
 

ค ำถำมทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบักำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำร ในประเทศ - 

ลูกคำ้/ธุรกจิทีไ่ม่จดทะเบยีน 

 

1) ควำมคบืหน้ำของแผนกำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรของ PayPal ประเทศไทยส ำหรบัผูบ้รโิภค 

ผูร้บัจำ้งอสิระ (ฟรแีลนซ)์ หรอื ผูข้ำยทัว่ไปเป็นอย่ำงไร? 
 

ส ำหรบัผูบ้รโิภค ผูร้บัจำ้งอสิระ (ฟรแีลนซ)์ หรอื ผูข้ำยทั่วทีม่บีญัช ีPayPal อยู่แลว้ 

ผูบ้รโิภค ผูร้บัจำ้งอสิระ (ฟรแีลนซ)์ หรอื ผูข้ำยทั่วไปทีม่บีญัช ีPayPal 

อยู่แลว้จะยงัสำมำรถใชบ้ญัชไีดต้ำมปกตหิลงัจำกวนัที ่7 มนีำคม 2565 

โดยท่ำนจะยงัสำมำรถใชบ้ญัชซี ือ้สนิคำ้และบรกิำรโดยใชว้อลเล็ต PayPal ไดต้ำมปกต ิ

รวมถงึยงัสำมำรถโอนและรบัเงนิโดยใชบ้ญัช ีPayPal ของท่ำนไดด้ว้ยเชน่กนั 

และจะไมม่กีำรจ ำกดักำรใชง้ำนบญัชขีองท่ำน ทีจ่ะเร ิม่ตัง้แต่วนัที ่7 มนีำคม 2565 เป็นตน้ไป 
 

กำรขยำยระยะเวลำกำรใชง้ำนนีจ้ะยงัคงมผีลจนกว่ำเรำจะตดิต่อท่ำนอกีคร ัง้หลงัจำกนี ้

เพือ่ด ำเนินกำรโอนยำ้ยบญัชขีองท่ำนมำยงั PayPal ประเทศไทย 
 

ส ำหรบัผูบ้รโิภคและฟรแีลนซ/์ผูข้ำยทั่วไปทีย่งัไม่มบีญัช ีPayPal 

ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรช ำระเงนิทีไ่ดร้บัอนุญำตภำยในประเทศไทย 

เรำก ำลงัทยอยเปิดใหบ้รกิำรอกีคร ัง้ควบคู่ไปกบักำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรตำ่ง ๆ ซึง่หมำยควำมว่ำ 

กำรเขำ้ใชบ้รกิำร และบรกิำรทีเ่รำมอบใหจ้ะคอ่ย ๆ เปลีย่นไป 
 

กำรลงทะเบยีนเปิดบญัช ีPayPal ส่วนตวัใหม่ยงัไมส่ำมำรถใชไ้ดใ้นขณะนี ้

เรำก ำลงัเดนิหนำ้สรำ้งแพลตฟอรม์ทีด่ทีีสุ่ดส ำหรบัผูบ้รโิภค และจะใหร้ำยละเอยีดเพิม่เตมิบนเว็บไซตนี์ต้่อไป 

 

2) อะไรคอืสำเหตุของกำรอปัเดตบรกิำร PayPal ในประเทศไทยคร ัง้ล่ำสุดน้ี? 

เรำรบัฟังขอ้กงัวลทีลู่กคำ้ในประเทศไทยแจง้เขำ้มำเกีย่วกบักำรอปัเดตแผนกำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรของเรำ 

และขออภยัอย่ำงสูงส ำหรบัควำมไม่สะดวกทีเ่กดิขึน้ เรำใหค้วำมส ำคญักบัลูกคำ้ในประเทศไทยเป็นอย่ำงยิง่ 

และเรำไดท้ ำงำนอยำ่งใกลช้ดิกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทยเพือ่หำทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 
 

ดว้ยกำรชว่ยเหลอืจำกทำงกำรไทย เรำสำมำรถเปิดใหบ้รกิำรบญัช ีPayPal ทีม่อียู่ส ำหรบัผูบ้รโิภค 

ผูร้บัจำ้งอสิระ (ฟรแีลนซ)์ หรอืผูข้ำยทั่วไป และยกเลกิขอ้จ ำกดักำรใชง้ำนบญัชทีีจ่ะมผีลในวนัที ่7 มนีำคม 

2565 นี ้

กำรขยำยระยะเวลำกำรใชง้ำนนีจ้ะยงัคงมผีลในระหว่ำงทีเ่รำด ำเนินกำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรกำร

ท ำงำนของเรำ กำรโอนยำ้ยบญัชมีำยงั PayPal ประเทศไทย จะยงัคงเกดิขึน้ตอ่ไปภำยในปีนี ้

และเรำจะแจง้ใหท่้ำนทรำบเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นใด ๆ ส ำหรบัผูบ้รโิภค ผูร้บัจำ้งอสิระ (ฟรแีลนซ)์ 

หรอืผูข้ำยทั่วไป 

 



3) จะมกีำรเปลีย่นแปลงใด ๆ เกดิขึน้กบักำรใชง้ำนบญัช ีPayPal ส่วนตวัของฉนัหรอืไม่? 

ท่ำนจะสำมำรถใชง้ำนบญัช ีPayPal ส่วนตวัทุกสว่นไดต้ำมปกต ิท่ำนจะยงัสำมำรถโอนและรบัเงนิโดยใชบ้ญัช ี

PayPal รวมถงึซือ้สนิคำ้และบรกิำรโดยใชว้อลเล็ต PayPal ได ้ทัง้นี ้จะไมม่กีำรจ ำกดักำรใชง้ำนบญัชขีองท่ำน 

ทีจ่ะเร ิม่ตัง้แต่วนัที ่7 มนีำคม 2565 เป็นตน้ไป 
 

กำรขยำยระยะเวลำกำรใชง้ำนนีจ้ะยงัคงมผีลในระหว่ำงทีเ่รำด ำเนินกำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรกำรท ำงำ

นของเรำในกำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำร PayPal ในประเทศไทย กำรโอนยำ้ยบญัชมีำยงั PayPal ประเทศไทย 

จะยงัคงเกดิขึน้ตอ่ไปภำยในปีนี ้และเรำจะแจง้ใหท่้ำนทรำบเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นใด ๆ 

ส ำหรบับญัชขีองท่ำน 

 

4) ก่อนหน้ำน้ี ฉนัไดร้บัอเีมล/SMS จำก PayPal 

ซึง่ขอใหฉ้นัยอมรบัขอ้ตกลงกำรกลบัมำใหบ้รกิำรของ PayPal ประเทศไทย และยนืยนัตวัตน 

ฉนัยงัตอ้งด ำเนินกำรอยู่หรอืไม่? 

ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งท ำกำรยอมรบัขอ้ตกลงกำรกลบัมำใหบ้รกิำรของ PayPal ประเทศไทย และยนืยนัตวัตนอกีต่อไป 
 

เรำก ำลงัด ำเนินกำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรของเรำส ำหรบักำรเปิดตวั PayPal ในประเทศไทย 

ในระหว่ำงนี ้ท่ำนจะยงัสำมำรถใชบ้ญัชสี่วนตวัของ PayPal ทีม่อียู่ของท่ำนได ้ซึง่หมำยควำมว่ำ 

ท่ำนจะยงัคงซือ้สนิคำ้และบรกิำรโดยใชว้อลเล็ต PayPal ไดต้ำมปกต ิรวมถงึยงัสำมำรถโอนและรบัเงนิโดยใชบ้ญัช ี

PayPal ของท่ำนไดด้ว้ยเชน่กนั กำรโอนยำ้ยบญัชมีำยงั PayPal ประเทศไทย จะยงัคงเกดิขึน้ต่อไปภำยในปีนี ้

และเรำจะแจง้ใหท่้ำนทรำบเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นใด ๆ ส ำหรบับญัชขีองท่ำน 

 

5) ฉนัไดย้อมรบัขอ้ตกลงกำรกลบัมำใหบ้รกิำร PayPal 

ประเทศไทยฉบบัใหม่และยนืยนัตวัตนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จะเกดิอะไรขึน้กบับญัชขีองฉนั? 

ขอขอบคุณส ำหรบักำรด ำเนินกำรทีร่วดเรว็ของท่ำน ส ำหรบัตอนนี ้กำรโอนยำ้ยบญัชสี่วนตวัของ PayPal 

ทีม่อียู่ไปยงั PayPal ประเทศไทยจะด ำเนินกำรภำยในสิน้ปีนีเ้ท่ำน้ัน 

และเรำจะตดิต่อท่ำนอกีคร ัง้พรอ้มค ำแนะน ำทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่อไป 
 

ในระหว่ำงนี ้ท่ำนจะยงัสำมำรถใชบ้ญัชสี่วนตวัของ PayPal ทีม่อียู่ของท่ำนไดเ้ชน่เดมิ ซึง่หมำยควำมว่ำ 

ท่ำนจะยงัคงซือ้สนิคำ้และบรกิำรโดยใชว้อลเล็ต PayPal ไดต้ำมปกต ิรวมถงึยงัสำมำรถโอนและรบัเงนิโดยใชบ้ญัช ี

PayPal ของท่ำนไดด้ว้ยเชน่กนั 

 

6) ฉนัจะสำมำรถช ำระเงินค่ำสมคัรสมำชกิผ่ำนบญัช ีPayPal ของฉนัไดอ้กีคร ัง้หรอืไม่? 

ท่ำนจะสำมำรถช ำระเงนิค่ำสมคัรสมำชกิไดอ้กีคร ัง้โดยใชย้อดคงเหลอืในวอลเล็ต PayPal ของท่ำน 

หรอืบตัรเดบติ/บตัรเครดติทีผู่กไวก้บับญัชขีองท่ำน 
 

โปรดทรำบว่ำกำรช ำระเงนิดว้ย PayPal 

โดยใชบ้ตัรเดบติทีอ่อกโดยธนำคำรไทยจะไม่สำมำรถใชใ้นกำรช ำระเงนิในประเทศไทยได ้ทัง้นี ้

จะไมม่ขีอ้จ ำกดัใหม่เกีย่วกบักำรช ำระเงนิโดยใชบ้ตัรเครดติผ่ำน PayPal 
 

7) ฉนัเป็นฟรแีลนซ/์ผูข้ำยทัว่ไปทีม่บีญัช ีPayPal อยู่แลว้ และฉนัตอ้งกำรใช ้PayPal 

ต่อไปเพือ่รบัช ำระเงินทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีด่ ำเนินกำรอยู่ ฉนัสำมำรถสมคัรบญัชธีุรกจิไดห้รอืไม่? 

แมว้่ำท่ำนจะอำจสมคัรบญัชธีรุกจิของ PayPal ประเทศไทย ในฐำนะนิตบุิคคล 

โปรดทรำบว่ำท่ำนยงัคงสำมำรถใชง้ำนวอลเล็ตของ PayPal ทีม่อียู่หลงัวนัที ่7 มนีำคม 2565 

ซึง่หมำยควำมว่ำท่ำนจะยงัคงโอนและรบัเงนิไดต้อ่ไป รวมถงึซือ้สนิคำ้ออนไลนด์ว้ยบญัช ีPayPal ทีม่อียู่ได ้



 

กำรขยำยระยะเวลำกำรใชง้ำนนีจ้ะยงัคงมผีลในระหว่ำงทีเ่รำด ำเนินกำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรกำรท ำงำ

นของเรำในกำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำร PayPal ในประเทศไทย กำรโอนยำ้ยบญัชมีำยงั PayPal ประเทศไทย 

จะยงัคงเกดิขึน้ตอ่ไปภำยในปีนี ้และเรำจะแจง้ใหท่้ำนทรำบเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นใด ๆ 

ส ำหรบับญัชขีองท่ำน 
 

8) ฉนัเป็นผูป้ระกอบกำร/เจำ้ของกจิกำรทีม่บีญัช ีPayPal อยู่แลว้ และฉนัตอ้งกำรใช ้PayPal 

ต่อไปเพือ่รบัช ำระเงินทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีด่ ำเนินกำรอยู่ ฉนัสำมำรถด ำเนินกำรเชน่นัน้ไดห้รอืไม่ 

หรอืฉนัสำมำรถสมคัรบญัชธีุรกจิไดห้รอืไม่? 

หำกบญัชธีรุกจิ PayPal ของท่ำนสมคัรไวก้อ่นวนัที ่7 มนีำคม 2564  

แมว้่ำท่ำนจะอำจสมคัรบญัชธีรุกจิของ PayPal ประเทศไทย ในฐำนะนิตบุิคคล  

โปรดทรำบว่ำท่ำนยงัคงสำมำรถใชง้ำนวอลเล็ตของ PayPal ทีม่อียู่หลงัวนัที ่7 มนีำคม 2565 ต่อไปได ้

ซึง่หมำยควำมว่ำท่ำนจะยงัคงโอนและรบัเงนิไดต้อ่ไป รวมถงึซือ้สนิคำ้ออนไลนด์ว้ยบญัช ีPayPal ทีม่อียู่ได ้
 

กำรขยำยระยะเวลำกำรใชง้ำนนีจ้ะยงัคงมผีลในระหว่ำงทีเ่รำด ำเนินกำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรกำร

ท ำงำนของเรำในกำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำร PayPal ในประเทศไทย กำรโอนยำ้ยบญัชมีำยงั PayPal 

ประเทศไทย จะยงัคงเกดิขึน้ต่อไปภำยในปีนี ้และเรำจะแจง้ใหท่้ำนทรำบเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นใด ๆ 

ส ำหรบับญัชขีองท่ำน 
 

หำกบญัชธีรุกจิ PayPal ของท่ำนสมคัรไวห้ลงัจำกวนัที ่7 มนีำคม 2564  

หำกบญัชขีองท่ำนเปิดหลงัวนัที ่7 มนีำคม 2564 เรำจะสง่อเีมลใหก้บัท่ำนเพือ่ชว่ยเหลอืท่ำนในกำรด ำเนินกำร 
 

9) ฉนัไม่มบีญัช ีPayPal ส่วนตวัและตอ้งกำรสมคัรใช ้ฉนัสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวไดเ้มือ่ใด? 

ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำรกำรช ำระเงนิทีไ่ดร้บัอนุญำตภำยในประเทศไทย 

เรำก ำลงัทยอยเปิดใหบ้รกิำรอกีคร ัง้ควบคู่ไปกบักำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรตำ่ง ๆ ซึง่หมำยควำมว่ำ 

กำรเขำ้ใชบ้รกิำร และบรกิำรจะมกีำรปรบัเปลีย่นไป 
 

กำรลงทะเบยีนเพือ่เปิดใชง้ำนบญัช ีPayPal สว่นบุคคลใหม่จะไมส่ำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นตอนนี ้

เน่ืองจำกเรำก ำลงัเดนิหนำ้สรำ้งแพลตฟอรม์ทีด่ทีีส่ดุส ำหรบัผูบ้รโิภค 

เรำจะใหร้ำยละเอยีดเพิม่เตมิบนเว็บไซตนี์ต้อ่ไป 
 

10) ฉนัไดร้บักำรแจง้เตอืนในชว่งตน้เดอืนกุมภำพนัธว์่ำบญัชส่ีวนตวัของฉนัจะไม่ยำ้ยไปยงั PayPal 

ประเทศไทย เน่ืองจำกไม่มกีำรใชง้ำนมำนำนกว่ำสองปี มขีอ้มูลเพิม่เตมิในส่วนน้ีอย่ำงไรบำ้ง? 

เรำไดส้่งอเีมลแจง้ขอ้มลูอปัเดตใหแ้กท่่ำนในชว่งตน้เดอืนมนีำคม เพือ่แจง้ใหท่้ำนทรำบว่ำบญัชสี่วนบุคคล PayPal 

ของท่ำนจะไมถู่กจ ำกดักำรใชง้ำนอกีตอ่ไป ซึง่หมำยควำมวำ่ ท่ำนจะยงัคงซือ้สนิคำ้และบรกิำรโดยใชว้อลเล็ต 

PayPal ไดต้ำมปกต ิรวมถงึยงัสำมำรถโอนและรบัเงนิโดยใชบ้ญัช ีPayPal ของท่ำนไดด้ว้ยเชน่กนั 

กำรจ ำกดักำรใชง้ำนบญัชทีีจ่ะมผีลในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2565 จะไมม่ผีลอกีตอ่ไป 
 

กำรขยำยระยะเวลำกำรใชง้ำนนีจ้ะยงัคงมผีลในระหว่ำงทีเ่รำด ำเนินกำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรกำรท ำงำ

นของเรำในกำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำร PayPal ในประเทศไทย กำรโอนยำ้ยบญัชมีำยงั PayPal ประเทศไทย 

จะยงัคงเกดิขึน้ตอ่ไปภำยในปีนี ้และเรำจะแจง้ใหท่้ำนทรำบเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นใด ๆ 

ส ำหรบับญัชขีองท่ำน 
 


