
ป�บป�งค�ง�า�ด: 16 ��นายน 2564

�ณสามารถ�รายละเ�ยดเ�ยว�บการเป�ยนแปลง�ตราและ�าธรรมเ�ยมของเรา และเวลา��ผล�ง�บใ�ในห�าการ
�ปเดตนโยบายของเรา นอกจาก��ณ�งสามารถ�การเป�ยนแปลงเห�า�ไ�โดยค�ก� '�อ�ลทางกฎหมาย' ��าน
�างของห�าเ�บห�าใด�ไ� แ�วเ�อก 'การ�ปเดตนโยบาย' �ตราและ�าธรรมเ�ยมเห�า�บาง�วนอาจไ��ผล�ง�บ
ใ��บ�ณ �า�การเ�ด�ญ� PayPal ของ�ณ�บ PayPal (ประเทศไทย) �า�ด  

ภายในประเทศ: การ�รายการ�เ�ด�นเ�อ�ง��งและ��บ�การลงทะเ�ยนไ��บห�อไ��บการระ�โดย PayPal �า
เ�น�อ�อา�ยในตลาดเ�ยว�น 

ระห�างประเทศ: การ�รายการ�เ�ด�นเ�อ��งและ��บ�การลงทะเ�ยนไ��บห�อไ��บการระ�โดย PayPal �าเ�น�
อ�อา�ยในตลาด�แตก�าง�น ตลาดบางแ�งจะไ��บการ�ดก�มเ�า�วย�นเ�อ�การ�นวณ�ตราการ�รายการ
ระห�างประเทศ �ห�บรายการการ�ดก�มของเรา โปรดเ�าไป�ตารางการ�ดก�มตลาด/��ภาคของเรา 

ตารางร�สตลาด: เราอาจ�าง�งร�สตลาด�เ�นพ�ญชนะสอง�วในห�า�าธรรมเ�ยมของเรา หาก�องการ�รายการ
ร�สตลาด�งหมดของ PayPal โปรดเ�าไป�ตารางร�สตลาดของเรา

ตลาด/ 
��ภาค�เ�ยว�อง
�ตรา�เผยแพ��าน�าง�ผล�ง�บใ��บ�ญ� PayPal ของ�อ�อา�ยในตลาด/��ภาค�ง�อไป�:

รายการตลาด/��ภาค

ประเทศไทย (TH)

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full


�การ�อ�วย PayPal

�ณสามารถใ� PayPal เ�อ�ระเ�น�ห�บการ�อ�น�าห�อการ�รายการเ�งพา�ช�ประเภท�นๆ ไ�โดยไ���า
ธรรมเ�ยม เ�นแ��าจะ�การแปลงส�ลเ�นเ�ามาเ�ยว�อง

ออนไล�ห�อใน�าน�า

�ตรา

ไ���าธรรมเ�ยม (�าไ��การแปลงส�ลเ�นมาเ�ยว�อง)

ขาย�น�า�วย PayPal

เ�อ�ณ�อห�อขาย�น�าห�อบ�การ �รายการ�รกรรมทางการ�าประเภท�นๆ �งห�อ�บเ�นบ�จาคเ�อการ�ศล ห�อ
�บการ�ระเ�นเ�อ�ณ "เ�ยกเ�บเ�น" โดยใ� PayPal เราเ�ยกการ�เ�นการเห�า��า "การ�รายการเ�งพา�ช�" 

�ห�บรายการของ�ตราการขาย โปรดเ�าชมห�า�าธรรมเ�ยม��าของ PayPal ของเรา

การแปลงส�ลเ�น
�ห�บ�อ�ลเ�มเ�มเ�ยว�บ���เราแปลงส�ลเ�น โปรด��อตกลง�ห�บ�ใ� 

�ตราแลกเป�ยนในการ�รายการ�ใ��ห�บการแปลงส�ลเ�นของ�ณรวม�าธรรมเ�ยม�เราเ�ยกเ�บ�งก�า�ตรา
แลกเป�ยน�นฐาน �าธรรมเ�ยมจะ�นอ��บประเภทของการแปลงส�ลเ�น�ง�อไป�:

� � � � � � ไ�� � �

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=th_TH#currency-conversion1
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=th_TH#currency-conversion1


การแปลงส�ลเ�นเ�อ�งการ�ระเ�นห�อไ��บเ�น�น

�ห�บการแปลงส�ลเ�นใดๆ �เ�ด�นเ�อ�การ�ระ�าใ��าย�วน�วห�อการ�รายการเ�งพา�ช��ไ��บ
การ�นเ�นเ�นก�า 1 �น�บจาก�น��ระเ�นค�งแรก

ส�ลเ�น

�ตรา��งก�า�ตราแลก
เป�ยน�นฐาน  
(เ�อ�ด�ตราแลกเป�ยน
ในการ�รายการ)

ส�ลเ�น

�ตรา��งก�า�ตราแลก
เป�ยน�นฐาน  
(เ�อ�ด�ตราแลกเป�ยน
ในการ�รายการ)

ดอลลา�
ออสเตรเ�ย
(AUD)

4.00%
ดอลลา�ให�ไ�ห�น
(TWD)

4.00%

�ลบรา�ล
(BRL)

4.00%
ดอลลา��ว�แลน�
(NZD)

4.00%

ดอลลา�
แคนาดา (CAD)

4.00% โครนนอ�เว� (NOK) 4.00%

โค�นาเ�ก
(CZK)

4.00% เปโซ��ป�น� (PHP) 4.00%

โครนเดนมา�ก
(DKK)

4.00% ซวอ�โปแลน� (PLN) 4.00%

�โร (EUR) 4.00% �เ�ล�สเ�ย (RUB) 4.00%

ดอลลา��องกง
(HKD)

4.00% ดอลลา��งคโป� (SGD) 4.00%

ฟอ�น��งกา�
(HUF)

4.00% โครนาส�เดน (SEK) 4.00%

�วเชเ�ล
�สราเอล (ILS)

4.00% ฟ�ง�ส�ส (CHF) 4.00%

เยน��น (JPY) 4.00% บาทไทย (THB) 4.00%

�ง�ตมาเลเ�ย
(MYR)

4.00%
ปอน�สเตอ��งสหราช
อาณา�กร (GBP)

4.00%



ส�ลเ�น

�ตรา��งก�า�ตราแลก
เป�ยน�นฐาน  
(เ�อ�ด�ตราแลกเป�ยน
ในการ�รายการ)

ส�ลเ�น

�ตรา��งก�า�ตราแลก
เป�ยน�นฐาน  
(เ�อ�ด�ตราแลกเป�ยน
ในการ�รายการ)

เปโซเ�ก�โก
(MXN)

4.00% ดอลลา�สห�ฐ (USD) 4.00%

การแปลงส�ลเ�นในกร��นๆ �งหมด

�ตรา�ห�บการแปลงส�ลเ�น�นๆ �งหมด:

�ตรา

3.00%

การโอนเ�นออกจาก PayPal

โดย�วไปแ�ว �ณสามารถโอนเ�นออกจาก PayPal ไ�โดยการ�รายการถอนเ�น/โอนเ�นมาตรฐานไป�ง�ญ�
ธนาคาร��ณไ�เ�อมโยงไ� 

หมายเห�: �ห�บรายการ�ตราการโอนเ�นออกจาก�ญ��ร�จเ�มเ�ม โปรดไป�ห�า�าธรรมเ�ยม��าของ PayPal
ของเรา

การโอนยอดคงเห�อจาก�ญ� PayPal �วน�วของ�ณ

การถอนเ�น/
โอนเ�นไป�ง

ประเภทการถอนเ�น/การโอนเ�น �ตรา

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant-fees


การถอนเ�น/
โอนเ�นไป�ง

ประเภทการถอนเ�น/การโอนเ�น �ตรา

�ญ�ธนาคาร

การถอนเ�นเ�า�ญ�ธนาคารไทยของ�ณ
เ�นยอดเ�นบาท 

�า�การถอนเ�นมากก�า 5,000.00 
บาท�นไป

ไ���าธรรมเ�ยม (�าไ��การแปลงส�ล
เ�นมาเ�ยว�อง)

การถอนเ�นเ�า�ญ�ธนาคารไทยของ�ณ
เ�นยอดเ�นบาท 

�า�การถอนเ�น�อยก�า 5,000.00 
บาท

50.00 บาท (�าไ��การแปลงส�ลเ�นมา
เ�ยว�อง)

การถอนเ�นเ�า�ญ�สห�ฐอเม�กาของ�ณ
35.00 ดอลลา�สห�ฐ (�าไ��การแปลงส�ล
เ�นมาเ�ยว�อง)

�าธรรมเ�ยม�บ�โภค�นๆ
�าน�าง��อ�าธรรมเ�ยม�เ�ยว�อง�บเห�การ� �ขอ ห�อการ�เ�นการ�อาจเ�ด�นเ�อ�ณใ��ญ�ของ�ณ

�าธรรมเ�ยม�นๆ

�จกรรม �อ�บาย �ตรา



�จกรรม �อ�บาย �ตรา

การ�งเ�นก�บจากธนาคารเ�อ�
การถอนเ�น/โอนเ�นออกจาก 
PayPal

�าธรรมเ�ยม�จะ�กเ�ยกเ�บ
เ�อ�ใ�พยายามถอนเ�น/โอน
เ�นออกจาก PayPal แ�ไ��เ�จ
เ�องจาก�การใ��อ�ล�ญ�
ธนาคารห�อ�อ�ลการ�ด�ง�ไ�
�ก�อง 

15.00 บาท

การ�น�น�ตรเคร�ตและ�ตร
เด�ต

�ใ�บางรายอาจ�กเ�ยกเ�บเ�น
จากการเ�อมโยง�ตรเคร�ตและ
�ตรเด�ตและ�าธรรมเ�ยมการ
�น�นเ�อเ�มวงเ�นในการ�ง
ห�อตาม� PayPal อาจ�หนด  
�ณจะไ��บเ�น�นวน��น เ�อ
�ณ�การ�น�น�ตรเคร�ตห�อ
�ตรเด�ตของ�ณเส�จสม�ร�
แ�ว

�ตารางการ�น�นและการเ�อม
โยง�ตรเคร�ตและ�ตรเด�ต
�าน�าง

�ขอ�น�กรายการ

�าธรรมเ�ยม�จะ�ก�ก�ห�บ
การ�องขอ�อ�ลเ�ยว�บสาเห��
เรา�อ�างเห�ผล�สมเห�สมผล
ในการป�เสธ��ง�ระเ�นของ
�ณ  เราจะไ�เ�ยกเ�บ�า
ธรรมเ�ยม�ขอ�น�กรายการ 
ในกร���ณ�น�นโดย�จ�ต�า�
ความ�ดพลาดใน�ญ� PayPal 
ของ�ณ

10.00 ดอลลา��งคโป� ห�อใน
ส�ลเ�น�น�เ�ยบเ�า (�อห�ง
รายการ)

ตารางการ�น�นและการเ�อมโยง�ตรเคร�ตและ�ตรเด�ต

ส�ลเ�น �ตรา

ดอลลา�ออสเตรเ�ย 2.00 AUD

�ลบรา�ล 4.00 BRL

ดอลลา�แคนาดา 2.45 CAD

โค�นาเ�ก 50.00 CZK



ส�ลเ�น �ตรา

โครนเดนมา�ก 12.50 DKK

�โร 1.50 EUR

ดอลลา��องกง 15.00 HKD

ฟอ�น��งกา� 400.00 HUF

�วเชเ�ล�สราเอล 8.00 ILS

เยน��น 200.00 JPY

�ง�ตมาเลเ�ย 10.00 MYR

เปโซเ�ก�โก 20.00 MXN

ส�ลเ�น �ตรา

ดอลลา�ไ�ห�น 70.00 TWD

ดอลลา��ว�แลน� 3.00 NZD

โครนนอ�เว� 15.00 NOK

เปโซ��ป�น� 100.00 PHP

ซวอ�โปแลน� 6.50 PLN

�เ�ล�สเ�ย 60.00 RUB

ดอลลา��งคโป� 3.00 SGD

โครนาส�เดน 15.00 SEK

ฟ�ง�ส�ส 3.00 CHF

บาทไทย 70.00 THB



ส�ลเ�น �ตรา

ปอน�สเตอ��งสหราชอาณา�กร 1.00 GBP

ดอลลา�สห�ฐ 1.95 USD


