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ขอ้กำหนดและเงือ่นไขในการขาย 

 

หนา้นีไ้ดใ้หข้อ้มูลกบัท่านเกีย่วกบับรษิทั ยู.เอส. ไดเรค็ อคีอมเมิรซ์ จ ากดั  (U.S. Direct E-Commerce Limited) 

ประกอบการคา้ในฐานะeShopWorld (“eShopWorld”, “ESW”, “เรา”, “ของเรา” และ/หรอื “พวกเรา”) 

และขอ้ก าหนดและเงือ่นไข ("ขอ้ก าหนด") ทีเ่ราจ าหน่ายผลติภณัฑต์ามขอ้ 2.1 ดา้นล่าง ("ผลติภณัฑ"์) ผ่านเว็บไซตข์องเรา 

("เว็บไซตข์องเรา") ใหก้บัท่าน ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับสัญญาใดๆ ระหว่างเราในการขายสินค้าให้กับคุณ 

("สัญญา") ก่อนใช้ไซต์ของเรา 

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอยีดและตรวจสอบให้แน่ใจวา่คุณเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ 

 

โปรดทราบว่า ก่อนการสั่งซ้ือหรือชำระเงิน ท่านจะได้รับคำถามว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ 

หากคุณปฏเิสธการยอมรบัขอ้ก าหนดเหล่านี ้

คุณจะไม่สามารถสั่งซือ้สนิคา้ใดก็ตามหรอืท าการจ่ายเงินเพื่อซือ้สิน้คา้เหล่านั้นจากเว็บไซตข์องเราได ้

 

ท่านควรดู อ่านและพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดเหล่านี้หรอืบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อา้งอิงในอนาคต เรา

อาจจะแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทุกครั้งที่ท่านต้องการสั่งซ้ือสินค้าหรือใช้

เว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้แนใ่จว่าท่านเข้าใจในข้อกำหนดที่จะใช้ ณ เวลาดังกลา่ว 

 

หากมีความคลาดเคลือ่นระหว่างขอ้ก าหนดของเอกสารนีแ้ละฉบบัแปลภาษาองักฤษของเอกสารนีข้อ้ก าหนดของฉบบัภาษาองั

กฤษทีมี่อยู่ในเว็บไซตข์องเราจะเหนือกว่า 

 

หากขอ้ก าหนดมีบทบญัญตัพิเิศษทีใ่ชก้บัผูบ้รโิภคในบางประเทศเท่านัน้ 

การบงัคบัใชเ้กีย่วกบับทบญัญตันิั้นขึน้อยู่กบัว่าผูบ้รโิภคมีถิน่พ านักตามปกตทิีใ่ด ซึง่หมายความว่า ยกตวัอย่างเชน่ 

บทบญัญตันิั่นมีจุดประสงคเ์พื่อใชก้บัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรป 

ก็จะใชเ้ฉพาะกบัผูบ้รโิภคทีมี่ถิน่พ านักตามปกตใินรฐัสมาชกิสหภาพยุโรปเหล่านัน้เท่านัน้ 

 

1. ขอ้มลูเกีย่วกบัเรา 

 

1.1 เราเป็นบริษัท U.S. Direct E-Commerce Limited ทำการค้าในชื่อของ eShopWorld ซ่ึงเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เลขทะเบียนบรษัิท 479237 และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ South Block, 

The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Ireland  

 

1.2 หากคุณท าการซือ้สนิคา้ (นอกเหนือจากสนิคา้ส าหรบัเฉพาะบุคคล) ผ่านทางเว็บไซตข์องเราจากประเทศสงิคโปร ์

คุณจะตอ้งซือ้สนิคา้จากองคก์รในประเทศสงิคโปรข์องเรา ซึง่ไดแ้ก่บรษิทั U.S. Direct E-Commerce 

(Singapore) PTE. จ ากดั ขอ้ก าหนดเหล่านีมี้ผลใชบ้งัคบักบัสญัญาทีท่ าขึน้ระหว่างคณุและ U.S. Direct E-

Commerce (Singapore) PTE ส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้เหล่านีแ้ก่คุณ ขอ้มูลอา้งองิในขอ้ก าหนดเหล่านีก้บั 

eShopWorld จะตอ้งอา้งองิกบัของบรษิทั U.S. Direct E-Commerce (Singapore) PTE. จ ากดั 

 

1.3 ติดต่อเรา 

 

1.3.1 หากท่านต้องการติดต่อเราไม่วา่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงมีข้อร้องเรียน โปรดส่งอีเมล์มาที่ 

info@eshopworld.com 
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V4 -24.08.2021 

 

1.3.2 หากเราต้องการติดต่อกับท่านหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางเราจะทำการส่งอีเมล์หรือส่ง

หนังสือแจ้งไปทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไวใ้นใบสั่งซ้ือของท่าน 

 

2. การทำสญัญาระหวา่งทา่นและเรา 

 

2.1 เราท าสญัญากบัผูค้า้ปลกีทั่วโลกตามที ่ESW ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบทางการเงิน (Merchant of 

Record) ซึง่ชว่ยใหเ้ราสามารถจ าหน่ายสนิคา้ของผูค้า้ปลกีใหก้บัท่านในประเทศของท่าน  

 

2.2 การสั่งซ้ือบนเว็บไซต์กับเรา ท่านยอมรับว่าเป็นธุรกรรมระหว่างท่านกับเราและไม่ใชก่ับผู้ค้าปลีกที่

เกี่ยวข้อง ท่านยังยอมรับอีกว่า เม่ือเราได้ยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ท่านให้ไว้แล้ว 

ทางเราจะซ้ือสินค้าจากผู้ค้าปลีกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายให้กับท่านในทันทตีามจำนวนเงินที่แสดง

และตกลงกันเม่ือท่านส่งคำสั่งซ้ือของท่าน 

เราจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการตามค าสั่งซือ้ของคุณ 

 

 

2.3 เว็บไซต์ของเราจะแนะนำขั้นตอนที่ท่านต้องทำเพื่อสง่คำสั่งซ้ือและชำระเงินให้กับเรา กระบวนการสั่งซ้ือ

ของเราเอื้ออำนวยให้ท่านตรวจสอบและแกไ้ขข้อผิดพลาดก่อนสง่คำสั่งซ้ือให้กับเรา กรุณาอ่านและ

ตรวจสอบคำสั่งซ้ือในแต่ละหน้าของกระบวนการสั่งซ้ือ 

 

2.4 หลงัจากสง่ค าสั่งซือ้ คุณจะไดร้บัอเีมลตอบรบัจากเราว่าเราไดร้บัค าสั่งซือ้ของคุณแลว้ 

สญัญาระหว่างเราจะเกดิขึน้ก็ต่อเม่ือคุณไดร้บัอเีมลยืนยนัการสั่งซือ้ของคุณแลว้เท่านั้น 

 

2.5 เราจะส่งอีเมล์ยืนยันให้ท่านทราบเม่ือมีการการจัดส่งสินค้าออกไปแล้ว ("การยนืยนัการจา่ยสนิคา้ออก") 

 

2.6 ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดหาสินค้าให้กับท่านได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากไม่มีสินค้าดังกล่าวในสต็อก 

หรือไม่มีจำหน่ายแล้ว หรือเน่ืองจากมีข้อผิดพลาดเรือ่งราคาในเวบ็ไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก

สินค้านั้น เราจะอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบและจะไม่ดำเนินการคำสั่งซ้ือของท่าน ถ้าท่านได้ชำระเงินค่าสินค้า

นั้นแล้ว เราจะคืนเงินให้กับท่านโดยเร็วที่สุด โดยจะคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนรวมถึงค่าจัดส่งที่เก็บ และ

ท่านไม่ต้องรับผิดชอบการสั่งซ้ือนี้อกีต่อไป 

 

2.7 ท่านทราบว่าเราได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลการชำระเงินที่ท่านให้ไว้ และถา้เราไม่

สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ พนักงานของเราจะติดต่อกับท่านหรือธนาคารที่ออกบัตร

เครดิตของท่านเพื่อขอให้ยืนยันตัวตนและ/หรือเจตนาการสั่งซ้ือ 

  

2.8 โปรดทราบว่าสินค้าทุกชนิดที่จำหน่ายในเว็บไซต์ของเรา เป็นสินค้าที่ห้ามใช้เพื่อการค้า และห้ามซ้ือสินค้า

เพื่อขายต่อ 

 

2.9 เม่ือส่งคำสั่งซ้ือหรือชำระเงินทางเว็บไซต์ของเรา เท่ากับลูกค้ารับรองว่าตนสามารถทำสัญญาผูกมัดได้ตาม

กฎหมาย เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต/ เดบิตของบัตร ท่าน หรือด้วยวธิีชำระเงินแบบอื่น และค่าใชจ่้าย

นีจ้ะแสดงในรายการเดนิบญัชขีองท่านดว้ยชือ่ "eShopWorld", “eSW”, หรอืทีค่ลา้ยกนั ท่านรบัรองว่าขอ้มูล
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ทัง้หมดทีใ่หไ้วก้บัเราเพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการช าระเงนินั้นถูกตอ้งและท่านไดร้บัอนุญาตใหใ้ชว้ธิชี าระเงินที่

ตอ้งการ ท่านรบัทราบว่าเรามีสทิธทิีจ่ะตรวจสอบความถูกตอ้งและเพียงพอของขอ้มูลช าระเงินทีท่่านใหไ้ว ้

กรณีทีเ่ราไม่สามารถท าการตรวจสอบขอ้มูลทีท่่านใหไ้ว ้หรอืวธิกีารช าระเงินทีท่่านไดเ้ลอืกไว ้ESW 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค าสั่งซือ้ของท่านในทุกขัน้ตอน ในกรณีทีมี่การยกเลกิโดย ESW 

เราจะท าการคนืเงินใหก้บัท่านเต็มจ านวนตามทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ 

 

2.10 ท่านรับทราบและยินยอมให้เราทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินที่ท่านให้ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ 

eShopWorld ทำธุรกิจกับบุคคล นิติบุคคล หรือประเทศที่ถูกห้ามไว้ตามกฎหมายและขอ้บังคับในพื้นที่ที่

เราทำธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและขอ้บังคับทางศลุกากรและการควบคุมการส่งออกและ

นำเข้าของรัฐบาลสหรัฐ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบบริหารการส่งออกภายใต้กระทรวงพาณิชย์

สหรัฐฯ) สหภาพยุโรปและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับอื่นๆ) 

 

2.11 เราน าเสนอบรกิารการก าหนดค่าภาษีและค่าอากรทีเ่หมาะสมซึง่จะมีผลใชก้บัการน าสนิคา้เขา้ประเทศส าหรบัสนิคา้ที่

คุณด าเนินการ และเพื่อเรยีกเกบ็ รายงานและโอนเงินภาษีและอากรดงักล่าว ตามความเหมาะสม ในนามของคุณ 

แก่หน่วยงานสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัการน าสนิคา้เขา้ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป 

ผลลพัธข์องภาษีและอากรไดถู้กรวมไวใ้นการช าระเงินของคุณแลว้และท าการจ่ายโดย eShopWorld 

และไม่มีค่าใชจ่้ายอืน่ใดอกี โดยการยอมรบัขอ้ก านดนี ้คุณไดอ้นุญาตให ้eShopWorld 

ยอมรบัการเรยีกรอ้งเพิ่มเตมิอืน่ใดส าหรบัการจดัเก็บภาษี (การประเมินเพิ่มเตมิ) 

จากหน่วยงานหน่วยงานสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัการน าสนิคา้เขา้ประเทศทีอ่ยู่นอกสหภาพยุโรปบางประเทศ 

คุณมีหนา้ทีร่บัผิดชอบในการจ่ายเงินภาษีและอากรนีใ้หก้บัหน่วยงานสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

สนิคา้ทัง้หมดทีซ่ือ้จากเราเป็นการด าเนินการตามสญัญาการจดัส่งสนิคา้ 

กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ทัง้หลายจะโอนจากรา้นคา้ปลกีทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั eShopWorld กรรมสทิธิจ์ะถูกโอนจาก 

eShopWorld 

ต่อใหคุ้ณตามล าดบัก่อนหลงัในการน าสนิคา้เขา้ประเทศและคุณจะตอ้งเป็นผูน้ าเขา้สนิคา้ของบนัทึก 

(บนัทึกส าหรบัการจดัส่งสนิคา้ไปยงัประเทศสวสิเซอรแ์ลนดใ์นกรณีที ่eShopWorld 

จะเป็นผูน้ าเขา้สนิคา้ของบนัทึก) 

ความเสีย่งในการสูญหายของสนิคา้จะถูกโอนใหคุ้ณเม่ือสนิคา้ถูกส่งมอบใหคุ้ณแลว้ 

 

2.12 ด้วยการสั่งซ้ือสินค้าจากเรานี้ ท่านอนุญาตให้ตัวแทนออกรับอนญุาตที่เราเป็นผู้คัดเลือกกระทำหน้าที่เป็น

ตัวแทนของท่านและดำเนินธุระกับเจ้าหน้าที่สรรพากรต่างประเทศเพื่อออกสินค้า ชำระอากรและภาษีใน

นามของท่าน ส่งคืนสินค้าของท่าน ถา้เกีย่วขอ้ง และจัดเตรียมและยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านส่งคืน

ในนามของท่าน โปรดทราบว่า ส่วนที่ 2.12 ไม่รวมลูกค้าในแคนาดา ลูกค้าในแคนาดาควรดูที่ส่วน 6.10 

 

2.13 จะมีการแจง้ราคาค าสั่งซือ้รวมภาษีหรอืไม่รวมภาษีใหคุ้ณทราบ โดยขึน้อยู่กบัทีอ่ยู่ของการจดัส่ง: (ก) 

การแจง้ราคาสนิคา้ทีเ่ป็นการจดัส่งภายในประเทศแคนาดาจะเป็นราคาไม่รวมภาษีการขาย และ (ข) 

การแจง้ราคาสนิคา้ทีเ่ป็นการจดัส่งภายในสหภาพยุโรปจะเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการจดัส่งจะไม่รวมอยู่ในราคาสนิคา้ ค่าธรรมเนียมเหล่านีจ้ะถูกใส่เพิ่มทีก่ารช าระเงิน 

และจะมีการบ่งชีว่้าเป็นค่าธรรมเนียมทีแ่ยกต่างหากบนเอกสารค าสั่งซือ้ของคุณ 

(ยกเวน้ในกรณีทีมี่ขอ้เสนอการจดัส่งฟร)ี 

 

2.14 ส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศออสเตรเลยี โดยการสั่งซือ้สนิคา้กบัเราผ่านทางเว็บไซตข์องเรา 

คุณรบัทราบว่าคุณก าลงัท าธุรกรรมระหว่างประเทศกบัเรา และไม่ใชก่บัผูค้า้ปลกีทีเ่กีย่วขอ้ง 
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และนอกจากนีคุ้ณรบัทราบว่าธนาคารบางแห่งอาจจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศตามนโ

ยบายของพวกเขา เราไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืควบคุมสิง่นีเ้ม่ือธนาคารของคุณเรยีกเก็บเงิน 

 

3. ขอ้ตกลงในการใชเ้วบ็ไซตข์องเรา 

 

3.1 ก่อนเริ่มใช้เว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด จากการใช้เว็บไซต์ของเรา เท่ากับ

ท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน และแสดงว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ในกรณีที่

ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน กรุณายุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดทันที 

 

3.2 เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเน้ือหาในเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือต่อเน่ือง เราอนุญาตให้

เข้าถึงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว และขอสงวนสิทธิใ์นการเพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดสว่นหนึ่ง

ของเว็บไซต์หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รบัผิดชอบต่อท่านในกรณีที่ส่วนใด

ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานในทกุเม่ือ หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 

3.3 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ท่านยงัเป็น

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ

ท่านรับทราบข้อตกลงนี้ และจะปฏิบัติตามข้อตกลง 

 

3.4 เราสามารถแก้ไขขอ้ตกลงนี้ได้ทกุเม่ือด้วยการแก้ไขหน้านี ้กรุณาตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อ

รับทราบการแก้ไขที่เราทำ เน่ืองจากมีผลผูกมัดกับท่าน 

 

 

3.5 หมายเหตุถงึผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี มาตราที ่3.4 

จะใชบ้งัคบัก็ต่อเม่ือและจนถงึขดีทีว่่าการเปลีย่นแปลงนีไ้ม่ไดน้ าไปสู่ขอ้เสยีทีไ่ม่สมเหตสุมผลส าหรบัท่าน 

หากว่าเราท าการเปลีย่นแปลง เราจะท าการแจง้ใหท้่านไดท้ราบในสิง่นีด้ว้ย ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมล่วงหนา้ 

และเราจะแจง้ใหท้่านทราบถงึสทิธิท์ีท่่านมีสทิธไิดร้บั ท่านมีอ านาจในการเลอืกปิดบญัชลีกูคา้ของท่านไดต้ลอดเวลา 

การแกไ้ขขอ้ก าหนดเหล่านีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อ "หมายเหตุถงึผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี"  

 

3.6 เราอาจจะท าการอปัเดตเว็บไซตข์องเราบา้งเป็นคร ัง้คราว และอาจจะเปลีย่นแปลงเนือ้หาไดต้ลอดเวลา 

บทบญัญตัพิเิศษส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนีภายใตม้าตราที ่3.5 จะน ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 

3.7 มีการจำกัดการเข้าถึงในบางสว่นของเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเขา้ถึงพื้นที่อื่นใน

เว็บไซต์ หรือทั้งเว็บไซต์ ตามดุลพินิจของเรา 

 

3.8 การเขา้ใชง้านโดยผูเ้ยาวใ์นเว็บไซตข์องเรา (บุคคลทีมี่อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากพ่อแม่หรอืผูป้กครองของพวกเขา และขอ้สญัญาของเราอยู่กบัพ่อแม่หรอืผูป้กครอง 

ผูซ้ึง่มีหนา้ทีร่บัผิดชอบต่อการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของผูเ้ยาว ์

เราจงึขอแนะน าใหพ้่อแม่หรอืผูป้กครองทีอ่นุญาตใหผู้เ้ยาวเ์ขา้ใชง้านในเว็บไซตน์ั่นเป็นเรือ่งทีส่ าคญัว่าควรจะสือ่สาร

กบัผูเ้ยาวเ์กีย่วกบัเรือ่งของความปลอดภยัทางโลกออนไลนข์องพวกเขา 

เน่ืองจากความพอเหมาะหรอืการคดักรองของการโฆษณาไม่รบัประกนัหรอืไม่สามารถจะป้องกนัการเขา้ใจผิดได  ้

ผูเ้ยาวท์ีใ่ชบ้รกิารแบบโตต้อบควรจะตระหนักถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดก้บัพวกเขา 
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3.9 ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในแบบที่เป็นเหตุให้ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเกิด

ความบกพร่องในการพรอ้มใช้งานหรอืการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้ในทางที่ไม่ถกูกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อ

ฉลหลอกลวง หรอืทำร้ายผู้อื่น หรือในความติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใดที่มีวัตถุประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ถูก

กฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เว็บไซต์ของเรา

เพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่งผ่าน ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายวสัดุใดๆ การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดย

ไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา การส่งสื่อโฆษณาโดยมิได้เรียกรอ้งผ่าน

เว็บไซต์ของเรา และ/ ำโดยมิจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้หรือการดำเนินการกระท  

เพื่อรับหรือเติมเต็มคำสั่งซ้ือของผู้บริโภค 

 

3.10 เม่ือมีความจ าเป็น เราจะรายงานการละเมิดขอ้ก าหนดเหล่านีไ้ปยงัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

และถา้หากอนุญาตภายใตก้ฏหมายคุม้ครองขอ้มูลทีบ่งัคบัใช ้

เราจะท าการรว่มมือกบัหน่วยงานเหล่านั้นโดยเปิดเผยตวัตนของท่าน และ/หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่พวกเขา 

ในกรณีทีมี่การละเมิดดงักล่าว สทิธขิองท่านในการใชเ้ว็บไซตข์องเรากจ็ะสิน้สุดลงในทนัท ี

 

3.11 เราเป็นเจ้าของในสิทธิ ชื่อ และผลประโยชน์ทัง้หมดในทรัพย์สินทางปัญญาของเราและในเครือ รวมถึงแต่

ไม่จำกัดเพียงสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธใินการ

ออกแบบ โนว์ฮาว ข้อมูลความลับ และสิทธิอื่นๆ ท่ีได้รับการคุ้มครองในทำนองเดยีวกันในประเทศใดๆ 

 

4. สิง่ทีท่า่นอนญุาตใหเ้ราทำ 

 

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านอนุญาตให้เราประมวลผลการชำระเงนิ การคืนเงิน และการปรับปรุงแก้ไข

สำหรับธุรกรรมของท่าน การส่งเงินเข้าบัญชธีนาคารของท่าน 

หรอืหกับญัชทีีเ่ชือ่มโยงกบับตัรเดบิตของคณุและทีเ่กีย่วขอ้ง การเรียกเก็บบัตรเครดิตและการจ่ายเงินให้กับเรา

และเราในเครือเท่ากับจำนวนที่ท่านเป็นหนี้ตามข้อตกลงนี้ 

 

4.1 เม่ือลงทะเบียนใช้งาน ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถกูต้องกับเรา และต้องดูแลและปรับปรุงข้อมูลเม่ือมี

การเปลี่ยนแปลง เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

ตรวจสอบตัวตนของท่านตามจำเป็น ท่านจะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือใช้ชือ่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตาม

กฎหมาย ท่านอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูล )รวมถึงขอ้มูลที่ปรับปรุง(  และตรวจสอบบัตรเครดิตกับผู้ออก

บัตรเครดิตเม่ือลงทะเบียน 

 

5. การจดัส่งและการส่งมอบสนิคา้ 

 

5.1 การยืนยันการจ่ายสินค้าออกของท่านจะมีข้อมูลการจัดส่งสินค้า ซ่ึงอำนวยให้ท่านสามารถติดตาม

สถานะการจัดส่งสินค้าได้ ในบางโอกาส การจัดส่งสินค้าให้กับทา่นอาจได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย 

กรุณาอ่านความรับผิดชอบของเราในขอ้ 10 เม่ือเกิดเหตุเช่นน้ี 

 

5.2 หากในกรณีที่ไม่มีผู้รับตามที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้ส่งจะทิ้งหนังสือแจ้งว่าได้ส่งคืนสินค้าไปยังคลังสง่สินค้าใน

พื้นที ่ถ้าเป็นกรณีนี้ กรุณาติดต่อผู้ส่งตามหมายเลขที่ให้ไว้ในหนังสือแจ้งการส่ง ถ้ามีขอ้สงสัยเพิ่มเติม 

กรุณาติดต่อ eShopWorld ที่ info@eshopworld.com  

 

5.3 การจดัส่งสนิคา้ตามค าสั่งซือ้จะเสรจ็สมบูรณเ์ม่ือเราไดส้ง่มอบสนิคา้ตามทีอ่ยู่ทีคุ่ณใหเ้ราไว ้

หรอืเม่ือคุณไดม้ารบัสนิคา้ดงักล่าวจากเรา 

mailto:customercare@eshopworld.com
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5.4 ในบางคร ัง้ ส่วนหน่ึงของค าสั่งซือ้ผลติภณัฑน์ั้นอาจจะหมดสตอ๊กหรอือาจจะไม่มีในสตอ๊กโดยผูค้า้ปลกีทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากมิไดต้กลงเป็นอย่างอืน่ในขอ้ก าหนดเหล่านี ้(โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใตม้าตราที ่10) 

เราจะไม่รบัผิดชอบต่อความล่าชา้ในการสั่งซือ้ของท่านอนัเน่ืองมาจากสถานการณท์ีไ่ม่มีในสตอ๊กหรอืความล่าชา้อั

นเกดิจากผูค้า้ปลกี 

และการจดัส่งผลติภณัฑข์องท่านจะด าเนินการหลงัจากทีผ่ลติภณัฑไ์ดม้าถงึคลงัพสัดุของเราแลว้เท่านั้น 

 

5.5 ส ินค้าจะถูกจัดส่งไปยังท่านตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา และทา่นเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของ

ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่มีการละเมิดระเบียบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบการส่งออก/นำเข้า) อัน

เน่ืองจากท่านให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบการละเมิดดังกล่าว 

 

5.6 บรษิทัผูจ้ดัสง่สนิคา้ของเราอาจตดิต่อคุณเพื่อการเตรยีมการการส่งมอบสนิคา้ ยืนยนัรายละเอยีดการสง่มอบสนิคา้ 

และการเตรยีมการเพื่อการส่งมอบสนิคา้อกีคร ัง้ (ในกรณีทีเ่ป็นไปได)้ เป็นบางคร ัง้คราว 

 

5.7 หากคุณไดเ้ลอืกการจ่ายเงนิสดตอนรบัมอบสนิคา้เป็นวธิทีีต่อ้งการในการจดัส่งและการช าระเงิน 

ในกรณีทีมี่ตวัเลอืกดงักล่าว  

 

5.7.1 เราจะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสนิในการปฏเิสธวธิกีารช าระเงินบางวธิี 

 

5.7.2 เรายอมรบัการช าระเงินในสกลุเงินทอ้งถิน่เท่านั้น และ/หรอื 

 

5.7.3 หากคุณไม่ยอมรบัการสั่งซือ้สนิคา้หรอืไม่จ่ายเงินใหค้รบเต็มจ านวนขณะรบัมอบสนิคา้ 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการส่งมอบสนิคา้นั้น 

 

6. การส่งคนืสนิคา้ 

 

ยกเวน้ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในมาตราที ่8 ดา้นล่าง ต่อไปนีใ้ชก้บัมาตรฐานการส่งคนืสนิคา้ 

โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเตมิดา้นล่างเกีย่วกบัสนิคา้มีต าหนิ สนิคา้มีปัญหาและสทิธใินการเพิกถอนตวัของท่าน:  

 

6.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารยกเลกิค าสั่งซือ้ของท่านหรอืการส่งคนืผลติภณัฑข์องท่าน (หากอนุมตั)ิ 

รวมไปถงึทีอ่ยู่ทีต่อ้งส่งคนืผลติภณัฑแ์ละการจ ากดัเวลาส าหรบัการส่งคนืผลติภณัฑ ์จะระบไุวใ้นค าถามทีพ่บบ่อย 

(ค าถามทีพ่บบ่อย) ในหนา้การช าระเงิน ในอเีมลยืนยนัค าสั่งซือ้ 

และ/หรอืการยืนยนัการจ าหน่ายสนิคา้ออกผ่านลงิกไ์ปยงัพอรท์ลัการส่งคนื ("พอรท์ลัการส่งคนืผลติภณัฑ"์)  

 

6.2 ต้องส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่ซ่ึงระบุไว้ใน "พอร์ทัลคืนสินค้า" ของเรา ตามรายละเอียดทีใ่ห้ไว้บนบรรจุภัณฑ์

การจัดส่งที่มีคำสั่งซ้ือของท่านเท่านั้น หรือในอีเมล์ยืนยันการจัดส่ง (ซ่ึงจะมีลิงก์ไปยัง "พอร์ทัลคืนสินค้า") 

 

6.3 สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพใหม่พร้อมกับแท็กที่ติดอยู่ และต้องมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้

ต้นฉบับ สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดอยู่ในความเสี่ยงของท่านเอง หากท่านได้รับฉลากการส่งคืน ท่านต้องใช้

ป้ายกำกับการคืนสินค้าที่ให้ไว้กับท่านผ่าน "พอร์ทัลคืนสินค้า" 
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6.4 การคนืเงินทัง้หมดจะขึน้อยู่กบัการตรวจสอบและการยืนยนัภายในศูนยค์นืผลติภณัฑข์องเรา 

หากผลติภณัฑท์ีส่่งคนืมาไม่สามารถท าการจ าหน่ายต่อไดท้ ัง้หมด ไม่ว่าจะโดยความเสยีหายของผลติภณัฑ ์

หรอืหีบห่อบรรจุภณัฑก์็ตาม เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการคนืเงินบางส่วนหรอืทัง้หมด 

 

6.5 เราจะคืนเงินให้กับสินค้าที่มีการระบุรายละเอียดพอร์ทัลคืนสินค้าเท่านั้น 

 

6.6 ท่านจะได้รับเงินคืนจากเราผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือวิธีชำระเงนิแบบอื่นตามที่ท่านให้ไว้เม่ือส่งคำสั่งซ้ือ 

การคนืเงินจะด าเนินการทนัททีีส่ามารถท าได ้แต่ภายในสบิสี ่(14) 

วนัท าการนับจากวนัทีส่นิคา้สง่มาถงึศูนยก์ารส่งคนืสนิคา้ในสภาพทีส่มบูรณแ์บบ 

 

6.7 ทัง้นีอ้าจมีการหกัเงินคนื ในกรณีทีส่นิคา้ทีส่่งคนืดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้

 

6.8 เรารบัทราบว่าการส่งคนืสนิคา้บนพืน้ฐานของความช ารุดบกพรอ่งจะไม่อยู่ภายในเงือ่นไขขอ้นีแ้ละไม่มีเงือ่นไขขอ้ใด

ทัง้สิน้ภายใตข้อ้ก าหนดนี ้ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูบ้รโิภคตามกฎหมาย 

ทัง้นีก้ารสง่คนืสนิคา้ทีช่ ารุดบกพรอ่งทัง้หมดจะอยู่ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารปี ค.ศ. 

1980 

 

6.9 "สนิคา้บางอย่างอาจจะไม่เหมาะส าหรบัการสง่คนืสนิคา้ ในกรณีทีส่นิคา้ไม่เหมาะส าหรบัการส่งคนื 

โปรดดูทีอ่เีมลยืนยนัการสัง่ซือ้ของคุณ 

และคุณจะไดร้บัค าแนะน าว่าวธิกีารคนืเงินของคณุจะด าเนินการอย่างไรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและขัน้ตอนที่

ก าหนดไวน้ั้น" 

 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศแคนาดา 

 

6.10 ผูบ้รโิภคในประเทศแคนาดาตอ้งตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดต่อไปนี ้สำหรบัผู้ซ้ือในแคนาดาเท่านั้น: U.S. Direct E-

Commerce Limited (dba eShopWorld) เป็นสมาชิก CREDITS อนุญาตกับ Canada Border 

Services Agency (CBSA) จากการสั่งสินค้าจาก U.S. Direct E-Commerce Limited (dba 

eShopWorld) นี ้โดยในที่นี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ Livingston International ซ่ึงเป็นตัวแทนออกของรับ

อนุญาตของ CREDITS กระทำการเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า และทำธุรกรรมกับ CBSA เพือ่การปล่อย

สินค้าของข้าพเจ้า รับผิดชอบภาษีและอากร คืนสนิค้าให้กับ U.S. Direct E-Commerce Limited (dba 

eShopWorld)  และส่งคำร้องคืนสินค้าในนามข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ CREDITS นี้ 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า CBSA จะส่งเงินคืนค่าอากรและภาษีที่ชำระให้กับสินค้าที่คืนให้กับตัวแทนออกของ และ

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

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังอนุญาตให้ Livingston International ส่งต่อเงินคืนใดๆ จาก CBSA ในนาม

ข้าพเจ้า เพื่อให้ U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)  สามารถชำระเงินคืนได้  

 

7. สนิคา้มตี าหนิ สนิคา้มปัีญหา 
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7.1 เรามีหนา้ทีต่ามกฏหมายในการจดัหาสนิคา้ทีส่อดคลอ้งกบัสญัญาฉบบันี ้

หากท่านมีความประสงคท์ีจ่ะส่งคนืสนิคา้ทีมี่ต าหนิ สนิคา้มีปัญหาหรอืไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

ท่านก็สามารถทีจ่ะส่งอเีมลถงึเราได ้

 

7.2 หากท่านเลอืกทีจ่ะสง่คนืสนิคา้ทีมี่ต าหนิ สนิคา้มีปัญหาหรอืไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของท่าน 

อนัดบัแรกท่านตอ้งยืนยนัว่ามีต าหนิ มีปัญหา เสยีหาย หรอืไม่สอดคลอ้งกบัค าอธบิายในเว็บไซตข์องเรา 

เม่ือเราไดร้บัการยืนยนัเรยีบรอ้ยแลว้ 

เราจะท าการคนืเงินค่าสนิคา้และค่าขนสง่เดยีวกนัและค่าธรรมเนียมในการจดัการทีท่่านไดช้ าระไว ้

หากเราพิจารณาแลว้เห็นว่าสนิคา้นัน้ไม่มีต าหนิ ไม่มีปัญหา ท่านจะไม่มีสทิธิท์ีจ่ะไดร้บัเงนิคนื 

และทางเราจะคนืสนิคา้นั้นใหก้บัท่านโดยคดิค่าใชจ่้าย 

ส าหรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัวธิกีารส่งคนืสนิคา้ใหเ้สรจ็สมบูรณ ์โปรดดูทีม่าตรา "การส่งคนืสนิคา้" ดา้นบน 

 

7.3 โดยปกตแิลว้เราจะเครดติเงินกลบัคนืในรูปแบบเดยีวกนักบัทีท่่านไดใ้ชช้ าระค่าสนิคา้ภายในเวลาประมาณสบิสี ่(14) 

วนันับจากวนัทีเ่ราไดร้บัคนืสนิคา้ 

โปรดทราบว่าการคนืเงินอาจจะใชเ้วลานานกว่านั้นจงึจะปรากฏในรายการบญัชบีตัรช าระเงินของท่าน 

 

 

8. สทิธใินการเพกิถอนตวั (ส าหรบัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรป)  

 

8.1 ภายใตม้าตราที ่8.2 ดา้นล่าง ท่านสามารถยกเลกิค าสั่งซือ้ของท่านดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

โดยไม่มีค่าปรบัเป็นเวลาสูงสุดถงึสบิสี ่(14) วนั หลงัจากทีไ่ดร้บัค าสั่งซือ้แลว้ 

 

8.2 ท ่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกได้เฉพาะในกรณีที่เรามีพันธะหน้าที่ตามกฎหมายในการให้สิทธิดังกลา่วกับ

ท่านในเขตอำนาจศาลของท่าน สทิธใินการสง่คนื (หรอืแลกเปลีย่น) 

สนิคา้ภายใตข้อ้ก าหนดนีไ้ม่มีผลใชก้บัสนิคา้ที ่(1) ผลติขึน้ตามแบบจ าเพาะของคุณ หรอื (2) 

ผลติส าหรบัเฉพาะบุคคล (3) 

ไม่สามารถส่งคนืไดเ้น่ืองจากลกัษณะโดยธรรมชาตขิองสนิคา้นั้นหรอืมีแนวโนม้ของการเสือ่มสภาพหรอืการหมดอา

ยุโดยเรว็ หรอื (4) ในกรณีทีส่นิคา้มีตราผนึก 

ซึง่ไม่เหมาะสมส าหรบัการสง่คนืเน่ืองจากเหตุผลดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพหรอืสุขอนามยั 

หากมีการแกะตราผนึกดงักล่าวหลงัจากการสง่มอบ  

 

8.3 นโยบายการเพกิถอนตวั 

 

หมายเหตุส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี: 

ในกรณีทีมี่ขอ้ความขดัแยง้กนัระหว่างฉบบัภาษาเยอรมนัและภาษาองักฤษของมาตราที ่8.3 

ใหบ้งัคบัใชต้ามฉบบัภาษาเยอรมนัส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี 

 

 

 

สทิธใินการเพกิถอนตวั 

 

ท่านมีสทิธทิีจ่ะเพิกถอนตวัออกจากสญัญาฉบบันีภ้ายในชว่งระยะเวลาสบิสีว่นัโดยไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้หตุผลใดๆ 

 

ชว่งระยะเวลาการเพิกถอนตวัคอืสบิสีว่นันับจากวนัทีท่่านหรอืบุคคลทีส่ามทีท่่านตัง้ชือ่ไวโ้ดยท่าน ซึง่มิใชเ่ป็นผูข้นสง่ 

ไดเ้ขา้ครอบครอง หรอืครอบครองสนิคา้ 
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เพื่อใชส้ทิธใินการเพิกถอนตวัของท่าน ท่านตอ้งแจง้ใหท้างเราไดท้ราบ (eShopWorld c/o U.S. Direct E-

Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, 

County Dublin, K67 NY94 Ireland อเีมล info@eshopworld.com) 

เกีย่วกบัการตดัสนิใจของท่านเพื่อเพิกถอนตวัจากสญัญาฉบบันี ้เพื่อวตัถุประสงคแ์หง่การนี ้

ท่านอาจจะใชแ้บบฟอรม์การขอเพิกถอนรุน่ตามทีไ่ดแ้นบมา ซึง่มิไดบ้งัคบั นอกจากนี ้

ท่านยงัสามารถกรอกและยืน่สง่แบบฟอรม์การขอเพิกถอนรุน่ หรอืประกาศค าชีแ้จงทีช่ดัเจนอืน่ๆ 

ทางออนไลนท์ีบ่นเว็บไซตข์องเราได ้และเชน่เดยีวกนั (ลงิกไ์ปยงัแบบฟอรม์การยกเลกิการคนืสนิคา้ 

จะรวมอยู่ในอเีมลยืนยนัการสั่งซือ้ของท่าน และ/หรอือเีมลยืนยนัการจ่ายสนิคา้ออกของท่าน] หากท่านใชต้วัเลอืกนี ้

เราจะส่งการยืนยนัการรบัการเพิกถอนตวัดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ (เชน่ โดยทางอเีมล) 

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามชว่งระยะเวลาการเพิกถอนตวั 

ท่านควรส่งการแจง้เตอืนของการใชส้ทิธใินการเพิกถอนตวัก่อนจะหมดอายุชว่งระยะเวลาการเพิกถอนตวั 

 

ผลสบืเน่ืองจากการเพกิถอนตวั 

 

หากท่านเพิกถอนตวัจากสญัญาฉบบันี ้เราจะคนืจ านวนเงินทัง้หมดทีเ่ราไดร้บัจากท่านใหแ้ก่ท่าน 

รวมไปถงึค่าขนส่งสนิคา้ (ยกเวน้ค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิทีเ่กดิจากการทีท่่านไดเ้ลอืกชนิดการจดัส่งอืน่ 

นอกเหนือจากการจดัส่งแบบมาตราฐานทีเ่ราไดเ้สนอไว)้ โดยไม่ชกัชา้ 

และไม่เกนิสบิสีว่นันับจากวนัทีเ่ราไดร้บัแจง้การเพิกถอนตวัจากสญัญาฉบบันีข้องท่าน ส าหรบัการช าระเงินคนืนี ้

เราจะด าเนินการโดยใชว้ธิกีารช าระเงินเดยีวกนักบัทีท่่านไดใ้ชใ้นการท าธุรกรรมขัน้ตน้ 

เวน้เสยีแต่ว่าจะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอืน่กบัท่านอย่างชดัเจน ไม่ว่ากรณีใด ท่านจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ 

อนัเน่ืองมาจากการช าระเงินคนืนี ้

 

เราอาจจะปฏเิสธทีจ่ะคนืเงินใหแ้ก่ท่านจนกว่าเราจะไดร้บัคนืสนิคา้ 

หรอืจนกว่าท่านจะแสดงหลกัฐานว่าท่านไดส้่งคนืสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้แต่กรณีใดเกดิขึน้ก่อน 

 

ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ท่านจะตอ้งสง่คนืหรอืส่งมอบสนิคา้ในทนัทีภายในสบิสีว่นันับจากวนัทีท่า่นไดแ้จง้ใหท้างเราทราบว่าท่านไดเ้พิกถอน

ตวัจากสญัญาฉบบันีแ้ลว้ วนัครบก าหนดคอืหากท่านสง่สนิคา้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดก่อนวนัหมดอายุสบิสีว่นั 

 

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายโดยตรงในการสง่คนืสนิคา้ 

ยกเวน้ในกรณีทีท่่านไดร้บัการเขา้ชงิรางวลัหรอืฉลากแบบช าระเงนิล่วงหนา้ของ eShopWorld 

 

ท่านตอ้งช าระมูลค่าเสยีหายของสนิคา้ใดๆ 

เฉพาะในกรณีทีมู่ลค่าเสยีหายดงักล่าวอนัเน่ืองมาจากการจดัการสนิคา้ทีไ่ม่จ าเป็น ส าหรบัการทดสอบคุณภาพ 

ลกัษณะ และการท างานของสนิคา้เท่านั้น 

 

 

8.4 แบบฟอรม์การขอเพกิถอนรุน่ 

 

 

หากท่านมีความประสงคใ์นการเพิกถอนสญัญา โปรดกรอกแบบฟอรม์ฉบบันีแ้ลว้สง่คนืกลบัมา 

 

- ถงึ eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-

115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Ireland อเีมล 

info@eshopworld.com 
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- ขา้พเขา้/เรา (*) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ขา้พเขา้/เรา (*) ขอยกเลกิสญัญาการจ าหน่ายสนิคา้ของขา้พเจา้/ของเรา (*)  

 

- สั่งซือ้เม่ือวนัที ่(*)/ รบัเม่ือวนัที ่(*) 

 

- ชือ่ของผูบ้รโิภค 

 

- ทีอ่ยู่ของผูบ้รโิภค 

 

- ลายเซน็ของผูบ้รโิภค (เฉพาะในกรณีทีแ่บบฟอรม์นีไ้ดร้บัแจง้ในเอกสาร) 

 

- วนัที ่

--- 

(*) ขดีฆ่าค าทีไ่ม่ตอ้งการ 

 

 

 

9. การรบัประกนัสนิคา้และความรบัผดิชอบของเรา 

 

ภายใตบ้ทบญัญตัทิีต่่างไปจากมาตราที ่9.7 และมาตราที ่9.8 ส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี 

(ซึง่จะใชบ้งัคบัเฉพาะบทบญัญตัใินมาตราที ่9.7 และมาตราที ่9.8 เหล่านีเ้ท่านั้น) 

ต่อไปนีใ้ชก้บัการรบัประกนัตวัผลติภณัฑแ์ละความรบัผิดชอบของเรา:  

 

9.1 การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าควรสื่อสารกบัทีมบริการลูกค้าของผู้ค้าปลีกรายนั้นๆ 

ตามรายละเอียดการติดต่อที่ไดใ้ห้ไว้ในเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก เราจะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่

เหมาะสมและเฉพาะเม่ือได้รับคำแนะนำจากผู้ค้าปลีกเท่านั้น 

 

9.2 ผู้ค้าปลีกเป็นผู้ให้รายละเอียดและขอ้มูลจำเพาะทั้งหมดของสินค้าแก่เรา เราไม่รับประกันความถูกต้อง 

ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของรายละเอียดหรือข้อมูลจำเพาะดังกล่าว เราไม่รับรอง รับประกัน 

หรือทำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพ ความปลอดภัย หรือการไม่สามารถในการใช้งาน 

หรือการไม่สามารถในการซ่อมแซมหรือบริการให้แก่สินค้าที่ท่านซ้ือ ตามกฎหมายสูงสุด เราปฏิเสธการ

รับประกันทั้งหมดทั้งโดยตรงหรือโดยนัยเกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพหรือความปลอดภัยของสินค้า 

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในดา้นสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความ

เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะตามกฎหมายสูงสุด เราจะไม่รับผิดชอบ (รวมถึงความประมาท ไม่ว่า

เพราะการละเมิดสัญญา การละเมิดข้อบังคับโดยนัยตามกฎหมายต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่

จำกัด) เพียงค่าเสียหายทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ อันเป็นการลงโทษหรือค่าเสียหาย

ต่อเน่ือง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสยีรายได้หรือการสูญเสยีข้อมูล) ที่เกิดจาก

หรือเกี่ยวเน่ืองกับสินค้าที่ซ้ือหรือได้รับ ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

หรือไม่ก็ตาม ความรับผิดชอบสูงสุดของเราต่อท่านเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านบัตรเครดิตหรือวิธี

ชำระเงินในรูปแบบอื่น แม้มีการกำหนดไว้เป็นอื่นในขอ้ตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบต่อการ

เสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลเฉพาะในขอบเขตที่เกิดขึ้นเนือ่งจากเป็นผลจากความประมาทของ

คู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือพนักงานหรือตัวแทนทีไ่ด้รับอนุญาตของคู่สญัญานั้น 

 

9.3 ตามกฎหมายสูงสุด เราไม่เกี่ยวข้องกับทุกขอ้ตกลง การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีอาจจะ

ใช้กับเว็บไซต์ของเราหรือเน้ือหาบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย 

 

9.4 เราจะไม่รบัผิดชอบต่อผูใ้ชใ้ดๆ ส าหรบัการสูญเสยีหรอืเสยีหายใดๆ อนัเกดิขึน้ภายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบั: 
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9.4.1 การใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือ 

 

9.4.2 การใช้หรือการเชื่อม่ันในเนือ้หาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา 

 

9.5 เราไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีสูญเสียหรือเสียหายโดยไวรัส การปฏิเสธการให้บริการ หรือวัสดุที่กอ่เกิด

ความเสียหายทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูล หรืออื่นๆ ของท่านเกิด

ความเสียหายเน่ืองจากการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดๆ ท่ีเชื่อมโยง

กัน 

 

9.6 เราไม่รับผิดชอบเน้ือหาของเว็บไซต์ที่เชือ่มโยงกับเว็บไซต์ของเรา การเชื่อมโยงดงักล่าวไม่ได้หมายความ

ว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์ที่เชือ่มโยงนั้นแต่อย่างใด เราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสยีหายที่

เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของท่าน 

 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี 

 

9.7  โดยไม่ค านึงถงึบทบญัญตัทิีต่่างไปในมาตราที ่9 นี ้

สทิธิก์ารรบัประกนัตามกฏหมายก าหนดของผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนีส าหรบัขอ้บกพรอ่งของตวัผลติภณัฑย์งัคงไ

ม่จ ากดัและสามารถแสดงสทิธไิดโ้ดยพวกเขา ภายในขอบเขตของเขตบงัคบัทางกฏหมายทีย่ิมยอมจากพวกเรา 

 

9.8 โดยไม่ค านึงถงึบทบญัญตัทิีต่่างไปในมาตราที ่9 นี ้

ต่อไปนีจ้ะมีผลบงัคบัใชก้บับทบญัญตัแิละขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบ (ทัง้ในชนิดและจ านวน) 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี:  

 

 

9.8.1 เราจะรบัผิดชอบแต่ไม่จ ากดัเพียงสาเหตุของความเสยีหายนั้น 

ขึน้อยู่กบัการละเมิดโดยเจตนาหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงโดย eShopWorld 

หรอืตวัแทนทางกฏหมายหรอืเอเย่นตท์ าการเป็นตวัแทนของ eShopWorld 

 

 

9.8.2 นอกจากนี ้

เราตอ้งรบัผิดต่อการละเมิดของขอ้ผูกพนัอนัเป็นการกระท าโดยประมาทเลนิเล่อเล็กนอ้ยของสาระส าคญั 

ขอ้ผูกพนัของสาระส าคญัคอืหนา้ที ่ซึง่การละเมิดท าใหเ้สีย่งต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องสญัญาฉบบันี ้

หรอืผูท้ีป่ฏบิตัติามท าใหส้ามารถปฏบิตัติามสญัญาไดอ้ย่างเหมาะสมตัง้แต่แรกเริม่และปฏบิตัติามขอ้ก าห

นดทีคุ่ณไวว้างใจเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี ้eShopWorld 

จะรบัผิดชอบเฉพาะความเสยีหายทีค่าดการณไ์ดต้ามลกัษณะปกตโิดยทั่วไปส าหรบัสญัญาประเภทนี ้

eShopWorld 

จะไม่รบัผิดชอบต่อการละเมิดของขอ้ผูกพนัอนัเป็นการกระท าโดยประมาทเลนิเล่อเล็กนอ้ยนอกเหนือจา

กทีไ่ดร้ะบุไวใ้นประโยคก่อนหนา้นี ้

 

 

9.8.3 ไม่มีขดีจ ากดัความรบัผิด จะใชใ้นกรณีทีมี่การบาดเจ็บถงึแก่ชวีติ แขนขาหรอืสุขภาพ 

ส าหรบัขอ้บกพรอ่งตามสมมตฐิานของการรบัประกนัคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละส าหรบัขอ้เสยีหายทีก่ล

ฉอ้ฉลโดยปิดบงัความจรงิ 



 
 

V4 -24.08.2021 

ความรบัผิดชอบภายใตพ้ระราชบญัญตัคิวามรบัผิดในผลติภณัฑข์องประเทศเยอรมนีจะยงัคงไม่มีผลกระ

ทบ 

 

9.8.4 ตราบเท่าทีค่วามรบัผิดชอบของเราทีเ่ป็นการยกเวน้ความรบัผิดหรอืจ ากดั 

สิง่นีจ้ะน าไปใชก้บัความรบัผิดส่วนบุคคลของพนักงาน ตวัแทน และเอเยน่ตท์ าการเป็นตวัแทนของเรา 

 

10. เหตสุดุวสิยั 

 

10.1 เราจะไม่รบัผิดชอบหรอืรบัผิดชอบต่อความลม้เหลวในการปฏบิตักิาร 

หรอืความล่าชา้ในการไม่สามารถปฏบิตัติามหนา้ทีใ่ดๆ ภายใตส้ญัญาของเรา 

ทีเ่กดิจากเหตุการณท์ีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

เหตุการณท์ีอ่ยู่นอกการควบคุมของเรามีการก าหนดไวด้า้นล่างในมาตราที ่10.2  

 

10.2 "เหตสุดุวสิยั" หมายถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือวิสัยการควบคุมอันควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือกระกระทำอื่นทางอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก การก่อความวุ่นวาย

ทางการเมือง การจลาจล การรกุราน การโจมตีก่อการร้าย หรือการขู่โจมตีก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะ

ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือการขู่หรือเตรียมทำสงครามเพลิงไหม้ การระเบิด 

ภาวะโรคระบาด วกิฤตทางสุขภาพ พายุ น้ำทว่ม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด โรคระบาด หรือวินาศภัย

ธรรมชาติ หรือการล้มเหลวของเครือข่ายสือ่สารสาธารณะหรือเอกชน สถานการณ์ขาดแคลนสินค้า หรือ

ความล่าช้าอันเกิดจากผู้ค้าปลีกหรือการไม่สามารถใช้การขนส่งทางรถไฟ ทางเรอื ทางเครื่องบิน ทาง

รถยนต์ หรือวิธีการขนสง่อื่นของบริการขนสง่สาธารณะหรือเอกชน 

 

10.3 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพันธะหน้าที่ตามสัญญาของเรา: 

 

10.3.1 คุณไดร้บัการตดิต่อ โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และ 

 

10.3.2 พันธะหน้าที่ตามสัญญาของเราจะถูกระงับ และเวลาในการปฏิบัติพันธะหน้าที่จะขยายตาม

ระยะเวลาของเหตุสุดวิสยันั้น ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน 

เราจะกำหนดวันที่จัดส่งให้ท่านใหม่หลังจากพ้นเหตุสุดวินัยนั้น 

 

10.3.3 คุณอาจยกเลกิสญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณท์ีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

ซึง่เกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 30 วนันับจากวนัทีข่องการสั่งซือ้สนิคา้ ถ้าต้องการยกเลิก

สัญญา กรุณาติดต่อเรา ถ้าท่านเลือกที่จะยกเลิก ท่านต้องส่งคืนสนิค้าต่างๆ 

(ทีส่ามารถใชไ้ดต้ามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี)้ ทีไ่ด้รับแล้ว เราเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย แล้วเรา

จะคืนค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระแล้วโดยรวมถึงค่าจัดส่ง (ถ้ามี) 

 

11. สนิคา้อนัตราย (น ้าหอมและเคร ือ่งหอม) 

 

11.1 หน่วยงานผูมี้อ านาจระหว่างประเทศ เชน่ ระเบียบขอ้บงัคบัเรือ่งสนิคา้อนัตรายของ UNECE และ IATA 

ไดจ้ดัหมวดหมู่สนิคา้ทีมี่เครือ่งหอมและน ้าหอมว่าเป็นสนิคา้อนัตราย (“สนิคา้อนัตราย”) 

และสนิคา้อนัตรายดงักล่าวเหล่านีอ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการจ ากดัการจดัส่ง 

ขัน้ตอนการส่งคนืสนิคา้อนัตรายเหล่านีจ้ะแตกต่างจากขัน้ตอนการส่งคนืสนิคา้ทีไ่ม่ใชส่นิคา้อนัตราย  
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             ส าหรบัผูบ้รโิภคในสหราชอาณาจกัร 

 

11.2 หากคุณท าการซือ้ในสหราชอาณาจกัรและตอ้งการส่งคนืน ้าหอมหรอืสนิคา้อนัตรายอืน่ (ถา้เกีย่วขอ้ง) 

คุณจะตอ้งท าการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัส่งสนิคา้และการจดัการสนิคา้ล่วงหนา้และคณุจะไม่ตอ้งจ่ายเงินส าหรบัค่า

บรกิารการส่งคนืสนิคา้อืน่ใดอกีในภายหลงั 

สนิคา้อนัตรายทีคุ่ณสง่คนืจะตอ้งอยู่ในสภาพทีส่ามารถน ากลบัมาใชง้านไดอ้กีอย่างสมบูรณ ์ซึง่ก็คอื 

ไม่มีการเปิดและไม่มีการใชแ้ละบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งไม่เสยีหาย  

 

11.3 ในการส่งคนืสนิคา้อนัตราย คุณตอ้งลงชือ่เขา้สู่ระบบในพอรท์ลัการส่งคนืสนิคา้ของเรา 

เลอืกสนิคา้อนัตรายทีจ่ะส่งคนืและสรา้งฉลากการสง่คนืสนิคา้ของคุณ eShopWorld 

จะแจง้ใหคุ้ณทราบเม่ือศูนยก์ารส่งคนืสนิคา้ของ eShopWorld ไดร้บัสนิคา้อนัตรายดงักล่าวแลว้ 

โดยจะมีการตรวจสอบสนิคา้อนัตรายทีส่่งคนืนั้นทีศู่นยก์ารส่งคนืสนิคา้ของ eShopWorld 

เพื่อการยืนยนัและเราจะคนืเงนิตามจ านวนทีต่อ้งช าระใหแ้ก่คุณ ทัง้นีอ้าจมีการหกัเงินทีต่อ้งช าระคนืดงักล่าว 

ในกรณีทีส่นิคา้อนัตรายทีส่ง่คนืดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้

หากสนิคา้อนัตรายทีส่ง่คนืนัน้ไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้ย่างสมบูรณห์รอืบรรจุภณัฑไ์ดร้บัความเสยีหาย 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการคนืเงิน 

 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรป 

 

11.4 หากคุณท าการซือ้ในสหภาพยุโรป (ยกเวน้สหราชอาณาจกัร) eShopWorld 

จะจดัหาฉลากการส่งคนืแบบออนไลนใ์หคุ้ณผ่านทางพอรท์ลัการส่งคนืสนิคา้ ซึง่จะรวมถงึทีอ่ยู่การส่งคนืของ 

eShopWorld ทีมี่ผลใช ้

คุณจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมทัง้หมดในการจดัส่งและการจดัการสนิคา้จากทีอ่ยู่ของคุณไปยงัทีอ่ยู่การส่งคนืสนิคา้ขอ

ง eShopWorld สนิคา้อนัตรายทีคุ่ณส่งคนืจะตอ้งอยู่ในสภาพทีส่ามารถน ากลบัมาใชง้านไดอ้กีอย่างสมบูรณ ์

ซึง่ก็คอื ไม่มีการเปิดและไม่มีการใชแ้ละบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งไม่เสียหาย 

 

11.5 คุณตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัผูจ้ดัสง่สนิคา้ทราบว่าบรรจุภณัฑก์ารส่งคนืนั้นมีเครือ่งหอมหรอืน ้าหอม 

และคุณจะไดร้บัแจง้ขอ้มูลนีใ้นพอรท์ลัการสง่คนืสนิคา้ดว้ยเชน่กนั เม่ือสนิคา้อนัตรายถูกส่งถงึ eShopWorld 

ตามทีอ่ยู่การส่งคนืสนิคา้แลว้ 

เราจะตรวจสอบสนิคา้อนัตรายทีส่่งคนืนั้นและเราจะคนืเงินตามจ านวนทีต่อ้งช าระใหแ้ก่คุณ 

ทัง้นีอ้าจมีการหกัเงินทีต่อ้งช าระคนืดงักล่าว 

ในกรณีทีส่นิคา้อนัตรายทีส่ง่คนืดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้

หากสนิคา้อนัตรายทีส่ง่คนืนัน้ไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้ย่างสมบูรณห์รอืบรรจุภณัฑไ์ดร้บัความเสยีหาย 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการคนืเงิน 

 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในในประเทศญี่ปุ่น 

 

 

11.6 ท่านควรจะตดิต่อฝ่ายบรกิารชว่ยเหลอืลูกคา้ของ eShopWorld ไดท้ี ่support@eshopworld.zendesk.com 

 

 

สนิคา้อนัตรายทีช่ ารุดบกพรอ่ง  
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11.7 นอกเหนือจากขอ้ 6.8 ในการส่งคนืสนิคา้อนัตรายทีเ่สยีหายหรอืช ารุดบกพรอ่งของคุณ 

คุณตอ้งตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ของ eShopWorld ที ่support@eshopworld.zendesk.com 

 

12. สนิคา้ส าหรบัเฉพาะบุคคล 

 

12.1 ความสามารถของ eShopWorld 

ในการด าเนินการตามค าสั่งซือ้สนิคา้ส าหรบัเฉพาะบุคคลใดก็ตามอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการมีจ าหน่ายของ: 

 

12.1.1 สนิคา้/สนิคา้ในคลงั และ 

12.1.2 วสัดุทีร่อ้งขอ/ตอ้งการ 

 

12.2 เวลาในการผลติและ/หรอืเวลาการจดัส่งของสนิคา้นัน้อาจจะไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากขอ้จ ากดัของสนิคา้หรอืวสัด ุ

 

13. คา่สนิไหมทดแทน 

 

13.1 โดยข้อตกลงนี้ ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเราและรับผิดชอบความสูญหาย ความ

เสียหาย ต้นทุน ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้กับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ทางกฎหมายและจำนวนเงินใดๆ ที่เราชำระให้กับผู้อื่นเพือ่ระงับข้อเรียกร้องหรอืข้อพิพาทตามคำแนะนำ

ของที่ปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกิดขึ้นหรือทำให้เราเดอืดร้อน ซ่ึงเกิดจากการที่ท่านทำผิดข้อบังคับในข้อตกลง

นี ้หรือเกิดจากข้อเรียกรอ้งที่ท่านทำผิดข้อบังคับในข้อตกลงเหล่านี ้

 

 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี 

 

 

13.2 บทบญัญตัยิินยอมชดใชค้่าเสยีหายดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ในมาตราที ่13.1 

จะไม่น ามาใชห้ากท่านไม่รบัผิดชอบต่อการละเมิด นอกจากนี ้

บทบญัญตัยิินยอมชดใชค้่าเสยีหายดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะไม่มีผลบงัคบัใชห้ากเป็นเพียงแค่ขอ้กล่าวหาว่าท่านไดล้ะเ

มิดของบทบญัญตัขิองขอ้ก าหนดเหล่านี ้แต่เป็นการละเมิดทีน่่าต าหนิตเิตยีนในส่วนของท่านทีส่ามารถสรา้งขึน้ได ้

 

 

14. การละเมดิขอ้ตกลงในการใชง้านเหลา่นี ้

 

14.1 โดยไม่ท าใหเ้สือ่มเสยีสทิธติ่อสทิธอิืน่ๆ ของเราภายใตข้อ้ก าหนดเหล่านี ้

หากท่านท าการละเมิดไม่ว่าในทางใดทางหน่ึงของขอ้ก าหนดเหล่านี ้

เราอาจจะด าเนินการดงักล่าวเพื่อจดัการกบัการละเมิดตามทีเ่หน็สมควร รวมไปถงึการระงบัการเขา้ถงึไซตข์องเรา 

ไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ถงึไซตข์องเรา 

บล็อกคอมพิเวตอรท์ีใ่ชห้มายเลขประจ าเครือ่งคอมพิวเตอรข์องท่านไม่ใหเ้ขา้ถงึไซตข์องเรา 

ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของท่านเพื่อขอใหบ้ล็อกการเขา้ถงึไซตข์องเรา 

หากและเพื่อขยายเวลาอนุญาตภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีใ่ชบ้งัคบั 

และ/หรอืน ากระบวนพิจารณาของศาลมาด าเนินคดกีบัท่าน 

 

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

 

15.1 ระเบียบอียู (ข้อบังคับเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางข้อพพิาทผู้บริโภค) ปี 2015 ของสหภาพยุโรป

กำหนดให้ผู้ค้าทั้งหมดที่จัดต้ังขึ้นในสหภาพยุโรป ท่ีทำสัญญาขายหรือให้บริการทางออนไลนแ์ละตลาด

การค้าออนไลน์ทัง้หมดที่จัดต้ังขึ้นภายในสหภาพยุโรปเพื่อให้บรกิาร: 

 

15.1.1 ลิงก์อิเล็กทรอนิกส์ไปยงัแพลตฟอร์ม ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

15.1.2 หากท่านต้องการติดต่อ eShopWorld โดยตรงเกี่ยวกับข้อพพิาทออนไลน์ ท่านสามารถทำได้ที่ 

Compliance@eshopworld.com  

 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนี 

 

 

15.2 เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาผูกมดัดา้นขอ้มูลของเราตามมาตราที ่36 

ของพระราชบญัญตักิารระงบัขอ้พิพาททางเลอืกในเรือ่งผูบ้รโิภค (VSBG) เราขอประกาศไวใ้นทีนี่ว่้า 

เราไม่มีสญัญาผูกมดัหรอืเต็มใจทีจ่ะเขา้รว่มในกระบวนการระงบัขอ้พิพาททีค่ณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทีเ่กีย่ว

กบัคดผีูบ้รโิภค 

 

16. ขอ้ตกลงอืน่ทีส่ำคญั 

 

16.1  เราสามารถโอนสิทธิและพันธะหน้าที่ตามสัญญาของเราให้กับองค์กรอื่นได้ แต่การน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อ

สิทธิของท่านหรือพันธะหน้าที่ของเราภายใต้ขอ้ตกลงนี ้

 

16.2 สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างท่านกับเรา บุคคลอื่นไม่มีสิทธิบังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ของสัญญา 

 

16.3  เราใชเ้ฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามค าชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเราเท่านั้น 

โปรดสละเวลาอ่านค าชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเราอย่างละเอยีดถีถ่ว้น 

เน่ืองจากมีขอ้ก าหนดทีส่ าคญัซึง่มีผลบงัคบัใชก้บัท่านตามทีก่ฎหมายก าหนดไวภ้ายใตก้ฏหมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่

วขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อวตัถุประสงคข์องการปฏบิตัติามสญัญา 

ผูค้า้ปลกีอาจจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตวัทีแ่ยกต่างหาก 

ซึง่สามารถหาดูไดจ้ากเว็บไซตข์องพวกเขา 

 

 

16.4 ข้อกำหนดในแต่ละวรรคมีผลแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบวินิจฉัยแล้วเห็นว่า วรรคใดไม่

ชอบด้วยกฎหมาย หรอืไม่สามารถบังคับใชไ้ด้ วรรคอื่นๆ ที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์ 

 

16.5 ในข้อตกลงนี้ ไม่มีความใดที่แสดงหรือกล่าวถึงหรืออนุมานหรือสามารถตีความได้ว่าให้บุคคลใด

นอกเหนือจากคู่สัญญามีสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิเท่าเทียม แกไ้ข หรือเรียกร้องภายใต้หรือตามขอ้ตกลง

และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ข้อตกลงและการแถลงข้อความ การรับรอง การทำสัญญา เงื่อนไขและขอ้บังคับ

ทั้งหมดในสัญญานี้มีเจตนาและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน ของเรา และบริษัทในเครือของเราเท่านั้น 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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16.6 ถ้าเราไม่ได้ยืนยันให้ท่านปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือไม่ได้บังคับใช้สิทธิของเรากับท่าน 

หรือล่าช้าในการกระทำดังกล่าว จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิ์ต่อท่าน และไม่ได้หมายความว่าทา่นไม่ต้องปฏิบัติ

ตามพันธะหน้าที่เหล่านั้น 

 

16.7 ข้อตกลงนี้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ หมายความว่าสัญญาซ้ือขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เรา

และข้อพิพาทหรอืข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรอืเกี่ยวขอ้งกับสัญญาจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ประเทศไอร์แลนด์ ทั้งท่านและเราตกลงให้เสนอคดีต่อศาลไอร์แลนด์ที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไป 

 

16.8 ในฐานะผูบ้รโิภค ท่านจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากบทบญัญตับิงัคบัใดๆ ของกฏหมายของประเทศทีท่่านอาศยัอยู่ 

ไม่มีในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้รวมถงึมาตราที ่16.7 

ทีส่่งผลกระทบต่อสทิธขิองท่านในฐานะผูบ้รโิภคในการเชือ่ใจบทบญัญตัทิีบ่งัคบัดงักล่าวของกฎหมายทอ้งถิน่ 

 

ส าหรบัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรป 

 

 

16.9 หากท่านเป็นผูบ้รโิภคทีมี่ถิน่พ านักตามปกตใินสหภาพยุโรป 

ท่านยงัไดร้บัการคุม้ครองตามบทบญัญตับิงัคบัของกฎหมายในประเทศทีพ่ านักของท่านอกีดว้ยเชน่กนั 

ในกรณีเชน่นี ้

ท่านอาจจะเลอืกทีจ่ะยืน่ค ารอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดเหล่านีซ้ึง่เกดิจากมาตรฐานการคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้ในประเ

ทศไอรแ์ลนดแ์ละรฐัสมาชกิของสหภาพยุโรปทีท่่านมีถิน่พ านักประจ าของท่านอยู ่

 


