บันทึกข้ อตกลงแต่ งตัง้ ตัวแทนรับชำระค่ ำสินค้ ำ และ/หรือบริกำร
โดยเรียกเก็บเงินผ่ ำนบัตรเครดิต (PAYSBUY Direct)
บันทึกฉบับนี ้ทาขึ ้นเมื่อวันที่ ......………………...………… ณ บริ ษัท เพย์สบาย จากัด ระหว่าง บริษัท
เพย์ สบำย จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ถกู ต้ องตามกฎหมายของกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่
005/2548 บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที่ 0125547001804 สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้
36 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “เพย์ สบำย”) ฝ่ ายหนึง่ กับ
..…………………………………………..… (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ร้ ำนค้ ำสมำชิก”) สานักงานตังอยู
้ ่ เลขที่ ......……….
อาคาร ......…………......……… ชัน้ …….……. ตรอก/ซอย ...........…........………... ถนน ......…………………........
แขวง/ตาบล ......…………………….. เขต/อาเภอ ......…………………………. จังหวัด ......…………….…....…
รหัสไปรษณีย์ ......…………. โทรศัพท์ …………………………... โทรสาร ……………………………
เว็ปไซต์ (URL) : …………………………………………………………………………………………………………….
กลุ่มธุรกิจประเภท :
กล้ องและอุปกรณ์
ของเล่น ของสะสม ของเก่า งานอดิเรก
เครื่ องดนตรี
ตลาดกลาง (E-Marketplace)
นาฬิกา จิวเวลลี่ เครื่ องประดับ
บ้ าน อสังหาริ มทรัพย์
แม่และเด็ก
ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก
หนังสือ
กิจกรรม สัมมนา การศึกษา

กีฬา – อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เครื่ องสาอางค์และความงาม
ท่องเที่ยว สถานที่พกั
บริ การออนไลน์ (Online Service)
เพลง ดนตรี บันเทิง
รถยนต์ ยานพาหนะ
สัตว์เลี ้ยง ต้ นไม้ ดอกไม้
อาหารและสุขภาพ
Shopping Online

เกมส์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
จองตัว๋ ที่พกั เดินทาง
โทรศัพท์และการสือ่ สาร
บริ จาค
เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ภายในบ้ าน
โฮสติ ้ง จดโดเมน
เสื ้อผ้ า แฟชัน่
อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องเขียน
อื่นๆ ระบุ ....................................

สินค้ ำหรือบริกำรที่จำหน่ ำย : ……………………………………………………………………………………………
PAYSBUY ID :
PAYSBUY Username (E-mail address) : อีเมล์หลัก : ………………………………………………………………
อีเมล์รอง (1) : ……………………………………………………………...
อีเมล์รอง (2) : ……………………………………………………………...
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มีความประสงค์ขอใช้ บริ การของเพย์สบาย ดังนี ้

บริ การรับชาระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa และ MasterCard

บริ การรับชาระเงินผ่านบัตรเครดิต JCB
 บริการรับชาระเงินผ่านบัตร American Express (AMEX)
โดยร้ านค้ าสมาชิกพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ ายทุกประการ ทังนี
้ ้ เอกสารแนบท้ ายใด ๆ เป็ นส่วนหนึง่
ของบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้

บริษัท เพย์ สบำย จำกัด
ลงชื่อ______________________________________________
(
)

ลงชื่อ_________________________________________ร้ ำนค้ ำสมำชิก
(
)

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

ลงชื่อ_______________________________________พยาน ลงชื่อ_______________________________________พยาน
(
)
(
)
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เงื่อนไขและข้ อตกลงกำรแต่ งตัง้ ตัวแทนรับชำระค่ ำสินค้ ำ และ/หรือบริกำร
โดยเรียกเก็บเงินผ่ ำนบัตรเครดิต (PAYSBUY Direct)
ข้ อตกลงนี ้ใช้ บงั คับระหว่าง ร้ านค้ าสมาชิ กซึ่งเป็ นผู้ประกอบกิ จการขายสินค้ า และ/หรื อบริ การ ที่มี
ความประสงค์ จะขอใช้ บ ริ การรั บชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ โดยเรี ยกเก็ บ เงิ นผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารที่ร่ว ม
ให้ บริ การ (ซึ่งต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ธนาคาร”) โดยใช้ บริ การผ่านระบบของเพย์สบายผู้ประกอบธุรกิจประเภทผู้ให้ บริ การได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1 ร้ านค้ าสมาชิกตกลงแต่งตังเพย์
้ สบายเป็ นผู้รับชาระเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การจาก
ลูกค้ าของร้ านค้ าสมาชิก โดยลูกค้ าสามารถชาระค่าสินค้ า และ/หรื อ บริ การผ่านระบบของเพย์สบาย
1.2 ร้ านค้ าสมาชิ ก เป็ นผู้ ท าการเสนอขายสิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร โดยเสนอข้ อมู ล
รายละเอียด ผ่านสือ่ ประเภทอินเทอร์ เน็ต และ/หรื อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามที่ธนาคารได้ ตกลงยินยอมด้ วยให้ แก่ผ้ ถู ือบัตร
เครดิต VISA และ/หรื อบัตรเครดิต MASTERCARD และ/หรื อ AMERICAN EXPRESS (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ถือบัตร”)
โดยให้ ผ้ ถู ือบัตรสามารถชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ โดยวิธีการเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรได้ ทังนี
้ ้ สินค้ า
และ/หรื อบริ การที่ร้านค้ าสมาชิกเสนอขายนัน้ จะต้ องไม่ขดั ต่อศีลธรรมประเพณีอนั ดีงามของประชาชนและไม่ผิดกฎหมาย
หรื อระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ หรื อขัดต่อระเบียบข้ อบังคับ หรื ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ข องเพย์สบาย
หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นที่เสือ่ มเสียแก่เพย์สบาย
ในกรณีที่ร้านค้ าสมาชิกละเมิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวข้ างต้ น มีการนาเสนอ
ขายสินค้ า หรื อให้ บริ การที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่ องมือแพทย์ ตามใบสัง่ หรื อการจัดให้ มีการพนัน หรื อการ
ให้ บริ การเกี่ยวกับสือ่ /ภาพลามกอนาจาร หรื อการให้ บริ การจัดหาคู่ หรื อการเสนอขายสินค้ าประเภทบุหรี่ และสิง่ เสพติด
ใด ๆ หรื อ การขายสินค้ าและ/หรื อบริ ก ารที่ ส่ง ผ่า นทางสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ เช่น ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพลง
ภาพยนตร์ ที่ร้านค้ าสมาชิกมิใช่เจ้ าของลิขสิทธิ์ หรื อมิได้ รับลิขสิทธิ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย หรื อประเภทสินค้ าและบริ การ
อื่น ๆ ที่จะมีขึน้ ในอนาคตซึ่งผิดกฎหมาย หรื อศีลธรรม หรื อผิดระเบียบตามที่กล่าวในวรรคแรก ร้ านค้ าสมาชิ กตกลง
ยินยอมให้ เพย์สบาย มีสิทธิบอกเลิกเพิกถอนการเป็ นผู้ให้ บริ การชาระเงินแก่ร้านค้ าสมาชิก ตามข้ อ 4 ได้ ทนั ที และหากมี
ความเสียหายเกิดขึ ้นจริ งจากการดาเนินการดังกล่าวร้ านค้ าสมาชิกตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นแก่
เพย์สบายทังสิ
้ ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับตังแต่
้ วนั ที่ร้านค้ าสมาชิกได้ รับแจ้ งจากเพย์สบาย
ในกรณีที่เพย์สบายได้ รับความเสียหาย หรื อถูกเรี ยกร้ องให้ ต้องรับผิดชอบจากบุคคลภายนอก
อันเนื่องจากร้ านค้ าสมาชิกไม่ปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องตามกฎ ระเบียบ หรื อกฎหมายใด ๆ หรื อเกิดจากความผิดของ
ร้ านค้ าสมาชิกไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม ร้ านค้ าสมาชิกตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ทุกประการ โดยเพย์สบายไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องใด ๆ และเพย์สบายมีสิทธิ บอกเลิกข้ อตกลงตามหนังสือฉบับนี ้กับร้ านค้ า
สมาชิกได้ ทนั ทีด้วย
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1.3 ร้ านค้ าสมาชิ กจะเป็ นผู้รับคาสัง่ ซือ้ และส่งสินค้ า และ/หรื อให้ บริ การ (แล้ วแต่กรณี )
ตามคาสัง่ ของผู้ถือบัตรตามข้ อผูกพันที่ได้ โฆษณาเผยแพร่ ผ่านสื่อตามข้ อ 1.2 โดยร้ านค้ าสมาชิกเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย และ
ดาเนินการต่าง ๆ เองทังสิ
้ ้น โดยไม่เกี่ยวข้ องกับเพย์สบายแต่อย่างใด
1.4 ร้ านค้ าสมาชิกจะรับคาสัง่ ซื ้อ และ/หรื อบริ การภายใต้ เว็บไซต์ (WEBSITE) ของ
เพย์สบายซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การในลักษณะของศูนย์กลางร้ านค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์ (CYBER MALL) ใช้ ชื่อว่า
“www.paysbuy.com”
1.5 ร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องจัดให้ ผ้ ถู ือบัตรทาการกรอกข้ อมูลบัตรเครดิตด้ วยตนเองบน
เว็บไซต์ โดยร้ านค้ าสมาชิกจะไม่จดั เก็บข้ อมูลบัตรเครดิตใด ๆ ของผู้ถือบัตร
1.6 ร้ านค้ าสมาชิกตกลงรับทราบว่าในการให้ บริ การรับชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ
แก่ลกู ค้ าผู้ถือบัตรเครดิต โดยผ่านเว็บไซต์ (WEBSITE) ของเพย์สบายดังกล่าวนี ้ ร้ านค้ าสมาชิกตกลงให้ เพย์สบายเป็ นผู้สง่
ข้ อมูลรายการสินค้ า และ/หรื อบริ การของร้ านค้ าสมาชิก ให้ กบั ธนาคารโดยตรง โดยธนาคารจะทาการแยกรายการสินค้ า
หรื อค่าบริ การ ตามที่เพย์สบายส่งข้ อมูลมาให้ ธนาคารเรี ยกเก็บทุกวัน และเข้ าบัญชี เพย์สบายให้ กบั ร้ านค้ าสมาชิกตามค่า
สินค้ า หรื อบริ การที่ร้านค้ าสมาชิกได้ มีข้อตกลงกับเพย์สบายว่าเป็ นรายการใดบ้ างที่จะต้ องเข้ าบัญชี เพย์สบายให้ กบั ร้ านค้ า
สมาชิก โดยร้ านค้ าสมาชิกตกลงให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียมตามที่ เพย์สบาย กาหนดให้ เรี ยกเก็บโดยรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มที่
ร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องชาระ โดยหักจากยอดจานวนเงินที่เรี ยกเก็บก่อนจะนาเข้ าบัญชีให้ กบั ร้ านค้ าสมาชิกนัน้
1.7 ร้ านค้ าสมาชิกตกลงรับผิดชอบรายการซื ้อสินค้ า และ/หรื อรับชาระค่าบริ การ ที่ลกู ค้ า
ผู้ถือบัตรใช้ บริ การโดยผ่านเว็บไซต์ (WEBSITE) ของเพย์สบาย และเพย์สบายได้ นาเงินเข้ าบัญชีให้ กบั ร้ านค้ าสมาชิก โดย
ถือเสมือนว่าเป็ นรายการที่ร้านค้ าสมาชิกเป็ นผู้ให้ บริ การกับลูกค้ าผู้ถือบัตรโดยตรง รวมทังรายการที
้
่ถกู ธนาคารผู้ออกบัตร
หรื อผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการใช้ บตั รในภายหลังด้ วย
1.8 ร้ านค้ า สมาชิ ก จะต้ องส่งสินค้ าด้ ว ยบรรจุภัณ ฑ์ หรื อ ให้ บริ ก ารที่มีม าตรฐานตามที่
โฆษณา โดยผู้ถือบัตรจะต้ องได้ รับสินค้ าในสภาพที่ดี ครบถ้ วน ปราศจากความชารุ ดบกพร่ องตามคาสัง่ ซื ้อ และร้ านค้ า
สมาชิกจะต้ องเก็บเอกสารใบตอบรับการส่งสินค้ า ใบประกันสินค้ า หรื อหลักฐานการรับสินค้ าของผู้ถือบัตรไว้ ไม่น้อยกว่า
18 เดือน ทังนี
้ ้ เพย์สบายไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในสินค้ าและบริ การที่บกพร่องนันๆ
้
1.9 กรณี ที่ร้านค้ าสมาชิกกาหนดการชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การเป็ นอัตราสกุลเงิ น
ต่างประเทศ ร้ านค้ าสมาชิกตกลงให้ ธนาคารโอนเงินเข้ าบัญชีของเพย์สบาย เป็ นสกุลเงินบาท ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ผ้ ถู ือบัตร(ผู้ซื ้อ)ทารายการการชาระเงินและเพย์สบายยืนยันการทารายการดังกล่าวด้ วยยอดสุทธิ
หลังจากหักค่าธรรมเนียม และภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามที่เพย์สบายได้ กาหนดไว้
1.10 ร้ านค้ าสมาชิ กรับทราบว่า ในการชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ โดยผ่านเว็บไซต์
(WEBSITE) ของเพย์สบายดังกล่าวนี ้ เว็บไซต์ ของร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องกาหนดข้ อความให้ ผ้ ถู ือบัตรยินยอมให้ เรี ยกเก็บ
เงินผ่านบัตรเครดิตตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ได้ แจ้ งให้ ไว้ กบั ธนาคารและเพย์สบายด้ วย
1.11 ร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ เพื่อเป็ นข้ อมูล
ให้ แก่ผ้ ถู ือบัตร
- ชื่อบริ ษัท หรื อชื่อร้ านค้ า
- ราคาของสินค้ า และ/หรื อบริ การต่อหน่วย
- ข้ อมูลที่ใช้ ในการติดต่อแผนกบริ การลูกค้ า ได้ แก่ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส
- ประเทศที่ร้านค้ าสมาชิกมีสถานที่ตงอยู
ั้ ่
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- รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ า และ/หรื อบริ การที่นาเสนอขาย
- เงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดในการซื ้อขายสินค้ า และ/หรื อบริ การ
- สกุลเงินที่นาเสนอขายสินค้ า และ/หรื อบริ การ
- นโยบายการส่งสินค้ า, วิธีการส่งสินค้ า และ/หรื อบริ การ และค่าบริ การส่งสินค้ า
(ถ้ ามี)
- นโยบายการยกเลิก คืนเงิน การเปลีย่ น การรับคืนสินค้ า และ/หรื อบริ การ (ถ้ ามี)
1.12 ร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องขายสินค้ า และ/หรื อบริ การแก่ผ้ ถู ือบัตรในราคาขาย และ/หรื อ
ค่าบริ การที่ได้ โฆษณาไว้ ตอ่ บุคคลทัว่ ไปซึ่งไม่สงู กว่าราคาขาย และ/หรื อค่าบริ การที่คิดจากลูกค้ า ทัว่ ไปซึ่งชาระเป็ นเงินสด
และจะไม่เรี ยกค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมจากผู้ถือบัตร อันเนื่องมาจากการที่ผ้ ถู ือ
บัตรชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การด้ วยบัตรเครดิตนัน้ ๆ ผ่านระบบของธนาคารและ/หรื อระบบของเพย์สบาย และหากมี
การให้ บริ การพิเศษใด ๆ เช่น การให้ สว่ นลด ของกานัล สิทธิประโยชน์หรื อของแถมแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป ร้ านค้ าสมาชิกตกลงจะ
ให้ บริ การนันแก่
้ ผ้ ถู ือบัตรด้ วยเช่นเดียวกัน
1.13 ในกรณีที่ยอดจานวนเงินการสัง่ ซื ้อสินค้ า และ/หรื อบริ การมีข้อน่าสงสัยประการใด ๆ
ร้ านค้ าสมาชิกยินยอมให้ เพย์สบายและ/หรื อธนาคารมีสทิ ธิที่จะตรวจสอบ หรื อขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทกุ เมื่อที่มี
การร้ องขอ
1.14 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรื อเพย์สบายได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรว่าไม่ได้ เป็ นผู้สงั่ ซื ้อสินค้ า
หรื อไม่ได้ เป็ นผู้ขอรับบริ การจากร้ านค้ าสมาชิก ทางธนาคาร และ/หรื อเพย์สบายจะดาเนินการพิสจู น์ หากพบว่าเหตุเกิด
จากร้ านค้ าสมาชิกเอง จนทาให้ ผ้ ถู ือบัตรนันปฏิ
้ เสธการชาระเงิน ร้ านค้ าสมาชิกตกลงยินยอมให้ เพย์สบายหักเงินจากบัญชี
ของร้ านค้ าสมาชิกที่มีอยู่กับเพย์สบาย หรื อร้ านค้ าสมาชิก ยินยอมคืนเงินจานวนที่ได้ ถอนไปจากบัญชี ดงั กล่าว รวมทัง้
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้ า และ/หรื อการใช้ บริ การตามรายการนัน้ ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย เป็ นต้ น
ให้ แก่เพย์สบาย โดยร้ านค้ าสมาชิกตกลงจะไม่ยกเหตุ หรื อข้ อต่อสู้ใด ๆ ขึ ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าวต่อเพย์สบายทังสิ
้ ้น
ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรื อเพย์สบายได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรว่าขอยกเลิกการซื ้อสินค้ า หรื อ
การขอรั บ บริ ก ารในระยะเวลา 45 (สี่สิบ ห้ า ) วัน นับแต่วัน ที่ สงั่ ซื อ้ สินค้ า หรื อ ขอรั บบริ ก าร หรื อ ภายในระยะเวลา 30
(สามสิบ) วัน นับแต่วนั ถึงกาหนดส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การ กรณีที่มีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้ า หรื อบริ การเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร หากผู้ถือบัตรพิสจู น์ได้ ว่าไม่ได้ รับสินค้ า หรื อไม่ได้ รับบริ การ หรื อได้ รับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา หรื อ
ได้ รับแล้ วแต่ไม่ครบถ้ วน หรื อชารุดบกพร่อง หรื อไม่ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ ร้ านค้ าสมาชิกตกลงยิน ยอมให้ ธนาคารระงับ
การเรี ยกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร หรื อในกรณีที่เรี ยกเก็บเงินไปแล้ ว ถ้ าเป็ นการสัง่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การภายในประเทศ ร้ านค้ า
สมาชิกยินยอมให้ ธนาคารคืนเงินให้ กบั ผู้ถือบัตรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือบัตรสามารถพิสจู น์ได้
เป็ นที่ชดั แจ้ งต่อธนาคารและเพย์สบาย และกรณีเป็ นการสัง่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจากต่างประเทศ ให้ ธนาคารคืนเงินให้ กบั
ผู้ถือบัตรภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือบัตรสามารถพิสจู น์ได้ เป็ นที่ชัดแจ้ งต่อธนาคารและเพย์สบาย
โดยร้ านค้ าสมาชิกตกลงยินยอมให้ เพย์สบาย หักเงินจากบัญชีของร้ านค้ าสมาชิกซึ่งมีอยู่กบั เพย์สบาย หรื อร้ านค้ าสมาชิก
ยินยอมคืนเงินจานวนที่ได้ ถอนไปจากบัญชี ดงั กล่าว รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้ าหรื อใช้ บริ การของ
รายการนันๆ
้ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย เป็ นต้ น ให้ แก่เพย์สบาย ซึ่งเพย์สบายและธนาคารสามารถดาเนินการได้ ทนั ที
โดยไม่ต้องแจ้ งร้ านค้ าสมาชิกทราบก่อนภายในช่วงเวลาดังกล่าวข้ างต้ นในแต่ละกรณี และร้ านค้ าสมาชิกตกลงจะไม่ยก
เหตุหรื อข้ อต่อสู้ใด ๆ ขึ ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าวต่อเพย์สบายทังสิ
้ ้น
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ในกรณีที่ธนาคารจะต้ องคืนเงินให้ กบั ผู้ถือบัตรเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ร้ านค้ าสมาชิก
ตกลงยินยอมให้ เพย์สบายหักเงินจากบัญชีของร้ านค้ าสมาชิก เป็ นจานวนเงินเท่ากับจานวนเงินตราต่างประเทศซึ่งต้ องคืน
ให้ กบั ผู้ถือบัตรได้ โดยตกลงให้ คิดอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ เพย์สบายทารายการคืนเงินให้ กบั ผู้ถือบัตร
1.15 ร้ านค้ าสมาชิกมีหน้ าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขาย การซื ้อ และการส่ง
สินค้ า และ/หรื อใช้ บริ การของผู้ถือบัตร และส่งมอบให้ เพย์สบายเมื่อได้ รับคาร้ องขอภายในเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้ า) วัน
โดยร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับเอกสารนัน้ ๆ มา รวมทังเก็
้ บรักษาเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไว้ จนกว่าผู้ถือบัตรจะมีการยกเลิกการใช้ บริ การ
กับร้ านค้ าสมาชิก หรื อบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
ร้ านค้ าสมาชิกต้ องเก็บและสารองข้ อมูลทังหมด
้
ที่เกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บนพื ้นที่ของร้ านค้ า สมาชิกในเว็บไซด์ดังกล่าว เพื่อซื ้อสินค้ า และ/หรื อบริ การไว้ เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 12 (สิบสอง)
เดือน นับจากวันที่มีการซื ้อสินค้ า และ/หรื อบริ การนัน้ ๆ ในกรณีที่ลกู ค้ า หรื อเพย์สบาย มีข้อสงสัย หรื อต้ องการตรวจสอบ
ข้ อมูล ลูกค้ า หรื อเพย์สบายสามารถร้ องขอให้ ร้านค้ า สมาชิกส่งข้ อมูลเหล่านี ้ให้ แก่เพย์สบายได้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่เพย์สบายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ เนื่องจากร้ านค้ าสมาชิกไม่สง่ ข้ อมูลตามที่เพย์สบายร้ องขอ เพย์สบายมีสิทธิ
ยึดหน่วงเงินที่ต้องชาระคืนให้ แก่ร้านค้ าสมาชิกได้ รวมทังมี
้ สิทธิเรี ยกดอกเบี ้ยจากร้ านค้ าสมาชิกในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
ต่อปี จากต้ นเงินที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นับแต่วนั ที่เพย์สบายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จนกว่าร้ านค้ าสมาชิกจะชาระเงิน
ครบถ้ วน
1.16 ในกรณีที่ร้านค้ าสมาชิกมีความจาเป็ นในการเก็บข้ อมูล ร้ านค้ าสมาชิกมีหน้ าที่ในการ
เก็บรักษาข้ อมูลบัตรเครดิต ข้ อมูลผู้ถือบัตร และข้ อมูลการทารายการ ทังในรู
้ ปแบบกายภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ ให้ มีความ
ปลอดภัยจากการเข้ าถึง หรื อการเปิ ดเผยสูบ่ ุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้ รับอนุญาต รวมถึงไม่จาหน่าย ซื ้อ จัดหา และเปลี่ยน หรื อ
กระทาการใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลบัตรของผู้ถือบัตร เมื่อไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว ร้ านค้ าสมาชิ กจะต้ องลบทาลายข้ อมูล
ดังกล่าวไม่ให้ สามารถอ่าน หรื อนาไปใช้ งานได้ อีก และหากพบการละเมิดดังกล่าว ร้ านค้ าสมาชิ กจะต้ องทาการแจ้ ง
ธนาคาร และเพย์สบายให้ ทราบในทันที
ร้ านค้ าสมาชิกจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือบัตร และ/หรื อระบบข้ อมูลของ
เพย์สบาย และ/หรื อ ธนาคารแก่บคุ คลอื่นใด และจะไม่นาไปใช้ กบั ธุรกิจอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากเพย์สบาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรได้ รั บความเสียหาย และตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุการให้ ข้อมูลของร้ านค้ า
สมาชิก ไม่วา่ ด้ วยเหตุจงใจหรื อไม่ก็ตาม ร้ านค้ าสมาชิกตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
1.17 หากร้ านค้ าสมาชิกรายใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ประเภทธุรกิจ และ/หรื อสินค้ า และ/หรื อบริ การที่ร้านค้ าสมาชิกนาเสนอ และ/หรื อชื่ อร้ านค้ า และ/หรื อชื่ อเว็บไซต์ของ
ร้ านค้ า และ/หรื อวิธีการขาย และ/หรื อการให้ บริ การผ่านสือ่ และ/หรื อวิธีการชาระเงินผ่านสือ่ ร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องแจ้ ง
ให้ เพย์สบายทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่มเติม
ดังกล่าว
1.18 ร้ านค้ าสมาชิกตกลงที่จะไม่นาบริ การนี ้ไปให้ แก่ร้านค้ ารายอื่นใช้ งาน เว้ นแต่จะได้ แจ้ ง
และได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเพย์สบายก่อน
1.19 ร้ านค้ าสมาชิ กตกลงรั บทราบว่าการให้ บริ การของเพย์ สบาย ตามข้ อตกลงฉบับนี ้
ร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ของบริ ษัท บัตรเครดิต ซึง่ ธนาคารเป็ นสมาชิก
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อยู่ ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วขณะนี ้และ/หรื อจะมีขึ ้นในภายหน้ า ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้ อ บังคับ หรื อ
ข้ อกาหนดใด ๆ ดังกล่าว ร้ านค้ าสมาชิกยินยอมถือว่าการให้ บริ การตามสัญญาฉบับนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามและอยูภ่ ายใต้
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ที่เปลีย่ นแปลงนันโดยอั
้
ตโนมัติทนั ที ซึง่ เพย์สบายจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
1.20 ร้ านค้ าสมาชิกจะต้ องติดต่อ และแจ้ งข้ อมูลให้ เพย์สบายทราบในทันที หากพบเหตุการณ์
หรื อข้ อมูลลักษณะหนึง่ ลักษณะใด ดังต่อไปนี ้
1.20.1 พบเหตุนา่ สงสัยว่าจะมีผ้ กู ระทาการทุจริ ต ฉ้ อโกง ละเมิด หรื อกระทาผิด
กฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม การใช้ บตั รเครดิตของลูกค้ า
1.20.2 ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ทารายการชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตโดยการกรอก
หมายเลขบัตรเครดิตบนระบบอินเตอร์ เน็ตไม่ใช่เจ้ าของบัตรเครดิต กล่าวคือ
เป็ นการฉ้ อโกงบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้ ซื ้อสินค้ า และ/หรื อบริ การ
1.21 ในกรณีที่เพย์สบายพบว่าร้ านค้ าสมาชิกใช้ ช่องทางชาระเงินตามข้ อตกลงนี ้ เพื่อการ
ชาระหนี ้ซึ่งไม่ได้ เกิดจากการซื ้อสินค้ า และ/หรื อบริ การที่มีบน website ตามบันทึกข้ อตกลงนี ้ รวมทังกรณี
้
ที่เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึ ้น จากการที่ลกู ค้ าขอยกเลิกการซื ้อสินค้ า หรื อการรับบริ การอันเนื่องมาจากลูกค้ าไม่ได้ รับสินค้ า และ/หรื อ
บริ การจากร้ านค้ าสมาชิก หรื อได้ รับแต่ไม่ตรงตามกาหนด หรื อได้ รับแล้ วแต่ไม่ครบถ้ วน หรื อชารุ ดบกพร่ อง หรื อไม่ถกู ต้ อง
ตามวัตถุประสงค์ เพย์สบายมีสทิ ธิระงับการโอนเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การที่ต้องให้ แก่ร้านค้ า สมาชิกได้ ทนั ที โดยร้ านค้ า
สมาชิกจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านอย่างใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ในกรณีดงั กล่าวเพย์สบายจะคิดค่าปรับจากร้ านค้ าสมาชิกจากเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น ในอัตรา
ร้ อยละ 20 (ยี่สบิ ) ของยอดเงินที่ได้ รับชาระจากลูกค้ าของร้ านค้ าสมาชิก
1.22 ร้ านค้ าสมาชิกยอมรับว่าระบบปฏิบตั ิการผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและโปรแกรมทุก
ชนิดที่เกี่ยวข้ องกับการรับชาระเงินตามบันทึกข้ อตกลงนี ้เป็ นลิขสิทธิ์โดยชอบด้ วยกฎหมายของเพย์สบาย หรื อเพย์สบายเป็ น
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย ร้ านค้ าสมาชิกไม่มีสทิ ธินาไปทาซ ้า หรื อดัดแปลง แก้ ไข นาไปใช้ หรื อเผยแพร่ เป็ น
อันขาด มิฉะนันจะถื
้ อว่ามีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ และจะต้ องชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
1.23 ร้ านค้ าสมาชิกตกลงและยอมรับว่ารายการยอดรั บชาระเงิ นจากลูกค้ าที่ เพย์ สบาย
จัดทาขึน้ นัน้ เป็ นตัวเลขที่ถูกต้ อ ง และเป็ นที่ยุติอย่างเด็ดขาด เว้ นแต่ร้านค้ า สมาชิก จะโต้ แย้ งความถูกต้ องของตัวเลข
ดังกล่าวไปยังเพย์สบายภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วนั ที่เพย์สบายได้ แจ้ งให้ ร้านค้ าสมาชิกทราบ
ข้ อ 2.

การเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต
2.1 ร้ านค้ าสมาชิกตกลงให้ ธนาคารดาเนินการเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
เฉพาะรายที่เพย์สบายส่งข้ อมูลมาตามที่กาหนดเท่านัน้
2.2 ร้ านค้ าสมาชิกเป็ นผู้มีหน้ าที่ออกใบเสร็ จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชาระเงิน
ให้ แก่ลกู ค้ าของร้ านค้ าสมาชิก
2.3 ในกรณีที่มีการคืนสินค้ า ยกเลิกการบริ การ หรื อลดราคาสินค้ า และ/หรื อบริ การ ให้ ใน
ภายหลัง ร้ านค้ าสมาชิกตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด ตัว๋ เงิน หรื อตราสารหนี ้อื่นใดแก่ผ้ ถู ือ บัตรโดยตรง แต่ร้านค้ าสมาชิ ก
จะต้ องแจ้ งให้ เพย์สบายทราบเพื่อดาเนินการหักเงินจากบัญชี ของร้ านค้ าสมาชิกที่อยู่กบั เพย์สบาย เพื่อชาระคืนค่าสินค้ า
และ/หรื อบริ การโดยวิธีของเพย์สบายให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรต่อไป
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2.4 ในกรณีที่มีการชาระคืน (Refund) ค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ เข้ าบัญชีบตั รเครดิตให้ แก่
ผู้ถือบัตร ที่มีมลู ค่ามากกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน) ขึ ้นไป เพย์สบายจะคิดค่าธรรมเนียมการชาระคืนค่าสินค้ า
และ/หรื อบริ การ ในอัตราร้ อยละ 4 ของยอดเงินแต่ละรายการ ซึง่ เป็ นจานวนที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
ข้ อ 3.

เบ็ดเตล็ด
3.1 ความล่าช้ า หรื อ งดเว้ น ใด ๆ ในการใช้ สิท ธิ ของเพย์ สบายตามกฎหมาย หรื อ ตาม
บันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ไม่ถือว่าเพย์สบายสละสิทธิ หรื อความยินยอมจากการที่ร้านค้ าสมาชิกกระทาผิดสัญญาตามบันทึก
ข้ อตกลงฉบับนี ้แต่ประการใด
3.2 ร้ านค้ าสมาชิกยอมรับว่าการดาเนินการใด ๆ ตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ เพย์สบาย
เป็ นเพียงผู้ให้ บริ การในการอานวยความสะดวกให้ แก่ร้านค้ าสมาชิก และทาธุรกรรมตามคาสัง่ ของผู้ถือบัตรเท่านัน้ ดังนัน้
ในกรณี ที่มีการผิดพลาด ล่าช้ า บกพร่ อง เสียหาย รวมทัง้ คุณภาพของสินค้ า และ/หรื อบริ การ ไม่ว่าประการใดก็ ตาม
ร้ านค้ าสมาชิกตกลงรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว และจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อค่าทดแทนใด ๆ จาก เพย์สบายทังสิ
้ ้น
3.3 ภาระภาษี อากร อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ร้ านค้ าสมาชิกเป็ น
ผู้รับผิดชอบตามที่กฎหมายและหน่วยงานราชการกาหนดแต่เพียงผู้เดียว
3.4 เพื่อป้องกันการทุจริ ต และ/หรื อในกรณีที่เพย์สบายเห็นสมควร ร้ านค้ าสมาชิกตกลง
ยินยอมให้ เพย์ สบายเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับร้ านค้ า สมาชิ ก หรื อธุรกิ จของร้ านค้ าสมาชิ ก ซึ่งได้ ให้ ไว้ กับ เพย์ สบาย ต่อ
หน่วยงานที่มีหน้ าที่ตรวจสอบการป้องกันการทุจริ ต โดยเพย์สบายไม่จาต้ องแจ้ งหรื อขอคายินยอมจากร้ านค้ าสมาชิกอีก
แต่อย่างใด และร้ านค้ าสมาชิกจะไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทน หรื อค่าเสียหายใด ๆ จากเพย์สบาย ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าความยินยอม
ดังกล่าวนี ้มีผลใช้ บงั คับอยูต่ ลอดไป แม้ วา่ บันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงแล้ วก็ตาม
3.5 ร้ านค้ า สมาชิ ก รั บทราบว่า จากการรั บ ช าระค่า สิน ค้ า และ/หรื อ บริ ก ารของร้ านค้ า
สมาชิก หากเกิ ดรายการใดที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หรื อร้ านค้ าสมาชิ กฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด กฎเกณฑ์ที่ระบุในข้ อตกลงนี ้ หรื อที่เพย์สบายจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป อันเป็ นเหตุให้ เพย์สบายถูกเรี ยก
เก็ บ ค่ า ปรั บ และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ (ถ้ ามี ) จากทางราชการ และ/หรื อ VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION, MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรื อสมาชิกบัตรเครดิตประเภทอื่น และ/
หรื อหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิ ทางกฎหมายในการเรี ยกค่าปรับมายัง เพย์สบาย ร้ านค้ าสมาชิกยินยอมรับผิดชดใช้ ค่าปรับ
และ/หรื อค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ เพย์สบายทังสิ
้ ้นทุกประการ และให้ เป็ นสิทธิของเพย์สบายที่จะหักค่าเสียหาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ นัน้ พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยทังหมดจากบั
้
ญชีของร้ านค้ าสมาชิก และ/หรื อบัญชีอื่นใดที่ร้านค้ าสมาชิกมีอยูก่ บั
เพย์สบายได้ ทนั ที
3.6 หากข้ อมูลต่าง ๆ ที่ ร้านค้ าสมาชิ ก ให้ ไว้ แ ก่ เ พย์ สบาย เช่น คุณสมบัติเ บือ้ งต้ นของ
ร้ านค้ าสมาชิก สถานะ งบการเงิ น รวมทังค
้ ารั บรองที่ได้ ให้ ไว้ แก่ เพย์สบายและ/หรื อ ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ ในใบบันทึก
ข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อในเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่ถกู ต้ อง และไม่เป็ นความจริ ง หรื อทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสาคัญ
ใด ๆ ร้ านค้ าสมาชิกตกลงให้ เพย์สบายมีสทิ ธิที่จะถือว่าร้ านค้ าสมาชิกปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข ซึ่ง เพย์สบายมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
ให้ บริ การได้ ทนั ที และหากมีความเสียหายเกิดขึ ้นเนื่องจากการให้ ข้อมูลดังกล่าวนี ้ ร้ านค้ าสมาชิกตกลงรับผิดชดใช้ ให้ แก่
เพย์สบายทังสิ
้ ้น
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3.7 ร้ านค้ าสมาชิกรับทราบและยอมรับว่า ในการทาธุรกรรมโดยแต่งตังให้
้ เพย์สบายเป็ น
ผู้รับชาระเงินตามหนังสือฉบับนี ้ ไม่มีผลใด ๆ ในการลบล้ างหน้ าที่ในการนาส่งภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกิดจากรายการธุรกรรม
นัน้ ๆ ของร้ านค้ าตามกฎหมายแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
ข้ อ 4.

การสิ ้นสุดของการให้ บริ การ
4.1 บันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับนับแต่วนั ที่ระบุในบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้เป็ นต้ น
ไป หากร้ านค้ าสมาชิกประสงค์จะบอกเลิกจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ เพย์สบายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60
(หกสิบ) วัน ก่อนวันที่จะมีผลเป็ นการสิ ้นสุดการให้ บริ การ
4.2 ร้ านค้ า สมาชิ ก ตกลงยิ น ยอมให้ เพย์ สบาย เปลี่ย นแปลงแก้ ไขข้ อ ความ ในบัน ทึ ก
ข้ อตกลงฉบับนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นประการใด และเมื่อใดก็ได้ โดยเพย์สบายจะแจ้ งให้ ร้านค้ าสมาชิกทราบ
ล่วงหน้ า
4.3 หากร้ านค้ าสมาชิกปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขและข้ อตกลงตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ ไม่ว่าข้ อ
หนึง่ ข้ อใด เพย์สบายมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยไม่จาเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า และให้ ถือ
ว่าการให้ บริ การตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลงทันที
4.4 กรณีที่บนั ทึกข้ อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ไม่ถือว่าเป็ นการ
ยกเลิกภาระหน้ าที่ใด ๆ ซึง่ ร้ านค้ าสมาชิกยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามข้ อผูกพันแห่งข้ อตกลงนี ้ จนกว่าร้ านค้ าสมาชิกจะปฏิบตั ิ
ภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว
4.5 เมื่อบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ร้ านค้ าสมาชิกตกลง
ให้ เพย์สบายยังคงมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีของร้ านค้ าสมาชิก ที่อยู่กับเพย์สบายได้ ทนั ที เพื่อชาระภาระหนี ้สินตามบันทึก
ข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ โดยร้ านค้ าสมาชิกจะคงบัญชีดงั กล่าวไว้ ไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือน นับแต่บนั ทึกข้ อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
4.6 ในกรณีที่เพย์สบายมีความประสงค์จะบอกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้ เพย์สบายจะแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแก่ร้านค้ าสมาชิก

หน้ า 9 จาก 10

ลงชื่อ....................................ร้ านค้ าสมาชิก

เอกสำรแนบท้ ำยหมำยเลข 1
ค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ PAYSBUY Direct
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมบริ การ PAYSBUY Direct
(บัตรเครดิต Visa และ MasterCard)
ค่าธรรมเนียมบริ การ PAYSBUY Direct
(บัตรเครดิต JCB)
ค่าธรรมเนียมการรับชาระด้ วยบัตรเครดิต
American Express (AMEX)

อัตรำค่ ำธรรมเนียม (รวม VAT 7%)
ร้ อยละ 4 ของมูลค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ
ร้ อยละ 4 ของมูลค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ
ร้ อยละ 4.5 ของมูลค่าสินค้ า และ/หรื อ
บริ การ

ทังนี
้ ้ เพย์สบายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม
โดยจะแจ้ งให้ ร้านค้ าสมาชิกทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

หน้ า 10 จาก 10

ลงชื่อ....................................ร้ านค้ าสมาชิก

