อัตราค่าบริการ และวิธีการคานวณรายได้ ของร้ านค้า
บริ ษทั รักบ้านเกิด จากัด และบริ ษทั เพย์ โซลูชนั่ จากัด Partner ทางด้านการเงิน มีความยินดีมอบสิทธิพิเศษสาหรับการใช้
บริ การระบบรับชาระเงินออนไลน์ ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและรอบการรับเงินแบบพิเศษ ดังนี้
1.ค่ าบริการระบบรายปี : ฟรี
2.ช่ องทางการชาระเงิน

3. อัตราค่ าธรรมเนียมพิเศษ (อัตราค่ าธรรมเนียมนี้ ยังไม่รวม VAT7%)
ร้ านค้ าสมาชิกของรักบ้ านเกิด
ช่ องทางการชาระเงิน

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT 7%)

 บัตรเครดิต : VISA , Master Card , JCB , Union Pay
 บัตรเดบิต : ธนาคาร > กสิ กรไทย , กรุ งเทพ , กรุ งไทย, ไทยพาณิ ชย์
 Bill Payment (บาร์โค้ต) : ชาระบิล ผ่านจุดรับชาระ ดังนี้
เทศโก้โลตัส , บิ๊กซี , เอ็มเปย์ , Pay@Post (ไปรษณี ยไ์ ทย) , เอ็มเพย์ , ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา , ธนาคารไทยพาณิ ชย์ , ธนาคารกรุ งไทย
 ระบบผ่อนชาระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วม
 Internet banking
 บัตรเครดิต American Express
 PayPal

อัตราพิเศษ 8.00%
จากอัตราปกติ 12.00%
9.55%
9.55% + 11 บาท

4. รอบการโอนเงินรายได้ สาหรับ Account ของร้ านค้ าใน Sabuymarket.com
4.1 Pay Solutions Co., Ltd. จะ สรุ ปยอดรายได้ของร้านค้าทุก ๆ 7 วัน แล้วโอนยอดรายได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี
ของร้านค้าตามรอบ ดังนี้
รอบการคิดเงินรายได้
วันสรุ ปยอด
โอนเงินรายได้คืน

รอบรับเงินรายได้
วันอาทิตย์ – วันเสาร์
ทุกวันจันทร์
ทุกวันพุธ

4.2 ตัวอย่างการคานวณยอดรายได้ของร้านค้า เช่น ร้านค้าของท่านมียอดเงินรายได้เป็ นเงิน 10,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมบริ การที่ตอ้ งหักออก คือ 10,000 x 8%

= 800 บาท

2.การคานวณ Vat 7% คือ 800 x 0.07

= 56 บาท

3.ดังนั้น ค่าธรรมเนียมที่หกั ออก คือ 800 + 56

= 856 บาท

4.ยอดเงินก่อนโอนเข้าบัญชีคงเหลือ คือ 10,000 – 856

= 9,144 บาท

ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียมการโอน จะถูกโอนเข้าบัญชีของร้านค้าทุกวันพุธ แต่หากทุกๆ วันพุธ ของสัปดาห์ถดั ไปตรงกับ
วันหยุดทาการของเพย์ โซลูชนั่ หรื อธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนาฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทาการถัดไป
4.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายได้คืนร้านค้า (อัตโนมัติ) = 12 - 20 บาท/รอบ ค่ามาตรฐานอยูท่ ี่ 12 บาท
(ยอดโอนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ครั้ง)
4.4 ค่าธรรมเนียมคืนเงิน 300 บาท/รายการ (หากรายการชาระเงินนั้นเกิน 7 วัน)
5. เอกสารการสมัครใช้ งานระบบ
สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อเปิ ดช่องทางการชาระเงินที่ https://www.thaiepay.com/merchant/register/sabuymarket
6. เอกสารการสมัครใช้ งานระบบ
พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)) ดังนี้
 เอกสารสัญญา เพย์ โซลูชนั่ (ตามไฟล์แนบ)
 สาเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 (กรณี นิติบุคคล) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั และ ใบ ภ.พ.20
 สาเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อม Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 ชื่อเว็บ , ภาพสิ นค้าและหลักฐานการเป็ นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น หลักฐานการเป็ นเจ้าของโดเมน
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น เอกสารรับรองจาก อย., ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ส่ งเอกสารไปที่ บริ ษทั เพย์ โซลูชนั่ จากัด (ส่งถึง คุณแขก)
90 อาคาร ซีดบั เบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
สอบถามเพิม่ เติม คุณกุลธิชา (แขก) โทร. 02-515-2324, 095-4941504, Line: @pay.sn หรื อ Email: Kuulthicha@tarad.com
ฝ่ ายการตลาดสบายมาร์เก็ต โทร. 02-016-5600, Line ID: Sabuymarket หรื อ Email: marketing@sabuymrketing.com

