
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรใช้บริกำร LINE MyShop ส ำหรับผู้ขำย 

ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop ส ำหรบัผูข้ำย (“ขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย”) ฉบับนี้

ระบุขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop โฮสติง้ (LINE MyShop hosting) (“บริกำร LINE 

MyShop”) ที่ใหบ้ริกำรโดยไลน ์คอรเ์ปอเรชั่น (ไลน ์คอรป์) ในฐำนะผูใ้หบ้ริกำร และไลน ์คอมพำนี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

รวมถึงบริษัทร่วมของและไลน ์คอมพำนี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ในฐำนะผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ทัง้สองฝ่ำยรวมเรียกว่ำ “ไลน”์ 

(“LINE”)) นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยฉบบันี ้ใหน้ ำขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร LINE Official 

Account (“ขอ้ก ำหนด LINE Official Account”) และขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช ้LINE (“ขอ้ก ำหนด LINE”) และ

แนวปฏิบตัิท่ี LINE ใชบ้งัคบัอยู่ เพ่ือน ำมำใชบ้งัคับกบับริกำร LINE MyShop ดว้ย (รวมเรียกว่ำ “ขอ้ก ำหนดกำรใชบ้ริกำร

ที่เกี่ยวขอ้ง”) ในกรณีที่มีขอ้ควำมขดัแยง้กนัระหว่ำงขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย ขอ้ก ำหนด LINE Official Account และ

ขอ้ก ำหนด LINE ใหย้ึดขอ้ควำมตำมขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย โดยขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยถือเป็นควำมส ำคญั

ล ำดบัแรก ตำมดว้ยขอ้ก ำหนด LINE Official Account และขอ้ก ำหนด LINE (ตำมล ำดบั) ผูข้ำยตอ้งรบัผิดชอบในกำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ในกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop ค ำนิยำมใดหำกมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นใน

ขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยฉบบันี ้ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ระบุในขอ้ก ำหนด LINE Official Account และขอ้ก ำหนด 
LINE 

 

1. บริกำร LINE MyShop 

LINE ใหบ้ริกำร LINE MYSHOP อนัเป็นส่วนหนึ่งของบริกำร LINE Official Account และเป็นพืน้ที่ที่ผูข้ำยสำมำรถขำย

สินคำ้และบริกำรใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำร LINE (“ผูซ้ือ้”) เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้สงสยั ค ำว่ำ “ผูข้ำย” ในขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย 

หมำยถึงลกูคำ้ (Customer) ตำมที่ระบุในขอ้ก ำหนด LINE Official Account ซึ่งใชบ้ริกำร LINE MyShop นี ้เพ่ือ

จ ำหน่ำยสินคำ้ และ/หรือ บริกำรของตนเอง (“สินคำ้”) เม่ือผูข้ำยท ำกำรขำยผ่ำนบริกำร LINE MyShop ผูข้ำยไดข้ำย

สินคำ้นัน้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ไม่ไดข้ำยใหแ้ก่ LINE ผูข้ำยตกลงว่ำ LINE ไม่ไดเ้ป็นตัวแทนของผูข้ำย หรือผูซ้ือ้แต่อย่ำงใด โดย LINE 

ก ำหนดใหผู้ข้ำยตอ้งท ำกำรลงทะเบียนเพ่ือสำมำรถใชบ้ริกำร LINE MyShop ได ้โดยใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/

ส ำเนำหนงัสือเดินทำง และ LINE อำจรอ้งขอเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ ได ้(หำกมี) 

 

2. กำรปฏิเสธกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop 

ในกรณีที่ LINE พบว่ำผูข้ำยอยู่ในข่ำยของขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี ้LINE อำจจะระงบั หรือยกเลิกกำรใชบ้ริกำร LINE 

MyShop ของผูข้ำยไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ 

(1) ผูข้ำยเคยถกูระงบั หรือถกูปฏิเสธ (แมเ้พียงครัง้เดียว) ไม่ใหใ้ชบ้ริกำรใด ๆ ที่ LINE ใหบ้ริกำร 

(2) ผูข้ำยลงทะเบียน หรือแสดงขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้งในบริกำร LINE Official Account 

(3) ผูข้ำยฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขอ้หนึ่งขอ้ใดท่ีระบุในขอ้ก ำหนดกำรใชบ้ริกำรที่เกี่ยวขอ้ง และ 



(4) เหตอุื่นใดท่ีเกิดจำกกำรใชห้รือลงทะเบียนผูข้ำยของบริกำร LINE Official Account หรือ LINE MyShop ที่ไม่

เหมำะสม 

 

3. กำรอนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิ 

โดยเอกสำรฉบบันี ้ผูข้ำยไดใ้หสิ้ทธิแก่ LINE ซึ่งเป็นสิทธิโดยไม่จ ำกดัแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่มีค่ำสิทธิ และไม่อำจจะเพิกถอนได ้

เพ่ือที่จะเก็บ คดัลอก พิมพ ์ใช ้ผลิตซ ำ้ จดัจ ำหน่ำย โอน เปิดเผย เผยแพร ่และแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัสินคำ้ของผูข้ำย (รวมถึง 

แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ รูปสินคำ้ ภำพต่ำง ๆ รหสัสินคำ้ ชื่อสินคำ้ ขอ้มลูและรำยละเอียดสินคำ้ รหสัหมวดหมู่สินคำ้ หมวดหมู่

สินคำ้ รหสัผลิตภณัฑส์ำกล (ยพีูซี) รำคำสินคำ้ คียเ์วิรด์ส ำหรบัคน้หำสินคำ้ (รวมเรียกว่ำ “ขอ้มลูสินคำ้”)) ชื่อผูข้ำย/ชื่อ

รำ้นคำ้ เครื่องหมำยกำรคำ้ เครื่องหมำยบริกำร และโลโก ้ระหว่ำงกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop ใหแ้ก่ LINE Shopping 

รวมถึงบริกำรอื่น ๆ ของ ไลน ์คอรเ์ปอเรชั่น และ ไลน ์คอมพำนี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ บริษัทใน

เครือ คู่คำ้ พนัธมิตรของไลน ์คอรเ์ปอเรชั่น และ ไลน ์คอมพำนี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั) เพ่ือท ำกำรส่งเสริม พฒันำกำร

ใหบ้ริกำร และกำรโฆษณำของ LINE MyShop 

กำรอนญุำตภำยใตข้อ้ 3 นีจ้ะรวมถึงถึงสิทธิภำยใตบ้ทบญัญัติกฎหมำยขอ้ 27 และ ขอ้ 28 ของกฎหมำยลิขสิทธ์ิประเทศ

ญ่ีปุ่ น (Japanese Copyright Act.) 

 

4. ค ำรบัประกนัผลิตภณัฑข์องผูข้ำย 

4-1. โดยเอกสำรฉบบันี ้ผูข้ำยรบัรองและรบัประกนัว่ำขอ้มลูสินคำ้ทัง้หมดเป็นไปตำมลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นจริง ถกูตอ้ง และไม่ท ำใหห้ลงผิด หรือหลอกลวงโดยประกำรอื่นใด 

(2) ไม่ละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมลับทำงกำรคำ้ สิทธิในกำร

เผยแพรต่่อสำธำรณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอก 

(3) ไม่ละเมิดกฎหมำย กฎ ขอ้บญัญัติ หรือระเบียบใด ๆ และ 

(4) ไม่เป็นกำรดหูม่ิน หม่ินประมำท ข่มขู่ หรือคกุคำมโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

4-2. โดยเอกสำรฉบบันี ้ผูข้ำยรบัรองและรบัประกนัว่ำผูข้ำยจะไม่ลงรำยกำร เสนอ หรือจ ำหน่ำยส่ิงของดงัต่อไปนี ้

(1) ส่ิงของที่ถกูขโมย หรือลอกเลียนแบบ 

(2) ส่ิงของซึ่งละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมลับทำงกำรคำ้ 

หรือกรรมสิทธ์ิ สิทธิในกำรเผยแพรต่่อสำธำรณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคล 

(3) ผูข้ำยไม่ไดมี้สิทธิหรืออ ำนำจในกำรขำยส่ิงของดงักล่ำว 



(4) ส่ิงของซึ่งมีไวรสั โทรจนั ฮอรส์ (Trojan horses) หนอนคอมพิวเตอร ์(worms) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ื่นใดท่ี

อำจจะท ำลำย รบกวนอย่ำงรำ้ยแรง ขดัขวำงโดยแอบแฝง หรือละเมิดระบบ ขอ้มลู หรือขอ้มลูส่วนบุคคลใด ๆ 

(5) ส่ิงของซึ่งถกูหำ้มจ ำหน่ำย หรือโอนโดยกฎหมำย กฎ ขอ้บญัญัติ หรอืระเบียบใด ๆ 

(6) วตัถลุำมก อนำจำร หรือขดัต่อควำมสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน และ 

(7) ส่ิงของซึ่งจะก่อใหเ้กิดควำมรบัผิดต่อ LINE 

 

5. ขอ้มลูกำรสั่งซือ้ 

5-1. ผูข้ำยมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งส่งขอ้มลูค ำสั่งซือ้ไปยงัผูซ้ือ้ (เช่น ชื่อผูซ้ือ้ ชื่อผูร้บัสินคำ้ ที่อยู่ที่จดัส่งสินคำ้ หมำยเลขโทรศัพท ์

สินคำ้ที่มีกำรซือ้ขำย (รวมเรียกว่ำ “ขอ้มลูค ำสั่งซือ้”)) โดยผ่ำนบริกำร LINE MyShop เพ่ือให ้LINE สำมำรถส่งค ำสั่งซือ้

ทำงอิเล็กทรอนิกสท์ี่ LINE เห็นว่ำผูข้ำยจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรในกำรจดัส่งสินคำ้ตำมค ำสั่งแต่ละครัง้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ และ

ใหบ้ริกำรดูแลลกูคำ้ (ถำ้มี) 

5-2. LINE เป็นเจำ้ของสิทธิทัง้หมดท่ีเกี่ยวกบัขอ้มลูค ำสั่งซือ้ โดยผูข้ำยตกลงว่ำ LINE ไดร้บัขอ้มลูค ำสั่งซือ้และใชข้อ้มลูค ำ

สั่งซือ้เพ่ือพฒันำกำรบริกำร LINE MyShop และวัตถปุระสงคอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ผูข้ำยจะตอ้งบริหำรจดักำรขอ้มลูค ำสั่งซือ้

ตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั และอำจจะใชข้อ้มลูค ำสั่งซือ้เพียงเพ่ือปฏิบตัิหนำ้ที่ของผูข้ำยและ

ใหบ้ริกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมระหว่ำงผูข้ำยและผูซ้ือ้ผ่ำนบริกำร LINE MyShop เท่ำนัน้ โดยอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนด EC 

ส ำหรบัผูข้ำย กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ทัง้นี ้ผูข้ำยจะตอ้งไม่กระท ำกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผย หรือส่งขอ้มลูค ำสั่งซือ้ใด ๆ ใหแ้ก่บุคคลภำยนอก เวน้แต่กรณีที่กฎหมำยอนญุำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูค ำสั่งซือ้แก่

บุคคลภำยนอก หรือ 

(2) ใชข้อ้มลูค ำสั่งซือ้ เพ่ือวตัถปุระสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของผูข้ำย 

 

6. ควำมรบัผิดชอบของผูข้ำย 

6-1. ผูข้ำยตอ้งระบุวิธีกำรส่งมอบสินคำ้ตำมที่ LINE ไดก้ ำหนดไว ้

6-2. ทนัทีที่ LINE ไดส่้งค ำสั่งซือ้ไปยงัผูข้ำย ผูข้ำยจะตอ้งรบัผิดชอบและมีควำมรบัผิดแต่เพียงผูเ้ดียวเพ่ือใหบ้รรลตุำมค ำ

สั่งซือ้ อนัรวมถึง แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ กำรบรรจุหีบห่อ และกำรส่งมอบสินคำ้ 

6-3. ผูข้ำยตกลงว่ำผูข้ำยจะรบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำยและค่ำเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกธุรกรรมระหว่ำงผูข้ำยและผู้ซือ้ และ

จะไม่เรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยและค่ำเสียหำยใด ๆ ที่เกิดจำกธุรกรรมดงักล่ำวจำก LINE 

6-4. ผูข้ำยจะรบัผิดชอบในกำรจดักำรตำมค ำรอ้งขอของผูซ้ือ้เกี่ยวกบักำรขอยกเลิก ขอคืนสินคำ้ ขอคืนเงิน ดแูลลกูคำ้ 

หรือกรณีอื่นใดท่ีเกี่ยวกบัธุรกรรมระหว่ำงผูข้ำยและผูซ้ือ้ ทนัทีที่ผูซ้ือ้ไดส่้งค ำสั่งซือ้สินคำ้ผ่ำนบริกำร LINE MyShop ผูข้ำย



จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสั่งซือ้ทกุประกำร โดย LINE จะไม่เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกค ำสั่งซือ้ใด ๆ ของผูซ้ือ้ 

รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับขอ้มลูกำรจดัส่งสินคำ้ หรือขอ้มลูกำรช ำระเงิน ผูข้ำยจะตอ้งแสดงขอ้มลูอย่ำง

เหมำะสมผ่ำนบริกำร LINE MyShop เพ่ือใหผู้ซ้ือ้สำมำรถติดต่อผูข้ำยไดใ้นกรณีขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกใด ๆ 

6-5. ผูข้ำยจะตอ้งใชร้ะบบควำมมั่นคงปลอดภยัของสำรสนเทศที่เหมำะสม เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดกำรรั่วไหล หรือเขำ้ถึง

ขอ้มลูค ำสั่งซือ้โดยไม่ไดร้บัอนญุำต ผูข้ำยจะรบัผิดชอบต่อค่ำเสียหำย และค่ำใชจ้่ำยอนัเกิดจำกกำรรั่วไหล และกำรเขำ้ถึง

ขอ้มลูดงักล่ำวโดยไม่ไดร้บัอนญุำต รวมถึงกรณีควำมมั่นคงปลอดภยัอื่น ๆ 

 

7. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

7-1. ผูข้ำยทรำบและยอมรบัว่ำ LINE มีสิทธิในกำรเลือกช่องทำงกำรช ำระเงินออนไลน ์(payment gateway) ช่องทำงใด

ช่องทำงหนึ่งหรือหลำยช่องทำง โดยบริษัท แรบบิท-ไลน ์เพย ์จ ำกดั (“แรบบิท-ไลน ์เพย”์) หรือวิธีกำรอื่นใด เช่นเดียวกบั

บริกำรจดัส่งสินคำ้ที่มีกำรใชแ้ละด ำเนินกำรผ่ำนบริกำร LINE MyShop โดยผูข้ำยจะตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและ

เงื่อนไขในกำรใชช้่องทำงกำรช ำระเงินออนไลน ์(payment gateway) (ถำ้มี) และ/หรือในกำรบริกำรจดัส่งสินคำ้ 

7-2. ผูข้ำยเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดในกำรจดัส่งสินคำ้ตำมค ำสั่งของผูซ้ือ้ ผูข้ำยจะตอ้งปฏิบตัิตำมวิธีกำรช ำระเงิน

ที่ผูร้บัขนส่งสินคำ้ไดร้ะบุไวต้่ำงหำก 

 

8. กำรรบัรองและกำรรบัประกนั 

โดยนยันี ้ผูข้ำยรบัรองและรบัประกนัต่อ LINE ดงัต่อไปนี ้

(1) ผูข้ำยตัง้อยู่และอยู่ในสถำนะที่ดีภำยใตก้ฎหมำยของประเทศที่ผูข้ำยใชบ้ริกำร LINE MyShop และ 

(2) ผูข้ำยมีสิทธิ และอ ำนำจในกำรใหสิ้ทธิและกำรอนุญำตใหใ้ชสิ้ทธิภำยใตข้อ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย โดยปรำศจำก

กำรเรียกรอ้ง สิทธิยึดหน่วง และภำระผกูพนัใด ๆ 

 

9. กำรชดใชค้่ำเสียหำย 

ผูข้ำยตกลงจะชดใชค้่ำเสียหำย และปกป้อง LINE บริษัทในเครือ LINE เจำ้หนำ้ที่ของบริษัท กรรมกำร พนกังำน รวมถึง

ตวัแทน และผูใ้ชบ้ริกำรรำยอื่น ๆ หรือบริกำร LINE MyShop ใหป้ลอดจำกขอ้เรียกรอ้ง หรือกำรเรียกรอ้งใด ๆ รวมถึง

ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพที่ปรกึษำกฎหมำยตำมที่เหมำะสม ที่บุคคลภำยนอกไดเ้รียกรอ้ง อนัเกิดจำก หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรที่

ผูข้ำยไดฝ่้ำฝืนขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย หรือกำรที่ผูข้ำยไดฝ่้ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ หรือสิทธิของบุคคลภำยนอก ทัง้นี ้

หำกผูข้ำยไม่กระท ำกำรปกป้องดงักล่ำว LINE อำจจะท ำกำรปกป้องโดยวิธีใด ๆ ตำมที่ LINE เห็นสมควร และผูข้ำยตกลง

ช ำระค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด รวมถึงค่ำธรรมเนียมวิชำชีพที่ปรกึษำกฎหมำยตำมที่เหมำะสมที่ไดเ้กิดขึน้ต่อ LINE ในกำรปกป้อง

ดงักล่ำว นอกเหนือไปจำกจ ำนวนเงินใด ๆ ที่ LINE อำจจะตอ้งช ำระ เพ่ือกำรระงบัขอ้พิพำทหรือกำรตดัสินใด ๆ กำรชดใช้



ค่ำเสียหำยภำยใตเ้อกสำรฉบบันีจ้ะยงัคงมีผลบงัคบัอยู่ต่อไป ภำยหลงัจำกกำรยกเลิกกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop ของ

ผูข้ำย 

 

10. กำรสงวนสิทธิกำรรบัประกนั 

บริกำร LINE MyShop กำรดำวนโ์หลด ซอฟตแ์วร ์ชุดขอ้มลู และขอ้มูล เป็นกำรใหบ้ริกำรในลกัษณะ “ตำมที่เป็นอยู่นัน้” 

เวน้แต่จะไดร้ะบุอย่ำงชดัแจง้ในเอกสำรฉบบันี ้ทัง้นี ้LINE ปฏิเสธกำรรบัประกัน และ/หรือ เงื่อนไขต่ำง ๆ (ไม่ว่ำโดยชดัแจง้

หรือโดยปริยำย) ที่เกี่ยวกบับริกำร LINE MyShop รวมถึง แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรรบัประกนัโดยนยั และ/หรือ เงื่อนไข

สภำพทำงกำรคำ้ หรือคณุภำพของขอ้มลู และควำมเหมำะสมเพ่ือวตัถปุระสงคใ์ด ๆ โดยเฉพำะ ควำมเหมำะสม กรรมสิทธ์ิ 

กำรไม่ถกูละเมิด กำรไม่มีไวรสั หรือสินคำ้เป็นไปตำมค ำพรรณนำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ก็ตำม 

 

11. กำรจ ำกดัควำมรบัผิด 

ผูข้ำยเป็นผูร้บัควำมเส่ียงทัง้หมดอนัเกิดขึน้จำกกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop โดย LINE หรือ เจำ้หนำ้ที่ กรรมกำร 

พนกังำน ตวัแทน หรือบริษัทร่วมของ LINE ไม่ตอ้งรบัผิดต่อควำมเสียหำยที่เป็นผลจำกกำรผิดสญัญำ (consequential 

damages) ควำมเสียหำยธรรมดำที่ย่อมเกิดขึน้ (incidental damages) ควำมเสียหำยทำงตรง ควำมเสียหำยทำงออ้ม 

ควำมเสียหำยจ ำเพำะ ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ หรือควำมเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ ควำม

เสียหำยต่อควำมสญูเสียทำงก ำไรของธุรกิจ ธุรกิจหยดุชะงกั ควำมสญูเสียในเชิงขอ้มลูทำงธุรกิจ หรือควำมสูญเสีย

ทำงกำรเงินอื่น ๆ) ที่เกิดจำกขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยนี ้หรือกำรใช ้หรือกำรไม่สำมำรถใชสิ้นคำ้ใด ๆ หรือ อนัเกิดจำก 

หรือเกี่ยวเนื่องกบัควำมล่ำชำ้ หรือกำรไม่สำมำรถใชบ้ริกำร LINE MyShop หรือกำรบริกำรที่เกี่ยวขอ้งต่ำง ๆ หรือ อนัเกิด

จำกกำรส่งมอบสินคำ้ หรือไม่สำมำรถส่งมอบสินคำ้ หรือ ที่เกี่ยวเนื่องกบัขอ้มลูใด ๆ และซอฟตแ์วรท์ี่ไดร้บัผ่ำนบริกำร 

LINE MyShop หรือ ไม่ว่ำในกรณีอื่นใด เกิดจำกกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop ไม่ว่ำจะอยู่บนพืน้ฐำนของสัญญำ ละเมิด 

ประมำทเลินเล่อ ควำมรบัผิดโดยเครง่ครดั หรือ ไม่ว่ำในกรณีอื่นใด แมว่้ำ LINE ไดร้บัค ำแนะน ำถึงควำมเป็นไปไดใ้นเร่ือง

ควำมเสียหำยดงักล่ำว ขอ้มลูค ำสั่งซือ้ เช่น กำรเรียกเก็บเงิน หรือ ที่อยู่ที่จดัส่งสินคำ้ที่ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้น อำจจะ

ส่งผลใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ซึ่ง LINE ไม่ตอ้งรบัผิดชอบ ผูข้ำยรบัทรำบและตกลงว่ำกำรจ ำกัดควำมรบัผิด กำรสงวนสิทธิกำร

รบัประกนั และกำรจ ำกดักำรชดใช ้ที่ระบุในเอกสำรฉบับนี ้ถือว่ำเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงอนัไม่อำจแบ่งแยกได ้(รวมถึง 

แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ ในกรณีที่กำรละเมิดทัง้หมด และพืน้ฐำนของขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย) ซึ่งเป็นปัจจยัที่จ ำเป็นในกำร

ต่อรองระหว่ำงคู่สญัญำ 

 

12. นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

12-1. LINE ถือว่ำควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริกำรเป็นส่ิงส ำคญัสงูสดุ 

12-2. LINE สญัญำจะปกป้องควำมเป็นส่วนตัว และขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำรตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั LINE 



12-3. LINE สญัญำจะใชค้วำมระมดัระวงั และควำมใส่ใจสงูสดุเกี่ยวกบัมำตรกำรควำมปลอดภยั เพ่ือควำมมั่นคง

ปลอดภยัอย่ำงต่อเนื่องของขอ้มลูทัง้หมดของผูใ้ชบ้ริกำร 

 

13. บททั่วไป 

13-1. ควำมล่ำชำ้ หรือกำรไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ภำยใตข้อ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยฉบบันี ้ไม่ถือว่ำ LINE สละสิทธิใด ๆ ใน

ขอ้หนึ่งขอ้ใดของขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย อนึ่ง หำกขอ้ก ำหนดใด ๆ ในขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยนีไ้ม่สมบูรณ ์ไม่มี

ผลบงัคบัภำยใตก้ฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง ใหถ้ือว่ำขอ้ก ำหนดดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบัอยู่ไดม้ำกที่สดุเท่ำที่จะบงัคบัได ้(และแยก

ออกจำกขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่ไม่มีผลบงัคับอย่ำงสิน้เชิง) ส่วนขอ้ก ำหนดอื่น ๆ ในขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยนีย้งัคงมีผล

บงัคบัใชอ้ยู่อย่ำงสมบูรณ ์ขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยนีมี้ผลผกูพนัและเป็นประโยชนต์่อ LINE บริษัทรว่มของ LINE และ

ผูร้บัโอนสิทธิที่ไดร้บัอนญุำต 

13-2. LINE สงวนสิทธิแต่ฝ่ำยเดียวในกำรเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือยกเลิกขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำย

นี ้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ โดยผูข้ำยจะตอ้งตรวจสอบขอ้ก ำหนดกำรใชบ้ริกำรที่เกี่ยวขอ้งก่อนกำรใชบ้ริกำร LINE MyShop ใน

แต่ละครัง้ กำรที่ผูข้ำยยงัคงใชบ้ริกำร LINE MyShop อย่ำงต่อเนื่อง หลงัจำกที่ไดมี้กำรโพสตก์ำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ถือว่ำ

ผูข้ำยยอมรบัและตกลงในกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

13-3. ขอ้ก ำหนด EC ส ำหรบัผูข้ำยฉบบันีใ้หใ้ชก้ฎหมำยญ่ีปุ่ นบงัคบั โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงกำรใชก้ฎหมำยขดักนั หรือ

บทบญัญัติแห่งกฎหมำยดงักล่ำวนัน้ ผูข้ำยตกลงใหศ้ำลแขวงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นศำลที่มีเขตอ ำนำจ 

แกไ้ขล่ำสดุเม่ือวนัที่ 7 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

 


