
 
 

 
 

 

 

ภาพรวม 
 

PayPal ก าลังขยายนโยบายคุม้ครองผูข้ายเพือ่ครอบคลมุการช าระเงนิทีต่รงตามเกณฑส์ าหรับสนิคา้ทีจั่บตอ้งไม่ได ้

เชน่ การเดนิทาง ตัว๋เขา้งาน และบรกิารตา่งๆ (ยกเวน้สนิคา้ดจิติอล) โดยหมายความวา่ 

ขณะนีน้โยบายคุม้ครองผูข้ายจะมผีลบงัคับใชก้ับผูข้ายผลติภัณฑเ์หลา่นีจ้ากขอ้เรยีกรอ้งทีอ่าจเป็นการฉอ้โกงและกา

รปฏเิสธการช าระเงนิ นโยบายคุม้ครองผูข้ายใชไ้ดส้ าหรับสนิคา้จับตอ้งไม่ได ้(สนิคา้จรงิ) แลว้ 

 

ค าถามทีพ่บบอ่ยจะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจการคุม้ครองผูค้า้สนิคา้จับตอ้งไมไ่ดข้องนโยบายคุม้ครองผูข้ายไดด้ขี ึน้ 
 

 
ค าถาม 1: นโยบายคุม้ครองผูข้ายคอือะไร 

นโยบายคุม้ครองผูข้ายคอืความคุม้ครองทีเ่ราเสนอใหแ้กผู่ค้า้ในการท ารายการทีอ่าจเกดิขอ้ผดิพลาดจากปัญหาการ

ด าเนนิการโดยไม่ไดรั้บอนุมัตหิรอืไม่ไดรั้บสนิคา้ 
 

ตวัอยา่งเชน่ ส าหรับสนิคา้ทีม่สีทิธิต์ามเกณฑ ์ถา้ผูข้ายจัดสง่ สนิคา้ 

และท าตามเงือ่นไขของนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

เราจะไมใ่หผู้ข้ายรับผดิชอบการท ารายการทีฉ่อ้โกง 
 

ค าถาม 2: นโยบายคุม้ครองผูข้ายมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่ครอบคลมุสนิคา้จับตอ้งไม่ไดห้รอืไม่ 

นโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ครอบคลมุสนิคา้ทีจั่บตอ้งไดท้ีจั่ดสง่ใหล้กูคา้โดยผูค้า้อยู่แลว้ การเปลีย่นแปลงนี้ 

จะเป็นการขยายนโยบายคุม้ครองผูข้ายใหส้ว่นอตุสาหกรรมสนิคา้จับตอ้งไม่ได ้(ไมร่วมสนิคา้ดจิติอล) 

ซึง่จะชว่ยคุม้ครองผูค้า้จากการท ารายการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตในประเทศไทย อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม มาเลเซยี 

และสงิคโปร ์
 

ค าถาม 3: สนิคา้อะไรบา้งทีถ่อืเป็นสนิคา้จับตอ้งไม่ได ้

สนิคา้จับตอ้งไมไ่ดค้อืสนิคา้ใดๆ ทีไ่มม่กีารจัดสง่ รวมถงึสนิคา้ เชน่ ตัว๋เดนิทาง ตัว๋ชมการแสดง การโดยสารรถ 

สนิคา้ทีด่าวนโ์หลดแบบดจิติอล (เชน่เพลงหรอืหนังสอื) รวมทัง้บรกิารตา่งๆ อย่างไรก็ตาม 

โปรดทราบวา่สนิคา้ดจิติอลไม่อยูใ่นความคุม้ครองภายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของเรา 
 

ค าถาม 4: การขยายการคุม้ครองนีจ้ะเกดิขึน้เมือ่ไหร่ 
นโยบายคุม้ครองผูข้ายเพิม่เตมิจะมผีลในวนัที ่1 กนัยายน 2558 

 

ค าถาม 5: ใครบา้งทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากการเปลีย่นแปลงนี ้

การคุม้ครองเพิม่เตมิจะมผีลกับผูข้ายทัง้หมดในประเทศไทย อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม มาเลเซยี 
และสงิคโปรส์ าหรับสนิคา้จับตอ้งไม่ได ้ไมร่วมการช าระเงนิผา่นอเีมล การท ารายการของโดยไมเ่ขา้สูร่ะบบ 

และผูค้า้สนิคา้ดจิติอล การท ารายการสนิคา้จับตอ้งไม่ไดด้งักลา่วจะตอ้งไดรั้บการระบโุดย PayPal 

วา่มสีทิธภิายใตน้โยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal ในหนา้ 'รายละเอยีดการท ารายการ' ในบญัชขีองคณุ



ค าถาม 6: มสีนิคา้อะไรบา้งทีไ่มไ่ดรั้บการคุม้ครอง 

สนิคา้และบรกิารสว่นใหญ่ทีม่กีารช าระเงนิครัง้เดยีวจากบัญช ีPayPal จะมสีทิธิรั์บความคุม้ครองส าหรับผูข้าย 

โดยไมร่วมสนิคา้ตอ่ไปนี ้
 

 ยานพาหนะ (รวมถงึยานยนต ์จักรยานยนต ์รถบา้น เครือ่งบนิ และเรอื) 

 สนิคา้ดจิติอล 

 การท ารายการโดยไมเ่ขา้สูร่ะบบ 

 การช าระเงนิผา่นอเีมล 

 ขอ้เรยีกรอ้งหรอืการปฏเิสธการช าระเงนิในกรณีสนิคา้ 'แตกตา่งจากทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจน' 

 ขอ้เรยีกรอ้งหรอืการปฏเิสธการช าระเงนิในกรณีไม่ไดรั้บสนิคา้ส าหรับสนิคา้หรอืบรกิารทีจั่บตอ้งไม่ไดห้
รอืเสมอืนจรงิ 

 สนิคา้ทีน่ าสง่ดว้ยตนเอง 

 สนิคา้ทีส่ง่ไปหลงัจากที ่PayPal แนะน าไมใ่หค้ณุปลอ่ยสนิคา้ 

 สนิคา้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสง่ไปยังทีอ่ยูผู่รั้บในหนา้ 'รายละเอยีดการท ารายการ' 
 

ถา้ตอ้งการทราบเกณฑค์ณุสมบตัทิัง้หมด โปรดดสูญัญาส าหรับผูใ้ชบ้รกิาร 
 

ค าถาม 7: ถา้ พบ ปัญหา หลงัจาก วันที ่1 กันยายน 2558 ส าหรับ การซือ้ สนิคา้ทีจั่บตอ้งไม่ได ้ซึง่ เกดิขึน้ กอ่น ถงึ 

วนัทีด่งักลา่ว จะ สง่ขอ้เรยีกรอ้งไดห้รอืเปลา่ 
ไมไ่ดค้ะ่ นโยบายจะ มผีลตัง้แต ่วันที ่1 กันยายน 2558 เป็นตน้ไปและ จะคุม้ครอง การท ารายการทีเ่ริม่ ในหรอืหลงัจาก 

วนัที ่1 กนัยายน 2558 เทา่นัน้ 

 

ค าถาม 8: ม ีปัญหาเฉพาะประเภทใดบา้ง ทีม่ ีสทิธิรั์บการคุม้ครอง 

 การเรยีกเก็บเงนิโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืการสง่คนืของ ACH 

 ขอ้เรยีกรอ้งกรณีทีม่กีารด าเนนิการโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

 การตคีนืการช าระเงนิ การฉอ้โกง ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 
 

ค าถาม 9: ตอ้งท าอะไรบา้งจงึจะมสีทิธิภ์ายใต ้นโยบายคุม้ครองผูข้าย 

ผูค้า้ในประเทศไทย อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม มาเลเซยี และสงิคโปรไ์มจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการใดๆ 

เพือ่รับการคุม้ครองภายใตน้โยบายทีข่ยายเพิม่ เพือ่ใหไ้ดรั้บความคุม้ครองจากนโยบายคุม้ครองผูข้าย 

ตอ้งไดรั้บการระบไุวโ้ดย PayPal วา่มสีทิธิใ์นนโยบายคุม้ครองผูค้า้ของ PayPal ในหนา้ 'รายละเอยีดการท ารายการ' 

ในบญัช ีPayPal ของคณุ 

ผูค้า้จะตอ้งตอบกลับการด าเนนิการโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตทัง้หมดและใหแ้สดงหลักฐานทีน่่าเชือ่ถอื (ดดูา้นลา่ง) 

วา่ผูข้ายไดใ้หก้ารบรกิารหรอืสนิคา้แลว้ ผูข้ายตอ้งตอบกลับภายในกรอบเวลาทีก่ าหนดเพือ่ใหไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

นอกจากนี้ สทิธขิองผูข้ายในนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal จะตอ้งไมถ่กูระงับ 
 

ค าถาม 10: จะแจง้ใหท้ราบวา่มกีารน าสง่สนิคา้แลว้ไดอ้ยา่งไร 

ผูข้ายตอ้งสง่หลักฐานเพือ่แสดงวา่ไดด้ าเนนิการตามค าสัง่ซือ้ในศนูยร์อ้งเรยีนกรณีซือ้ขายของ PayPal แลว้ 

ตวัอยา่งเชน่ ต ัว๋ออนไลนห์รอืเอกสารยนืยนัการจองทีส่ง่ ควรอปัโหลดหลักฐานภายใต ้"หลกัฐานอืน่"



 

 

 
 

ค าถาม 11: ม ี  ขอ้จ ากดัหรอืคา่ธรรมเนยีมสงูสดุใดๆ ส าหรับการป้องกนัการฉอ้โกง หรอืไม่ 

PayPal ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะ ระงับสทิธิข์องผูข้าย หรอืไมร่วม ผูข้ายจากการคุม้ครอง ผูข้าย ของ PayPal 

ถา้เรามเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่ มคีวามเสีย่ง เกีย่วกับ บญัช ีของผูข้าย หรอื เรา เชือ่วา่คณุไดล้ะเมดิขอ้เสนอสทิธิ ์

PayPal จะสง่อเีมลแจง้ใหค้ณุทราบ ถา้เราพักหรอืไมร่วมคณุไวใ้นนโยบายคุม้ครองผูข้ายของ PayPal 

 

 


