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 สญัญาขอใช้บริการแอรเ์พย ์ประเภทรา้นค้า  

(AirPay Merchant Agreement)  

สญัญาฉบบัน้ี (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “สญัญา”) ทาํขึน้เมื่อวนัที ่    โดยและระหว่าง: 

(1) บริษทั แอรเ์พย ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทัจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายไทย สาํนักงานตัง้อยู่เลขที ่89 อาคารเอ

ไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์ชัน้ที ่24 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร (ซึง่ต่อไปใน

สญัญาน้ีจะเรยีกว่า “แอรเ์พย”์) และ  

(2)        บรษิัทจดัตัง้ภายใต้กฎหมายไทย สํานักงานตัง้อยู่

เลขที ่          (ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีจะ

เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ”) โดยมีรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการดังต่อไปน้ี (“รายละเอียดของผู้ขอใช้

บริการ”)  

เวบ็ไซตข์องผูข้อใชบ้รกิาร (URL) ภายใตส้ญัญาฉบบัน้ี:        

ประเภทธุรกจิของผูข้อใชบ้รกิาร:          

สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจาํหน่าย:        

ทีอ่ยู่ตามไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(email address) ของผูข้อใชบ้รกิาร:      

โปรดทาํเครื่องหมายเลอืกรอบระยะเวลาโอนเงนิค่าสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร (settlement cycle)   

[  ] ทุกๆ หน่ึงวนั:         

[  ] ทุกๆ หน่ึงสปัดาห:์        

[  ] ทุกๆ หน่ึงเดอืน:        

 ทัง้น้ี การโอนเงนิค่าสนิคา้และ/หรอืบรกิารดงักล่าวจะตอ้งโอนเขา้บญัชตีามทีร่ะบุไวข้า้งล่างน้ีเท่านัน้ 

  ชื่อบญัช:ี ________________________________ 

  ชื่อธนาคาร: ________________________________ สาขา: _______________________ 

  เลขทีบ่ญัช:ี ________________________________ 

 

โดยท่ี  

ก) แอรเ์พยเ์ป็นผูใ้หบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายไทย และใหบ้รกิารการ

ชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยผ่านการเชื่อมต่อกบัอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ทีใ่หบ้รกิาร

โดยแอรเ์พยผ์่านทางเวบ็ไซตข์องแอรเ์พย ์หรอืผ่านทางวธิกีารอื่นใด (รวมว่า “บริการของแอรเ์พย”์) 

ข) ผูข้อใชบ้รกิารจําหน่ายผลติภณัฑ ์สนิคา้ และ/หรอืบรกิาร ใหก้บัลูกคา้ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะใชบ้รกิารของ

แอรเ์พย ์ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบัน้ี 

ค) ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ที่จะใช้บริการของแอร์เพย์ เพื่อให้แอร์เพย์ดําเนินการรบัชําระเงินจากการ

จําหน่ายสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร ใหก้บัลูกคา้ของผูข้อใชบ้รกิาร ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบั

น้ี โดยมรีายละเอยีดตาม ภาคผนวก ก. ซึง่อาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นบางครัง้บางคราว และการแกไ้ข
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เปลี่ยนแปลงใดๆ ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาฉบบัน้ี (ซึ่งต่อไปในสญัญาน้ีจะเรียกว่า “ข้อกาํหนดและ

เง่ือนไข”)  

โดยสญัญาฉบบัน้ี ทัง้สองฝา่ยตกลงกนัดงัต่อไปน้ี:  

1. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงทีจ่ะใชบ้รกิาร และแอรเ์พยต์กลงทีจ่ะใหบ้รกิารของแอรเ์พย ์ในการดาํเนินการรบัชําระเงนิ

จากการจําหน่ายสนิค้า และ/หรอืบรกิาร ให้กบัลูกค้าของผู้ขอใช้บรกิาร ภายใต้ขอ้กําหนดและเงื่อนไขของ

สญัญาฉบบัน้ี ซึง่แอรเ์พยอ์าจเปลีย่นแปลงแกไ้ขเป็นระยะๆ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื่อนไขตลอดเวลา ซึง่แอรเ์พยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข

เป็นบางครัง้บางคราว 

3. แอร์เพย์ขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจของแอร์เพยฝ์่ายเดยีวในการแกไ้ขขอ้กําหนดและเงื่อนไข ไม่ว่าใน

เวลาใดๆ โดยจะประกาศทางเวบ็ไซต์ของแอร์เพย ์หรอืทางแอพพลเิคชัน่ของแอร์เพยบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

หรือส่งหนังสอืบอกกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบและทาํความเขา้ใจกบัการแกไ้ขดงักล่าว 

4. สญัญาฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงผูใ้ชบ้รกิารแอรเ์พย ์(Terms of User Agreement) ซึง่ใชก้บับญัชแีอร์

เพยท์ุกประเภท โดยฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขล่าสุดประกาศทางเวบ็ไซต์ของแอรเ์พย ์และ/หรอื แอพพลเิคชัน่ของ

แอรเ์พยบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

 

          บริษทั แอรเ์พย ์(ประเทศไทย) จาํกดั                               ผูข้อใช้บริการ   

ลงชื่อ           ลงชื่อ        

  (น.ส. มณีรตัน์  อนุโลมสมบตั)ิ   (                                               )  

 

ลงชื่อ        พยาน      ลงชื่อ     พยาน  

  (น.ส. สาธมิา    โล่หว์ชัรสนัต)ิ   (                                               ) 

   

              
      ตราประทับบริษัท        ตราประทับบริษัท  
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ภาคผนวก ก. 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของสญัญาขอใช้บริการแอรเ์พย ์ประเภทรา้นค้า (AirPay Merchant Agreement)  

ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขดงัต่อไปน้ีใชก้บัผูข้อใชบ้รกิารทีจ่าํหน่ายสนิคา้ และ/หรอืใหบ้รกิาร และขอใชบ้รกิารของแอรเ์พย์

ในการรบัชาํระเงนิ 

1) คาํจาํกดัความและการตีความ 

1.1 เวน้แต่มกีารกาํหนดคาํจาํกดัความไวเ้ป็นการเฉพาะในสญัญาฉบบัน้ี คาํจาํกดัความทีใ่ชใ้นสญัญาฉบบัน้ี หรอื

เอกสารทีอ่า้งถงึสญัญาฉบบัน้ี ใหม้คีวามหมายดงัต่อไปน้ี 

 “ข้อตกลงผูใ้ช้บริการแอรเ์พย”์ (Terms of User Agreement) หมายถงึ ขอ้กาํหนดและเงื่อนไข ประกาศผ่าน

ทางเวบ็ไซตข์องแอรเ์พย ์หรอืแอพพลเิคชัน่ของแอรเ์พยบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข

เป็นบางครัง้บางคราว 

 “ธรุกรรม” หมายถงึ รายการธุรกรรมใดๆ ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัลกูคา้ของผูข้อใชบ้รกิาร โดยใชบ้รกิารของ

แอรเ์พยใ์นการซือ้สนิคา้ และ/หรอืบรกิารจากผูข้อใชบ้รกิาร 

 “บญัชีผู้ขอใช้บริการ” หมายถึง บญัชเีงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ผู้ขอใช้บรกิารได้ลงทะเบยีนไว้กบัแอร์เพย์ ตาม

ข้อตกลงผู้ใช้บริการแอร์เพย์ (Terms of User Agreement) หรือบญัชีกบัธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการกําหนด 

(แลว้แต่กรณี)  

 “แอรเ์พย ์อี-วอลเลท็” (AirPay E-Wallet) หมายถงึ การใหบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสข์องแอรเ์พย ์ซึง่

เจา้ของบญัชแีอรเ์พยส์ามารถสง่เงนิไปยงัผูร้บั โดยใชท้ีอ่ยู่อเีมล ์เพื่อยนืยนัตวัตนของผูร้บัโดยผ่าน AirPay E-

Wallet (โดยไม่คํานึงถึงว่าเป็นดําเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของแอร์เพย์ แอพพลิเคชัน่ของแอร์เพย์บน

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอืระบบการชาํระเงนิทีเ่ชื่อมต่อกบัเวบ็ไซตข์องผูข้อใชบ้รกิาร หรอืวธิกีารอื่นใด) 

 “บุคคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล สมาคม หา้งหุน้สว่น หรอื นิตบิุคคลใดๆ หรอืองคก์รใดๆ 

 “บริการของแอร์เพย์” หมายถึง การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ

อนิเตอรเ์น็ต รวมถงึสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ทีใ่หบ้รกิารโดยแอรเ์พยผ์่านทางเวบ็ไซตข์องแอรเ์พย ์หรอืผ่านทาง

วธิกีารอื่นใดดว้ย 

 “ระบบการรบัชาํระเงินหรือระบบการชาํระเงินด้วยบตัรเครดิต” (Card or Payment Scheme) หมายถงึ 

ระบบการชําระเงนิด้วยบตัรเครดติใดๆ (เช่น บตัรเครดติ VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS 

หรอือื่นๆ) หรอืการรบัชาํระโดยผ่านธนาคาร (เช่น การหกับญัชธีนาคาร การใชร้ะบบเดบติ หรอืระบบการโอน

เงนิของธนาคาร) 

 “วนัทาํการ” หมายถงึ วนัใดๆ (นอกจากวนัเสาร ์หรอืวนัอาทติย)์ ทีธ่นาคารเปิดทาํการปกตใินประเทศไทย 
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 “เวบ็ไซต์ของแอรเ์พย”์ หมายถึง เวบ็ไซต์ที่ดําเนินการโดยแอร์เพย์ (ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น

บางครัง้บางคราว) ในการใหบ้รกิารของแอร์เพย ์และสามารถเขา้ถงึไดผ้่านทาง airpay.in.th ทัง้น้ีไม่รวมถงึ

เวบ็ไซตภ์ายนอกอืน่ๆ ทีเ่ชื่อมต่อผ่านทางจุดเชื่อมโยงไฮเปอรล์งิค ์(Hyperlink) หรอือย่างอื่นอย่างใด 

 “สญัญา” หมายถงึ สญัญาขอใชบ้รกิารแอรเ์พย ์ประเภทรา้นคา้ (AirPay Merchant Agreement) ขอ้กําหนด

และเงื่อนไข และเอกสารแนบใดๆ รวมถงึ ขอ้ตกลงผูใ้ชบ้รกิารแอรเ์พย ์(Terms of User Agreement) 

 “สินค้า/บริการของผูข้อใช้บริการ” หมายถงึ สนิคา้ และ/หรอืบรกิารใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร ทีล่กูคา้ไดส้ัง่ซือ้ 

ซือ้ หรอืรบับรกิาร ตามธุรกรรม 

 “แอพพลิเคชัน่ของแอร์เพย์บนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี” หมายถึง แอพพลิเคชัน่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่

ดําเนินการโดยแอรเ์พย ์(ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขเป็นบางครัง้บางคราว) ในการใหบ้รกิารของแอรเ์พย ์

และสามารถเขา้ถึง และ/หรอื ดาวน์โหลดได้ผ่านทาง “AirPay” บน Play Store หรอื “AirPay TH” บน App 

Store ทัง้น้ี ไม่รวมถงึ แอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทเ์คลื่อนภายนอกอื่นๆ ทีเ่ชื่อมต่อผ่านทางจุดเชื่อมโยงไฮเปอร์

ลงิค ์(Hyperlink) หรอือย่างอื่นอย่างใด 

1.2 หวัขอ้ทีร่ะบุในสญัญาฉบบัน้ีมเีพื่ออา้งองิเท่านัน้ ไม่กระทบต่อโครงสรา้งหรอืการตคีวามของสญัญาฉบบัน้ี 

2. ขอบเขต 

2.1 สญัญาฉบบัน้ีมขีอ้กําหนดเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารของแอร์เพย์ ตามที่ระบุในขอ้ 4 และรวมถึงบรกิารอื่นใดที่

คู่สญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นบางครัง้บางคราว 

2.2 ขอ้ตกลงผูใ้ชบ้รกิารแอรเ์พย ์(Terms of User Agreement) ถอืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาฉบบัน้ี 

3. ระยะเวลา 

 สญัญาฉบบัน้ีมผีลบงัคบั เวน้แต่จะถูกยกเลกิโดยคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ีงตามขอ้ 11 ของสญัญาฉบบัน้ี 

4. รายละเอียดของบริการของแอรเ์พย ์

4.1 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงใหแ้อรเ์พยด์าํเนินการในการเป็นตวักลางรบัชาํระเงนิเท่านัน้ และแอรเ์พย ์(1) 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ มไิดท้าํการเป็นผูข้าย ผูซ้ือ้ นายหน้า คนกลาง ผูค้า้ปลกี ผูท้าํการประมลู ผูจ้ดัหาสนิคา้ ผูจ้ดั

จําหน่าย ผูผ้ลติ นายหน้า ตวัแทน หรอืรา้นคา้ใหก้บัสนิคา้/บรกิารของผูข้อใชบ้รกิาร และ (2) ไม่รบัรองหรอื

รบัประกนั และประกนัคุณภาพ ความปลอดภยั และ/หรอืความถูกต้องตามกฎหมายของสนิคา้/บรกิารของผู้

ขอใชบ้รกิาร แอรเ์พยไ์ม่รบัประกนัตวัตนของลกูคา้ใดๆ หรอืประกนัว่าลกูคา้จะทาํธุรกรรมจนเสรจ็สิน้ 

4.2 ผู้ขอใช้บรกิารรบัทราบและตกลงว่าขอ้พพิาทใดๆ ที่เกดิขึน้จากสนิค้า/บริการของผู้ขอใช้บริการ เป็นกรณี

พพิาทระหว่างผูร้บัและผูส้ง่เงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัหาสนิคา้ และผูร้บัสนิคา้หรอืบรกิารเท่านัน้ ธุรกรรมรายการใดๆ 

ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้/บรกิารของผูข้อใชบ้รกิารจะมผีลผูกพนัต่อผูข้อใชบ้รกิารเท่านัน้ แอรเ์พยจ์ะไม่เป็นคู่กรณีของ

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะขอ้พพิาทว่าด้วยการปฏบิตัิตามสญัญา หรือประเดน็ขอ้

พพิาทว่าดว้ยความรบัผดิเกีย่วกบัการจดัสง่ คุณภาพ ปรมิาณ หรอืการใชส้นิคา้/บรกิารของผูข้อใชบ้รกิาร 



หน้า 5 ของจาํนวน 14 หน้า 
 

 โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของวรรคขา้งต้น แอรเ์พยจ์ะพจิารณาเป็นกรณีๆ ไป เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกคา้

ในการขอรบัเงนิทีใ่ชช้ําระค่าสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร คนืจากผูข้อใชบ้รกิาร โดยลูกคา้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการดาํเนินการดงักล่าว 

4.3 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงว่า บรกิารของแอรเ์พย ์ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเชื่อมต่อเครอืขา่ย (gateway 

service) เป็นการใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิจากลูกคา้ เพื่อชําระใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร โดยเงนิทีเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้ 

และแอรเ์พยไ์ดร้บัชาํระ จะถูกโอนไปยงับญัชผีูข้อใชบ้รกิารภายในรอบระยะเวลาทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั ไม่ว่า

จะเป็น หน่ึงวนั ทุกๆ หน่ึงสปัดาห ์ทุกๆ สองสปัดาห ์หรอื หน่ึงเดอืน (settlement cycle) หลงัจากทีแ่อรเ์พย์

หักค่าธรรมเนียมใดๆ รวมถึงภาระ ภาษี และ/หรืออากรใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบราคา 

ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าธรรมเนียมของธนาคารใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการหกัชาํระและการโอนจาํนวน

เงนิดงักล่าว ทัง้น้ี หากผู้ขอใชบ้รกิารมขีอ้โต้แยง้ใดๆ เกี่ยวกบัรายการและยอดเงนิตามแต่ละรอบทีแ่อรเ์พย์

โอนไปยงับญัชผีูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งดาํเนินการแจง้ต่อแอรเ์พยภ์ายในระยะเวลา 7 วนันับแต่วนัที่

ไดร้บัเงนิเขา้ในบญัชขีองตน หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารสละสทิธสิาํหรบัขอ้โต้แยง้ใดๆ 

ทัง้ปวง อน่ึง กรณีทีม่คีาํโตแ้ยง้ใดๆ ภายในกาํหนดระยะเวลา ใหค้วามเหน็ของแอรเ์พยเ์ป็นทียุ่ต ิ

4.4 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่าเงนิทีไ่ดร้บัชําระเขา้มาในบญัชผีูข้อใชบ้รกิารไม่ถอืว่าเป็นยอดเงนิทีป่ราศจากภาระ

ผูกพัน (cleared amount) ผู้ขอใช้บริการยังต้องรับผิดต่อแอร์เพย์เต็มจํานวนเงินที่ได้รับชําระ พร้อมทัง้

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถูกหกัออกจากยอดเงนิดงักล่าว ในกรณีที่มกีารตีคนืการชําระเงนิดงักล่าว ไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดๆ (“จาํนวนเงินท่ีถกูตีคืน”) ในกรณีทีม่กีารตคีนืการชําระเงนิ แอรเ์พยจ์ะหกัจํานวนเงนิทีถู่กตีคนื 

และเงนิที่ถูกปฏเิสธการชําระจากบุคคลภายนอก (chargeback) หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กดิจากการตีคืนการ

ชาํระเงนิ จากบญัชผีูข้อใชบ้รกิาร ในกรณีทีแ่อรเ์พยไ์ม่ไดร้บัชดใชเ้ตม็จาํนวนจากการหกับญัชผีูข้อใชบ้รกิาร 

(รวมถึงการหกัจํานวนเงนิใดๆ ที่โอนไปยงับญัชผีู้ขอใช้บรกิาร หลงัจากที่มกีารตีคนืการชําระเงนิ) ผู้ขอใช้

บรกิารจะตอ้งคนืจํานวนเงนิทีถู่กตคีนืดงักล่าว และ/หรอืยอดเงนิคา้งชําระในบญัชผีูข้อใชบ้รกิาร โดยการนํา

ฝากเงนิเขา้ไปในบญัชผีูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว เพื่อประกนัว่าแอรเ์พยไ์ดร้บัชาํระตามจาํนวนเงนิทีถู่กตคีนื และ/

หรอืยอดเงนิคา้งชําระของบญัชผีูข้อใชบ้รกิาร หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติามถอืเป็นเหตุผดิสญัญา และถอื

ว่าการจ่ายจํานวนเงินที่ถูกตีคืน และ/หรือยอดเงินค้างชําระถึงกําหนดชําระทนัที โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ล่วงหน้า แอรเ์พยส์งวนสทิธทิีจ่ะเรยีกใหผู้ข้อใชบ้รกิารคนืเงนิจาํนวนดงักล่าวในเวลาใดๆ กไ็ด ้ 

4.5 แอรเ์พยข์อสงวนสทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่ฝ่ายเดยีวในการระงบับญัชผีูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บรกิารของแอรเ์พย ์

ในเวลาใดๆ หากมเีหตุดงัต่อไปน้ี  

(ก) ในกรณีทีแ่อรเ์พยเ์ชื่อว่ามเีหตุจาํเป็น หรอืประสงคท์ีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของบญัชผีูข้อใชบ้รกิาร 

และ/หรอื บรกิารของแอรเ์พย ์

(ข) กรณีที่ธุรกรรมใดๆ ทีแ่อร์เพยแ์ต่ฝ่ายเดยีวพจิารณาว่า (1) ขดัต่อสญัญาฉบบัน้ี หรอืขอ้กําหนดใน

การรกัษาความปลอดภยัของบญัชผีูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บรกิารของแอรเ์พย ์หรอื (2) มเีหตุอนั

ควรสงสยั ไม่ได้รบัอนุญาต หรอืมลีกัษณะฉ้อฉล รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะ กจิกรรมการฟอกเงนิ 

การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ฉ้อฉล หรอืผดิกฎหมาย 

(ค) ผูข้อใชบ้รกิารมหีน้ีสนิลน้พน้ตวั ชําระบญัช ีถูกสัง่ใหเ้ลกิกจิการ ลม้ละลาย เขา้สู่กระบวนการพทิกัษ์

ทรพัย ์หรอืเลกิกจิการ หรอื เมื่อแอรเ์พยพ์จิารณาว่ามเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าจะเกดิเหตุการณ์เช่นว่า 
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(ง) ในกรณีที่ธุรกรรมการจําหน่ายสนิค้า และ/หรือบริการ เกินกว่าขอบเขตการทําธุรกิจของผู้ขอใช้

บรกิารทีไ่ดต้กลงไว ้หรอื ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไม่สามารถสง่มอบสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร และ/หรอื 

ในกรณีผูข้อใชบ้รกิารเป็นบุคคลภายนอกซึง่ไม่ไดเ้ป็นผูส้ง่สนิคา้ และ/หรอืบรกิารดว้ยตนเอง หรอื 

(จ) ในกรณีทีแ่อรเ์พยต์อ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบใดๆ 

4.6 ในกรณีทีแ่อรเ์พยร์ะงบับญัชผีูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บรกิารของแอรเ์พย ์ทีไ่ดใ้หบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิาร แอร์

เพยจ์ะทําใหบ้ญัชผีูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอืบรกิารของแอรเ์พย ์กลบัมาใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิและ หากจําเป็น 

แอรเ์พยจ์ะกาํหนดรายละเอยีดการรกัษาความปลอดภยัต่างๆ ขึน้ใหม่ เช่น รหสัผ่าน ทนัททีีเ่หตุแห่งการระงบั

บญัชผีูข้อใชบ้รกิารหมดไป  

5. หน้าท่ี/ภาระผกูพนั 

5.1 ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งเปิดและรกัษาบญัชผีูข้อใชบ้รกิาร โดยการลงทะเบยีนเป็นผูข้อใชบ้รกิาร ประเภทรา้นคา้

ทางเวบ็ไซตข์องแอรเ์พย ์และ/หรอื แอพพลเิคชัน่ของแอรเ์พยบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งเชือ่ม

บรกิารแอร์เพย์กบัเวบ็ไซต์ของผู้ขอใชบ้รกิาร และดําเนินการตามคําสัง่ของแอรเ์พย ์ผู้ขอใช้บรกิารมหีน้าที่

รบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยั และการควบคุมทีเ่พยีงพอ ในการแสดงตน รหสัผ่าน หมายเลขแสดง

ตวับุคคล (PINs) หรอืรหสัใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารใชใ้นการเขา้ถงึบรกิารของแอรเ์พย ์ 

5.2 ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งไม่รบัชาํระเงนิค่าตอบแทนในการจดัส่งสนิคา้ประเภทยาสบู ยา (ไม่ว่าจะเป็นยาทีส่ ัง่จ่าย

ตามใบสัง่แพทยไ์ม่กต็าม) การใหบ้รกิารเกีย่วกบัสื่อ/ภาพลามกอนาจาร การดาวน์โหลดทีผ่ดิกฎหมาย การ

พนัน สินค้าหรือบริการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาของบุคคลภายนอก หรือการจําหน่ายสินค้า หรือ

ใหบ้รกิารใดๆ ทีม่ลีกัษณะขดัต่อศลีธรรมประเพณีอนัดงีามของประชาชนหรอืผดิกฎหมาย ภายใต้กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง  

5.3 ผูข้อใชบ้รกิารจะต้องใหค้วามร่วมมอืกบัแอรเ์พย ์โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการสบืสวน

กจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั ผดิกฎหมาย ฉ้อโกง หรอืไม่เหมาะสม    

5.4 ระหว่างทีส่ญัญามผีลใชบ้งัคบั เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หากแอรเ์พยร์อ้งขอ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งให้

ขอ้มลูแก่แอรเ์พย ์รวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหแ้อรเ์พยท์ราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบัธุรกจิของผูข้อใชบ้รกิาร รวมถงึแบบแผนทางธุรกจิ สนิคา้ 

และ/หรอืบรกิาร ชื่อร้าน เวบ็ไซต์ของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืวธิกีารชําระเงนิ ภายในสามสบิ (30) วนั ก่อนการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าว ซึง่การเปลีย่นแปลงนัน้จะมผีลต่อเมื่อแอรเ์พยไ์ดร้บัทราบและตกลงกบัการเปลีย่นแปลง

เช่นว่า หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดป้ฏบิตัติาม ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหก้บัแอรเ์พยจ์าก

ความเสยีหาย ความรบัผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงการชดใช้เต็มจํานวนสําหรบัค่าธรรมเนียมวชิาชพีทาง

กฎหมายและผูเ้ชีย่วชาญใดๆ) 

5.5 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งไม่เกบ็ค่าบรกิารในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ หรอืเงนิเพิม่เตมิใดๆ กบัลกูคา้ ใน

การชําระเงนิผ่านบรกิารของแอร์เพย์ อน่ึง แอร์เพย์สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาคดิค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิกบั

ลกูคา้หากมลูค่าของแต่ละธุรกรรมตํ่ากว่า 100 บาท 

5.6  ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งระบุขอ้มลูดงัต่อไปน้ีอย่างชดัเจนบนเวบ็ไซตข์องผูข้อใชบ้รกิาร 
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 (ก) ชื่อบรษิทั หรอืชื่อรา้นคา้ 

 (ข) ราคาของสนิคา้ และ/หรอืบรกิารทัง้หมด ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจาํหน่าย และสกุลเงนิของราคาดงักล่าว 

 (ค) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดิต่อกบัแผนกบรกิารลกูคา้ รวมถงึ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่อเีมล ์

 (ง) ประเทศทีผู่ข้อใชบ้รกิารตัง้บรษิทั หรอืรา้นคา้อยู ่

 (จ) รายละเอยีดทีค่รบถว้นและถูกตอ้งของสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร ทีจ่าํหน่ายโดยผูข้อใชบ้รกิาร 

 (ฉ) ขอ้ตกลง และ/หรอืเงื่อนไข ในการจาํหน่าย/ซือ้สนิคา้ และ/หรอืบรกิาร  

 (ช) นโยบายในการสง่สนิคา้ และ/หรอืบรกิาร การคนืสนิคา้ การคนืเงนิ และ/หรอืค่าจดัสง่ (ถา้ม)ี 

5.7 ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องจดัส่งสนิค้า/บรกิารของผูข้อใช้บรกิารใหแ้ก่ลูกค้าโดยไม่ชกัชา้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องเกบ็

รกัษาเอกสารทีลู่กคา้ไดล้งลายมอืชื่อรบัมอบสนิคา้/บรกิาร ใบรบัประกนั หรอืเอกสารใดๆ ทีเ่ป็นหลกัฐานการ

รบัสนิคา้ และ/หรอืบรกิารทีลู่กคา้ไดส้ัง่ซือ้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 (สอง) ปี นับแต่วนัทีลู่กคา้ไดร้บัสนิคา้ 

และ/หรอืบรกิารนัน้ๆ ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่า แอรเ์พยไ์ม่รบัผดิต่อความชาํรุดบกพร่องของสนิคา้ และ/หรอื

บรกิารนัน้ๆ 

5.8 สนิคา้/บรกิารของผูข้อใชบ้รกิารทีจ่ําหน่ายแก่ลูกคา้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของเขตอํานาจตาม

กฎหมาย ทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดจ้าํหน่ายสนิคา้ และ/หรอืบรกิารอยู่ 

5.9 ผู้ขอใช้บริการจะต้องมใีบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกจิ และ/หรอืขายสนิค้า/บรกิารของผู้ขอใช้

บรกิารตลอดเวลา 

5.10 ผู้ขอใช้บริการรบัรองและรบัประกนัว่าจะไม่รบัเงินที่เกี่ยวข้องกบัการกระทําหรือวิธีปฏิบตัิที่ผิดกฎหมาย 

ฉ้อโกง หลอกลวง หรอื ชกัจงู และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่สง่เงนิไปยงั หรอืรบัเงนิจากแหล่งทีผ่ดิกฎหมาย  

5.11 ผู้ขอใช้บรกิาร บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม กรรมการ หรอืเจ้าหน้าที่ของผู้ขอใชบ้รกิาร เท่าที่ผู้ขอใช้บรกิาร

ทราบหลงัจากการสอบถาม หรอื กรรมการ หรอื เจา้หน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อยใดๆ ของผูข้อ

ใชบ้รกิาร เท่าทีผู่ข้อใชบ้รกิารทราบ พนกังาน ตวัแทน บรษิทัร่วมทีถู่กควบคุม หรอืตวัแทนของผูข้อใชบ้รกิาร 

หรอื บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบุคคลดงักล่าว มไิดเ้ป็น บุคคล หรอื นิตบิุคคล (“บุคคล”) ทีเ่ป็นเจา้ของ

หรอืถูกควบคุมโดย ”บุคคล” ทีถู่กกําหนดบทลงโทษใดๆ ซึง่ดูแลจดัการ หรอื บงัคบัใชโ้ดยสาํนักงานควบคุม

ทรัพย์สินต่างชาติ กระทรวงการคลงั ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Treasury’s Office of 

Foreign Assets Control) คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council) 

สหภาพยุโรป (European Union) กระทรวงการคลงัของสหราชอาณาจกัร (Her Majesty’s Treasury) หรอื 

สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย (รวมเรยีกว่า “บทลงโทษ”) หรอื มไิดต้ัง้อยู่ที ่

จดัตัง้ หรอื มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศหรอือาณาเขตพืน้ทีซ่ึง่ตกอยู่ภายใตบ้ทลงโทษ 

 ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่ใชบ้รกิารของแอรเ์พยใ์นรูปแบบใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการฝา่ฝืนบทลงโทษโดย “บุคคล” ใดๆ 

ซึง่รวมถงึ แอรเ์พย ์และ บรษิทัร่วม กรรมการ เจา้หน้าที ่พนกังาน และตวัแทนของแอรเ์พย ์ 
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 ผู้ขอใช้บริการ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้ขอใช้บริการทราบว่าตนไม่เคยมสี่วนร่วมกบั และใน

ปจัจุบนัมไิดม้สี่วนร่วมกบั และจะไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดิต่อ หรอื ทําธุรกรรมกบั “บุคคล” ใดๆ หรอื ใน

ประเทศ หรือ อาณาเขตพื้นที่ใดๆ ซึ่ง ณ เวลาที่มีการติดต่อ หรือ ทําธุรกรรม เป็นหรือเคยถูกกําหนด

บทลงโทษ 

5.12  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ผู้ขอใช้บรกิาร บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของผู้ขอใช้บรกิาร และผู้แทนของผู้ขอใช้

บรกิาร จะประกอบธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และจะไม่กระทาํการใดๆ 

ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม ที่อาจจะก่อให้เกดิการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีง การ

จดัหา การเสนอ หรอืการให้คํามัน่สญัญา ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม สิง่ของใดๆ ที่มมีูลค่าใหแ้ก่หน่วยงาน

ของรฐั หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการฝา่ฝืนกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใดๆ 

 การประกอบกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร และบรษิทัย่อย และบรษิัทร่วมของผูข้อใชบ้รกิารในทุกคราว จะต้อง

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นสาระสาํคญัทัง้หมด ในการบนัทกึขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้กาํหนดในการรายงาน 

และรฐับญัญตัเิกีย่วกบัการฟอกเงนิของทุกเขตอาํนาจทีม่ผีลบงัคบัใช ้ระเบยีบและกฎเกณฑท์ีร่ะบุไวภ้ายใต้รฐั

บญัญตัิดงักล่าว และ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืแนวปฏบิตัิใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืใกล้เคยีงซึง่ออก ดูแลจดัการ 

หรอื บงัคบัใชโ้ดยหน่วยงานของราชการใดๆ 

 “กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต” หมายถงึ พระราชบญัญตั ิกฎหมาย ขอ้บญัญตั ิกฎ ระเบยีบ 

คําสัง่ หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ การป้องกนัและปราบปรามการ

คอรปัชัน่ (ทัง้ภาครฐัหรอืภาคเอกชน) การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การบนัทกึขอ้มูล และการ

ควบคุมภายใน ซึ่งนํามาปรบัใชก้บัธุรกจิและการติดต่อระหว่าง (1) ตวัแทน (2) บรษิทัย่อยของตวัแทน (3) 

ผูแ้ทนของตวัแทน และ (4) สมาชกิ ผูถ้อืหุน้ หุน้สว่น หรอืผูถ้อืตราสารทุนหรอืตราสารหน้ีซึง่เป็นหลกัทรพัยท์ี่

ออกโดยตัวแทน หรือบริษัทย่อยของตัวแทน รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง พระราชบญัญัติการปฏิบตัิต่อการ

คอร์รปัชัน่ของชาวต่างชาตแิห่งสหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 1997 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (U.S. Foreign Corrupt 

Practices Act of 1977) พระราชบญัญตักิารตดิสนิบนแห่งสหราชอาณาจกัร ค.ศ. 2010 (UK Bribery Act of 

2010) กฎเกณฑใ์นประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศทีป่ระกาศใชเ้พื่อดําเนินการใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญา

ว่าดว้ยการต่อต้านการรบัสนิบนของเจา้หน้าทีห่น่วยงานระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการธุรกรรมระหว่าง

ประเทศ (The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions) ซึ่งออกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and Development) เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน ค.ศ. 1997 

 “เจ้าหน้าท่ีรฐั” หมายถงึ เจ้าหน้าที่รฐั เจ้าหน้าที ่พนักงาน ผู้สมคัรเขา้ดํารงตําแหน่ง หรอื ผู้แทนใดๆ ของ 

หรอื บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดซึง่กระทาํการโดยใชอ้าํนาจรฐัแทนหรอืในนามของหน่วยงานของรฐั 

 “ผู้แทนของผู้ขอใช้บริการ” ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัผู้ขอใชบ้รกิาร และบรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วมใดๆ ของผู้ขอใช้

บรกิาร หมายถงึ กรรมการ เจ้าหน้าที ่ตวัแทน พนักงาน ผู้แทน ที่ปรกึษาใดๆ หรอื บุคคลอื่นใด หรอื นิติ

บุคคลซึง่กระทาํการแทน หรอืในนามของผูข้อใชบ้รกิาร หรอื บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่

มคีวามสามารถในการกระทาํการดงักล่าวได ้

 “หน่วยงานของรฐั” หมายถึง (1) รฐับาลระหว่างประเทศ หรอืรฐับาลของสหพนัธรฐั รฐั ประเทศ เทศบาล 

ทอ้งถิน่ นานาชาต ิหรอื ต่างชาต ิหรอื นิตบิุคคลใดๆ ซึง่ใชอ้ํานาจทางการบรหิาร นิตบิญัญตั ิตุลาการ การ
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ควบคุมใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ภาษ ีหรอื ทางปกครอง หรอืนิตบิุคคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล (2) องคก์ร

มหาชนระหว่างประเทศ (3) หน่วยงาน แผนก สํานักงาน หรือกรมใดๆ หรือ ส่วนย่อยของหน่วยงานทาง

การเมอืงอื่นของรฐับาล นิติบุคคล หรอื องค์กรใดๆ ซึ่งระบุไว้ในขอ้ (1) หรอื (2) ของคํานิยามน้ี (4) บรษิทั 

ธุรกจิ วสิาหกจิใดๆ หรอื นิติบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นเจา้ของโดย ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืถูกควบคุมโดย

เจา้หน้าทีร่ฐัใดๆ หรอื บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ ซึง่ระบุไวใ้นขอ้ (1) (2) หรอื (3) ของคาํนิยามน้ี หรอื (5) พรรค

การเมอืงใดๆ 

6. ค่าธรรมเนียมและภาระภาษี 

6.1 ค่าธรรมเนียมทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งจา่ยสาํหรบัการใชบ้รกิารของแอรเ์พย ์ระบุอยู่ในเอกสารแนบทา้ย 1 ซึง่ถอื

เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาฉบบัน้ี ยกเวน้ในกรณีทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมอา้งองิเป็นเงนิบาท โดยที่

ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่  

6.2 แอรเ์พยอ์าจเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม หรอืเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิจากผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวจะมผีลในเวลาใดๆ ทีม่กีารแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซต์ของแอรเ์พย ์หรอืแอพพลเิคชัน่ของแอรเ์พยบ์น

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และ/หรอืสง่หนงัสอืบอกกล่าวแก่ผูข้อใชบ้รกิารใหท้ราบทางอเีมล ์หรอืทางไปรษณีย ์ผูข้อใช้

บรกิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบและทาํความคุน้เคยกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

6.3 ภาระหน้าทีท่างภาษี อากร และ/หรอืค่าธรรมเนียม เป็นของผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารอนุญาตใหแ้อร์

เพยเ์ป็นผูห้กัภาษ ีอากร และ/หรอืค่าธรรมเนียมดงักล่าวตามกฎหมาย 

6.4 ผูข้อใชบ้รกิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาเรื่องหน้าทีท่างภาษ ีและ/หรอือากรทีเ่กดิจาก

การรบัชาํระเงนิ และการรายงาน และสง่เงนิภาษทีีถู่กตอ้งครบถว้นใหแ้ก่หน่วยงานทีจ่ดัเกบ็ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

7.1 แอร์เพย์ และ/หรือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของแอร์เพย์ มีสิทธิ และขอสงวนสิทธิในกรรมสิทธิ ์สิทธิ และ

ผลประโยชน์ในลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ และสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของและทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เวน้

แต่จะเป็นสทิธทิีใ่หแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารโดยชดัแจง้ตามสญัญาฉบบัน้ี   

7.2 ผูข้อใชบ้รกิารใหส้ทิธแิก่แอรเ์พย ์ซึง่เป็นสทิธโิดยทัว่ไป ไม่เป็นการใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว ไม่มค่ีาสทิธ ิและไม่

สามารถโอนต่อให้บุคคลอื่นได้ เพื่อที่จะคดัลอก ใช้ หรือแสดงซึ่งตราสญัลกัษณ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ

ทางการคา้ใดๆ หรอืทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารเป็นเจา้ของ หรอืทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดส้ทิธนิัน้มา 

เพื่อทีจ่ะ (1) ระบุผูข้อใชบ้รกิารว่าเป็นผูข้อใชบ้รกิารทีต่กลงใหแ้อรเ์พยเ์ป็นรปูแบบในการชาํระเงนิ และ (2) ใน

การใช้งานอื่นใด ที่ได้รบัความยนิยอมจากผู้ขอใช้บรกิารเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอใช้บรกิารรบัรอง และ

รบัประกนัว่า เป็นเจ้าของหรอืมสีทิธใินการใช้และให้อนุญาตใหใ้ชส้ทิธต่ิอในทรพัย์สนิทางปญัญาใดๆ ทีใ่ช้ 

หรอืใหส้ทิธใินการใชต่้อแอรเ์พย ์ 

7.3 “airpay.in.th” และทีอ่ยู่ของเวบ็ไซต์อื่นๆ (URLs) ตราสญัลกัษณ์ (Logos) เครื่องหมายการคา้ ทรพัยส์นิทาง

ปญัญาใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรกิารของแอรเ์พย ์เป็นเครื่องหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ

แอรเ์พย ์หรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองแอรเ์พย ์ผูข้อใชบ้รกิารจะต้องไม่คดัลอก เลยีนแบบ หรอืใชเ้ครื่องหมาย

การค้าเหล่านัน้โดยไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอร์เพย ์นอกจากน้ีผู้ขอใชบ้รกิารจะไม่
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คดัลอก ดดัแปลง แกไ้ข หรอืตพีมิพบ์รกิารของแอรเ์พย ์หรอืทรพัยส์นิทางปญัญาใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอรเ์พย ์

ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ HTML หรือตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ บนแอพพลิเคชัน่

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่(เช่น .ai .psd .jpg หรอื .png) (เรยีกโดยรวมว่า “ตราสญัลกัษณ์”) ทีนํ่าเสนอโดยแอรเ์พย ์

ผ่านทางการให้บรกิารของผู้ขอใช้บริการของแอร์เพย ์หรอืโปรแกรมที่เขา้ร่วมอื่นใด โดยไม่ต้องได้รบัการ

ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเขา้เวบ็ไซต์ไปทีบ่รกิารของแอรเ์พย ์ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่แกไ้ข ดดัแปลง 

หรอืเปลีย่นตราสญัลกัษณ์ไม่ว่าในรปูแบบใดๆ ใชต้ราสญัลกัษณ์ในทางทีจ่ะทาํใหแ้อรเ์พย ์หรอืบรกิารของแอร์

เพย์เสื่อมเสยี หรือจดัแสดงตราสญัลกัษณ์ดงักล่าวในลกัษณะที่ทําให้เขา้ใจโดยนับว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ หรือ

สนบัสนุนแอรเ์พย ์สทิธ ิความเป็นเจา้ของ ผลประโยชน์ของและทีเ่กีย่วกบัเวบ็ไซตข์องแอรเ์พย ์และเน้ือหาใน

นัน้ การบรกิารของแอรเ์พย์ เทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบับรกิารของแอร์เพย ์และเทคโนโลยแีละเน้ือหาใดๆ ที่ ถูก

สรา้งหรอืเกดิจากทีก่ล่าวมาขา้งต้น เป็นทรพัยส์นิของแอร์เพย ์และ/หรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองแอรเ์พย์แต่

เพยีงผูเ้ดยีว  

7.4 ในกรณีที่ระบบการรบัชําระเงินหรือระบบการชําระเงินด้วยบตัรเครดิต มีหรือได้รบัอนุญาตให้ใช้สทิธิใน

ทรพัยส์นิทางปญัญา ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งทําตามวธิกีารทีก่ําหนดโดยระบบการรบัชาํระเงนิหรอืระบบการชาํระ

เงนิด้วยบตัรเครดติที่เกี่ยวขอ้งนัน้ๆ ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องไม่ใช้ทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ในทางที่ทําให้หรือ

อาจจะทําใหธุ้รกจิ หรอืตราสนิคา้ของระบบการรบัชําระเงนิหรอืระบบการชําระเงนิดว้ยบตัรเครดตินัน้ไดร้บั

ความเสยีหาย  

8 การปฏิเสธการรบัประกนั 

8.1 บรกิารของแอร์เพย์ ที่จดัให้มนีัน้เป็นแบบ “ตามสภาพท่ีเป็นอยู่” และปราศจากการรบัรอง หรอืรบัประกนั

ใดๆทัง้หมดโดยชดัแจง้ ไม่วา่จะเป็นลกัษณะชดัเจน โดยนยั หรอื ตามกฎหมาย แอรเ์พยแ์ละในนามของบรษิทั

ในเครอื และบรษิทัย่อยของแอรเ์พย ์พนักงาน กรรมการ ตวัแทน ผูร่้วมคา้ ลูกจา้ง และผูจ้ดัจําหน่าย ปฏเิสธ

การรบัประกนัโดยนยัของกรรมสทิธิ ์สภาพการใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย ์ความเหมาะสมสาํหรบัวตัถุประสงค์

ทีเ่ฉพาะ การไม่ฝ่าฝืน แอรเ์พยไ์ม่สามารถควบคุมดูแลสนิคา้และ/หรอืบรกิารทีไ่ดร้บัการชาํระผ่านทางบรกิาร

ของแอรเ์พย ์แอรเ์พยไ์ม่รบัประกนัว่า การเขา้ถงึส่วนใดๆ ของบรกิารของแอรเ์พยจ์ะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่

ขดัขอ้ง หรอืปลอดภยั และการทํางานของระบบแอรเ์พยอ์าจจะมกีารระงบัชัว่คราว เพื่อการบํารุงรกัษา หรอื

การอพัเกรด หรอืถูกแทรกแซงโดยปจัจยัภายนอกต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของแอร์เพย ์แอร์เพย์จะใช้

ความพยายามทีส่มเหตุสมผล เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าบรกิารของแอรเ์พยจ์ะเป็นไปอย่างไม่ล่าชา้ แต่แอรเ์พยไ์ม่

รบัรอง หรอืรบัประกนัเรื่องระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารจนเสรจ็สิน้  

8.2 แอรเ์พยไ์ม่ตอ้งรบัผดิในกรณีดงัต่อไปน้ี  

 (ก) ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์อุปกรณ์เคลื่อนที ่และ/หรอืการเชื่อมต่อทางอนิเตอรเ์น็ตทาํงานไม่สมบรูณ์  

 (ข) การระงบั หรอืการปฏเิสธการรบัเงนิใดๆ ทีแ่อรเ์พยเ์หน็สมควรว่า เป็นการกระทําทีฉ้่อโกง หรอืไม่

 ไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 (ค) วธิกีารชาํระเงนิทีไ่ดร้บันัน้ มขีอ้มลู หรอืมลีกัษณะทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ง) สถานการณ์ทีน่อกเหนือจากความคาดหมายทีท่าํใหก้ารใหบ้รกิารเป็นไปอย่างไม่สมบรูณ์ แมว้่าแอร์

เพยไ์ด้พยายามใช้ความระมดัระวงัอย่างสมเหตุสมผลแล้ว สถานการณ์ดงักล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่
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จํากดัเฉพาะเหตุสุดวสิยั ไฟฟ้าดบั อคัคีภัย อุทกภัย โจรกรรม เครื่องมือ/อุปกรณ์ชํารุด ถูกแฮก 

(Hacking Attack) ระบบหรือเครื่องจักรภายในบกพร่อง จลาจล สงคราม รวมไปถึงช่วงเวลาที่

เวบ็ไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่ของแอรเ์พยบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่ดัขอ้ง 

9. การรกัษาความลบั 

9.1 ไม่ว่าในเวลาใดระหว่างระยะเวลาของสญัญาฉบบัน้ี และภายหลงัการยกเลกิสญัญาฉบบัน้ี ผูข้อใชบ้รกิารตกลง

จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ ทัง้เชงิเทคนิค หรอื know-how เชงิพาณิชย ์ขอ้มลูจาํเพาะ การประดษิฐ ์ลกูคา้ โอกาส

ทางการตลาด ขัน้ตอน หรอืนวตักรรมใดๆ ซีง่มลีกัษณะเป็นขอ้มลูลบั และไดเ้ปิดเผยต่อผูข้อใชบ้รกิารโดยแอร์

เพย์ ลูกจ้าง ตวัแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รบัเหมาของแอร์เพย ์หรือข้อมูลความลบัอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ 

กิจการ หรือผลิตภัณฑ์ของแอร์เพย์ ซึ่งผู้ขอใช้บริการอาจจะได้รบั (โดยรวม เรียกว่า “ข้อมูลความลบั”) 

ยกเวน้กรณีทีอ่นุญาตใหเ้ปิดเผยไดต้ามขอ้ 9.3 

9.2 ขอ้กาํหนดของขอ้ 9 จะไมบ่งัคบัใชก้บัขอ้มลูความลบัดงัต่อไปน้ี   

(ก) ขอ้มลูความลบัทีเ่ปิดเผยหรอืไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน (ยกเวน้ทีเ่ป็นผลจากการเปิดเผยโดยผูข้อใช้

บรกิารโดยละเมดิต่อสญัญาฉบบัน้ี) 

(ข) ไดเ้ปิดเผยต่อผูข้อใชบ้รกิารโดยไม่ถอืว่าเป็นความลบั ก่อนการเปิดเผยโดยแอรเ์พย ์

(ค) ไดเ้ปิดเผย หรอืเปิดเผยต่อผูข้อใชบ้รกิารโดยไม่ถอืว่าเป็นความลบัจากบุคคล ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารทราบ

ว่าไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าทีข่องสญัญารกัษาความลบักบัแอรเ์พย ์หรอืไม่ถูกหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลู

แก่ผูข้อใชบ้รกิาร หรอื 

(ง) คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าขอ้มลูดงักล่าวไมเ่ป็นความลบั หรอือาจจะเปิดเผยได ้

9.3 ผูข้อใชบ้รกิารอาจจะเปิดเผยขอ้มลูความลบั 

(ก) ใหแ้ก่ทมีงานของผูข้อใชบ้รกิาร และลกูจา้ง ตวัแทน ทีป่รกึษา หรอืผูร้บัเหมาอืน่ใดของผูข้อใชบ้รกิาร 

เท่าที่บุคคลดงักล่าวจําเป็นต้องรบัทราบ เพื่อให้บรรลุการปฏบิตักิารตามสญัญาฉบบัน้ีของผูข้อใช้

บรกิาร ผูข้อใช้บรกิารจะจดัใหลู้กจา้ง ตวัแทน ที่ปรกึษา หรอืผู้รบัเหมาของผูข้อใช้บรกิาร ที่ทราบ

ขอ้มลูความลบัปฏบิตัติามขอ้ 9 และ 

(ข) ตามทีก่ฎหมาย ศาลทีม่เีขตอาํนาจ หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนดใหเ้ปิดเผย 

9.4 ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดนอกไปจากทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญา

ฉบบัน้ี 

9.5 นอกจากหน้าที่ต้องรกัษาความลบัตามที่ได้กําหนดไว้ในขอ้ 9 หากผู้ขอใช้บรกิารได้รบั และ/หรอื รวบรวม

ขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลใดๆ ขอ้มลูดงักล่าวถอืว่าเป็นขอ้มลูความลบั และผูข้อใชบ้รกิารจะใชข้อ้มลูดงักล่าว

เพยีงเพื่อการปฏบิตัิหน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบัน้ีตามขอ้กําหนดของระเบยีบที่ใชบ้งัคบั รวมถึงนโยบายและ

มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งของแอรเ์พย ์เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ 



หน้า 12 ของจาํนวน 14 หน้า 
 

9.6 ขอ้ 9 ของสญัญาฉบบัน้ีคงมผีลบงัคบัใชไ้ดต่้อไป แมว้า่สญัญาน้ีจะสิน้สดุลง  

10. นโยบายความเป็นส่วนตวั 

 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่า เมื่อผูข้อใชบ้รกิารทาํการดาวน์โหลด ตดิตัง้ หรอืใชบ้รกิารของแอรเ์พย ์แอรเ์พยอ์าจ

ใชว้ธิอีตัโนมตั ิ(รวมถงึ ยกตวัอย่างเช่น คุกกี ้(Cookie) และเวบ็บคีอนส ์(Web Beacons)) ในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลเกีย่วกบัอุปกรณ์ของผูข้อใชบ้รกิาร และการใชบ้รกิารของแอรเ์พยข์องผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารอาจ

ถูกร้องขอเพื่อใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัผู้ขอใชบ้รกิาร ตามเงื่อนไขในการดาวน์โหลด ติดตัง้ หรอืใชบ้รกิารของแอร์

เพย ์หรอืตามรปูแบบหรอืการใชง้านใดๆ ขอ้มลูทีแ่อรเ์พยเ์กบ็รวบรวมทัง้หมดโดยผ่าน หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการ

บรกิารของแอรเ์พย ์อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวัของแอร์เพยต์าม www.airpay.in.th/ โดยการดาวน์

โหลด ติดตัง้ ใช้ หรือให้ขอ้มูลกบั หรือผ่านบริการของแอร์เพย์ จะถือว่าผู้ขอใช้บรกิารอนุญาตให้แอร์เพย์

ดาํเนินการใดๆ เกีย่วกบัผูข้อใชบ้รกิารตามนโยบายความเป็นสว่นตวั 

11. การส้ินสุดสญัญา 

11.1 โดยไม่เป็นการตดัสทิธใินการบอกเลกิสญัญาตามขอ้ตกลงผูใ้ชบ้รกิารแอรเ์พย ์(Terms of User Agreement) 

แอรเ์พยอ์าจเลกิสญัญาฉบบัน้ี: 

 (1)  ทนัททีีไ่ดส้ง่หนงัสอืบอกกล่าวไปยงัผูข้อใชบ้รกิาร หาก: 

(ก)  ผู้ขอใช้บริการยื่นคําร้องขอให้ล้มละลาย มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือ ทําการตกลงหรือการ

ประนีประนอมหรอืทาํการโอนใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจา้หน้ีของตน หรอืไดม้กีารแต่งตัง้เจา้

พนักงานพิทกัษ์ทรพัย์เพื่อดูแลผู้ขอใช้บริการหรือกิจการของผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ขอใช้

บรกิารเขา้สูก่ระบวนการชําระบญัชโีดยสมคัรใจ (นอกเหนือจากการปรบัโครงสรา้ง หรอืการ

ควบรวมกจิการ)  

(ข)  เมื่อผูข้อใชบ้รกิารผดิสญัญาฉบบัน้ีในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญั หรอืหากการผดิสญัญาดงักล่าว

ซึง่สามารถเยยีวยาได ้ไม่ไดร้บัการเยยีวยาแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวโ้ดยแอรเ์พย ์

หรอื 

(ค)  เมื่อผูข้อใชบ้รกิารฝ่าฝืน หรอื ไม่สามารถปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืคําสัง่ใดๆ ของ

ศาลทีม่เีขตอาํนาจหรอืหน่วยงานของรฐั 

11.2 ผูข้อใชบ้รกิารอาจเลกิสญัญาฉบบัน้ีโดยสง่หนงัสอืบอกกล่าวใหแ้ก่แอรเ์พยล่์วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 

(สามสบิ) วนั ก่อนวนัทีม่ผีลเป็นการสิน้สดุสญัญา 

11.3 การยกเลกิขอ้ตกลงผูใ้ชบ้รกิารแอรเ์พย ์(Terms of User Agreement) ใหถ้อืเป็นการยกเลกิสญัญาฉบบัน้ี 

12. การโอนสิทธิ 
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12.1 ผู้ขอใช้บริการไม่อาจโอนสทิธิใดๆ ของตนภายใต้สญัญาฉบบัน้ี ไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด โดยมิได้รบัความ

ยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอรเ์พย ์

12.2 ผู้ขอใช้บรกิารไม่อาจยนิยอม อนุญาต หรอืยอมใหบุ้คคลหรอืผู้ขอใชบ้รกิารอื่นใดใชบ้รกิารของแอร์เพยโ์ดย

มไิดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอรเ์พย ์

13. ความสมัพนัธท์างกฎหมายของคู่สญัญา 

 สญัญาฉบบัน้ีไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัพันธ์การเป็นหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือตัวการกบั

ตวัแทน ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารและแอรเ์พย ์คู่สญัญาไม่ว่าฝา่ยใดไม่มอีาํนาจทีจ่ะเขา้ทาํสญัญาใดๆ ในนามของ

คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 

14. การชดใช้ค่าเสียหาย 

 ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชดใชค่้าเสยีหายทัง้สิน้ใหแ้ก่แอรเ์พย ์และจะป้องกนัแอรเ์พย ์บรษิทัแม่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูจ้ดัหาสนิคา้ และตวัแทนของแอรเ์พย ์รวมถงึเจา้หน้าที ่กรรมการ และพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งของบุคคล

ดงักล่าว (“คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัการชดใช้”) จากความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายใดๆ (รวมถงึการ

ชดใชเ้ตม็จํานวนสาํหรบัค่าธรรมเนียมวชิาชพีทางกฎหมายและผูเ้ชีย่วชาญใดๆ) ซึง่คู่สญัญาฝ่ายทีไ่ดร้บัการ

ชดใชไ้ดร้บัความเสยีหาย หรอื เกดิขึน้เน่ืองมาจาก หรอืเกีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งใดๆ ทีก่ระทําโดย หรอืขูว่่า

จะกระทําโดยบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิค้า/บรกิารของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื การผดิสญัญาฉบบัน้ี 

และ/หรอื การใชบ้รกิารของแอรเ์พย ์

15. กฎหมายท่ีใช้บงัคบั 

 สญัญาฉบบัน้ีใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบั และตคีวามตามกฎหมายไทย 

16. การยกเวน้ข้อกาํหนดของสญัญา 

 การทีแ่อรเ์พยไ์ม่กระทําการใดๆ เกีย่วกบัการผดิสญัญาของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืบุคคลอื่น ไม่เป็นการตดัสทิธิ

ของแอรเ์พยท์ีจ่ะกระทาํการเกีย่วกบัการผดิสญัญาในทาํนองเดยีวกนั หรอื การผดิสญัญาทีเ่กดิขึน้ตามมา  

17. การแยกส่วนของสญัญา 

 หากสว่นใดสว่นหน่ึงของสญัญาฉบบัน้ีเป็นโมฆะ ขดัต่อกฎหมาย หรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย ให้

ถือว่าสญัญาส่วนนัน้แยกออกจากสญัญาส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งยังคงมีผลสมบูรณ์และบงัคับใช้ได้ต่อไปตาม

ขอบเขตเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย 

18. ข้อตกลงทัง้หมด 

 สญัญาฉบับน้ี รวมถึง เอกสารแนบท้าย และเอกสารอื่นๆ ตามที่อ้างถึงในสญัญาฉบับน้ี และ ข้อตกลง

ผูใ้ชบ้รกิารแอรเ์พย ์(Terms of User Agreement) และเอกสารอื่นๆ ตามทีอ่า้งถงึในขอ้ตกลงดงักล่าวทัง้หมด

เป็นขอ้ตกลงทัง้หมดทีท่าํขึน้ระหว่างคู่สญัญาในเรื่องดงักล่าว 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

อตัราค่าธรรมเนียม 

 
 

รายการธรุกรรม 
อตัราค่าธรรมเนียม  

(ต่อหน่ึงธรุกรรม) 

(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รอ้ยละ 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


