
ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บรกิำรช ำระเงิน/ขอคืนเงิน คำ่ส ั่งซ้ือสนิคำ้ออนไลน์ (Pay@WU) กบัเวสเทร์ิน ยูเนีย่น 

TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT AND REFUND SERVICE FOR ONLINE PURCHASING (PAY@WU) 

OF THE WESTERN UNION 

 

1. บริกำรช ำระเงินหรือขอคืนเงินค่ำส ั่งซ้ือสินค้ำออนไลน์ (Pay@WU) เป็นบริกำรรบัช ำระเงิน/ขอรบัเงินคืนค่ำส ั่งซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์ (Pay@WU) กบัเวสเทร์ิน ยูเนีย่น ผำ่นสำขำหรือเครือ่งเอทีเอ็มของธนำคำร 

1. PAY@WU service is the Payment and Refund service for online purchasing of Western Union,available 

at Branches or ATM machines of the Bank.  

 

2. ผูข้อใช้บรกิำรจะตอ้งมบีญัชีเงินฝำกออมทรพัย์ พรอ้มท ัง้บตัรเอทีเอ็ม หรือบตัรเดบติของธนำคำร  

2. The Service User must have a savings account opened, together with an ATM or Debit Card issued by the 

Bank. 

3. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงที่จะใช้บริกำรช ำระเงินหรือขอคืนเงิน โดยได้รบัทรำบ และยินยอมปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเงื่อนไขกำรใช้

บรกิำรของธนำคำรและของบรษิทัเวสเทร์ิน ยูเนีย่นตำมทีป่รำกฏขำ้งล่ำงน้ี โดยขอ้ปฏบิตั ิขอ้แนะน ำในกำรใช้บริกำร คูม่อืกำรใช้

บริกำร และกำรใช้บริกำรบตัรเอทีเอ็มหรือบตัรเดบติของธนำคำร เป็นตำมเงือ่นไขและข้อตกลงทีธ่นำคำรจะก ำหนดทุกประกำร 

หำกเงื่อนไขและข้อตกลงกำรใช้บริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและยอมรบัที่จะ

ปฎบิตัติำมเงือ่นไขและข้อตกลงดงักลำ่วทุกประกำร 

3. The Service User acknowledges, accepts, and agrees to use Pay@WU service in accordance with these 

terms and conditions as well as those of Western Union ( the current version of which appears below and 

the latest version available at branches of the Bank and/or website), operational regulations, suggestions 

and manuals, for use of Western Union Service and use of Bank’s ATM or debit card as stipulated by the 

Bank, in all respects. If any of such terms and conditions is changed or amended in the future, the Service 

User shall agree and accept to act in compliance with such terms and conditions in all respects. 

 

4. ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องเก็บรกัษำข้อมูลสว่นตวั รหสัสว่นตวั และข้อมูลใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้บริกำรไว้เป็นควำมลบั และจะไม่

เปิดเผย หรือกระท ำ หรือละเวน้กำรกระท ำใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้คุคลอืน่รูข้้อมูลดงักลำ่ว หำกผูข้อใช้บรกิำรไมป่ฎบิตัติำมและเป็น

เหตุใหเ้กดิควำมเสยีหำย ผูใ้ช้บรกิำรจะตอ้งรบัผดิชอบควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้น ัน้เอง โดยธนำคำรไมต่อ้งรว่มรบัผดิชอบดว้ย 

4. The Service User shall keep confidential the personal data, personal codes and any information regarding 

the use of the Pay@WU service, and shall not disclose or make or omit to make any act which may cause 

such information to be disclosed to other person. If the Service User fails to comply with such confidential 

obligation and such failure cause damage, the Service User shall be liable for and accept such loss 

incurred. The Bank will not, in any way, be liable for such loss or damage. 

 

5. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและยอมรบัว่ำ กำรใช้บริกำรช ำระเงินหรือขอคืนเงิน หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดและเงือ่นไขของธนำคำร

และของบริษทัเวสเทิร์น ยูเนี่ยน แล้ว ใหถ้ือว่ำมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริกำร รวมท ัง้ยอมรบัว่ำข้อมูล และ/หรือเอกสำรหลกัฐำนใดๆ 

เกีย่วกบักำรใช้บรกิำรของผูข้อใช้บรกิำรตำมทีป่รำกฏบนในรูปของข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ หรือสือ่บนัทกึข้อมลูในรูปแบบใดๆ และ/

หรือทีไ่ด้จดัท ำในรูปแบบของเอกสำรแล้ว ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริกำร และใช้บงัคบัได้ตำมกฎหมำยโดยไม่

ตอ้งลงลำยมอืชื่อืใดๆ ในเอกสำรเพือ่เป็นหลกัฐำนในกำรนัน้อกี 

5. The Service User agrees and accepts that any use of the Pay@WU service in compliance with the terms 

and conditions, shall be deemed to constitute a transaction validly binding the Service User, and any 

document or evidence in relation to the use of Service, whether in the form of electronic data or any other 

media and/or documentation, is true, valid and binding the service user and is legally enforceable against 

the service user, without any signature of the Service User. 

 

6. ผูข้อใช้บรกิำรรบัทรำบและตกลงยอมรบัว่ำธนำคำรจะไมต่้องรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้เนือ่งจำกกำรทีธ่นำคำรได้

กระท ำกำรใดๆ ไปตำมค ำส ั่งทีธ่นำคำรได้รบัจำกกำรใช้บริกำรช ำระเงินหรือขอคืนเงิน โดยผู้ขอใช้บริกำรยินยอมรบัผิดชอบใน

กำรกระท ำดงักลำ่ว ตลอดจนควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้แกธ่นำคำรเนือ่งจำกกำรกระท ำใดๆ ตำมค ำส ั่งดงักลำ่วทุกประกำร 

6. The Service User acknowledges and agrees that the Bank shall not in any way be liable for any loss 

incurred from any action of the Bank pursuant to instructions received by the Bank from the use of the 

Pay@WU service by the Service User. The Service User agrees to be liable for such action including any 

loss suffered by the Bank due to an attempt by the Bank to effect such instructions in all respects. 

 

 



 

7. ผูข้อใช้บรกิำรรบัทรำบวำ่ผูข้อใช้บริกำรอำจจะถูกระงบักำรใหบ้รกิำรในกรณีทีบ่ตัรประชำชน หนงัสอืเดนิทำง หรือเอกสำรแสดง

ตนทีท่ำงรำชกำรออกใหห้มดอำยุ และยงัไมไ่ดท้ ำกำรแจง้ธนำคำรเกีย่วกบัขอ้มลูแสดงตนทีม่กีำรปรบัปรุงดงักลำ่ว 

7. The Service User acknowledges that he/she may be suspended from using of service if the identification 

card, passport or any identification document issued by a government authority has expired and the 

Service User does not notify the Bank of updated identification details. 

 

8. ผู้ขอใช้บริกำรรบัทรำบว่ำ ธนำคำรสำมำรถติดต่อผู้ขอใช้บริกำรได้ตำมทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ และ/หรืออีเมล์ (ถำ้มี) ทีผู่้ขอใช้

บริกำรได้แจ้งแกธ่นำคำรไว้ ดงันัน้ หำกธนำคำรจดัสง่เอกสำรหรือหนงัสือใดๆ ใหต้ำมทีอ่ยู่ และ/หรืออีเมล์ (ถำ้มี) ดงักล่ำวแล้ว 

ใหถ้ือว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ทรำบข้อควำมในเอกสำรหรือหนงัสือนั้น ๆ แล้ว ท ัง้น้ีผู้ขอใช้บริกำรมีหน้ำทีแ่จ้งใหธ้นำคำรทรำบเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีทีมกีำรเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่หรือหมำยเลขโทรศพัท์ หรืออเีมล์ของผูข้อใช้บริกำร 

8. The Service User acknowledges that the Bank may contact the Service User at the address, telephone 

number and/or email address ( if any)  specified by the Service User, therefore, if the Bank delivers any 

documents or letters to such address or email address ( if any) , it shall be deemed that the Service User 

acknowledges the contents of such documents or letters. The Service User shall promptly notify the Bank 

in writing of any change of the address, telephone number of email address of the Service User. 

 

9. ผูข้อใช้บรกิำรรบัทรำบและยนิยอมใหธ้นำคำรสง่ข้อควำมเอสเอ็มเอส เพือ่แจง้รำยกำรสง่เสริมกำรขำย/ข้อมลูอนัเกีย่วกบักจิกรรม

สง่เสริมกำรขำย/ข้อควำมประชำสมัพนัธ์ไปยงัทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ และ/หรืออีเมล์ (ถำ้มี) ตำมทีผู่้ขอใช้บริกำรได้แจ้ง

ไวข้ำ้งตน้ 

9. The Service User acknowledges and accepts that the Bank may sent message (SMS)  regarding sales 

promotion/details of the sales promotion/public relations, to the address, telephone numbers and/or email 

address (if any) as specified above by the Service User. 

 

10. กรณีทีผู่้ขอใช้บริกำรมีปญัหำเกีย่วกบัรำยกำรส ั่งซ้ือสนิคำ้ออนไลน์ ผู้ขอใช้บริกำรต้องเป็นผู้ติดต่อผ่ำนเว็บไซต์ทีส่ ั่งซ้ือสนิคำ้ เอง 

ธนำคำรไมม่สีว่นรบัผดิชอบใดๆ ในกรณีดงักลำ่ว 

10. The Service User acknowledges and accepts that, if the Service User have any queries concerning the 

order(s)  of your online purchase(s) , the Pay@WU service User have to directly contact the merchant on 

the website that made the order(s). The Bank will not, in any way, be liable for the loss or damage. 

 

11. ผูข้อใช้บรกิำรตกลงและยนิยอมใหธ้นำคำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล เช่น ชือ่ นำมสกลุ และเบอร์บญัชี เป็นตน้ ใหก้บัเวสเทร์ิน          

      ยูเนีย่น เพือ่ด ำเนินกำรในสว่นทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้บรกิำร Pay@WU  

11. The Service User accepts, and agrees to disclose personal information such as Name, Surname, Account 

Number etc. to Western Union for its performance in relation to the Pay@WU service. 

12. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขกำรใช้บรกิำรรบัช ำระเงนิ/ขอรบัเงินคนืคำ่ส ั่งซ้ือสนิคำ้ออนไลน์ (Pay@WU) กบัเวสเทร์ินยูเนีย่นฉบบัน้ี ให ้ 

             ใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และใหศ้ำลไทยเป็นศำลทีม่เีขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำขอ้พิพำททีเ่กดิขึน้ 

      12.  Terms and Conditions of Payment and Refund service for online purchasing of Western Union shall be  

             governed by and construed and interpreted in accordance with the laws of Thailand. 

 

 


