iPay88 Payment Gateway Service
Terms & Conditions
This Terms and Conditions governs between (i) Company, an entrepreneur conducting sale of goods and/or services businesses, who intends to
request iPay88 for receiving payments via credit/debit card and bill payment of the Banks which participates in providing the services under this
Memorandum ((hereinafter referred to as the “Bank”) by using services of IPAY88, and (ii) IPAY88, a company conducting as service provider as
an agent to receiving the payment via cash electronic card and bill payment for Company follows:
Clause 1. Principle and conditions
1.1The Company hereby appoints iPay88 for the provision of the Service in accordance with the terms of this Agreement for the duration of the
term as defined in Clause 4.1 below and iPay88 hereby agrees to accept the appointment for the provision of the Service to the Company.
1.2 Company is an offer or of sale of goods and/or service by offering information and details of such goods and/or services via Internet and/or via
any other electronic channel as agreed with the Banks to the holder of Visa Credit card and/or Master Credit card, JCB, Debit Card and/or Bill
payment (hereinafter referred to as the “Card holder”). The Card holder can choose to make a payment for goods and/or services via its credit card
or bill payment. However, the goods and/or services which Company offers to sell must not violate the public moral, laws or regulations of
government or may have any effect to the image of IPAY88 or impair the reputation of IPAY88
In case Company breaches or does not comply with the above-mentioned Terms and Conditions and it appears that Company sells or provides its
services which is regarded in category of medicines, order or organizes any gambles or provides any service in relation to pornography or dating
services or sells cigarettes and narcotics or sells and/or renders services related to software, computer programs, song, movies (which such
Company does not own the Copyright or does not duly have the rights to do so or any future goods and/or services which may violate the laws,
public morals, regulations stipulated in the first paragraph in the future, Company agrees that IPAY88 has its own rights to immediately terminate
and cease from acting as service provider for Company as provided in Clause 4. In case there is any loss occurred from the said action, Company
agrees to indemnify for any loss of IPAY88 within 7 days from the date of notification of IPAY88 to Company.
In case IPAY88 has any loss or is requested to be responsible to any third party because Company does not act in accordance with or does not
comply with the regulations, rules or any laws or whether because of any default of Company, Company agrees to be responsible for any expenses
or losses in all respect. In this regard, IPAY88 shall not participate in any action and IPAY88 reserves its right to immediately terminate this
Memorandum with Company.
1.3 Company shall receive a purchase order and deliver goods and/or services (as a case may be) as per instruction from the Card holder in
accordance with commitment that makes on any advertisement via any communication ways as provided in Clause 1.2 and Company shall be
responsible for such expenses and shall do any action by itself. IPAY88 is irrelevant from the said action.
1.4 Company shall ask the Card holder to fill its credit card information on the Website and IPAY88 shall collect any credit card information of the
Card holder.
1.5 Company agrees and acknowledges that in order to provide services for receiving payment of goods and/or services from the Card holders via
Website, IPAY88 will directly send the information regarding the list of goods and/or services of Company to the Bank. The Bank shall separate
the list of goods and/or services, which IPAY88 daily sent to Bank and transfer an amount of payment to IPAY88 account of Company as agreed

by Company. Company agreed that the Bank is entitled to deduct a fee as determined by IPAY88 and is entitled to collect the VAT that Company
must pay by deducting the amount of money before transferring such money to the account.
1.6 Company agrees to be responsible for list of purchase order of goods and/or services that the Card holder uses the services via IPAY88 system
and IPAY88 transfers the amount of money to the account of Company as if Company has directly provided its service to the Card holder,
including the list of services that the Bank Issuer or the Card holder rejects afterwards.
1.7 Company shall deliver goods with a proper standard package as advertised. The Card holder shall receive the goods in proper manner, full
amount and such goods shall not have any defects. Company shall collect the documents regarding the acknowledgement of delivery of goods,
guarantee documents or any evidence of receipt of goods of the Card holder at least 18 months. However, IPAY88 shall not be responsible for any
defects of goods and services.
1.8 In case Company requires that the payment of good and/or services shall be made in the foreign exchange rate, Company agrees that the Bank
may transfer the money in Baht and in the foreign exchange rate as at the date that the Card holder does the payment transaction and IPAY88 has
confirmed such transaction with the net amount after deducting fee and VAT as required by IPAY88.
1.9 Company acknowledges that in case the payment of goods and/or services is made via system of IPAY88, Company shall have the statement
that the Card holder agrees to pay via its credit card number that it has informed the Bank and IPAY88 earlier.
1.10 For information of the Card holder, Company shall clearly specify the following information on Website:
o Company’s name or Shop’s name.
o Indicate that the Company uses the Services as provided by iPay88 in which iPay88's name and/or logo shall appear on the Company
Website.
o Marks in full color to indicate that payment can be made by way of credit card (hereinafter referred to as “Card Acceptance”);
o Price of goods and/or services per unit;
o Details of offered goods and/or services; Complete description of the products and/or services offered by the Company;
o Indicate if there is any guarantees and/or warranties granted by the supplier and/or manufacturer for such products and/or services;
o Specify or indicate the return / refund policy and terms and conditions of sale and purchase of the products and/or services, which must
be acknowledged by the Customers;
o Information of customer services which are the address, telephone number, email address;
o District of Thailand where Company is located (Company must be located or situated in Thailand only);
o Conditions and terms for sale and purchase of goods and/or services;
o Offered currency for sale of goods and/or services; Specify that the transaction currency, cost of products and/or services and the
delivery and/or shipping charges shall be in the currency of Thai, Thai Baht (Bath);
o Policy for delivery of goods, method of delivery and delivery fee
o Export restriction (if known);
o Customer’s personal data privacy policy in accordance with the Personal Data Protection Art, 2010;
o Security capabilities & policy for transmission of payment transaction details;
o Legal restriction (if known);
1.11 Company shall sell its goods and/or services to the Card holder at the sale price which advertised to public and such price shall not be higher
than sale price of goods and/or services that pay in cash and shall not have any other service fee, fee or other expenses in a same kind as the Card
holder because of the Card holder has paid the payment via system of Bank and/or IPAY88. In case there is any additional promotion such as to

give discount, gift, privilege or premium for general customers, Company agrees to provide the same as those provided for the Card holder.
Company shall not offer any products and/or services at a price lower than the market rate, or use promotional tactics which are not commercially
reasonable or acceptable;
1.12 In case there is any suspicious action on any purchase order of goods and/or services, Company agrees that IPAY88 and/or the Bank has its
right to inspect or ask for any documents or additional details when requested.
1.13 In case the Bank and/or IPAY88 has been informed by the Card holder or Bank Issuer that he/she does not purchase or ask for any services
from Company, the Bank and Company shall prove such order and if the Bank and IPAY88 found that the mistake occurs from Company and
cause the Card holder cancel to purchase order, Company agrees that IPAY88 can deduct the money from the account of Company which opened
with IPAY88 or Company agreed to return the money that it withdraws from the said account to IPAY88, including any other expenses in relation
to the sale of goods and/or services such as shipping cost, insurance cost etc. to IPAY88. In this regard, Company shall not claim to refuse its
responsibility with IPAY88.
In case the Card holder or Bank Issuer informs to the Bank and/or IPAY88 that he/she wishes to cancel his/her purchase order of goods and/or
services within 45 (forty-five days) from the date of making the purchase order of goods or services or within 30 (thirty days) from the date of
delivery of goods or services in written, and the Card holder can prove that he/she does not receive the goods and/or services or the delivery is late
from the agreement or partly receive not in full amount as agreed or such goods or services have defected or does not the same purpose as agreed,
Company hereby agrees that the Bank may cancel or cease the payment of the Card holder or in case that the Bank has deducted the money from
the credit card of the Card holder, if such purchase is a domestic transaction, Company agreed that the Bank may return such amount of money to
the Card holder within 30 days (thirty) from the date that the Card holder can prove to the Bank and IPAY88. In case such transaction is an
international transaction, the Card holder may, within 60 (sixty) days from the date that the Card holder can prove to the Bank and IPAY88,
Company agreed that IPAY88 can deduct the money from the account of Card holder which opened with IPAY88 including shipping cost,
insurance fee to the IPAY88. In this regard, IPAY88 and the Bank can immediately do such action without any requirement to inform the
Company first and Company shall not claim to refuse its responsibility with IPAY88 in all respect.
In case the Bank shall return the amount of money to the Card holder in foreign currency, Company agreed that IPAY88 can deduct the amount of
money from the account of Company in the amount equal to the amount of foreign currency that must be returned to the Card holder. The
exchange rate shall be calculated on the date of deduction of IPAY88.
1.14 Company has its duty to keep all documents in relation to the sale, purchase and delivery of goods and/or services and such documents shall
be sent to IPAY88 with in 15 (fifteen days) from the date of request. Company shall keep such documents at least 10 years from the date it
received such documents as well as keep all evidence that the Card holder agreed that the Bank can deduct the money from their account until the
Card holder cancel to receive service from Company or upon the termination of this Memorandum.
Company agreed to keep or reserve all information of purchasing or providing services occurred from electronic transaction on spaces of
Company’s website at least 12 (twelve) months from the date of purchase of goods and/or services. In case that a customer or IPAY88 has any
suspicious thing or wish to inspect the information, a customer or IPAY88 may request Company to send all related information to IPAY88 in
anytime. In case IPAY88 cannot collect the money because Company does not send the information as requested. IPAY88 has its right to retain an
amount of money that cannot collect, from the date that IPAY88 cannot collect until IPAY88 can collect such amount of money.
1.15 Company shall not disclose any information of the Card holder and/or information system of IPAY88 and/or Bank to any other person and
shall not use such information to conduct other business except obtaining written consent from IPAY88. In case the Card holder has any loss and it

appears that such loss originates from the event that Company gives information which is required not to disclose to any other person, whether
intentionally or not, Company agrees to be responsibility for all loss happened.
1.16 If any of Company wishes to change, amend, add the types of business and/ or goods and/or services represented by such Company and/or
shop’s name and/or shop website’s name and/or selling process and/or to provide services via any communication ways and/or payment method
via any mechanism, Company shall inform IPAY88 at least 30 (thirty) days prior the date of such change, amendment, addition and understand this
request shall be deemed as a new application. IPAY88 shall at its sole discretion to reject or accept this new application by revising the Fees,
Rates, Service Charges, Terms and Conditions offered herein.
1.17 Company agrees that it shall not provide such service to other shop unless such Company informs IPAY88 and obtains the prior written
consent from IPAY88.
1.18 Company agrees and acknowledges the services provided under the terms of this Memorandum, Company agreed to comply with the
regulation, rule, charter or any requirement of the credit card company which the Bank is member, whether currently exist or to exist in the future.
Thus, whenever, there are any changes on the contents of regulation, rule, charter or any requirement, Company agreed to provide the service
under this Memorandum and automatically comply with the regulations, rules, charters or any requirements to be changed which IPAY88 shall
inform from times to times.
1.19 Company shall coordinate and immediately inform the information to IPAY88, in case there is any event or information stipulated below:
1.19.1 there may have a cheat, fraud, infringe or any illegal acts in relation to the use of credit card of the customer;
1.19.2 Company found that a person who does the transaction is not the owner of the credit card which means such transaction is considered as a
cheat by using other’s credit card to buy goods and/or service.
1.20 In case that IPAY88 found that Company uses the payment channel provided in this Memorandum for repayment of any debt which such debt
does not incur from the purchase of goods and/or services on the website under this Memorandum, including any losses incurred from the event
that the customer has cancelled the order of goods and/or services because they do not receive such goods and/or services or such goods or services
do not be delivered on time or such goods and/ or services do not incomplete or have any defect or incorrect, IPAY88 has its right to cease the
transfer of payment of goods and/or services which must be provided to Company. In this regard, Company agrees that they will not raise any
argument.
In such case, IPAY88 may request Company to pay the fines for such above reason at the rate of 20 (twenty) percent of total amount that the
customer shall pay to Company.
1.21 Company acknowledges that IPAY88 has its legal right and reserves its right over the Internet Operation network and all related program in
relation to the receipt of payment under this Memorandum and IPAY88 has duly obtain the authorization under related laws. Company has no right
to copy, amend, revise, use or publish. In case there is any infringement to this clause, it shall be deemed that Company violates the rights of
IPAY88 and it shall pay for all loss cost.
1.22 Company agrees and acknowledges that all total amount of payment that customer pay to IPAY88 is correctly agreed except for the case that
Company claims to IPAY88 within 3 days from the date that IPAY88 inform to Company that such number is incorrect.
1.23 Company agrees and acknowledges that the payment of the customer through IPAY88 system may be made by cheat or fraud and Company
has the risk to meet such event. Therefore, Company agrees and accepts that there is a possibility in an occurrence of the said risks.

Clause 2. Collection of money via credit cards channel
2.1 Company agrees that the Bank shall collect the payment from credit card’s holder only for the credit’s card holder who sends the required
information to the Bank.
2.2 Company has its duty to issue a receipt of payment to the customer of Company.
2.3 In case that there is any refund of goods and/or cancellation of service or discount of any goods and/or services after the completion of
payment, Company agrees to return the cash, promissory notes or any other instrument to the Card holders directly.
2.4 In case that there is any refund of the price of goods and/or services to be transferred to customers, refund is applicable for credit card
transaction. Online banking refund is subject agreement and fee may be chargeable to Company.
2.5 By accepting a credit card payment, the Company agrees that if there is reversal occurs on a credit card funded payment made to its account,
iPay88 will reverse the payment and debit the Company’s account balance that is maintained with iPay88 to pay for the reversal. The Company
shall not take any legal action against iPay88 due to non-payment as caused by this reversal. If there are insufficient funds in the Company’s
account balance, the Company agrees to reimburse iPay88 through other means within fourteen (14) days from the date of receipt of the
notification in writing.
Clause 3. Miscellaneous
3.1 Any delay or exemption in relation to the legal right of IPAY88 or under this Memorandum shall not be deemed that IPAY88 waives its right
or grants any consent to Company on its default of this Memorandum.
3.2 Company acknowledges that any execution under this Memorandum of IPAY88 shall be regarded that IPAY88 only facilitates the Company in
accordance with the instruction of the Card holder only. Therefore, in case there is any fault, delay, defect, loss including quality of goods and/or
services, in any case, Company agrees to be responsible for all fault, delay, defect, loss and quality of goods and/or defects and Company shall not
claim for any loss or compensation from IPAY88.
3.3 Company shall be solely responsible for all applicable taxes, stamp duty, fees, expenses as required by laws and government authority.
3.4 To prevent of any fraud, and/or in case that IPAY88 thinks fit, Company agrees to give the consent to IPAY88 to disclose information in
relation to Company or business of Company which given to IPAY88 to any person. IPAY88 does not have further any duty to inform or ask for
consent from Company. Company agreed that they will not ask for any consideration or loss from IPAY88. However, the consent provided in this
clause shall be deemed as mutual consent even this Memorandum is terminated.
3.5 Company acknowledged that, in any case, IPAY88 cannot collect the payment for goods and/or services of Company, or Company has breach
or not comply with the rule or regulation contemplated in this Memorandum or rule and regulation which shall be further applied in the future, and
from the said events, IPAY88 is subjected any fine and/or any expenses (if any) requested by government authority and/or Visa International
Service Association, MasterCard International Incorporated and/or other type of credit card and/or other sector that has duly rights to call for any
fine. Company agrees to be responsible for the fine and/or loss occurred with IPAY88 in all respect and IPAY88 has its own right to deduct any
loss and/or expense including all interests from the account of Company and/or any other account that Company opens with IPAY88.
3.6 In case that any information that Company gave to IPAY88 such as basic qualification of Company, status, financial statement including any
representation given to IPAY88 and/or the Bank as per contemplated in this Memorandum or any related documents are incorrect and not comply

with the fact or make any material misunderstanding, Company agrees that IPAY88 may consider that Company does not comply with the
conditions of this Memorandum and IPAY88 has its own right to immediately terminate the services and in case there is any loss occurred from the
said information, Company agrees to be responsible to IPAY88.
3.7 Company acknowledged and agreed that the appointment of IPAY88 to be recipient of payment under this term of Memorandum shall not
waive the duty of Company to pay valued added taxes which may incurred from the transaction as required by laws.
Clause 4. Termination of services
4.1 The term of this Agreement shall commence on the Commencement Date and, unless earlier terminated or extended as provided below, shall
end twenty four (24) months later (“Term”) provided that this Agreement shall be automatically renewed on a yearly basis upon expiry thereof
unless either party provides written notice of termination to the other party at least thirty (30) days prior to the end of the then current Term.
4.2 Company agreed that IPAY88 may change, amend the contents of this Memorandum, whether all or in parts, whenever they think fit.
However, company always keep themselves updated on any modified clause by visiting this Terms and Conditions page.
4.3 In case that Company fails to comply with conditions and agreement under this Memorandum, whether any clause, IPAY88 has its right to
cease in providing services and shall not have any duty to inform in advance. In addition, this shall be deemed that the services under this
agreement shall be terminated immediately.
4.4 In case that this Memorandum becomes terminate, whether by any reason, it shall not be deemed that the duties of Company which does not
comply with the provisions of this Memorandum is terminated until Company has resolved itself to comply with the provisions herein.
4.5 If this Memorandum has been terminated, by whatever reason, Company agrees that IPAY88 still has its right to immediately deduct the
money from the account of Company opened with IPAY88 for settling any debts under this Memorandum. Company agrees to remain such
account at least 6 (six) months from the termination date of this Memorandum.
4.6 In case IPAY88 wishes to terminate this Memorandum, IPAY88 shall send the written notice to Company at least 30 (thirty) days before the
termination date.

iPay88 Payment Gateway Service
เงื$อนไขในการให้ บริการ
ข้อตกลงและเงื/อนไขฉบับนี6บงั คับใช้ระหว่าง (i) บริ ษทั (Company) ผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าและ/หรื อธุรกิจบริ การ
สําหรับผูท้ ี/ประสงค์จะขอใช้บริ การ IPAY88 เพื/อรับชําระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ (bill payment)
ของธนาคารซึ/งมีส่วนร่ วมในการให้บริ การภายใต้ขอ้ ตกลงนี6 (ซึ/งต่อไปจะเรี ยกว่า “ธนาคาร”(bank)) โดยใช้บริ การผ่าน IPAY88 และ (ii) IPAY88
เป็ นบริ ษทั ที/ดาํ เนินการเป็ นผูใ้ ห้บริ การในฐานะตัวแทนรับชําระเงินผ่านบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ (bill payment)
สําหรับบริ ษทั ดังนี6
ข้อ 1. หลักเกณฑ์และเงื/อนไข

1.1 บริ ษทั ขอแต่งตั6งให้ iPay88 เพื/อให้บริ การตามเงื/อนไขของข้อตกลงนี6ตลอดระยะเวลาตามที/กาํ หนดไว้ในข้อ 4.1 ด้านล่างและ iPay88
ตกลงที/จะรับการแต่งตั6งให้เป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั
1.2 บริ ษทั ผูเ้ สนอหรื อขายสิ นค้าและ/หรื อให้บริ การโดยนําเสนอข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้าและ/หรื อ
บริ การดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ตและ/หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื/นๆ ตามข้อตกลงกับธนาคารของผูถ้ ือบัตรเครดิต VISA และ/หรื อ Mastercard,
JCB, Debit Card และ/หรื อการรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ (Bill Payment) (ต่อไปนี6จะเรี ยกว่า “ผูถ้ ือบัตร”(card holder))
ผูถ้ ือบัตรสามารถเลือกชําระเงินค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การผ่านบัตรเครดิตหรื อระบบ bill payment
อย่างไรก็ตามสิ นค้าและ/หรื อบริ การที/บริ ษทั เสนอขายจะต้องไม่ละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมาย หรื อข้อบังคับของรัฐบาล
หรื อไม่ละเมิดสิ/ งที/ทาํ ให้มีผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั IPAY88 หรื อเป็ นเหตุทาํ ให้ iPay88 เสื/ อมเสี ยชื/อเสี ยง
ในกรณี ที/บริ ษทั ฝ่ าฝื น ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการให้บริ การที/ระบุไว้ขา้ งต้น
และปรากฎว่าบริ ษทั ขายหรื อให้บริ การในหมวดที/เป็ นประเภทของยา รับพนันใดๆ หรื อให้บริ การใดๆที/เกี/ยวกับสื/ อลามกอนาจาร หรื อบริ การหาคู่
หรื อขายบุหรี/ และยาเสพย์ติด หรื อขายและ/หรื อให้บริ การที/เกี/ยวข้องกับซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ดนตรี
(ซึ/งบริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ^หรื อไม่ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่ หรื อมีการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา) หรื อสิ นค้า/และ
หรื อบริ การในอนาคตที/อาจฝ่ าฝื นกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชน ฝ่ าฝื นข้อบังคับตามวรรคหนึ/งในอนาคต บริ ษทั ตกลงว่า IPAY88
มีสิทธิ^ในการยุติการเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั โดยทันทีตามที/ระบุไว้ในข้อ 4 ในกรณี ที/เกิดการสู ญเสี ยจากการกระทําดังกล่าว
บริ ษทั ตกลงที/จะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ IPAY88 ภายใน 7 วัน นับตั6งแต่วนั ที/ IPAY88 ได้แจ้งไปยังบริ ษทั
ในกรณี ที/ IPAY88 เกิดความเสี ยหายหรื อถูกเรี ยกร้องให้รับผิดชอบจากบุคคลที/สาม
อันเนื/องมาจากบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับหรื อกฎหมายใดๆ หรื อไม่วา่ เนื/องจากการผิดนัดใดๆของบริ ษทั
บริ ษทั ตกลงที/จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรื อความเสี ยหายที/เกิดขึ6นทุกๆด้าน หากมีกรณี น6 ีเกิดขึ6น ทาง IPAY88 จะไม่เข้าร่ วมการดําเนินการใดๆ และ
IPAY88 ขอสงวนสิ ทธิ^ในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี6กบั บริ ษทั ในทันที
1.3 บริ ษทั จะต้องได้รับใบสัง/ ซื6อ และส่ งมอบสิ นค้าและ/หรื อบริ การ (แล้วแต่กรณี )
ตามคําสัง/ ซื6อของผูถ้ ือบัตรตามข้อผูกพันธ์ในการโฆษณาผ่านวิธีการสื/ อสารใดๆตามที/กาํ หนดไว้ในข้อ 1.2
และบริ ษทั จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวและดําเนินการด้วยตนเอง IPAY88 ไม่เกี/ยวข้องกับการดําเนินงานดังกล่าว
1.4 บริ ษทั ควรแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของตนบนเว็บไซต์และ IPAY88 จะเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผูถ้ ือบัตร
1.5 บริ ษทั ได้รับทราบและตกลงในเงื/อนไขการให้บริ การรับชําระเงินค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การจากผูถ้ ือบัตรผ่านทางเว็บไซต์วา่ IPAY88
จะส่ งข้อมูลเกี/ยวกับรายการสิ นค้าและ/หรื อบริ การของบริ ษทั ไปยังธนาคารโดยตรง ธนาคารจะแยกรายการสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ซึ/ง IPAY88
จะส่ งข้อมูลรายวันไปที/ธนาคารและโอนเงินจํานวนหนึ/งไปยังบัญชี IPAY88 ของบริ ษทั ตามที/ได้ตกลงไว้กบั บริ ษทั
บริ ษทั ตกลงว่าธนาคารมีสิทธิ^หกั กค่าบริ การที/ถูกกําหนดโดย IPAY88 และมีสิทธิ^เก็บภาษีมูลค่าเพิ/ม โดยบริ ษทั จะต้องชําระ โดย IPAY88
หักเงินก่อนโอนเงินเข้าบัญชี
1.6 บริ ษทั ตกลงที/จะรับผิดชอบรายการใบสัง/ ซื6อสิ นค้าและ/หรื อบริ การที/ผถู ้ ือบัตรใช้บริ การผ่านระบบ IPAY88 และ IPAY88
โอนเงินเข้าบัญชีของบริ ษทั เฉกเช่นเดียวกับบริ ษทั ได้ให้บริ การแก่ผถู ้ ือบัตรโดยตรง
รวมถึงรายการบริ การที/ธนาคารผูอ้ อกบัตรหรื อผูถ้ ือบัตรปฏิเสธภายหลัง
1.7 บริ ษทั จะต้องจัดส่ งสิ นค้าด้วยบรรจุภณั ฑ์ที/ได้มาตรฐานตามที/โฆษณาไว้
ผูถ้ ือบัตรต้องได้รับสิ นค้าอย่างถูกต้องเต็มจํานวนและสิ นค้าดังกล่าวต้องไม่มีขอ้ บกพร่ องใดๆ
บริ ษทั ต้องเก็บเอกสารที/เกี/ยวข้องกับการส่ งมอบสิ นค้าและเก็บเอกสารรับรองหรื อหลักฐานการส่ งมอบสิ นค้าของผูถ้ ือบัตรอย่างน้อย 18 เดือน
อย่างไรก็ตาม IPAY88 จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่ องของสิ นค้าหรื อบริ การ

1.8 ในกรณี ที/บริ ษทั กําหนดให้ การชําระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การเป็ นไปตามการแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ได้รับทราบและยอมรับว่าธนาคารอาจโอนเงินเป็ นสกุลเงินบาท และในอัตราแลกเปลี/ยน ณ วันที/ผถู ้ ือบัตรทํารายการชําระเงินและ IPAY88
ยืนยันการทําธุรกรรมดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิหลังหักจากค่าธรรมเนียมตามที/ IPAY88 กําหนดและภาษีมูลค่าเพิ/ม (VAT)
1.9 บริ ษทั รับทราบและตกลงว่าในกรณี ที/ชาํ ระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การผ่านระบบ IPAY88
บริ ษทั จะต้องแจ้งว่าผูถ้ ือบัตรตกลงที/จะชําระเงินผ่านหมายเลขบัตรเครดิตที/ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแก่ธนาคารและ IPAY88
1.10 การให้ขอ้ มูลแก่ผถู ้ ือบัตร บริ ษทั จะต้องระบุขอ้ มูลเหล่านี6ไว้บนหน้าเว็บไซต์
o ชื/อบริ ษทั หรื อชื/อร้านค้า
o ระบุวา่ บริ ษทั ใช้บริ การ iPay88 ระบุชื/อและ/หรื อโลโก้ของ iPay88 ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
o มีเครื/ องหมายสี เต็มรู ปแบบเพื/อระบุวา่ สามารถชําระเงินผ่านบัตรเครดิต (ต่อไปนี6 จะเรี ยกว่า "การรับบัตร");
o ราคาของสิ นค้าและ/หรื อบริ การต่อหน่วย
o รายละเอียดของสิ นค้าและ/หรื อบริ การที/นาํ เสนอขาย คําอธิ บายที/สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และ / หรื อบริ การที/บริ ษทั เสนอขาย
o ระบุวา่ มีการคํ6าประกันและ/หรื อการรับประกันใด ๆ ที/ได้รับจากซัพพลายเออร์ และ/หรื อผูผ้ ลิตสําหรับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การดังกล่าว
o ระบุหรื อระบุนโยบายการคืนสิ นค้า / การคืนเงิน (refund and return policy) และข้อกําหนดในการขายและการซื6 อผลิตภัณฑ์และ /
หรื อบริ การซึ/งลูกค้าต้องยอมรับ
o ข้อมูลเกี/ยวกับการบริ การลูกค้า ซึ/ งได้แก่ ที/อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Email address
o เขตหรื ออําเภอที/ต6 งั ของบริ ษทั (บริ ษทั ต้องตั6งอยูใ่ นประเทศไทยเท่านั6น)
o เงื/อนไขและข้อตกลงในการขายและการสัง/ ซื6 อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
o สกุลเงินที/เสนอขายสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ระบุสกุลเงินของธุรกรรม มูลค่าของผลิตภัณฑ์และ / หรื อบริ การและค่าจัดส่ งและ /
หรื อค่าขนส่ งจะต้องเป็ นสกุลเงินไทยบาท (Thai Baht)
o นโยบายการจัดส่ งสิ นค้า วิธีการจัดส่ งสิ นค้าและค่าธรรมเนี ยมการจัดส่ งสิ นค้า
o เงื/อนไขในการส่ งออก (ถ้ามี)
o นโยบายความเป็ นส่ วนตัวเกี/ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าตาม พ.ร.บ. การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล 2010;
o ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและนโยบายในการส่ งรายละเอียดธุรกรรมการชําระเงิน
o ข้อจํากัดทางกฎหมาย (ถ้ามี)
1.11บริ ษทั ต้องขายสิ นค้าและ/หรื อบริ การให้แก่ผถู ้ ือบัตรในราคาขายที/ประกาศต่อสาธารณชนและต้องไม่สูงกว่าราคาขายสิ นค้าและ/หรื อบริ การที/ขา
ยด้วยเงินสด และไม่คิดค่าบริ การอื/นเพิ/มหรื อไม่คิดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื/นกับผูถ้ ือบัตรเนื/องจากผูถ้ ือบัตรชําระเงินผ่านระบบธนาคารและ/หรื อ
IPAY88 ในกรณี ที/มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น ให้ส่วนลด ของขวัญหรื อสิ ทธิพิเศษสําหรับลูกค้าทัว/ ไป
บริ ษทั ตกลงที/จะให้บริ การส่ งเสริ มการขายแบบเดียวกันกับผูถ้ ือบัตร บริ ษทั ไม่เสนอผลิตภัณฑ์และ / หรื อบริ การในราคาที/ต/าํ กว่าราคาตลาด
หรื อใช้กลยุทธ์ส่งเสริ มการขายที/ไม่เหมาะสมหรื อไม่เป็ นที/ยอมรับในเชิงพาณิ ชย์
1.12 ในกรณี ที/มีการดําเนินการใดๆที/น่าสงสัยเกี/ยวกับคําสัง/ ซื6อของสิ นค้าและ/หรื อบริ การ บริ ษทั ตกลงว่า IPAY88
และ/หรื อธนาคารมีสิทธิ^ที/จะขอตรวจสอบหรื อขอเอกสารหรื อรายละเอียดเพิ/มเติม
1.13 ในกรณี ที/ธนาคารและ/หรื อ IPAY88 ได้รับแจ้งจากผูถ้ ือบัตรหรื อธนาคารผูอ้ อกบัตรเครดิตว่า ตนไม่ได้ซ6ือหรื อขอใช้บริ การใดๆจากบริ ษทั
ธนาคารและบริ ษทั จะต้องมีการพิสูจน์คาํ สัง/ ดังกล่าว บริ ษทั ตกลงให้ IPAY88 หักเงินจากบัญชีบริ ษทั ที/เปิ ดบัญชีกบั IPAY88
หรื อบริ ษทั ตกลงที/จะคืนเงินที/ถอนจากบัญชีดงั กล่าวไปยัง IPAY88 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื/นๆที/เกี/ยวข้องกับการขายสิ นค้าและ/หรื อบริ การ เช่น ค่าจัดส่ ง
ค่าประกัน ฯลฯ ในกรณี น6 ีบริ ษทั ตกลงที/จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบกับ IPAY88
ในกรณี ที/ผถู ้ ือบัตรหรื อธนาคารผูอ้ อกบัตรแจ้งมาที/ธนาคารหรื อ IPAY88 ว่ามีความประสงค์จะยกเลิกคําสัง/ ซื6อสิ นค้าและ/หรื อบริ การภายใน 45 วัน
(สี/ สิบห้าวัน) นับจากวันที/สงั/ ซื6อสิ นค้าหรื อบริ การหรื อภายใน 30 วัน (สามสิ บวัน) นับตั6งแต่วนั ที/ส่งมอบสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

และผูถ้ ือบัตรสามารถพิสูจน์ได้วา่ ตนไม่ได้รับสิ นค้าและ/หรื อบริ การ หรื อการส่ งมอบมีความล่าช้ากว่าที/ตกลงกันไว้
หรื อไม่ได้รับเต็มจํานวนตามที/ตกลงกันไว้ หรื อสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวเกิดชํารุ ดเสี ยหาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที/ตกลงกันไว้
บริ ษทั ตกลงให้ธนาคารยกเลิกหรื อระงับการชําระเงินของผูถ้ ือบัตรในกรณี ที/ธนาคารหักเงินจากบัตรเครดิตของผูถ้ ือบัตร
หากการซื6อดังกล่าวเป็ นการทําธุรกรรมภายในประเทศ บริ ษทั ตกลงให้ธนาคารคืนเงินจํานวนดังกล่าวแก่ผถู ้ ือบัตรภายใน 30 วัน (สามสิ บวัน)
นับตั6งแต่วนั ที/ผถู ้ ือบัตรสามารถพิสูจน์ให้ธนาคารและ IPAY88 ได้ทราบ ในกรณี ที/การทําธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างประเทศ
ผูถ้ ือบัตรได้รับเงินคืนภายใน 60 วัน (หกสิ บวัน) นับตั6งแต่วนั ที/ผถู ้ ือบัตรสามารถพิสูจน์ให้ธนาคารและ IPAY88 ได้ทราบ บริ ษทั ตกลงให้ IPAY88
สามารถหักเงินจากบัญชีของผูถ้ ือบัตรที/เปิ ดบัญชีไว้กบั IPAY88 รวมถึงค่าจัดส่ ง ค่าประกัน ไปยัง IPAY88 ในกรณี น6 ี IPAY88
และธนาคารสามารถดําเนินการได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนและบริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบกับ IPAY88 ทุกประการ
ในกรณี ที/ธนาคารคืนเงินให้กบั ผูถ้ ือบัตรเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ บริ ษทั ตกลงให้ IPAY88
หักเงินจากบัญชีของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินตราต่างประเทศที/ตอ้ งคืนให้กบั ผูถ้ ือบัตร อัตราและเปลี/ยนคํานวนจากวันที/ที/ IPAY88
ได้มีการหักเงิน
1.14 บริ ษทั มีหน้าที/จดั เก็บเอกสารทั6งหมดที/เกี/ยวข้องกับการขาย บริ ษทั ต้องส่ งเอกสารการสัง/ ซื6อ
เอกสารการจัดส่ งสิ นค้าและ/หรื อบริ การดังกล่าวให้กบั IPAY88 ภายใน 15 วันนับตั6งแต่วนั ที/บริ ษทั ได้รับคําขอเอกสารจาก IPAY88
บริ ษทั ต้องเก็บเอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 10 ปี
นับตั6งแต่วนั ที/ได้รับเอกสารดังกล่าวและเก็บหลักฐานทั6งหมดที/ผถู ้ ือบัตรตกลงว่าธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชีของตนได้จนกว่าผูถ้ ือบัตรจะยกเลิก
การรับบริ การจากบริ ษทั หรื อจนกว่าผูถ้ ือบัตรจะมีการยุติขอ้ ตกลงนี6
บริ ษทั ตกลงที/จะจัดเก็บข้อมูลการสัง/ ซื6อหรื อบริ การทั6งหมดที/เกิดขึ6นจากการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อย 12 เดือน
(สิ บสองเดือน) จากวันที/มีการซื6อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ในกรณี ที/ลูกค้าหรื อ IPAY88 เกิดมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการตรวจสอบข้อมูล ดังนั6นลูกค้าหรื อ
IPAY88 อาจขอให้บริ ษทั ส่ งข้อมูลที/เกี/ยวข้องทั6งหมดไปยัง IPAY88 ได้ตลอดเวลา ในการณี ที/ IPAY88 ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
เนื/องจากบริ ษทั ไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ตามที/ขอไป IPAY88 มีสิทธิ^ที/จะเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวนับจากวันที/ IPAY88
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจํานวนนั6นได้จนกว่า IPAY88 จะสามารถเรี ยกเก็บเงินได้สาํ เร็ จ
1.15 บริ ษทั ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆของผูถ้ ือบัตรและ/หรื อระบบข้อมูลของ IPAY88 และ/หรื อธนาคาร ต่อบุคคลอื/น
และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการดําเนินธุรกิจอื/นยกเว้นได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก IPAY88
ในกรณที/ผถู ้ ือบัตรได้รับความเสี ยหายหรื อเกิดความเสี ยหายจากเหตุการณ์ที/บริ ษทั ให้ขอ้ มูลที/หา้ มเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื/นโดยเจตนาหรื อไม่กต็ าม
บริ ษทั ตกลงที/จะรับผิดชอบต่อความเสี ยหายทั6งหมดที/เกิดขึ6น
1.16 หากบริ ษทั มีความประสงค์ที/จะเปลี/ยนแปลง แก้ไข เพิ/มเติมประเภทของธุรกิจและ/หรื อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ตัวแทนจําหน่าย
โดยบริ ษทั และ/หรื อชื/อบริ ษทั และ/หรื อชื/อเว็บไซต์บริ ษทั
และ/หรื อกระบวนการขายและ/หรื อให้บริ การผ่านวิธีการสื/ อสารและ/หรื อวิธีการชําระเงินผ่านทางกลไกลใดๆ บริ ษทั จะต้องแจ้งให้ IPAY88
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (สามสิ บวัน) ก่อนวันที/มีการเปลี/ยนแปลง แก้ไข เพิ/มเติม และเข้าใจตรงกันว่าต้องมีการขอสมัครสมาชิกใหม่ IPAY88
จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธหรื อยอมรับใบสมัครใหม่โดยมีการแก้ไขค่ารรมเนียม อัตราค่าบริ การ ข้อกําหนดและเงื/อนไขที/นาํ เสนอในเอกสารนี6
1.17 บริ ษทั ตกลงว่าจะไม่ให้บริ การดังกล่าวกับร้านค้าอื/นเว้นแต่ บริ ษทั ดังกล่าวแจ้ง IPAY88 และได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
IPAY88
1.18 บริ ษทั ตกลงและยอมรับบริ การภายใต้เงื/อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี6 บริ ษทั ตกลงที/จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
กฎของบัตรหรื อข้อกําหนดใดๆของบริ ษทั บัตรเครดิตที/ธนาคารเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่วา่ ในปั จจุบนั หรื ออนาคต
ดังนั6นเมื/อใดก็ตามที/มีการเปลี/ยนแปลงเนื6อหาของกฎระเบียบหรื อเนื6อหากฎของบัตรหรื อความต้องการใดๆ

บริ ษทั ยินยอมที/จะให้บริ การภายใต้ขอ้ ตกลงนี6โดยอัตโนมัติและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับที/จะเปลี/ยนแปลงซึ/งทาง IPAY88
จะมีการแจ้งให้ทราบเป็ นครั6งคราว
1.19 บริ ษทั ต้องประสานงานและแจ้งข้อมูลให้ IPAY88 ทันทีหากมีเหตุการณ์หรื อข้อมูลที/ระบุไว้ดา้ นล่างนี6:
1.19.1 หากเกิดการโกง การฉ้อฉล การละเมิดหรื อการกระทําผิดกฎหมายใด ๆ ที/เกี/ยวข้องกับการใช้บตั รเครดิตของลูกค้า
1.19.2 บริ ษทั พบว่าบุคคลที/ทาํ ธุรกรรมไม่ได้เป็ นเจ้าของบัตรเครดิตซึ/งการทําธุรกรรมดังกล่าวถือว่าเป็ นการโกงโดยใช้บตั รเครดิตของผูอ้ ื/นในการซื6อ
สิ นค้าและ / หรื อบริ การ
1.20 ในกรณี ที/ IPAY88 พบว่าบริ ษทั ใช้ช่องทางการชําระเงินที/ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงนี6เพื/อชําระหนี6ที/เกิดจากการซื6อสิ นค้าและ /
หรื อบริ การดังกล่าวบนเว็บไซต์ภายใต้ขอ้ ตกลงนี6 รวมถึงความเสี ยหายที/เกิดขึ6นจากเหตุการณ์ที/ลูกค้ายกเลิกคําสัง/ ซื6อสิ นค้าและ /
หรื อบริ การเนื/องจากไม่ได้รับสิ นค้าและ / หรื อบริ การดังกล่าวหรื อสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวไม่ได้ส่งมอบตรงเวลาหรื อสิ นค้าและ /
หรื อบริ การดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรื อมีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่ถูกต้อง IPAY88 มีสิทธิที/จะระงับการโอนเงินค่าสิ นค้าและ /
หรื อบริ การที/ตอ้ งจัดส่ งให้บริ ษทั ในเรื/ องนี6บริ ษทั ตกลงว่าจะไม่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ
ในกรณี เช่นนี6 IPAY88 อาจขอให้บริ ษทั จ่ายค่าปรับสําหรับเหตุผลดังกล่าวข้างต้นในอัตราร้อยละ 20 (ยีส/ ิ บ) ของยอดรวมที/ลูกค้าจะต้องจ่ายให้บริ ษทั
1.21 บริ ษทั ยอมรับว่า IPAY88
มีสิทธิตามกฎหมายและขอสงวนสิ ทธิ^ในการดําเนินงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมทั6งหมดที/เกี/ยวกับการรับเงินตามข้อตกลงนี6และ
IPAY88 ได้รับการอนุมตั ิตามกฎหมายที/เกี/ยวข้อง บริ ษทั ไม่มีสิทธิในการคัดลอกแก้ไขหรื อเผยแพร่
ในกรณี ที/มีการละเมิดข้อกําหนดในข้อตกลงนี6ให้ถือว่าบริ ษทั ละเมิดสิ ทธิของ IPAY88 และจะต้องจ่ายค่าเสี ยหายทั6งหมด
1.22 บริ ษทั ยอมรับและรับทราบว่าการชําระเงินทั6งหมดที/ลูกค้าจ่ายให้กบั IPAY88 ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง ยกเว้นกรณี ที/บริ ษทั อ้างสิ ทธิ^กบั
IPAY88 ภายใน 3 วันนับจากวันที/ IPAY88 แจ้งให้บริ ษทั ว่าจํานวนเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง
1.23 บริ ษทั ตกลงและรับทราบว่าการชําระเงินของลูกค้าผ่านระบบ IPAY88 อาจมีการกระทําโดยการโกงหรื อฉ้อโกงและ
บริ ษทั มีความเสี/ ยงที/จะพบกับเหตุการณ์ดงั กล่าว ดังนั6น บริ ษทั ตกลงและยอมรับว่ามีความเป็ นไปได้ในการเกิดความเสี/ ยงดังกล่าว
ข้อ 2 การเก็บเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต
2.1 บริ ษทั ยินยอมให้ธนาคารเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตรเครดิตเฉพาะสําหรับผูถ้ ือบัตรที/ส่งข้อมูลที/จาํ เป็ นต่อธนาคารเท่านั6น
2.2 บริ ษทั มีหน้าที/ในการออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั
2.3 ในกรณี ที/มีการคืนเงินค่าสิ นค้าและ / หรื อยกเลิกการให้บริ การหรื อส่ วนลดสิ นค้าและ / หรื อบริ การหลังจากเสร็ จสิ6 นการชําระเงินแล้ว
บริ ษทั ตกลงที/จะคืนเงินสด ตัวb สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารอื/นให้กบั ผูถ้ ือบัตรโดยตรง
2.4 ในกรณี ที/มีการคืนเงินค่าสิ นค้าและ / หรื อบริ การที/จะโอนให้กบั ลูกค้า การคืนเงินจะใช้สาํ หรับการทําธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต
การคืนเงินผ่านธนาคารออนไลน์อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงและอาจมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริ ษทั
2.5 โดยการยอมรับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต บริ ษทั ตกลงว่าหากธุรกรรมมีการย้อนกลับคืนไปที/เดิม (reversals)
รายการที/เกิดขึ6นในการชําระเงินโดยบัตรเครดิตที/ชาํ ระให้กบั บัญชีของตน iPay88
จะคืนเงินและหักล้างยอดคงเหลือในบัญชีของบริ ษทั ซึ/งเก็บรักษาไว้กบั iPay88 เพื/อจ่ายเงินสําหรับการย้อนกลับของรายการนั6น
บริ ษทั จะไม่ดาํ เนินการตามกฎหมายกับ iPay88 เรื/ องไม่มีการชําระเงินเนื/องจากต้นเหตุเกิดจากการย้อนกลับของรายการ
หากยอดเงินในบัญชีของบริ ษทั ไม่เพียงพอ บริ ษทั จะยินยอมให้ iPay88 คืนเงินผ่านทางอื/นภายใน 14
วันนับจากวันที/ได้รับหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ข้อ 3 อื/นๆ
3.1 ความล่าช้า หรื อการยกเว้นใดๆที/เกี/ยวข้องกับสิ ทธิตามกฎหมายของ IPAY88 หรื อภายใต้ขอ้ ตกลงนี6 จะไม่ถือว่า IPAY88
สละสิ ทธิ^หรื อให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการทําผิดข้อตกลงนี6
3.2 บริ ษทั ตกลงว่าการดําเนินการใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงนี6ของ IPAY88 จะถือว่า IPAY88 อํานวยความสะดวกแก่บริ ษทั ตามวิธีใช้ของผูถ้ ือบัตรเท่านั6น
ดังนั6นในกรณี ที/เกิดข้อบกพร่ องจากความล่าช้า ข้อบกพร่ องเรื/ องความสู ญเสี ยรวมถึงคุณภาพของสิ นค้าและ / หรื อบริ การไม่วา่ ในกรณี ใด
บริ ษทั ตกลงที/จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความล่าช้า ความบกพร่ องของสิ นค้าสิ นค้าสู ญหายและคุณภาพของสิ นค้าและ /
หรื อข้อบกพร่ องและบริ ษทั จะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อค่าชดเชยใด ๆ จาก IPAY88
3.3 บริ ษทั จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าภาษีอากร ค่าอากรณ์แสตมป์ ค่าธรรมเนียมที/กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลกําหนด
3.4 เพื/อป้องกันการฉ้อโกงและ / หรื อในกรณี ที/ IPAY88 เล็งเห็นว่าเหมาะสม บริ ษทั ยินยอมให้ IPAY88
เปิ ดเผยข้อมูลเกี/ยวกับบริ ษทั หรื อธุรกิจของบริ ษทั ที/ให้ไว้กบั IPAY88 แก่บุคคลใดๆ โดย IPAY88 ไม่ตอ้ งแจ้งหรื อขอความยินยอมจากบริ ษทั
บริ ษทั ตกลงว่าจะไม่ขอให้มีการพิจารณาหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายจาก IPAY88
อย่างไรก็ตามความยินยอมที/ให้ไว้ในข้อนี6จะถือว่าเป็ นการยินยอมซึ/งกันและกันแม้วา่ ข้อตกลงนี6จะสิ6 นสุ ดลง
3.5 บริ ษทั รับทราบว่าไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม IPAY88 ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหรื อข้อบังคับที/พิจารณาในบันทึกข้อตกลงฉบับนี6หรื อกฎและข้อบังคับที/จะใช้ต่อไปในอนาคต
และจากเหตุการณ์ดงกล่าวที/ IPAY88 ต้องชําระเงินค่าปรับและ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ตามที/หน่วยงานรัฐบาลและ/หรื อ
สมาคมบริ การบัตรวีซ่าระหว่างประเทศ (Visa International Service Association) บริ ษทั มาสเตอร์การ์ดอินเตอร์เนชัน/ แนล (Mastercard International
Incorporated ) และ / หรื อบัตรเครดิตประเภทอื/นและ / หรื อภาคอื/น ๆ ที/มีสิทธิ^อย่างถูกต้องในการเรี ยกค่าปรับ
บริ ษทั ตกลงที/จะรับผิดชอบต่อค่าปรับและ/หรื อความเสี ยหายที/เกิดขึ6นกับ IPAY88 ทุกประการ และ IPAY88
มีสิทธิ^ที/จะหักค่าเสี ยหายและ/หรื อค่าใช้จ่ายรวมถึงดอกเบี6ยทั6งหมดจากบัญชีของบริ ษทั และ/หรื อ บัญชีอื/นๆที/บริ ษทั เปิ ดไว้กบั IPAY88
3.6 ในกรณี ที/บริ ษทั ให้ขอ้ มูลต่างๆไว้กบั IPAY88 เช่นคุณสมบัติพ6ืนฐานของบริ ษทั สถานะ และงบการเงิน รวมถึงการมอบให้ IPAY88
และ/หรื อธนาคารที/ระบุในบันทึกข้อตกลงฉบับนี6 หรื อเอกสารที/เกี/ยวข้อง นั6นไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งหรื อมีความเข้าใจผิด
บริ ษทั ยอมรับว่า IPAY88 อาจพิจารณาว่าบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี6และ IPAY88
มีสิทธิ^ยกเลิกบริ การได้ทนั ทีและในกรณี ที/เกิดความเสี ยหายจากข้อมูลดังกล่าวบริ ษทั ตกลงที/จะรับผิดชอบต่อ IPAY88
3.7 บริ ษทั รับทราบและตกลงแต่งตั6ง IPAY88 เพื/อรับชําระเงินตามเงื/อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี6
จะไม่ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที/ของบริ ษทั ในการชําระภาษีมูลค่าเพิ/มที/อาจเกิดขึ6นจากการทําธุรกรรมตามที/กฎหมายกําหนด
ข้อ 4 การยกเลิกบริ การ
4.1 ระยะเวลาของข้อตกลงนี6จะเริ/ มในวันที/เริ/ มดําเนินการและเว้นแต่ได้มีการยกเลิกหรื อขยายเวลาก่อนหน้านี6ตามที/ระบุไว้ดา้ นล่าง
สัญญาจะสิ6 นสุ ดในอีกยีส/ ิ บสี/ (24) เดือนหลังจากนั6น (“ระยะเวลา”)
โดยมีเงื/อนไขว่าสัญญาฉบับนี6จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็ นประจําทุกปี เมื/อหมดอายุ
เว้นแต่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ/งฝ่ ายใดจะบอกเลิกสัญญากับอีกฝ่ ายหนึ/งเป็ นเวลาอย่างน้อยสามสิ บ (30) วันก่อนวันสิ6 นสุ ดระยะเวลาปั จจุบนั
4.2 บริ ษทั ตกลงว่า IPAY88 อาจมีการเปลี/ยนแปลงแก้ไขเนื6อหาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี6ไม่วา่ ทั6งหมดหรื อบางส่ วนเมื/อใดก็ตามที/เห็นว่าเหมาะสม
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ต้องเข้ามาติดตามดูขอ้ มูลที/เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอว่ามีการปรับปรุ งข้อไหนโดยบริ ษทั ต้องเข้ามาอ่านข้อกําหนดและเงื/อนไขที/หน้าเว็
บไซต์

4.3 ในกรณี ที/บริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขและข้อตกลงตามหนังสื อบันทึกข้อตกลงฉบับนี6ไม่วา่ ข้อไหนก็ตาม IPAY88
มีสิทธิ^ที/จะยุติการให้บริ การโดยที/ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี6จะถือว่าบริ การตามข้อตกลงฉบับนี6จะสิ6 นสุ ดทันที
4.4 ในกรณี หนังสื อบันทึกข้อตกลงฉบับนี6ยตุ ิลงไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
จะไม่ถือว่าเป็ นหน้าที/ของบริ ษทั ว่าไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของบันทึกข้อตกลงฉบับนี6ที/ถูกยกเลิก
จนกว่าบริ ษทั จะแก้ไขตนเองเพื/อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในเอกสารฉบับนี6
4.5 ในกรณี หนังสื อบันทึกข้อตกลงฉบับนี6ยตุ ิลงไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษทั ตกลงให้ IPAY88 มีสิทธิ^ที/จะหักเงินจากบัญชีบริ ษทั ที/เปิ ดไว้กบั
IPAY88 ทันทีเพื/อชําระหนี6ใดๆภายใต้บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี6 บริ ษทั ตกลงที/จะมีบญั ชีดงั กล่าวไว้กบั IPAY88 อย่างน้อย 6 (หก) เดือน
นับจากวันที/สิ6นสุ ดบันทึกข้อตกลงฉบับนี6
4.6 ในกรณี ที/ IPAY88 ประสงค์ที/จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี6 IPAY88 ต้องส่ งหนังสื อแจ้งไปยังบริ ษทั อย่างน้อย 30 (สามสิ บ) วัน ก่อนวันยกเลิก

