก, อุรุกวยั, 
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 

(ii) ค่ำธรรมเนียม Micropayment ส ำหรับสินค้ำดิจิตอล ถา้คุณสมคัรและมีคุณสมบตัิในการใช้ 
Micropayment ส าหรับสินคา้ดิจิตอลแลว้ ในการท ารายการแต่ละรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้ดิจิตอล 

คุณยอมรับท่ีจะช าระ (i) ค่าธรรมเนียมการช าระเงินเชิงพาณิชยต์ามท่ีไดร้ะบุในขอ้ 2 ขา้งตน้ หรือ (ii) 
ค่าธรรมเนียม Micropayment ส าหรับสินคา้ดิจิตอล 
ทั้งน้ีแลว้แต่ว่าอตัราใดท าให้ยอดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากคุณในการท ารายการนั้นต ่ากว่า 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภำค ค่ำธรรมเนียม Micropayment ส ำหรับสินค้ำดิจิตอล 

กำรรับ 

Micropaymen

t ส ำหรับสินค้ำดิจิตอล 

ทุกประเทศ (ที่มี 

Micropayment 

ส าหรับสินคา้ดิจิตอล) 
ยกเวน้ตามที่ระบุดา้นล่างน้ี 

การช าระเงินในประเทศ: 

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 

การช าระเงินระหว่างประเทศ: 

5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 
 

ญี่ปุ่ น 

การช าระเงินในประเทศ: 

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 



การช าระเงินระหว่างประเทศ: 

5% ถึง 5.3 % + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 
 

แอลเบเนีย อนัดอร์รา 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ 
มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย 
(ถา้มี) 

การช าระเงินในประเทศ: 

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 

การช าระเงินระหว่างประเทศ: 

ค่าธรรมเนียมข้ึนอยู่กบัประเทศ/ภูมิภาคของผูซ้ื้อ 

ประเทศ/ภูมิภำคของผู้ซ้ือ ค่ำธรรมเนียม 

ยุโรปเหนือ* 
5.4% + ค่าธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัราคงที่ 

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I 

** 

5.5% + ค่าธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัราคงที่ 

ยุโรป II*** 
6.0% + ค่าธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัราคงที่ 

ประเทศอื่นๆ 
6.5% + ค่าธรรมเนียม 

Micropayment ในอตัราคงที่ 
 

 

  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน
, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, 
ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไตห้วนั, 

ไทย, เวียดนาม 

การช าระเงินในประเทศ: 

5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 

การช าระเงินระหว่างประเทศ: 

6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 
 

  จีน 

การช าระเงินระหว่างประเทศ: 

6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอตัราคงที่ 

ค่ำธรรมเนียม 

Micropaymen

t ในอัตรำคงท่ี 

ทุกประเทศที่มีการให้บริการ 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียม: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $0.05 AUD 

รีลบราซิล: R$0.10 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $0.05 CAD 

โครูนาเช็ก: 1.67 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 0.43 DKK 

ยูโร: 0.05 EUR 



ดอลลาร์ฮ่องกง: $0.39 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 15.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 0.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥7.00 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 0.20 MYR 

เปโซเม็กซิโก: $0.55 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $0.08 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 0.47 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 2.50 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 0.23 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 2.00 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $0.08 SGD 

โครนาสวีเดน: 0.54 SEK 

ฟรังก์สวิส: 0.09 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: 2.00 TWD 

บาทไทย: 1.80 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £0.05 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $0.05 USD 
 

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด,์ สวีเดน 

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝร่ังเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, 
เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลกัเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, 
มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจกัร 
(รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกนั 

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อนัดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บลัแกเรีย, โครเอเชีย, 
สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮงัการี, คอซอวอ^^, ลตัเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวัเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, 
โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน 

^^ ผูซ้ื้อในประเทศเหล่าน้ีไม่สามารถเปิดบญัชี PayPal ได ้
แต่สามารถซ้ือสินค้าโดยใชบ้ตัรเครดิตในเวบ็ไซต์ของผูค้า้บางแห่งได ้

ค่ำธรรมเนียมบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคน / กำรจ่ำยเงินปันผล 



กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภำค ค่ำธรรมเนียมบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคน / กำรจ่ำยเงินปันผล 

กำรส่ังช ำระเงินให้ผู้รับหลำยคนหรือกำ
รจ่ำยเงินปันผล 

ทุกประเทศ 
ยกเวน้ตามที่ระบุด้
านล่าง 

การช าระเงินในป
ระเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช าระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผูรั้บส าหรับบริ
การช าระเงินให้ผูรั้บหลายคน/การจ่ายเงินปันผล 
ตามที่ระบุดา้นล่าง 

การช าระเงินระห
ว่างประเทศ: 

 

แอลเบเนีย 
อนัดอร์รา 
บอสเนียและเฮอร์เ
ซโกวีนา 
โครเอเชีย จอร์เจีย 
ไอซ์แลนด์ 
อิสราเอล 
มอลโดวา 
โมนาโก เซอร์เบีย 
ยูเครน 

การช าระเงินในป
ระเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช าระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผูรั้บส าหรับบริก
ารช าระเงินให้ผูรั้บหลายคน/การจ่ายเงินปันผล 
ตามที่ระบุดา้นล่าง** 

การช าระเงินระห
ว่างประเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช าระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผูรั้บส าหรับบริก
ารช าระเงินให้ผูรั้บหลายคน/การจ่ายเงินปันผล 
ตามที่ระบุดา้นล่าง*** 

 

เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกงของจีน, 

จีน, ญี่ปุ่ น, 

มาเลเซีย, 
นิวซีแลนด์, 
ฟิลิปปินส์, 

สิงคโปร์, 
ไตห้วนั, ไทย 

การช าระเงินในป
ระเทศ (ถา้มี): 

2% 

ของเงินที่ช าระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผูรั้บส าหรับบ
ริการช าระเงินให้ผูรั้บหลายคน/การจ่ายเงินปันผล 
ตามที่ระบุดา้นล่าง 

การช าระเงินระ
หว่างประเทศ: 

2% 

ของเงินที่ช าระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผูรั้บส าหรับบริ
การช าระเงินให้ผูรั้บหลายคน/การจ่ายเงินปันผล 
ตามที่ระบุดา้นล่าง**** 

      
 

*ค่ำธรรมเนียมบริกำรช ำระเงินให้ผู้รับ
หลำยคน / กำรจ่ำยเงินปันผลสูงสุด 

  

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $1.25 AUD 

รีลบราซิล: R$2.00 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $1.25 CAD 

โครูนาเช็ก: 24.00 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 6.00 DKK 

ยูโร: 0.85 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $7.00 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 210.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 4.00 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥120.00 JPY 



ริงกิตมาเลเซีย: 4.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 11.00 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $1.50 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 6.75 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 50.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 3.00 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 30 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $1.60 SGD 

โครนาสวีเดน: 9.00 SEK 

ฟรังก์สวิส: 1.30 CHF 

บาทไทย: 36 THB 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $33 TWD 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £0.65 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $1.00 USD 
 

**ค่ำธรรมเนียมบริกำรช ำระเงินให้ผู้รั
บหลำยคน / 

กำรจ่ำยเงินปันผลสูงสุดสูงสุดส ำหรับกำ
รช ำระเงินภำยในประเทศจำก: 
แอลเบเนีย อันดอร์รำ 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ โครเอเชีย 
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสรำเอล มอลโดวำ 
โมนำโก เซอร์เบีย ยูเครน 

  

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $16 AUD 

รีลบราซิล: R$24 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $14 CAD 

โครูนาเช็ก: 280 CZK 

โครนเดนมาร์ก: 84 DKK 

ยูโร: 12 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $110 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 3080 HUF 

เชเกิลอิสราเอล: 50 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥1200 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 50 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 170 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $20 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 90 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 640 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 46 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 480 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $20 SGD 



โครนาสวีเดน: 100 SEK 

ฟรังก์สวิส: 16 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $440 TWD 

บาทไทย: 460 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £10 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $14 USD 
 

***ค่ำธรรมเนียมบริกำรช ำระเงินให้ผู้
รับหลำยคน / 

กำรจ่ำยเงินปันผลสูงสุดส ำหรับกำรช ำร
ะเงินระหว่ำงประเทศจำก: แอลเบเนีย 
อันดอร์รำ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ 
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสรำเอล 
มอลโดวำ โมนำโก เซอร์เบีย ยูเครน 

  

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $100 AUD 

รีลบราซิล: R$150 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $90 CAD 

โครูนาเช็ก: 1700 CZK 

โครนเดนมาร์ก: 500 DKK 

ยูโร: 70 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $660 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 18,500 HUF 

เชเกิลอิสราเอล: 320 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥8,000 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 300 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 1080 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $120 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 540 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 3,800 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 280 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 2,800 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $120 SGD 

โครนาสวีเดน: 640 SEK 

ฟรังก์สวิส: 100 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $2,700 TWD 

บาทไทย: 2,800 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: $60 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $90 USD 
 



****ค่ำธรรมเนียมบริกำรช ำระเงินให้
ผู้รับหลำยคน / 

กำรจ่ำยเงินปันผลสูงสุดส ำหรับกำรช ำร
ะเงินระหว่ำงประเทศจำก: จีน 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ญ่ีปุ่น 

มำเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย 

  

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ: 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $60 AUD 

รีลบราซิล: R$100 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $60 CAD 

โครูนาเช็ก: 1,000 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 300 DKK 

ยูโร: 40 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $400 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 15,000 ฟอรินต์ฮงัการี 

เชเกิลอิสราเอล: 200 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥5,000 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 200 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 750 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $75 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 300 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 2,500 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 150 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 1,500 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $80 SGD 

โครนาสวีเดน: 400 SEK 

ฟรังก์สวิส: 50 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $2,000 TWD 

บาทไทย: 2,000 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £35 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $50 USD 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว 3.0% 

ก. การช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั คือ การช าระเงินให้แก่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค ่า 

ข. การช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวัมีให้บริการจ ากดัเฉพาะบางประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริการ 

ค. ถา้คุณใชบ้ตัรเครดิตเป็นวิธีการช าระเงินในการช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
บริษทับตัรเครดิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากคุณได้ 



ง. ผูส่้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม 

กิจกรรม 
ประเทศ/ภูมิภำค
ของผู้ส่ง 

ประเทศ/ภูมิภำค
ของผู้รับ 

ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่ว
นตัว 
เมื่อช ำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรื
อธนำคำรเท่ำนั้น 

ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว 
เมื่อใช้วิธีกำรช ำระเงินแบบอ่ืนในกำรช ำระเต็
มจ ำนวนหรือบำงส่วน 

รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต 

ถ้ำคุณใช้วิธีกำรช ำระเงินอ่ืนในกำรช ำระเงินบ
ำงส่วน 

ค่ำธรรมเนียมจะเป็นค่ำธรรมเนียมแปรผัน 

การช าระเงินหรือรับช าระเงิ
นในประเทศ 

อนัดอร์รา 
โครเอเชีย 
ไอซ์แลนด์ 
โมนาโก 
(ดูขอ้ควรทราบ) 

EEA ใน 

EUR/SEK 
ไม่มีค่าใชจ้่าย ไม่มีค่าใชจ้่าย 

ถา้มี ถา้มี ไม่มีค่าใชจ้่าย 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่ 

          

การช าระหรือรับเงินระหว่า
งประเทศ 

อนัดอร์รา 
โครเอเชีย 
ไอซ์แลนด์ 
และโมนาโก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ยุโรปเหนือ* 

ยุโรป I** 

หรือยุโรป 

II*** 

1.99 EUR 1.99 EUR 

ประเทศ/ภูมิภาค
อื่นๆ 

3.99 EUR 3.99 EUR 

แอลเบเนีย 
บอสเนีย 
เฮอร์เซโกวีนา 
มาซิโดเนีย 
มอลโดวา 
มอนเตเนโกร 
และยูเครน 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ยุโรปเหนือ* 

ยุโรป I** 

หรือยุโรป 

II*** 

1.99 EUR 
1.99 EUR + 3.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

ประเทศ/ภูมิภาค
อื่นๆ 

3.99 EUR 
3.99 EUR + 3.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

นิวซีแลนด์ 
ประเทศ/ภูมิภาค
ใดๆ 

6.99 NZD 
6.99 NZD + 3.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 

      

  
ประเทศ/ภูมิภาค
อื่นๆ 

ประเทศ/ภูมิภาค
อื่นๆ 

4.99 USD 
4.99 USD + 3.4% + 

ค่าธรรมเนียมคงที่ 



            

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด,์ นอร์เวย,์ สวีเดน 

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝร่ังเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง 
และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลกัเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, 
โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกนั 

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อนัดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บลัแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, 
ฮงัการี, คอซอวอ, ลตัเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวัเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, 
ยูเครน 

ข้อควรทรำบ: การช าระเงินระหว่างประเทศในสกุลเงินยูโรหรือโครนาสวีเดนระหว่างบญัชีท่ีลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือเขตเศ
รษฐกิจยุโรปหรือโมนาโก จะถือเป็นการช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวัในประเทศเพ่ือจุดประสงคใ์นการคิดค่าธรรมเนียม 

สกุลเงิน: ค่ำธรรมเนียมคงท่ี 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $0.30 AUD 

รีลบราซิล: R$0.60 BRL 

ดอลลาร์แคนาดา: $0.30 CAD 

โครูนาเช็ก: 10.00 CZK 

โครเนอร์เดนมาร์ก: 2.60 DKK 

ยูโร: €0.35 EUR 

ดอลลาร์ฮ่องกง: $2.35 HKD 

ฟอรินต์ฮงัการี: 90.00 HUF 

นิวเชเกิลอิสราเอล: 1.20 ILS 

เยนญี่ปุ่ น: ¥40.00 JPY 

ริงกิตมาเลเซีย: 2.00 MYR 

เปโซเม็กซิโก: 4.00 MXN 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $0.45 NZD 

โครนนอร์เวย:์ 2.80 NOK 

เปโซฟิลิปปินส์: 15.00 PHP 

ซวอตีโปแลนด์: 1.35 PLN 

รูเบิลรัสเซีย: 10 RUB 

ดอลลาร์สิงคโปร์: $0.50 SGD 

โครนาสวีเดน: 3.25 SEK 



ฟรังก์สวิส: 0.55 CHF 

ดอลลาร์ไตห้วนั: $10.00 TWD 

บาทไทย: 11.00 THB 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจกัร: £0.20 GBP 

ดอลลาร์สหรัฐ: $0.30 USD 

ค่ำธรรมเนียมกำรคืนเงิน 

กิจกรรม ประเทศ/ภูมิภำค ค่ำธรรมเนียม 

การคืนเงินส าหรับการช าระเงินเชิง
พาณิชย ์

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงข
องจีน อินโดนีเซีย เกาหลี 
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไตห้วนั ไทย 
และเวียดนาม 

แอลเบเนีย อนัดอร์รา 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
โครเอเชีย จอร์เจีย 
ไอซ์แลนด์ มอลโดวา 
โมนาโก เซอร์เบีย 

หากคุณท าการคืนเงินการท ารายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) 
ไปยงัผูซ้ื้อหรือคืนเงินบริจาคให้ผูบ้ริจาค 
จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณไดรั้บ
ช าระในตอนแรก 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร/บัตรเครดิต ธนาคาร 
บริษทับตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณในการส่งหรือรับเงินผ่าน PayPal ตวัอย่างเช่น 

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการท ารายการระหว่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

แมว้่าการท ารายการของคุณเป็นการท ารายการในประเทศและไม่จ าเป็นตอ้งมีการแปลงสกุลเงินก็ตาม PayPal 

จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีธนาคาร บริษทับตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 

เรียกเก็บจากคุณจากการใชบ้ริการ PayPal 

• © 1999–2020 

• ความเป็นส่วนตวั 
• ขอ้มูลทางกฎหมาย 
• แสดงความคิดเห็น 

ค าแนะน าผูบ้ริโภค: PayPal Pte. Ltd. ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ PayPal (PayPal Stored Value Facility) 

ไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ โปรดอ่าน ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข อย่างรอบคอบก่อนใชง้าน 

 

เม่ือคุณเขา้ชมหรือใชง้านเวบ็ไซต์ บริการ แอปพลิเคชนั เคร่ืองมือ หรือระบบขอ้ความของเรา เราหรือผูใ้ห้บริการที่ไดรั้บอนุญาตอาจใชคุ้กกี้ 

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


เวบ็บีคอน และเทคโนโลยีที่คลา้ยคลึงกนัในการจดัเก็บขอ้มูล เพ่ือมอบประสบการณ์การใชง้านที่ดี รวดเร็ว และปลอดภยัมากย่ิงข้ึนส าหรับคุณ 

และเพ่ือจุดประสงค์ดา้นการโฆษณา ดูขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=th_TH#7
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