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ขอ้กําหนดและเงื่อนไขในการขาย 
 

หนา้นีไ้ดใ้หข้อ้มูลการซือ้ขายของ U.S. Direct E-Commerce Limited ทีใ่ชช้ ือ่ eShopWorld ("eShopWorld", 
"เรา", "ของเรา" และ/หรอื "พวกเรา") และขอ้กาํหนดและเงือ่นไข ("ขอ้กําหนด") ในการขายสนิคา้ของเราตามขอ้ 2.1 
ดา้นลา่ง ("สนิคา้") ผ่านเว็บไซตข์องเรา ("เว็บไซตข์องเรา") ใหท้่าน 
ขอ้กาํหนดเหล่านีจ้ะใชก้บัทุกสญัญาสําหรบัการขายสนิคา้ระหว่างเรากบัท่าน ("สญัญา") กอ่นทีจ่ะใชเ้ว็บไซตข์องเรา 
โปรดอ่านขอ้กาํหนดเหล่านีอ้ย่างละเอยีดถีถ่ว้นและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่านเขา้ใจ  

 
โปรดทราบว่า กอ่นการสั่งซือ้หรอืชาํระเงนิ ท่านจะไดร้บัคําถามว่ายอมรบัขอ้กาํหนดเหล่านีห้รอืไม่ 
หากคุณปฏเิสธการยอมรบัขอ้กาํหนดเหล่านี ้
คุณจะไม่สามารถสั่งซือ้สนิคา้ใดก็ตามหรอืทําการจ่ายเงนิเพือ่ซือ้สิน้คา้เหล่าน้ันจากเว็บไซตข์องเราได ้
 
ท่านควรดู อ่านและพมิพส์ําเนาของขอ้กาํหนดเหล่านีห้รอืบนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอร ์เพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต 
เราอาจจะแกไ้ขขอ้กาํหนดเหล่านีเ้ป็นคร ัง้คราวดงัทีไ่ดร้ะบุไวด้า้นล่างนี ้
ทุกคร ัง้ทีท่่านตอ้งการสั่งซือ้สนิคา้หรอืใชเ้ว็บไซตข์องเรา 
โปรดตรวจสอบขอ้กาํหนดเหล่านีเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าท่านเขา้ใจในขอ้กาํหนดทีจ่ะใช ้ณ เวลาดงักล่าว 
 
หากมคีวามคลาดเคลือ่นระหว่างขอ้กาํหนดของเอกสารนีแ้ละฉบบัแปลภาษาองักฤษของเอกสารนีข้อ้กาํหนดของฉบบัภาษาองั
กฤษทีม่อียู่ในเว็บไซตข์องเราจะเหนือกว่า 

1. ขอ้มูลเกีย่วกบัเรา 
 

1.1 เราเป็นบรษิทั U.S. Direct E-Commerce Limited ทําการคา้ในชือ่ของ eShopWorld 
ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์เลขทะเบยีนบรษิทั 479237 และมสีํานักงานจดทะเบยีนอยู่ที ่South 
Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, 
Ireland  
 

1.2 หากคุณทําการซือ้สนิคา้ (นอกเหนือจากสนิคา้สําหรบัเฉพาะบุคคล) ผ่านทางเว็บไซตข์องเราจากประเทศสงิคโปร ์
คุณจะตอ้งซือ้สนิคา้จากองคก์รในประเทศสงิคโปรข์องเรา ซึง่ไดแ้กบ่รษิทั U.S. Direct E-Commerce 
(Singapore) PTE. จํากดั ขอ้กาํหนดเหล่านีม้ผีลใชบ้งัคบักบัสญัญาทีท่ําขึน้ระหว่างคุณและ U.S. Direct E-
Commerce (Singapore) PTE สําหรบัการจําหน่ายสนิคา้เหลา่นีแ้กคุ่ณ ขอ้มูลอา้งองิในขอ้กาํหนดเหล่านีก้บั 
eShopWorld จะตอ้งอา้งองิกบัของบรษิทั U.S. Direct E-Commerce (Singapore) PTE. จํากดั 
 

1.3 ตดิต่อเรา 
 
1.3.1 หากท่านตอ้งการตดิต่อเราไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม รวมถงึมขีอ้รอ้งเรยีน โปรดส่งอเีมลม์าที ่

info@eshopworld.com 
 
1.3.2 หากเราตอ้งการตดิต่อกบัท่านหรอืแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ทางเราจะทําการส่งอเีมลห์รอืส่งหนังสอืแจง้ไปทางไปรษณียไ์ปตามทีอ่ยู่ทีท่่านไดแ้จง้ไวใ้นใบสั่งซือ้ของท่า
น 
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2. การทําสญัญาระหว่างท่านและเรา 
 

2.1 เราทําสญัญากบัผูค้า้ปลกีทั่วโลกเพือ่ใหผู้ค้า้ปลกีมสีนิคา้จําหน่ายในประเทศของท่าน ดงัน้ัน 
เราจงึทําใหท้่านสามารถตดิตามตน้ทุนนําเขา้ของธรุกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ของผูค้า้ปลกีน้ันไดห้ลายสกุลเงนิ 
 

2.2 การสั่งซือ้บนเว็บไซตก์บัเรา ท่านยอมรบัว่าเป็นธรุกรรมระหว่างท่านกบัเราและไม่ใชก่บัผูค้า้ปลกีทีเ่กีย่วขอ้ง 
ท่านยงัยอมรบัอกีว่า เมือ่เราไดย้นืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลทีท่่านใหไ้วแ้ลว้ 
ทางเราจะซือ้สนิคา้จากผูค้า้ปลกีเพือ่วตัถุประสงคใ์นการจําหน่ายใหก้บัท่านในทนัทตีามจํานวนเงนิทีแ่สดงและตกลง
กนัเมือ่ท่านส่งคําสั่งซือ้ของท่าน 
เราจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการตามคําสั่งซือ้ของคุณ 
 
 

2.3 เว็บไซตข์องเราจะแนะนําขัน้ตอนทีท่่านตอ้งทําเพือ่ส่งคําสั่งซือ้และชาํระเงนิใหก้บัเรา 
กระบวนการสั่งซือ้ของเราเอือ้อํานวยใหท้่านตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดกอ่นส่งคําสั่งซือ้ใหก้บัเรา 
กรุณาอ่านและตรวจสอบคําสั่งซือ้ในแต่ละหนา้ของกระบวนการสั่งซือ้ 
 

2.4 หลงัจากส่งคําสั่งซือ้ คุณจะไดร้บัอเีมลตอบรบัจากเราว่าเราไดร้บัคําสั่งซือ้ของคุณแลว้ 
สญัญาระหว่างเราจะเกดิขึน้ก็ต่อเมือ่คุณไดร้บัอเีมลยนืยนัการสั่งซือ้ของคุณแลว้เท่าน้ัน 
 

2.5 เราจะส่งอเีมลย์นืยนัใหท้่านทราบเมือ่มกีารการจดัส่งสนิคา้ออกไปแลว้ ("การยนืยนัการจ่ายสนิคา้ออก") 
 

2.6 ในกรณีทีเ่ราไม่สามารถจดัหาสนิคา้ใหก้บัท่านได ้ตวัอย่างเชน่ เน่ืองจากไม่มสีนิคา้ดงักล่าวในสต็อก 
หรอืไม่มจํีาหน่ายแลว้ หรอืเน่ืองจากมขีอ้ผดิพลาดเร ือ่งราคาในเว็บไซตข์องเราหรอืเว็บไซตข์องผูค้า้ปลกีสนิคา้น้ัน 
เราจะอเีมลแ์จง้ใหท้่านทราบและจะไม่ดําเนินการคําสั่งซือ้ของท่าน ถา้ท่านไดช้าํระเงินค่าสนิคา้น้ันแลว้ 
เราจะคนืเงนิใหก้บัท่านโดยเรว็ทีสุ่ด โดยจะคนืเงินค่าสนิคา้เต็มจํานวนรวมถงึค่าจดัส่งทีเ่ก็บ 
และท่านไม่ตอ้งรบัผดิชอบการสั่งซือ้นีอ้กีต่อไป 

 

2.7 ท่านทราบว่าเราไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบความถูกตอ้งและขอ้มูลการชาํระเงนิทีท่่านใหไ้ว ้
และถา้เราไมส่ามารถตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
พนักงานของเราจะตดิต่อกบัท่านหรอืธนาคารทีอ่อกบตัรเครดติของท่านเพือ่ขอใหย้นืยนัตวัตนและ/หรอืเจตนาการสั่
งซือ้ 
  

2.8 โปรดทราบว่าสนิคา้ทุกชนิดทีจํ่าหน่ายในเว็บไซตข์องเรา เป็นสนิคา้ทีห่า้มใชเ้พือ่การคา้ 
และหา้มซือ้สนิคา้เพือ่ขายต่อ 
 

2.9 เมือ่ส่งคําสั่งซือ้หรอืชาํระเงนิทางเว็บไซตข์องเรา เท่ากบัลูกคา้รบัรองว่าตนสามารถทําสญัญาผูกมดัไดต้ามกฎหมาย 
เราจะเรยีกเก็บเงนิจากบตัรเครดติ/ เดบติของบตัร ท่าน หรอืดว้ยวธิชีาํระเงนิแบบอืน่ 
และค่าใชจ่้ายนีจ้ะแสดงในรายการเดนิบญัชขีองท่านดว้ยชือ่ "eShopWorld", “eSW”, หรอืทีค่ลา้ยกนั 
ท่านรบัรองว่าขอ้มูลทัง้หมดทีใ่หไ้วก้บัเราเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการดําเนินการชาํระเงินน้ันถูกตอ้งและท่านไดร้บัอนุญา
ตใหใ้ชว้ธิชีาํระเงินทีต่อ้งการ 
ท่านรบัทราบว่าเรามสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบความถูกตอ้งและเพยีงพอของขอ้มูลชาํระเงินทีท่่านใหไ้ว ้
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2.10 ท่านรบัทราบและยนิยอมใหเ้ราทําการตรวจสอบขอ้มูลการชาํระเงนิทีท่่านใหไ้ว ้เพือ่ป้องกนัไม่ให ้eShopWorld 
ทําธรุกจิกบับุคคล นิตบุิคคล หรอืประเทศทีถู่กหา้มไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัในพืน้ทีท่ีเ่ราทําธรุกจิ 
(รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงกฎหมายและขอ้บงัคบัทางศุลกากรและการควบคุมการส่งออกและนําเขา้ของรฐับาลสหรฐั 
(รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะระเบยีบบรหิารการส่งออกภายใตก้ระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ) 
สหภาพยุโรปและเขตอํานาจศาลทีใ่ชบ้งัคบัอืน่ๆ) 

 
2.11 เรานําเสนอบรกิารการกาํหนดค่าภาษีและค่าอากรทีเ่หมาะสมซึง่จะมผีลใชก้บัการนําสนิคา้เขา้ประเทศสําหรบัสนิคา้ที่

คุณดําเนินการ และเพือ่เรยีกเก็บ รายงานและโอนเงนิภาษีและอากรดงักล่าว ตามความเหมาะสม ในนามของคุณ 
แกห่น่วยงานสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง สําหรบัการนําสนิคา้เขา้ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป 
ผลลพัธข์องภาษีและอากรไดถู้กรวมไวใ้นการชาํระเงนิของคุณแลว้และทําการจ่ายโดย eShopWorld 
และไม่มคี่าใชจ่้ายอืน่ใดอกี โดยการยอมรบัขอ้กาํนดนี ้คุณไดอ้นุญาตให ้eShopWorld 
ยอมรบัการเรยีกรอ้งเพิม่เตมิอืน่ใดสําหรบัการจดัเก็บภาษ ี(การประเมนิเพิม่เตมิ) 
จากหน่วยงานหน่วยงานสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง สําหรบัการนําสนิคา้เขา้ประเทศทีอ่ยู่นอกสหภาพยุโรปบางประเทศ 
คุณมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจ่ายเงนิภาษีและอากรนีใ้หก้บัหน่วยงานสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
สนิคา้ทัง้หมดทีซ่ ือ้จากเราเป็นการดําเนินการตามสญัญาการจดัส่งสนิคา้ 
กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ทัง้หลายจะโอนจากรา้นคา้ปลกีทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั eShopWorld กรรมสทิธิจ์ะถูกโอนจาก 
eShopWorld 
ต่อใหคุ้ณตามลําดบักอ่นหลงัในการนําสนิคา้เขา้ประเทศและคุณจะตอ้งเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ของบนัทกึ 
(บนัทกึสําหรบัการจดัส่งสนิคา้ไปยงัประเทศสวสิเซอรแ์ลนดใ์นกรณีที ่eShopWorld 
จะเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ของบนัทกึ) 
ความเสีย่งในการสูญหายของสนิคา้จะถูกโอนใหคุ้ณเมือ่สนิคา้ถูกส่งมอบใหคุ้ณแลว้ 

 
2.12 ดว้ยการสั่งซือ้สนิคา้จากเรานี ้

ท่านอนุญาตใหต้วัแทนออกรบัอนุญาตทีเ่ราเป็นผูค้ดัเลอืกกระทําหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนของท่านและดําเนินธรุะกบัเจา้หน้
าทีส่รรพากรต่างประเทศเพือ่ออกสนิคา้ ชาํระอากรและภาษีในนามของท่าน ส่งคนืสนิคา้ของท่าน ถา้เกีย่วขอ้ง 
และจดัเตรยีมและยืน่คํารอ้งขอคนืเงนิค่าสนิคา้ทีท่่านส่งคนืในนามของท่าน โปรดทราบว่า ส่วนที ่2.12 
ไมร่วมลูกคา้ในแคนาดา ลูกคา้ในแคนาดาควรดูทีส่่วน 6.10 

 
2.13 จะมกีารแจง้ราคาคําสั่งซือ้รวมภาษีหรอืไมร่วมภาษีใหคุ้ณทราบ โดยขึน้อยู่กบัทีอ่ยู่ของการจดัส่ง: (ก) 

การแจง้ราคาสนิคา้ทีเ่ป็นการจดัส่งภายในประเทศแคนาดาจะเป็นราคาไมร่วมภาษีการขาย และ (ข) 
การแจง้ราคาสนิคา้ทีเ่ป็นการจดัส่งภายในสหภาพยุโรปจะเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ค่าธรรมเนียมการจดัส่งจะไม่รวมอยู่ในราคาสนิคา้ ค่าธรรมเนียมเหล่านีจ้ะถูกใส่เพิม่ทีก่ารชาํระเงิน 
และจะมกีารบ่งชีว้่าเป็นค่าธรรมเนียมทีแ่ยกต่างหากบนเอกสารคําสั่งซือ้ของคุณ 
(ยกเวน้ในกรณีทีม่ขีอ้เสนอการจดัส่งฟร)ี 
 

2.14 สําหรบัผูบ้รโิภคในประเทศออสเตรเลยี โดยการสั่งซือ้สนิคา้กบัเราผ่านทางเว็บไซตข์องเรา 
คุณรบัทราบวา่คุณกาํลงัทําธรุกรรมระหว่างประเทศกบัเรา และไม่ใชก่บัผูค้า้ปลกีทีเ่กีย่วขอ้ง 
และนอกจากนีคุ้ณรบัทราบวา่ธนาคารบางแห่งอาจจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการทําธรุกรรมระหว่างประเทศตามนโ
ยบายของพวกเขา เราไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืควบคุมสิง่นีเ้มือ่ธนาคารของคุณเรยีกเก็บเงนิ 

 
3. ขอ้ตกลงในการใชเ้ว็บไซตข์องเรา 
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3.1 กอ่นเร ิม่ใชเ้ว็บไซตนี์ ้กรุณาอ่านขอ้ตกลงในการใชง้านอย่างละเอยีด จากการใชเ้ว็บไซตข์องเรา 
เท่ากบัท่านยอมรบัขอ้ตกลงในการใชง้าน และแสดงว่าท่านยอมรบัและตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ตกลง 
ในกรณีทีท่่านไม่ยอมรบัขอ้ตกลงในการใชง้าน กรุณายุตกิารใชง้านเว็บไซตนี์ท้ัง้หมดทนัท ี
 

3.2 เราไม่รบัประกนัว่าเว็บไซตห์รอืเนือ้หาในเว็บไซตจ์ะพรอ้มใชง้านอยู่เสมอหรอืต่อเน่ือง 
เราอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเว็บไซตเ์ป็นการช ัว่คราว และขอสงวนสทิธิใ์นการเพกิถอน ยุต ิ
หรอืเปลีย่นแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงของเว็บไซตห์รอืทัง้หมดโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เราจะไม่รบัผดิชอบต่อท่านในกรณีทีส่่วนใดส่วนหน่ึงของเว็บไซตห์รอืทัง้หมดไม่พรอ้มใชง้านในทุกเมื่อ 
หรอืในชว่งระยะเวลาหน่ึง 
 

3.3 ท่านเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการทัง้หมดทีจํ่าเป็นเพือ่เขา้ถงึเว็บไซตข์องเรา นอกจากนี ้
ท่านยงัเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทุกคนทีเ่ขา้ถงึเว็บไซตข์องเราผ่านการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตของ
ท่านรบัทราบขอ้ตกลงนี ้และจะปฏบิตัติามขอ้ตกลง 
 

3.4 เราสามารถแกไ้ขขอ้ตกลงนีไ้ดทุ้กเมือ่ดว้ยการแกไ้ขหนา้นี ้
กรุณาตรวจสอบหนา้นีเ้ป็นคร ัง้คราวเพือ่รบัทราบการแกไ้ขทีเ่ราทํา เน่ืองจากมผีลผูกมดักบัท่าน 
 

3.5 เราอาจปรบัปรุงขอ้มูลเว็บไซตเ์ป็นคร ัง้คราว และอาจเปลีย่นแปลงเนือ้หาไดทุ้กเมือ่ 
 

3.6 มกีารจํากดัการเขา้ถงึในบางส่วนของเว็บไซตข์องเรา เราขอสงวนสทิธิใ์นการจํากดัการเขา้ถงึพืน้ทีอ่ืน่ในเว็บไซต ์
หรอืทัง้เว็บไซต ์ตามดุลพนิิจของเรา 
 

3.7 การใชเ้ว็บไซตข์องเราโดยผูเ้ยาว ์(บุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปี) 
ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากพ่อแม่หรอืผูป้กครองและสญัญาของเราจะทํากบัพ่อแม่หรอืผูป้กครองซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ
ดูแลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงของผูเ้ยาวน้ั์น เราขอแนะนําพ่อแม่หรอืผูป้กครองทีอ่นุญาตใหผู้เ้ยาวใ์ชเ้ว็บไซตว์่า 
สิง่สําคญัคอืการสือ่สารกบัผูเ้ยาวเ์กีย่วกบัความปลอดภยัออนไลน ์
เน่ืองจากไมม่กีารรบัประกนัหรอืการป้องกนัความผดิพลาดของการไม่มคีวามรุนแรงหรอืตรวจสอบโฆษณา 
ผูเ้ยาวท์ีใ่ชบ้รกิารแบบโตต้อบใดๆ ควรทราบความเสีย่งทีเ่ป็นไปไดจ้ากการใชบ้รกิาร 
 

3.8 ท่านตอ้งไม่ใชเ้ว็บไซตใ์นแบบทีเ่ป็นเหตุให ้หรอือาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อเว็บไซต ์
หรอืเกดิความบกพรอ่งในการพรอ้มใชง้านหรอืการเขา้ถงึเว็บไซต ์หรอืใชใ้นทางทีไ่ม่ถูกกฎหมาย ผดิกฎหมาย 
ฉอ้ฉลหลอกลวง หรอืทํารา้ยผูอ้ืน่ 
หรอืในความตดิต่อเชือ่มโยงกบัผูใ้ดทีม่วีตัถุประสงคห์รอืการกระทําทีไ่ม่ถูกกฎหมาย ผดิกฎหมาย 
ฉอ้ฉลหลอกลวงหรอืทํารา้ยผูอ้ืน่ รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการใชเ้ว็บไซตข์องเราเพือ่คดัลอก จดัเก็บ โฮสต ์ส่งผ่าน 
ส่ง ใช ้เผยแพร ่หรอืแจกจ่ายวสัดุใดๆ การเขา้ถงึเว็บไซตข์องเราโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซตข์องเรา การส่งสือ่โฆษณาโดยมไิดเ้รยีกรอ้งผ่านเว็บไซตข์องเรา 
และ/หรอืการดําเนินการกระทําโดยมจํิากดัทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเว็บไซตนี์ ้
เพือ่รบัหรอืเตมิเต็มคําสั่งซือ้ของผูบ้รโิภค 

 
3.9 หากในกรณีทีจํ่าเป็น เราจะรายงานการละเมดิขอ้ตกลงกบัเจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

และจะประสานงานกบัเจา้หนา้ทีด่ว้ยการเปิดเผยขอ้มูลตวัตนของท่าน และ/หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัเจา้หนา้ที ่
ในกรณีทีม่กีารละเมดิดงักล่าว สทิธใินการใชเ้ว็บไซตข์องท่านจะสิน้สุดทนัท ี
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3.10 เราเป็นเจา้ของในสทิธ ิชือ่ และผลประโยชนท์ัง้หมดในทรพัยส์นิทางปัญญาของเราและในเครอื 
รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงสทิธบิตัร เคร ือ่งหมายทางการคา้ เคร ือ่งหมายบรกิาร ลขิสทิธิ ์สทิธใินฐานขอ้มูล 
สทิธใินการออกแบบ โนวฮ์าว ขอ้มลูความลบั และสทิธอิืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองในทํานองเดยีวกนัในประเทศใดๆ 

 
4. สิง่ทีท่่านอนุญาตใหเ้ราทํา 

 
โดยการใชเ้ว็บไซตนี์ ้ท่านอนุญาตใหเ้ราประมวลผลการชาํระเงนิ การคนืเงนิ 
และการปรบัปรุงแกไ้ขสําหรบัธรุกรรมของท่าน การส่งเงนิเขา้บญัชธีนาคารของท่าน 
หรอืหกับญัชทีีเ่ช ือ่มโยงกบับตัรเดบติของคุณและทีเ่กีย่วขอ้ง 
การเรยีกเก็บบตัรเครดติและการจ่ายเงินใหก้บัเราและเราในเครอืเท่ากบัจํานวนทีท่่านเป็นหนีต้ามขอ้ตกลงนี ้
 

4.1 เมือ่ลงทะเบยีนใชง้าน ท่านตอ้งใหข้อ้มูลทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้งกบัเรา 
และตอ้งดูแลและปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง เราอาจจะขอใหท้่านใหข้อ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลธรุกจิ 
หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่ตรวจสอบตวัตนของท่านตามจําเป็น ท่านจะไม่ปลอมเป็นบุคคลอืน่ 
หรอืใชช้ ือ่ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ามกฎหมาย ท่านอนุญาตใหเ้ราตรวจสอบขอ้มูล )รวมถงึขอ้มูลทีป่รบัปรุง(  
และตรวจสอบบตัรเครดติกบัผูอ้อกบตัรเครดติเมือ่ลงทะเบยีน 

 
5. การจดัส่งและการส่งมอบสนิคา้ 

 
5.1 การยนืยนัการจ่ายสนิคา้ออกของท่านจะมขีอ้มูลการจดัส่งสนิคา้ 

ซึง่อํานวยใหท้่านสามารถตดิตามสถานะการจดัส่งสนิคา้ได ้ในบางโอกาส 
การจดัสง่สนิคา้ใหก้บัท่านอาจไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั กรุณาอ่านความรบัผดิชอบของเราในขอ้ 9 
เมือ่เกดิเหตุเชน่นี ้
 

5.2 หากในกรณีทีไ่ม่มผีูร้บัตามทีอ่ยู่ในการจดัส่ง ผูส้่งจะทิง้หนังสอืแจง้ว่าไดส้่งคนืสนิคา้ไปยงัคลงัส่งสนิคา้ในพืน้ที ่
ถา้เป็นกรณีนี ้กรุณาตดิต่อผูส้่งตามหมายเลขทีใ่หไ้วใ้นหนังสอืแจง้การส่ง ถา้มขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ 
eShopWorld ที ่info@eshopworld.com  
 

5.3 การจดัส่งสนิคา้ตามคําสั่งซือ้จะเสรจ็สมบูรณเ์มือ่เราไดส้่งมอบสนิคา้ตามทีอ่ยู่ทีคุ่ณใหเ้ราไว ้
หรอืเมือ่คุณไดม้ารบัสนิคา้ดงักล่าวจากเรา 
 

5.4 ในบางคร ัง้ ผูค้า้ปลกีอาจไม่มสีนิคา้บางรายการของคําสั่งซือ้อยู่ในสต็อกหรอืขาดแคลนสนิคา้ 
เราจะไม่รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในคําสั่งซือ้ของท่านอนัเน่ืองมาจากสถานการณข์าดแคลนสนิคา้หรอืความล่าชา้ที่
เกดิจากผูค้า้ปลกี และการจดัส่งสนิคา้ของท่านจะเกดิขึน้ต่อเมือ่สนิคา้มาถงึคลงัส่งสนิคา้ของเราเท่าน้ัน 
 

5.5 สนิคา้จะถูกจดัส่งไปยงัท่านตามขอ้มูลทีท่่านไดใ้หไ้วก้บัเรา และท่านเป็นผูร้บัผดิชอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าว 
ในกรณีทีม่กีารละเมดิระเบยีบ (รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงระเบยีบการส่งออก/นําเขา้) 
อนัเน่ืองจากท่านใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง ท่านตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบการละเมดิดงักล่าว 
 

5.6 บรษิทัผูจ้ดัส่งสนิคา้ของเราอาจตดิต่อคุณเพือ่การเตรยีมการการส่งมอบสนิคา้ ยนืยนัรายละเอยีดการส่งมอบสนิคา้ 
และการเตรยีมการเพือ่การส่งมอบสนิคา้อกีคร ัง้ (ในกรณีทีเ่ป็นไปได)้ เป็นบางคร ัง้คราว 
 

mailto:customercare@eshopworld.com
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5.7 หากคุณไดเ้ลอืกการจ่ายเงินสดตอนรบัมอบสนิคา้เป็นวธิทีีต่อ้งการในการจดัส่งและการชาํระเงิน 
ในกรณีทีม่ตีวัเลอืกดงักล่าว  
 
5.7.1 เราจะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสนิในการปฏเิสธวธิกีารชาํระเงินบางวธิ ี

 
5.7.2 เรายอมรบัการชาํระเงนิในสกุลเงนิทอ้งถิน่เท่าน้ัน และ/หรอื 

 
5.7.3 หากคุณไม่ยอมรบัการสั่งซือ้สนิคา้หรอืไม่จ่ายเงินใหค้รบเต็มจํานวนขณะรบัมอบสนิคา้ 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการส่งมอบสนิคา้น้ัน 
 

6. สทิธใินการส่งคนืสนิคา้และยกเลกิการซือ้ 
 
6.1 รายละเอยีดของวธิยีกเลกิคาํสั่งซือ้หรอืการส่งคนืสนิคา้ (ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาต) 

รวมถงึทีอ่ยู่สําหรบัการส่งคนืสนิคา้ดงักล่าว จะระบุไวท้ีส่่วนการชาํระเงนิ ในอเีมลยนืยนัการสั่งซือ้ 
และ/หรอืการยนืยนัการส่งออกสนิคา้ผ่านทางลงิกท์ีเ่ช ือ่มโยงกบัพอรท์ลัการส่งคนื ("พอรท์ลัการส่งคนืสนิคา้") 
 

6.2 ตอ้งส่งสนิคา้คนืไปยงัทีอ่ยู่ซึง่ระบุไวใ้น "พอรท์ลัคนืสนิคา้" ของเรา 
ตามรายละเอยีดทีใ่หไ้วบ้นบรรจภุณัฑก์ารจดัส่งทีม่คีําส ั่งซือ้ของท่านเท่าน้ัน หรอืในอเีมลย์นืยนัการจดัส่ง 
(ซึง่จะมลีงิกไ์ปยงั "พอรท์ลัคนืสนิคา้") 

 
6.3 สนิคา้ทีส่่งคนืตอ้งอยู่ในสภาพใหม่พรอ้มกบัแท็กทีต่ดิอยู่ และตอ้งมาพรอ้มกบัใบเสรจ็รบัเงินหรอืใบแจง้หนีต้น้ฉบบั 

สนิคา้ทีส่่งคนืทัง้หมดอยู่ในความเสีย่งของท่านเอง หากท่านไดร้บัฉลากการส่งคนื 
ท่านตอ้งใชป้้ายกาํกบัการคนืสนิคา้ทีใ่หไ้วก้บัท่านผ่าน "พอรท์ลัคนืสนิคา้" 

 
6.4 การคนืเงนิทัง้หมดอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบและการพสิูจนใ์นศูนยค์นืสนิคา้ของเรา 

หากสนิคา้ทีส่่งคนืน้ันไม่สามารถนําไปจําหน่ายใหม่ไดห้รอืบรรจภุณัฑไ์ดร้บัความเสยีหาย 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการคนืเงนิ 
 

6.5 เราจะคนืเงนิใหก้บัสนิคา้ทีม่กีารระบุรายละเอยีดพอรท์ลัคนืสนิคา้เท่าน้ัน 
 

6.6 ท่านจะไดร้บัเงินคนืจากเราผ่านบตัรเครดติ/เดบติ หรอืวธิชีาํระเงนิแบบอืน่ตามทีท่่านใหไ้วเ้มือ่ส่งคําสั่งซือ้ 
การคนืเงนิจะดําเนินการทนัททีีส่ามารถทําได ้แต่ภายในสบิสี ่(14) 
วนัทําการนับจากวนัทีส่นิคา้ส่งมาถงึศูนยก์ารส่งคนืสนิคา้ในสภาพทีส่มบูรณแ์บบ 
 

6.7 ทัง้นีอ้าจมกีารหกัเงินคนื ในกรณีทีส่นิคา้ทีส่่งคนืดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไ่มส่ามารถยอมรบัได ้
 

6.8 เรารบัทราบว่าการส่งคนืสนิคา้บนพืน้ฐานของความชาํรุดบกพรอ่งจะไม่อยู่ภายในเงือ่นไขขอ้นีแ้ละไม่มเีงือ่นไขขอ้ใด
ทัง้สิน้ภายใตข้อ้กาํหนดนี ้ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูบ้รโิภคตามกฎหมาย 
ทัง้นีก้ารส่งคนืสนิคา้ทีช่าํรุดบกพรอ่งทัง้หมดจะอยู่ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการจําหน่ายสนิคา้และบรกิารปี ค.ศ. 
1980 
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6.9 "สนิคา้บางอย่างอาจจะไม่เหมาะสําหรบัการส่งคนืสนิคา้ ในกรณีทีส่นิคา้ไม่เหมาะสําหรบัการส่งคนื 
โปรดดูทีอ่เีมลยนืยนัการสั่งซือ้ของคุณ 
และคุณจะไดร้บัคําแนะนําว่าวธิกีารคนืเงนิของคุณจะดําเนินการอย่างไรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและขัน้ตอนที่

กาํหนดไวน้ั้น" 
 
ผูบ้รโิภคในประเทศแคนาดา 
 

6.10 ผูบ้รโิภคในประเทศแคนาดาตอ้งตกลงยอมรบัขอ้กาํหนดต่อไปนี ้สําหรบัผูซ้ ือ้ในแคนาดาเท่าน้ัน: U.S. Direct E-
Commerce Limited (dba eShopWorld) เป็นสมาชกิ CREDITS อนุญาตกบั Canada Border Services 
Agency (CBSA) จากการสั่งสนิคา้จาก U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld) นี ้
โดยในทีนี่ ้ขา้พเจา้อนุญาตให ้Livingston International ซึง่เป็นตวัแทนออกของรบัอนุญาตของ CREDITS 
กระทําการเป็นตวัแทนของขา้พเจา้ และทําธรุกรรมกบั CBSA เพือ่การปล่อยสนิคา้ของขา้พเจา้ 

รบัผดิชอบภาษีและอากร คนืสนิคา้ใหก้บั U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)  
และส่งคํารอ้งคนืสนิคา้ในนามขา้พเจา้ทางอเิล็กทรอนิกส ์ภายใตโ้ครงการ CREDITS นี ้ขา้พเจา้เขา้ใจว่า CBSA 
จะส่งเงนิคนืค่าอากรและภาษีทีช่าํระใหก้บัสนิคา้ทีค่นืใหก้บัตวัแทนออกของ 
และเขา้ใจว่าขา้พเจา้จะไดร้บัเงนิคนืโดยตรงจาก U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)  
นอกจากนี ้ขา้พเจา้ยงัอนุญาตให ้Livingston International ส่งต่อเงนิคนืใดๆ จาก CBSA ในนามขา้พเจา้ 

เพือ่ให ้U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)  สามารถชาํระเงนิคนืได ้ 
 

7. สทิธขิองผูบ้รโิภคในการคนืสนิคา้และขอเงินคนื (ลูกคา้ในสหภาพยุโรปเท่านั้น) 
 

7.1 ตามขอ้ 7.2 ดา้นลา่ง ท่านมสีทิธใิชต้ามกฏหมาย “ระยะปลอดพนัธะ” 
ซึง่เป็นชว่งเวลาทีท่่านสามารถยกเลกิคําสั่งซือ้ไดทุ้กกรณีโดยไม่เสยีค่าปรบั เท่ากบัสบิสี ่(14) 
วนันับจากไดร้บัคําสั่งซือ้ 
 

7.2 ท่านสามารถใชส้ทิธยิกเลกิไดเ้ฉพาะในกรณีทีเ่รามพีนัธะหนา้ทีต่ามกฎหมายในการใหส้ทิธดิงักล่าวกบัท่านในเขต
อํานาจศาลของท่าน สทิธใินการส่งคนื (หรอืแลกเปลีย่น) สนิคา้ภายใตข้อ้กาํหนดนีไ้ม่มผีลใชก้บัสนิคา้ที ่(1) 
ผลติขึน้ตามแบบจําเพาะของคุณ หรอื (2) ผลติสําหรบัเฉพาะบุคคล (3) 
ไม่สามารถส่งคนืไดเ้น่ืองจากลกัษณะโดยธรรมชาตขิองสนิคา้น้ันหรอืมแีนวโนม้ของการเสือ่มสภาพหรอืการหมดอา
ยุโดยเรว็ หรอื (4) ในกรณีทีส่นิคา้มตีราผนึก 
ซึง่ไม่เหมาะสมสําหรบัการส่งคนืเน่ืองจากเหตุผลดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพหรอืสุขอนามยั 
หากมกีารแกะตราผนึกดงักล่าวหลงัจากการส่งมอบ  
 

7.3 ในการยกเลกิสญัญา ท่านเพียงแค่แจง้ใหเ้ราทราบการตดัสนิใจยกเลกิ 
วธิทีีส่ะดวกทีสุ่ดในการแจง้ยกเลกิคอืกรอกแบบฟอรม์ยกเลกิใน “พอรท์ลัคนืสนิคา้” 
การเชือ่มโยงไปยงัแบบฟอรม์ยกเลกิคนืสนิคา้มอียู่ในอเีมลแ์จง้ยนืยนัการสั่งซือ้ของท่าน 
และ/หรอือเีมล ์ก์ารยนืยนัการจ่ายสนิคา้ออก ถา้ท่านใชว้ธินีี ้เราจะอเีมลย์นืยนัการไดร้บัแจง้ยกเลกิคําสั่งซือ้ของท่าน 

 
7.4 นอกจากนี ้ท่านยงัสามารถอเีมลถ์งึเราไดท้ี ่info@eshopworld.com หรอืตดิต่อเราดว้ยการส่งไปรษณียม์าที ่

eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 

mailto:info@eshopworld.com
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100-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94, Ireland 
ถา้ท่านอเีมลห์รอืเขยีนจดหมายถงึเรา กรุณาแจง้ชือ่ ทีอ่ยู่อเีมล ์
และรายละเอยีดของคําสั่งซือ้เพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถระบุคําสั่งซือ้ได ้
ในกรณีทีท่่านแจง้การยกเลกิคําสั่งซือ้ทางอเีมลห์รอืทางไปรษณีย ์ 
 

7.5 หากคุณไดร้บัสนิคา้ทีส่่งผลใหส้ญัญาถูกยกเลกิ 
คุณจะตอ้งส่งคนืสนิคา้ดงักล่าวใหเ้ราเพือ่รกัษาสทิธิใ์นการส่งคนืสนิคา้น้ัน 
การยกเลกิคําสั่งซือ้ของท่านจะมผีลตัง้แต่วนัทีท่่านส่งอเีมลห์รอืส่งจดหมายถงึเรา 
ท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าจดัส่งและจดัการในการส่งคําสั่งซือ้ทีย่กเลกิกลบัมาที ่eShopWorld  
 

7.6 ในกรณีทีท่่านยกเลกิสญัญา เราจะทําดงันี:้ 
 

7.6.1 คนืเงนิเท่ากบัราคาทีท่่านชาํระค่าสนิคา้ 
 

7.6.2 คนืค่าอากรและภาษีทีท่่านชาํระแลว้ 
  

7.6.3 คนืค่าจดัส่งสนิคา้ใหท้่านเท่ากบัทีท่่านชาํระไว ้แมว้่าตามกฎหมายแลว้ 
การคนืเงนิสูงสุดจะเท่ากบัราคาจดัส่งตามวธิจีดัส่งทีม่รีาคาแพงนอ้ยทีสุ่ดก็ตาม 
 

7.7 การคนืเงนิจะแลว้เสรจ็ภายในสบิสี ่(14) วนันับจากวนัทีส่นิคา้มาถงึศูนยค์นืสนิคา้ในสภาพสมบูรณ ์ขายได ้
 

8. การรบัประกนัสนิคา้และความรบัผดิชอบของเรา 
 

8.1 การรบัประกนัใดๆ เกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิจากตวัสนิคา้ควรสือ่สารกบัทมีบรกิารลูกคา้ของผูค้า้ปลกีรายน้ันๆ 
ตามรายละเอยีดการตดิต่อทีไ่ดใ้หไ้วใ้นเว็บไซตข์องผูค้า้ปลกี 
เราจะคนืเงนิหรอืเปลีย่นสนิคา้ใหต้ามทีเ่หมาะสมและเฉพาะเมือ่ไดร้บัคําแนะนําจากผูค้า้ปลกีเท่าน้ัน 
 

8.2 ผูค้า้ปลกีเป็นผูใ้หร้ายละเอยีดและขอ้มลูจําเพาะทัง้หมดของสนิคา้แกเ่รา เราไม่รบัประกนัความถกูตอ้ง 
ความน่าเชือ่ถอื หรอืความสมบูรณข์องรายละเอยีดหรอืขอ้มูลจําเพาะดงักล่าว เราไม่รบัรอง รบัประกนั 
หรอืทําสญัญาใดๆ เกีย่วกบัความเหมาะสม คุณภาพ ความปลอดภยั หรอืการไม่สามารถในการใชง้าน 
หรอืการไม่สามารถในการซอ่มแซมหรอืบรกิารใหแ้กส่นิคา้ทีท่่านซือ้ ตามกฎหมายสูงสุด 
เราปฏเิสธการรบัประกนัทัง้หมดทัง้โดยตรงหรอืโดยนัยเกีย่วกบัความเหมาะสม 
คุณภาพหรอืความปลอดภยัของสนิคา้ 
รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการรบัประกนัโดยนัยทัง้ในดา้นสภาพการใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์
และความเหมาะสมสําหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามกฎหมายสูงสุด เราจะไม่รบัผดิชอบ (รวมถงึความประมาท 
ไม่ว่าเพราะการละเมดิสญัญา การละเมดิขอ้บงัคบัโดยนัยตามกฎหมายต่อความเสยีหายใดๆ (รวมถงึแต่ไม่จํากดั) 
เพยีงค่าเสยีหายทัง้โดยทางตรง ทางออ้ม โดยบงัเอญิ พเิศษ อนัเป็นการลงโทษหรอืค่าเสยีหายต่อเน่ือง 
(รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการสูญเสยีกาํไร การสญูเสยีรายไดห้รอืการสูญเสยีขอ้มูล) 
ทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วเน่ืองกบัสนิคา้ทีซ่ ือ้หรอืไดร้บั 
ไม่ว่าเราจะไดร้บัแจง้ความเป็นไปไดข้องความเสยีหายดงักล่าวหรอืไม่ก็ตาม 
ความรบัผดิชอบสงูสุดของเราต่อท่านเท่ากบัจํานวนเงนิทีท่่านชาํระผ่านบตัรเครดติหรอืวธิชีาํระเงนิในรูปแบบอืน่ 
แมม้กีารกาํหนดไวเ้ป็นอืน่ในขอ้ตกลงนี ้
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คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะรบัผดิชอบต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บส่วนบุคคลเฉพาะในขอบเขตทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากเป็
นผลจากความประมาทของคู่สญัญาฝ่ายน้ัน หรอืพนักงานหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของคู่สญัญาน้ัน 

 
8.3 ตามกฎหมายสูงสุด เราไม่เกีย่วขอ้งกบัทุกขอ้ตกลง การรบัประกนั การรบัรอง หรอืเงือ่นไขต่างๆ 

ทีอ่าจจะใชก้บัเว็บไซตข์องเราหรอืเนือ้หาบนเว็บไซต ์ไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยนัย 
 

8.4 เราจะไม่รบัผดิชอบต่อผูใ้ชง้านกรณีเกดิความเสยีหาย ไม่ว่าเพราะการละเมดิสญัญา (รวมถงึความประมาท) 
การละเมดิการปฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมาย หรอืกรณีอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายใตค้วามเกีย่วขอ้งแมเ้ห็นล่วงหนา้: 

 
8.4.1 การใชห้รอืไม่สามารถใชง้านเว็บไซต ์หรอื 

 
8.4.2 การใชห้รอืการเชือ่มั่นในเนือ้หาทีป่รากฏบนเว็บไซตข์องเรา 

 
8.5 เราไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีสูญเสยีหรอืเสยีหายโดยไวรสั การปฏเิสธการใหบ้รกิาร 

หรอืวสัดุทีก่อ่เกดิความเสยีหายทางเทคโนโลยทีีอ่าจทําใหอุ้ปกรณค์อมพวิเตอร ์โปรแกรม ขอ้มูล หรอือืน่ๆ 
ของท่านเกดิความเสยีหายเน่ืองจากการดาวนโ์หลดขอ้มูลต่างๆ ผ่านการใชง้านเว็บไซตห์รอืเว็บไซตใ์ดๆ 
ทีเ่ช ือ่มโยงกนั 
 

8.6 เราไม่รบัผดิชอบเนือ้หาของเว็บไซตท์ีเ่ช ือ่มโยงกบัเว็บไซตข์องเรา 
การเชือ่มโยงดงักล่าวไม่ไดห้มายความว่าเราใหก้ารรบัรองเว็บไซตท์ีเ่ช ือ่มโยงน้ันแต่อย่างใด เราไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ต่อความสูญเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิจากการใชเ้ว็บไซตข์องท่าน 
 

9. เหตุสุดวสิยั 
 

9.1 เราจะไม่รบัผดิหรอืรบัผดิชอบต่อการลม้เหลวในการดําเนินการหรอืการล่าชา้ในการปฏบิตัพินัธะหนา้ทีต่ามสญัญาอั
นเกดิจากเหตุสุดวสิยั เหตุสุดวสิยัหมายถงึเหตุการณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคุมในขอ้ 9.2 
 

9.2 "เหตุสุดวสิยั" หมายถงึการกระทําหรอืเหตุการณท์ีอ่ยู่เหนือวสิยัการควบคุมอนัควร รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง 
การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรอืกระกระทําอืน่ทางอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก 
การกอ่ความวุ่นวายทางการเมอืง การจลาจล การรุกราน การโจมตกีอ่การรา้ย หรอืการขู่โจมตกีอ่การรา้ย สงคราม 
(ไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศสงครามหรอืไม่ก็ตาม) งครามหรอืการขู่หรอืเตรยีมทําส เพลงิไหม ้การระเบดิ 
ภาวะโรคระบาด วกิฤตทางสุขภาพ พายุ น้ําท่วม แผ่นดนิไหว แผ่นดนิทรุด โรคระบาด หรอืวนิาศภยัธรรมชาต ิ
หรอืการลม้เหลวของเครอืข่ายสือ่สารสาธารณะหรอืเอกชน สถานการณข์าดแคลนสนิคา้ 
หรอืความล่าชา้อนัเกดิจากผูค้า้ปลกีหรอืการไม่สามารถใชก้ารขนส่งทางรถไฟ ทางเรอื ทางเคร ือ่งบนิ ทางรถยนต ์
หรอืวธิกีารขนส่งอืน่ของบรกิารขนส่งสาธารณะหรอืเอกชน 

 
9.3 ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัพินัธะหนา้ทีต่ามสญัญาของเรา: 
 

9.3.1 คุณไดร้บัการตดิต่อ โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีท่ําได ้และ 
 

9.3.2 พนัธะหนา้ทีต่ามสญัญาของเราจะถูกระงบั 
และเวลาในการปฏบิตัพินัธะหนา้ทีจ่ะขยายตามระยะเวลาของเหตุสุดวสิยัน้ัน 
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ในกรณีทีเ่หตุสุดวสิยัส่งผลกระทบต่อการจดัส่งสนิคา้ใหก้บัท่าน 
เราจะกาํหนดวนัทีจ่ดัส่งใหท้่านใหม่หลงัจากพน้เหตุสุดวนัิยน้ัน 
 

9.3.3 คุณอาจยกเลกิสญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณท์ีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 
ซึง่เกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 30 วนันับจากวนัทีข่องการสั่งซือ้สนิคา้ 
ถา้ตอ้งการยกเลกิสญัญา กรุณาตดิต่อเรา ถา้ท่านเลอืกทีจ่ะยกเลกิ ท่านตอ้งส่งคนืสนิคา้ต่างๆ 
(ทีส่ามารถใชไ้ดต้ามขอ้กาํหนดและเงือ่นไขเหล่านี)้ ทีไ่ดร้บัแลว้ เราเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้าย 
แลว้เราจะคนืค่าสนิคา้ทีท่่านไดช้าํระแลว้โดยรวมถงึค่าจดัส่ง (ถา้ม)ี 

 
10. สนิคา้อนัตราย (น้ําหอมและเครือ่งหอม) 

 
10.1 หน่วยงานผูม้อีํานาจระหว่างประเทศ เชน่ ระเบยีบขอ้บงัคบัเร ือ่งสนิคา้อนัตรายของ UNECE และ IATA 

ไดจ้ดัหมวดหมู่สนิคา้ทีม่เีคร ือ่งหอมและน้ําหอมว่าเป็นสนิคา้อนัตราย (“สนิคา้อนัตราย”) 
และสนิคา้อนัตรายดงักล่าวเหล่านีอ้ยู่ภายใตข้อ้กาํหนดการจํากดัการจดัส่ง 
ขัน้ตอนการส่งคนืสนิคา้อนัตรายเหล่านีจ้ะแตกต่างจากขัน้ตอนการส่งคนืสนิคา้ทีไ่ม่ใชส่นิคา้อนัตราย  

 
สําหรบัผูบ้รโิภคในสหราชอาณาจกัร  

 
10.2 หากคุณทําการซือ้ในสหราชอาณาจกัรและตอ้งการส่งคนืน้ําหอมหรอืสนิคา้อนัตรายอืน่ (ถา้เกีย่วขอ้ง) 

คุณจะตอ้งทําการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัส่งสนิคา้และการจดัการสนิคา้ล่วงหนา้และคุณจะไม่ตอ้งจ่ายเงนิสาํหรบัค่า
บรกิารการส่งคนืสนิคา้อืน่ใดอกีในภายหลงั 
สนิคา้อนัตรายทีคุ่ณส่งคนืจะตอ้งอยู่ในสภาพทีส่ามารถนํากลบัมาใชง้านไดอ้กีอย่างสมบูรณ ์ซึง่ก็คอื 
ไม่มกีารเปิดและไม่มกีารใชแ้ละบรรจภุณัฑจ์ะตอ้งไม่เสยีหาย  
 

10.3 ในการส่งคนืสนิคา้อนัตราย คุณตอ้งลงชือ่เขา้สู่ระบบในพอรท์ลัการส่งคนืสนิคา้ของเรา 
เลอืกสนิคา้อนัตรายทีจ่ะส่งคนืและสรา้งฉลากการส่งคนืสนิคา้ของคุณ eShopWorld 
จะแจง้ใหคุ้ณทราบเมือ่ศูนยก์ารส่งคนืสนิคา้ของ eShopWorld ไดร้บัสนิคา้อนัตรายดงักล่าวแลว้ 
โดยจะมกีารตรวจสอบสนิคา้อนัตรายทีส่่งคนืน้ันทีศู่นยก์ารส่งคนืสนิคา้ของ eShopWorld 
เพือ่การยนืยนัและเราจะคนืเงนิตามจํานวนทีต่อ้งชาํระใหแ้กคุ่ณ ทัง้นีอ้าจมกีารหกัเงนิทีต่อ้งชาํระคนืดงักล่าว 
ในกรณีทีส่นิคา้อนัตรายทีส่่งคนืดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้
หากสนิคา้อนัตรายทีส่่งคนืน้ันไม่สามารถนํากลบัมาใชไ้ดอ้ย่างสมบูรณห์รอืบรรจภุณัฑไ์ดร้บัความเสยีหาย 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการคนืเงนิ 
 
สําหรบัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรป (ยกเวน้สหราชอาณาจกัร) 
 

10.4 หากคุณทําการซือ้ในสหภาพยุโรป (ยกเวน้สหราชอาณาจกัร) eShopWorld 
จะจดัหาฉลากการส่งคนืแบบออนไลนใ์หคุ้ณผ่านทางพอรท์ลัการสง่คนืสนิคา้ ซึง่จะรวมถงึทีอ่ยู่การส่งคนืของ 
eShopWorld ทีม่ผีลใช ้
คุณจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมทัง้หมดในการจดัส่งและการจดัการสนิคา้จากทีอ่ยู่ของคุณไปยงัทีอ่ยู่การส่งคนืสนิคา้ขอ
ง eShopWorld สนิคา้อนัตรายทีคุ่ณส่งคนืจะตอ้งอยู่ในสภาพทีส่ามารถนํากลบัมาใชง้านไดอ้กีอย่างสมบูรณ ์
ซึง่ก็คอื ไม่มกีารเปิดและไม่มกีารใชแ้ละบรรจภุณัฑจ์ะตอ้งไม่เสยีหาย 
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10.5 คุณตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัผูจ้ดัส่งสนิคา้ทราบว่าบรรจภุณัฑก์ารส่งคนืน้ันมเีคร ือ่งหอมหรอืน้ําหอม 
และคุณจะไดร้บัแจง้ขอ้มูลนีใ้นพอรท์ลัการส่งคนืสนิคา้ดว้ยเชน่กนั เมือ่สนิคา้อนัตรายถูกส่งถงึ eShopWorld 
ตามทีอ่ยู่การส่งคนืสนิคา้แลว้ 
เราจะตรวจสอบสนิคา้อนัตรายทีส่่งคนืน้ันและเราจะคนืเงนิตามจํานวนทีต่อ้งชาํระใหแ้กคุ่ณ 
ทัง้นีอ้าจมกีารหกัเงินทีต่อ้งชาํระคนืดงักล่าว 
ในกรณีทีส่นิคา้อนัตรายทีส่่งคนืดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไ่มส่ามารถยอมรบัได ้
หากสนิคา้อนัตรายทีส่่งคนืน้ันไม่สามารถนํากลบัมาใชไ้ดอ้ย่างสมบูรณห์รอืบรรจภุณัฑไ์ดร้บัความเสยีหาย 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการคนืเงนิ 
 
สนิคา้อนัตรายทีช่าํรุดบกพรอ่ง  
 

10.6 นอกเหนือจากขอ้ 6.8 ในการส่งคนืสนิคา้อนัตรายทีเ่สยีหายหรอืชาํรุดบกพรอ่งของคุณ 
คุณตอ้งตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ของ eShopWorld ที ่support@eshopworld.zendesk.com 

 
11. สนิคา้สําหรบัเฉพาะบุคคล 

 
11.1 ความสามารถของ eShopWorld 

ในการดําเนินการตามคาํสั่งซือ้สนิคา้สําหรบัเฉพาะบุคคลใดก็ตามอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดการมจํีาหน่ายของ: 
 
11.1.1 สนิคา้/สนิคา้ในคลงั และ 
11.1.2 วสัดุทีร่อ้งขอ/ตอ้งการ 
 

11.2 เวลาในการผลติและ/หรอืเวลาการจดัส่งของสนิคา้น้ันอาจจะไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากขอ้จํากดัของสนิคา้หรอืวสัด ุ
 

12. ค่าสนิไหมทดแทน 
 

12.1 โดยขอ้ตกลงนี ้ท่านตกลงทีจ่ะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหก้บัเราและรบัผดิชอบความสูญหาย ความเสยีหาย ตน้ทุน 
ความรบัผดิ และค่าใชจ่้ายทัง้ปวงใหก้บัเรา 
(รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงค่าธรรมเนียมวชิาชพีทางกฎหมายและจํานวนเงนิใดๆ 
ทีเ่ราชาํระใหก้บัผูอ้ืน่เพือ่ระงบัขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้พิพาทตามคําแนะนําของทีป่รกึษากฎหมาย) 
ทีเ่กดิขึน้หรอืทําใหเ้ราเดอืดรอ้น ซึง่เกดิจากการทีท่่านทาํผดิขอ้บงัคบัในขอ้ตกลงนี ้
หรอืเกดิจากขอ้เรยีกรอ้งทีท่่านทําผดิขอ้บงัคบัในขอ้ตกลงเหล่านี ้

 
13. การละเมดิขอ้ตกลงในการใชง้านเหล่าน้ี 

 
13.1 หากคุณละเมดิขอ้กาํหนดเหล่านีไ้ม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม 

เราอาจดําเนินการทีเ่ราเห็นว่าเหมาะสมโดยไม่เสือ่มเสยีสทิธอิืน่ใดของเราภายใตข้อ้กาํหนดเหล่านี ้
เพือ่จดัการกบัการละเมดิน้ัน รวมถงึ การระงบัคุณในการเขา้ถงึเว็บไซตข์องเรา 
การหา้มคุณในการเขา้ถงึเว็บไซตข์องเรา 
การปิดกัน้คอมพวิเตอรจ์ากการเขา้ถงึเว็บไซตข์องเราโดยใชท้ีอ่ยู่ไอพขีองคุณ 
การตดิต่อผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคุณเพือ่รอ้งขอใหปิ้ดกัน้คุณในการเขา้ถงึเว็บไซตข์องเรา 
และ/หรอืการยืน่ฟ้องดําเนินคดคีุณต่อศาล 

mailto:support@eshopworld.zendesk.com
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14. การแกไ้ขขอ้พพิาทออนไลน ์

 
14.1 ระเบยีบอยูี (ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการระงบัขอ้พิพาททางขอ้พิพาทผูบ้รโิภค) ปี 2015 

ของสหภาพยุโรปกาํหนดใหผู้ค้า้ทัง้หมดทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสหภาพยุโรป 
ทีท่ําสญัญาขายหรอืใหบ้รกิารทางออนไลนแ์ละตลาดการคา้ออนไลนท์ัง้หมดทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายในสหภาพยุโรปเพือ่ใหบ้
รกิาร: 
 
14.1.1 ลงิกอ์เิล็กทรอนิกสไ์ปยงัแพลตฟอรม์ ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
14.1.2 หากท่านตอ้งการตดิต่อ eShopWorld โดยตรงเกีย่วกบัขอ้พพิาทออนไลน ์ท่านสามารถทําไดท้ี ่

Compliance@eshopworld.com  
 

15. ขอ้ตกลงอืน่ทีส่ําคญั 
 

15.1  เราสามารถโอนสทิธแิละพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญาของเราใหก้บัองคก์รอืน่ได ้
แต่การนีจ้ะไม่มผีลกระทบต่อสทิธขิองท่านหรอืพนัธะหนา้ทีข่องเราภายใตข้อ้ตกลงนี ้
 

15.2 สญัญานีเ้ป็นสญัญาระหว่างท่านกบัเรา บุคคลอืน่ไม่มสีทิธบิงัคบัใชข้อ้ตกลงใดๆ ของสญัญา 
 
15.3  เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายส่วนบุคคลเท่าน้ัน 

กรุณาอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเราอย่างละเอยีด เน่ืองจากมขีอ้ตกลงสําคญัทีใ่ชก้บัท่าน 
นอกจากนีผู้ค้า้ปลกีอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณดว้ยเชน่กนั 
ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัทีแ่ยกต่างหากของผูค้า้ปลกี ซึง่สามารถพบไดใ้นเว็บไซตข์องผูค้า้ปลกีเหล่านี ้
 

15.4 ขอ้กาํหนดในแต่ละวรรคมผีลแยกกนั หากศาลหรอืหน่วยงานทีร่บัผิดชอบวนิิจฉัยแลว้เห็นว่า 
วรรคใดไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้วรรคอืน่ๆ ทีเ่หลอืจะยงัคงมผีลสมบูรณ ์
 

15.5 ในขอ้ตกลงนี ้
ไมม่คีวามใดทีแ่สดงหรอืกล่าวถงึหรอือนุมานหรอืสามารถตคีวามไดว้่าใหบุ้คคลใดนอกเหนือจากคู่สญัญามสีทิธติาม
กฎหมายหรอืสทิธเิท่าเทยีม แกไ้ข หรอืเรยีกรอ้งภายใตห้รอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขแห่งสญัญานี ้
ขอ้ตกลงและการแถลงขอ้ความ การรบัรอง การทําสญัญา 
เงือ่นไขและขอ้บงัคบัทัง้หมดในสญัญานีม้เีจตนาและเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องท่าน ของเรา 
และบรษิทัในเครอืของเราเท่าน้ัน 

 
15.6 ถา้เราไม่ไดย้นืยนัใหท้่านปฏบิตัติามพนัธะหนา้ทีภ่ายใตข้อ้ตกลงนี ้หรอืไม่ไดบ้งัคบัใชส้ทิธขิองเรากบัท่าน 

หรอืล่าชา้ในการกระทําดงักล่าว จะไม่ถอืว่าเราสละสทิธิต์่อท่าน 
และไม่ไดห้มายความว่าท่านไม่ตอ้งปฏบิตัติามพนัธะหนา้ทีเ่หล่าน้ัน 
 

15.7 ขอ้ตกลงนีอ้ยู่ใตบ้งัคบัของกฎหมายประเทศไอรแ์ลนด ์
หมายความว่าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ผ่านเว็บไซตเ์ราและขอ้พิพาทหรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญาจะอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายประเทศไอรแ์ลนด ์
ทัง้ท่านและเราตกลงใหเ้สนอคดตี่อศาลไอรแ์ลนดท์ีม่เีขตอํานาจในการตดัสนิคดทีั่วไป 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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