
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$อนไขในการให้บริการ 

ขอ้ตกลงและเงื/อนไขฉบบันี6บงัคบัใชร้ะหวา่ง (i) บริษทั (Company) ผูป้ระกอบการขายสินคา้และ/หรือธุรกิจบริการ 

สาํหรับผูที้/ประสงคจ์ะขอใชบ้ริการ IPAY88 เพื/อรับชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต/บตัรเดบิตและรับชาํระค่าสินคา้และบริการ (bill payment) 

ของธนาคารซึ/งมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงนี6  (ซึ/ งต่อไปจะเรียกวา่ “ธนาคาร”(bank)) โดยใชบ้ริการผา่น IPAY88 และ (ii) IPAY88 

เป็นบริษทัที/ดาํเนินการเป็นผูใ้หบ้ริการในฐานะตวัแทนรับชาํระเงินผา่นบตัรเงินสดอิเลก็ทรอนิกส์และการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ (bill payment) 

สาํหรับบริษทัดงันี6  

ขอ้ 1. หลกัเกณฑแ์ละเงื/อนไข 



1.1 บริษทัขอแต่งตั6งให ้iPay88 เพื/อใหบ้ริการตามเงื/อนไขของขอ้ตกลงนี6ตลอดระยะเวลาตามที/กาํหนดไวใ้นขอ้ 4.1 ดา้นล่างและ iPay88 

ตกลงที/จะรับการแต่งตั6งใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการแก่บริษทั 

1.2 บริษทัผูเ้สนอหรือขายสินคา้และ/หรือใหบ้ริการโดยนาํเสนอขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้และ/หรือ 

บริการดงักล่าวผา่นอินเตอร์เน็ตและ/หรือผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื/นๆ ตามขอ้ตกลงกบัธนาคารของผูถื้อบตัรเครดิต VISA และ/หรือ Mastercard, 

JCB, Debit Card และ/หรือการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment) (ต่อไปนี6จะเรียกวา่ “ผูถื้อบตัร”(card holder)) 

ผูถื้อบตัรสามารถเลือกชาํระเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการผา่นบตัรเครดิตหรือระบบ bill payment 

อยา่งไรกต็ามสินคา้และ/หรือบริการที/บริษทัเสนอขายจะตอ้งไม่ละเมิดศีลธรรมอนัดีของประชาชน กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของรัฐบาล 

หรือไม่ละเมิดสิ/งที/ทาํใหมี้ผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั IPAY88 หรือเป็นเหตุทาํให ้iPay88 เสื/อมเสียชื/อเสียง 

ในกรณีที/บริษทัฝ่าฝืน ละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหบ้ริการที/ระบุไวข้า้งตน้ 

และปรากฎวา่บริษทัขายหรือใหบ้ริการในหมวดที/เป็นประเภทของยา รับพนนัใดๆ หรือใหบ้ริการใดๆที/เกี/ยวกบัสื/อลามกอนาจาร หรือบริการหาคู่ 

หรือขายบุหรี/และยาเสพยติ์ด หรือขายและ/หรือใหบ้ริการที/เกี/ยวขอ้งกบัซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ดนตรี 

(ซึ/ งบริษทัดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ̂ิหรือไม่ไดรั้บอนุญาติใหเ้ผยแพร่หรือมีการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา) หรือสินคา้/และ 

หรือบริการในอนาคตที/อาจฝ่าฝืนกฎหมายศีลธรรมอนัดีของประชาชน ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัตามวรรคหนึ/งในอนาคต บริษทัตกลงวา่ IPAY88 

มีสิทธ̂ิในการยติุการเป็นผูใ้หบ้ริการแก่บริษทัโดยทนัทีตามที/ระบุไวใ้นขอ้ 4 ในกรณีที/เกิดการสูญเสียจากการกระทาํดงักล่าว 

บริษทัตกลงที/จะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ IPAY88 ภายใน 7 วนั นบัตั6งแต่วนัที/ IPAY88 ไดแ้จง้ไปยงับริษทั 

ในกรณีที/ IPAY88 เกิดความเสียหายหรือถูกเรียกร้องใหรั้บผดิชอบจากบุคคลที/สาม 

อนัเนื/องมาจากบริษทัไม่ปฏิบติัตามหรือไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎหมายใดๆ หรือไม่วา่เนื/องจากการผดินดัใดๆของบริษทั 

บริษทัตกลงที/จะรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายหรือความเสียหายที/เกิดขึ6นทุกๆดา้น หากมีกรณีนี6 เกิดขึ6น ทาง IPAY88 จะไม่เขา้ร่วมการดาํเนินการใดๆ และ 

IPAY88 ขอสงวนสิทธ̂ิในการยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6กบับริษทัในทนัที 

1.3 บริษทัจะตอ้งไดรั้บใบสั/งซื6อ และส่งมอบสินคา้และ/หรือบริการ (แลว้แต่กรณี) 

ตามคาํสั/งซื6อของผูถื้อบตัรตามขอ้ผกูพนัธ์ในการโฆษณาผา่นวธีิการสื/อสารใดๆตามที/กาํหนดไวใ้นขอ้ 1.2 

และบริษทัจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวและดาํเนินการดว้ยตนเอง IPAY88 ไม่เกี/ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานดงักล่าว 

1.4 บริษทัควรแจง้ใหผู้ถื้อบตัรกรอกขอ้มูลบตัรเครดิตของตนบนเวบ็ไซตแ์ละ IPAY88 จะเป็นผูเ้กบ็ขอ้มูลบตัรเครดิตของผูถื้อบตัร 

1.5 บริษทัไดรั้บทราบและตกลงในเงื/อนไขการใหบ้ริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการจากผูถื้อบตัรผา่นทางเวบ็ไซตว์า่ IPAY88 

จะส่งขอ้มูลเกี/ยวกบัรายการสินคา้และ/หรือบริการของบริษทัไปยงัธนาคารโดยตรง ธนาคารจะแยกรายการสินคา้และ/หรือบริการ ซึ/ ง IPAY88 

จะส่งขอ้มูลรายวนัไปที/ธนาคารและโอนเงินจาํนวนหนึ/งไปยงับญัชี IPAY88 ของบริษทัตามที/ไดต้กลงไวก้บับริษทั 

บริษทัตกลงวา่ธนาคารมีสิทธ̂ิหกักค่าบริการที/ถูกกาํหนดโดย IPAY88 และมีสิทธ̂ิเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ/ม โดยบริษทัจะตอ้งชาํระ โดย IPAY88 

หกัเงินก่อนโอนเงินเขา้บญัชี 

1.6 บริษทัตกลงที/จะรับผดิชอบรายการใบสั/งซื6อสินคา้และ/หรือบริการที/ผูถื้อบตัรใชบ้ริการผา่นระบบ IPAY88 และ IPAY88 

โอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัเฉกเช่นเดียวกบับริษทัไดใ้หบ้ริการแก่ผูถื้อบตัรโดยตรง 

รวมถึงรายการบริการที/ธนาคารผูอ้อกบตัรหรือผูถื้อบตัรปฏิเสธภายหลงั 

1.7 บริษทัจะตอ้งจดัส่งสินคา้ดว้ยบรรจุภณัฑที์/ไดม้าตรฐานตามที/โฆษณาไว ้

ผูถื้อบตัรตอ้งไดรั้บสินคา้อยา่งถูกตอ้งเตม็จาํนวนและสินคา้ดงักล่าวตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องใดๆ 

บริษทัตอ้งเกบ็เอกสารที/เกี/ยวขอ้งกบัการส่งมอบสินคา้และเกบ็เอกสารรับรองหรือหลกัฐานการส่งมอบสินคา้ของผูถื้อบตัรอยา่งนอ้ย 18 เดือน 

อยา่งไรกต็าม IPAY88 จะไม่รับผดิชอบต่อความบกพร่องของสินคา้หรือบริการ 



1.8 ในกรณีที/บริษทักาํหนดให ้การชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการเป็นไปตามการแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัไดรั้บทราบและยอมรับวา่ธนาคารอาจโอนเงินเป็นสกลุเงินบาท และในอตัราแลกเปลี/ยน ณ วนัที/ผูถื้อบตัรทาํรายการชาํระเงินและ IPAY88 

ยนืยนัการทาํธุรกรรมดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหลงัหกัจากค่าธรรมเนียมตามที/ IPAY88 กาํหนดและภาษีมูลค่าเพิ/ม (VAT) 

1.9 บริษทัรับทราบและตกลงวา่ในกรณีที/ชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการผา่นระบบ IPAY88 

บริษทัจะตอ้งแจง้วา่ผูถื้อบตัรตกลงที/จะชาํระเงินผา่นหมายเลขบตัรเครดิตที/ไดแ้จง้ไวล่้วงหนา้แก่ธนาคารและ IPAY88 

1.10 การใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อบตัร บริษทัจะตอ้งระบุขอ้มูลเหล่านี6ไวบ้นหนา้เวบ็ไซต ์

o ชื/อบริษทั หรือชื/อร้านคา้ 

o ระบุวา่บริษทัใชบ้ริการ iPay88 ระบุชื/อและ/หรือโลโกข้อง iPay88 ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

o มีเครื/องหมายสีเตม็รูปแบบเพื/อระบุวา่สามารถชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต (ต่อไปนี6จะเรียกวา่ "การรับบตัร"); 

o ราคาของสินคา้และ/หรือบริการต่อหน่วย 

o รายละเอียดของสินคา้และ/หรือบริการที/นาํเสนอขาย คาํอธิบายที/สมบูรณ์ของผลิตภณัฑแ์ละ / หรือบริการที/บริษทัเสนอขาย 

o ระบุวา่มีการคํ6าประกนัและ/หรือการรับประกนัใด ๆ ที/ไดรั้บจากซพัพลายเออร์และ/หรือผูผ้ลิตสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการดงักล่าว 

o ระบุหรือระบุนโยบายการคืนสินคา้ / การคืนเงิน (refund and return policy) และขอ้กาํหนดในการขายและการซื6อผลิตภณัฑแ์ละ / 

หรือบริการซึ/งลูกคา้ตอ้งยอมรับ 

o ขอ้มูลเกี/ยวกบัการบริการลูกคา้ ซึ/ งไดแ้ก่ ที/อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์Email address 

o เขตหรืออาํเภอที/ตั6งของบริษทั (บริษทัตอ้งตั6งอยูใ่นประเทศไทยเท่านั6น) 

o เงื/อนไขและขอ้ตกลงในการขายและการสั/งซื6อสินคา้และ/หรือบริการ 

o สกลุเงินที/เสนอขายสินคา้และ/หรือบริการ ระบุสกลุเงินของธุรกรรม มูลค่าของผลิตภณัฑแ์ละ / หรือบริการและค่าจดัส่งและ / 

หรือค่าขนส่งจะตอ้งเป็นสกลุเงินไทยบาท (Thai Baht) 

o นโยบายการจดัส่งสินคา้ วธีิการจดัส่งสินคา้และค่าธรรมเนียมการจดัส่งสินคา้ 

o เงื/อนไขในการส่งออก (ถา้มี) 

o นโยบายความเป็นส่วนตวัเกี/ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ตาม พ.ร.บ. การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2010; 

o ความสามารถในการรักษาความปลอดภยัและนโยบายในการส่งรายละเอียดธุรกรรมการชาํระเงิน 

o ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย (ถา้มี) 

1.11บริษทัตอ้งขายสินคา้และ/หรือบริการใหแ้ก่ผูถื้อบตัรในราคาขายที/ประกาศต่อสาธารณชนและตอ้งไม่สูงกวา่ราคาขายสินคา้และ/หรือบริการที/ขา

ยดว้ยเงินสด และไม่คิดค่าบริการอื/นเพิ/มหรือไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอื/นกบัผูถื้อบตัรเนื/องจากผูถื้อบตัรชาํระเงินผา่นระบบธนาคารและ/หรือ 

IPAY88 ในกรณีที/มีการส่งเสริมการขาย เช่น ใหส่้วนลด ของขวญัหรือสิทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้ทั/วไป 

บริษทัตกลงที/จะใหบ้ริการส่งเสริมการขายแบบเดียวกนักบัผูถื้อบตัร บริษทัไม่เสนอผลิตภณัฑแ์ละ / หรือบริการในราคาที/ต ํ/ากวา่ราคาตลาด 

หรือใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมการขายที/ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที/ยอมรับในเชิงพาณิชย ์

1.12 ในกรณีที/มีการดาํเนินการใดๆที/น่าสงสยัเกี/ยวกบัคาํสั/งซื6อของสินคา้และ/หรือบริการ บริษทัตกลงวา่ IPAY88 

และ/หรือธนาคารมีสิทธ̂ิที/จะขอตรวจสอบหรือขอเอกสารหรือรายละเอียดเพิ/มเติม 

1.13 ในกรณีที/ธนาคารและ/หรือ IPAY88 ไดรั้บแจง้จากผูถื้อบตัรหรือธนาคารผูอ้อกบตัรเครดิตวา่ ตนไม่ไดซื้6อหรือขอใชบ้ริการใดๆจากบริษทั 

ธนาคารและบริษทัจะตอ้งมีการพิสูจนค์าํสั/งดงักล่าว บริษทัตกลงให ้IPAY88 หกัเงินจากบญัชีบริษทัที/เปิดบญัชีกบั IPAY88 

หรือบริษทัตกลงที/จะคืนเงินที/ถอนจากบญัชีดงักล่าวไปยงั IPAY88 รวมถึงค่าใชจ่้ายอื/นๆที/เกี/ยวขอ้งกบัการขายสินคา้และ/หรือบริการ เช่น ค่าจดัส่ง 

ค่าประกนั ฯลฯ ในกรณีนี6บริษทัตกลงที/จะไม่ปฏิเสธความรับผดิชอบกบั IPAY88 

ในกรณีที/ผูถื้อบตัรหรือธนาคารผูอ้อกบตัรแจง้มาที/ธนาคารหรือ IPAY88 วา่มีความประสงคจ์ะยกเลิกคาํสั/งซื6อสินคา้และ/หรือบริการภายใน 45 วนั 

(สี/สิบหา้วนั) นบัจากวนัที/สั/งซื6อสินคา้หรือบริการหรือภายใน 30 วนั (สามสิบวนั) นบัตั6งแต่วนัที/ส่งมอบสินคา้หรือบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



และผูถื้อบตัรสามารถพิสูจนไ์ดว้า่ตนไม่ไดรั้บสินคา้และ/หรือบริการ หรือการส่งมอบมีความล่าชา้กวา่ที/ตกลงกนัไว ้

หรือไม่ไดรั้บเตม็จาํนวนตามที/ตกลงกนัไว ้หรือสินคา้หรือบริการดงักล่าวเกิดชาํรุดเสียหาย หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคที์/ตกลงกนัไว ้

บริษทัตกลงใหธ้นาคารยกเลิกหรือระงบัการชาํระเงินของผูถื้อบตัรในกรณีที/ธนาคารหกัเงินจากบตัรเครดิตของผูถื้อบตัร 

หากการซื6อดงักล่าวเป็นการทาํธุรกรรมภายในประเทศ บริษทัตกลงใหธ้นาคารคืนเงินจาํนวนดงักล่าวแก่ผูถื้อบตัรภายใน 30 วนั (สามสิบวนั) 

นบัตั6งแต่วนัที/ผูถื้อบตัรสามารถพิสูจนใ์หธ้นาคารและ IPAY88 ไดท้ราบ ในกรณีที/การทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นการทาํธุรกรรมระหวา่งประเทศ 

ผูถื้อบตัรไดรั้บเงินคืนภายใน 60 วนั (หกสิบวนั) นบัตั6งแต่วนัที/ผูถื้อบตัรสามารถพิสูจนใ์หธ้นาคารและ IPAY88 ไดท้ราบ บริษทัตกลงให ้IPAY88 

สามารถหกัเงินจากบญัชีของผูถื้อบตัรที/เปิดบญัชีไวก้บั IPAY88 รวมถึงค่าจดัส่ง ค่าประกนั ไปยงั IPAY88 ในกรณีนี6  IPAY88 

และธนาคารสามารถดาํเนินการไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนและบริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผดิชอบกบั IPAY88 ทุกประการ 

ในกรณีที/ธนาคารคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรเป็นสกลุเงินต่างประเทศ บริษทัตกลงให ้IPAY88 

หกัเงินจากบญัชีของบริษทัเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัจาํนวนเงินตราต่างประเทศที/ตอ้งคืนใหก้บัผูถื้อบตัร อตัราและเปลี/ยนคาํนวนจากวนัที/ที/ IPAY88 

ไดมี้การหกัเงิน 

1.14 บริษทัมีหนา้ที/จดัเกบ็เอกสารทั6งหมดที/เกี/ยวขอ้งกบัการขาย บริษทัตอ้งส่งเอกสารการสั/งซื6อ 

เอกสารการจดัส่งสินคา้และ/หรือบริการดงักล่าวใหก้บั IPAY88 ภายใน 15 วนันบัตั6งแต่วนัที/บริษทัไดรั้บคาํขอเอกสารจาก IPAY88 

บริษทัตอ้งเกบ็เอกสารดงักล่าวอยา่งนอ้ย 10 ปี 

นบัตั6งแต่วนัที/ไดรั้บเอกสารดงักล่าวและเกบ็หลกัฐานทั6งหมดที/ผูถื้อบตัรตกลงวา่ธนาคารสามารถหกัเงินจากบญัชีของตนไดจ้นกวา่ผูถื้อบตัรจะยกเลิก

การรับบริการจากบริษทัหรือจนกวา่ผูถื้อบตัรจะมีการยติุขอ้ตกลงนี6  

บริษทัตกลงที/จะจดัเกบ็ขอ้มูลการสั/งซื6อหรือบริการทั6งหมดที/เกิดขึ6นจากการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์บนเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย 12 เดือน 

(สิบสองเดือน) จากวนัที/มีการซื6อสินคา้และ/หรือบริการ ในกรณีที/ลูกคา้หรือ IPAY88 เกิดมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการตรวจสอบขอ้มูล ดงันั6นลูกคา้หรือ 

IPAY88 อาจขอใหบ้ริษทัส่งขอ้มูลที/เกี/ยวขอ้งทั6งหมดไปยงั IPAY88 ไดต้ลอดเวลา ในการณีที/ IPAY88 ไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได ้

เนื/องจากบริษทัไม่ไดส่้งขอ้มูลมาใหต้ามที/ขอไป IPAY88 มีสิทธ̂ิที/จะเรียกเกบ็เงินดงักล่าวนบัจากวนัที/ IPAY88 

ไม่สามารถเรียกเกบ็เงินจาํนวนนั6นไดจ้นกวา่ IPAY88 จะสามารถเรียกเกบ็เงินไดส้าํเร็จ 

1.15 บริษทัตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆของผูถื้อบตัรและ/หรือระบบขอ้มูลของ IPAY88 และ/หรือธนาคาร ต่อบุคคลอื/น 

และจะไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวในการดาํเนินธุรกิจอื/นยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก IPAY88 

ในกรณที/ผูถื้อบตัรไดรั้บความเสียหายหรือเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ที/บริษทัใหข้อ้มูลที/หา้มเปิดเผยต่อผูอื้/นโดยเจตนาหรือไม่กต็าม 

บริษทัตกลงที/จะรับผดิชอบต่อความเสียหายทั6งหมดที/เกิดขึ6น 

1.16 หากบริษทัมีความประสงคที์/จะเปลี/ยนแปลง แกไ้ข เพิ/มเติมประเภทของธุรกิจและ/หรือสินคา้และ/หรือบริการ ตวัแทนจาํหน่าย 

โดยบริษทัและ/หรือชื/อบริษทัและ/หรือชื/อเวบ็ไซตบ์ริษทั 

และ/หรือกระบวนการขายและ/หรือใหบ้ริการผา่นวธีิการสื/อสารและ/หรือวธีิการชาํระเงินผา่นทางกลไกลใดๆ บริษทัจะตอ้งแจง้ให ้IPAY88 

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั (สามสิบวนั) ก่อนวนัที/มีการเปลี/ยนแปลง แกไ้ข เพิ/มเติม และเขา้ใจตรงกนัวา่ตอ้งมีการขอสมคัรสมาชิกใหม่ IPAY88 

จะใชดุ้ลยพินิจในการปฏิเสธหรือยอมรับใบสมคัรใหม่โดยมีการแกไ้ขค่ารรมเนียม อตัราค่าบริการ ขอ้กาํหนดและเงื/อนไขที/นาํเสนอในเอกสารนี6  

1.17 บริษทั ตกลงวา่จะไม่ใหบ้ริการดงักล่าวกบัร้านคา้อื/นเวน้แต่ บริษทั ดงักล่าวแจง้ IPAY88 และไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

IPAY88 

1.18 บริษทัตกลงและยอมรับบริการภายใตเ้งื/อนไขของบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6  บริษทัตกลงที/จะปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

กฎของบตัรหรือขอ้กาํหนดใดๆของบริษทับตัรเครดิตที/ธนาคารเป็นสมาชิกอยูไ่ม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต 

ดงันั6นเมื/อใดกต็ามที/มีการเปลี/ยนแปลงเนื6อหาของกฎระเบียบหรือเนื6อหากฎของบตัรหรือความตอ้งการใดๆ 



บริษทัยนิยอมที/จะใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงนี6โดยอตัโนมติัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัที/จะเปลี/ยนแปลงซึ/งทาง IPAY88 

จะมีการแจง้ใหท้ราบเป็นครั6 งคราว 

1.19 บริษทัตอ้งประสานงานและแจง้ขอ้มูลให ้IPAY88 ทนัทีหากมีเหตุการณ์หรือขอ้มูลที/ระบุไวด้า้นล่างนี6 : 

1.19.1 หากเกิดการโกง การฉอ้ฉล การละเมิดหรือการกระทาํผดิกฎหมายใด ๆ ที/เกี/ยวขอ้งกบัการใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ 

1.19.2 บริษทัพบวา่บุคคลที/ทาํธุรกรรมไม่ไดเ้ป็นเจา้ของบตัรเครดิตซึ/งการทาํธุรกรรมดงักล่าวถือวา่เป็นการโกงโดยใชบ้ตัรเครดิตของผูอื้/นในการซื6อ

สินคา้และ / หรือบริการ 

1.20 ในกรณีที/ IPAY88 พบวา่บริษทั ใชช่้องทางการชาํระเงินที/ระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงนี6 เพื/อชาํระหนี6 ที/เกิดจากการซื6อสินคา้และ / 

หรือบริการดงักล่าวบนเวบ็ไซตภ์ายใตข้อ้ตกลงนี6  รวมถึงความเสียหายที/เกิดขึ6นจากเหตุการณ์ที/ลูกคา้ยกเลิกคาํสั/งซื6อสินคา้และ / 

หรือบริการเนื/องจากไม่ไดรั้บสินคา้และ / หรือบริการดงักล่าวหรือสินคา้หรือบริการดงักล่าวไม่ไดส่้งมอบตรงเวลาหรือสินคา้และ / 

หรือบริการดงักล่าวไม่สมบูรณ์หรือมีขอ้บกพร่องหรือไม่ถูกตอ้ง IPAY88 มีสิทธิที/จะระงบัการโอนเงินค่าสินคา้และ / 

หรือบริการที/ตอ้งจดัส่งใหบ้ริษทั ในเรื/องนี6บริษทัตกลงวา่จะไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ 

ในกรณีเช่นนี6  IPAY88 อาจขอใหบ้ริษทัจ่ายค่าปรับสาํหรับเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ในอตัราร้อยละ 20 (ยี/สิบ) ของยอดรวมที/ลูกคา้จะตอ้งจ่ายใหบ้ริษทั 

1.21 บริษทัยอมรับวา่ IPAY88 

มีสิทธิตามกฎหมายและขอสงวนสิทธ̂ิในการดาํเนินงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมทั6งหมดที/เกี/ยวกบัการรับเงินตามขอ้ตกลงนี6และ 

IPAY88 ไดรั้บการอนุมติัตามกฎหมายที/เกี/ยวขอ้ง บริษทัไม่มีสิทธิในการคดัลอกแกไ้ขหรือเผยแพร่ 

ในกรณีที/มีการละเมิดขอ้กาํหนดในขอ้ตกลงนี6 ใหถื้อวา่บริษทัละเมิดสิทธิของ IPAY88 และจะตอ้งจ่ายค่าเสียหายทั6งหมด 

1.22 บริษทัยอมรับและรับทราบวา่การชาํระเงินทั6งหมดที/ลูกคา้จ่ายใหก้บั IPAY88 ไดรั้บการยอมรับอยา่งถูกตอ้ง ยกเวน้กรณีที/บริษทัอา้งสิทธ̂ิกบั 

IPAY88 ภายใน 3 วนันบัจากวนัที/ IPAY88 แจง้ใหบ้ริษทัวา่จาํนวนเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง 

1.23 บริษทัตกลงและรับทราบวา่การชาํระเงินของลูกคา้ผา่นระบบ IPAY88 อาจมีการกระทาํโดยการโกงหรือฉอ้โกงและ 

บริษทัมีความเสี/ยงที/จะพบกบัเหตุการณ์ดงักล่าว ดงันั6น บริษทัตกลงและยอมรับวา่มีความเป็นไปไดใ้นการเกิดความเสี/ยงดงักล่าว 

ขอ้ 2 การเกบ็เงินผา่นช่องทางบตัรเครดิต 

2.1 บริษทัยนิยอมใหธ้นาคารเกบ็เงินจากผูถื้อบตัรเครดิตเฉพาะสาํหรับผูถื้อบตัรที/ส่งขอ้มูลที/จาํเป็นต่อธนาคารเท่านั6น 

2.2 บริษทัมีหนา้ที/ในการออกใบเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 

2.3 ในกรณีที/มีการคืนเงินค่าสินคา้และ / หรือยกเลิกการใหบ้ริการหรือส่วนลดสินคา้และ / หรือบริการหลงัจากเสร็จสิ6นการชาํระเงินแลว้ 

บริษทัตกลงที/จะคืนเงินสด ตัbวสญัญาใชเ้งิน หรือตราสารอื/นใหก้บัผูถื้อบตัรโดยตรง 

2.4 ในกรณีที/มีการคืนเงินค่าสินคา้และ / หรือบริการที/จะโอนใหก้บัลูกคา้ การคืนเงินจะใชส้าํหรับการทาํธุรกรรมผา่นบตัรเครดิต 

การคืนเงินผา่นธนาคารออนไลนอ์ยูภ่ายใตข้อ้ตกลงและอาจมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากบริษทั 

2.5 โดยการยอมรับการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต บริษทัตกลงวา่หากธุรกรรมมีการยอ้นกลบัคืนไปที/เดิม (reversals) 

รายการที/เกิดขึ6นในการชาํระเงินโดยบตัรเครดิตที/ชาํระใหก้บับญัชีของตน iPay88 

จะคืนเงินและหกัลา้งยอดคงเหลือในบญัชีของบริษทัซึ/งเกบ็รักษาไวก้บั iPay88 เพื/อจ่ายเงินสาํหรับการยอ้นกลบัของรายการนั6น 

บริษทัจะไม่ดาํเนินการตามกฎหมายกบั iPay88 เรื/องไม่มีการชาํระเงินเนื/องจากตน้เหตุเกิดจากการยอ้นกลบัของรายการ 

หากยอดเงินในบญัชีของบริษทัไม่เพียงพอ บริษทัจะยนิยอมให ้iPay88 คืนเงินผา่นทางอื/นภายใน 14 

วนันบัจากวนัที/ไดรั้บหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 



ขอ้ 3 อื/นๆ 

3.1 ความล่าชา้ หรือการยกเวน้ใดๆที/เกี/ยวขอ้งกบัสิทธิตามกฎหมายของ IPAY88 หรือภายใตข้อ้ตกลงนี6  จะไม่ถือวา่ IPAY88 

สละสิทธ̂ิหรือใหค้วามยนิยอมแก่บริษทัในการทาํผดิขอ้ตกลงนี6  

3.2 บริษทัตกลงวา่การดาํเนินการใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงนี6ของ IPAY88 จะถือวา่ IPAY88 อาํนวยความสะดวกแก่บริษทัตามวธีิใชข้องผูถื้อบตัรเท่านั6น 

ดงันั6นในกรณีที/เกิดขอ้บกพร่องจากความล่าชา้ ขอ้บกพร่องเรื/องความสูญเสียรวมถึงคุณภาพของสินคา้และ / หรือบริการไม่วา่ในกรณีใด 

บริษทัตกลงที/จะรับผดิชอบต่อความผดิพลาด ความล่าชา้ ความบกพร่องของสินคา้สินคา้สูญหายและคุณภาพของสินคา้และ / 

หรือขอ้บกพร่องและบริษทัจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จาก IPAY88 

3.3 บริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าอากรณ์แสตมป์ ค่าธรรมเนียมที/กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลกาํหนด 

3.4 เพื/อป้องกนัการฉอ้โกงและ / หรือในกรณีที/ IPAY88 เลง็เห็นวา่เหมาะสม บริษทัยนิยอมให ้IPAY88 

เปิดเผยขอ้มูลเกี/ยวกบับริษทัหรือธุรกิจของบริษทัที/ใหไ้วก้บั IPAY88 แก่บุคคลใดๆ โดย IPAY88 ไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยนิยอมจากบริษทั 

บริษทัตกลงวา่จะไม่ขอใหมี้การพิจารณาหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายจาก IPAY88 

อยา่งไรกต็ามความยนิยอมที/ใหไ้วใ้นขอ้นี6จะถือวา่เป็นการยนิยอมซึ/งกนัและกนัแมว้า่ขอ้ตกลงนี6จะสิ6นสุดลง 

3.5 บริษทัรับทราบวา่ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม IPAY88 ไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าสินคา้และ/หรือบริการของบริษทั 

หรือบริษทัมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหรือขอ้บงัคบัที/พิจารณาในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6หรือกฎและขอ้บงัคบัที/จะใชต่้อไปในอนาคต 

และจากเหตุการณ์ดงกล่าวที/ IPAY88 ตอ้งชาํระเงินค่าปรับและ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ (ถา้มี) ตามที/หน่วยงานรัฐบาลและ/หรือ 

สมาคมบริการบตัรวซ่ีาระหวา่งประเทศ (Visa International Service Association) บริษทัมาสเตอร์การ์ดอินเตอร์เนชั/นแนล (Mastercard International 

Incorporated ) และ / หรือบตัรเครดิตประเภทอื/นและ / หรือภาคอื/น ๆ ที/มีสิทธ̂ิอยา่งถูกตอ้งในการเรียกค่าปรับ 

บริษทัตกลงที/จะรับผดิชอบต่อค่าปรับและ/หรือความเสียหายที/เกิดขึ6นกบั IPAY88 ทุกประการ และ IPAY88 

มีสิทธ̂ิที/จะหกัค่าเสียหายและ/หรือค่าใชจ่้ายรวมถึงดอกเบี6ยทั6งหมดจากบญัชีของบริษทัและ/หรือ บญัชีอื/นๆที/บริษทัเปิดไวก้บั IPAY88 

3.6 ในกรณีที/บริษทัใหข้อ้มูลต่างๆไวก้บั IPAY88 เช่นคุณสมบติัพื6นฐานของบริษทั สถานะ และงบการเงิน รวมถึงการมอบให ้IPAY88 

และ/หรือธนาคารที/ระบุในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6  หรือเอกสารที/เกี/ยวขอ้ง นั6นไม่ถูกตอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงหรือมีความเขา้ใจผดิ 

บริษทัยอมรับวา่ IPAY88 อาจพิจารณาวา่บริษทัไม่ปฏิบติัตามเงื/อนไขของบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6และ IPAY88 

มีสิทธ̂ิยกเลิกบริการไดท้นัทีและในกรณีที/เกิดความเสียหายจากขอ้มูลดงักล่าวบริษทัตกลงที/จะรับผดิชอบต่อ IPAY88 

3.7 บริษทัรับทราบและตกลงแต่งตั6ง IPAY88 เพื/อรับชาํระเงินตามเงื/อนไขของบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6  

จะไม่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที/ของบริษทัในการชาํระภาษีมูลค่าเพิ/มที/อาจเกิดขึ6นจากการทาํธุรกรรมตามที/กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 4 การยกเลิกบริการ 

4.1 ระยะเวลาของขอ้ตกลงนี6จะเริ/มในวนัที/เริ/มดาํเนินการและเวน้แต่ไดมี้การยกเลิกหรือขยายเวลาก่อนหนา้นี6ตามที/ระบุไวด้า้นล่าง 

สญัญาจะสิ6นสุดในอีกยี/สิบสี/ (24) เดือนหลงัจากนั6น (“ระยะเวลา”) 

โดยมีเงื/อนไขวา่สญัญาฉบบันี6จะไดรั้บการต่ออายโุดยอตัโนมติัเป็นประจาํทุกปีเมื/อหมดอาย ุ

เวน้แต่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ/งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญากบัอีกฝ่ายหนึ/งเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบ (30) วนัก่อนวนัสิ6นสุดระยะเวลาปัจจุบนั 

4.2 บริษทัตกลงวา่ IPAY88 อาจมีการเปลี/ยนแปลงแกไ้ขเนื6อหาของบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6ไม่วา่ทั6งหมดหรือบางส่วนเมื/อใดกต็ามที/เห็นวา่เหมาะสม 

อยา่งไรกต็ามบริษทัตอ้งเขา้มาติดตามดูขอ้มูลที/เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอวา่มีการปรับปรุงขอ้ไหนโดยบริษทัตอ้งเขา้มาอ่านขอ้กาํหนดและเงื/อนไขที/หนา้เว็

บไซต ์



4.3 ในกรณีที/บริษทัไม่ปฏิบติัตามเงื/อนไขและขอ้ตกลงตามหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6ไม่วา่ขอ้ไหนกต็าม IPAY88 

มีสิทธ̂ิที/จะยติุการใหบ้ริการโดยที/ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ นอกจากนี6จะถือวา่บริการตามขอ้ตกลงฉบบันี6จะสิ6นสุดทนัที 

4.4 ในกรณีหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6ยติุลงไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม 

จะไม่ถือวา่เป็นหนา้ที/ของบริษทัวา่ไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6 ที/ถูกยกเลิก 

จนกวา่บริษทัจะแกไ้ขตนเองเพื/อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในเอกสารฉบบันี6  

4.5 ในกรณีหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6ยติุลงไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม บริษทัตกลงให ้IPAY88 มีสิทธ̂ิที/จะหกัเงินจากบญัชีบริษทัที/เปิดไวก้บั 

IPAY88 ทนัทีเพื/อชาํระหนี6ใดๆภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6  บริษทัตกลงที/จะมีบญัชีดงักล่าวไวก้บั IPAY88 อยา่งนอ้ย 6 (หก) เดือน 

นบัจากวนัที/สิ6นสุดบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6  

4.6 ในกรณีที/ IPAY88 ประสงคที์/จะยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี6  IPAY88 ตอ้งส่งหนงัสือแจง้ไปยงับริษทัอยา่งนอ้ย 30 (สามสิบ) วนั ก่อนวนัยกเลิก 


