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ข้อกาํหนดการใช้งานมายชอป โอเพ่น เอพไีอ (MyShop Open API) 

โปรดอา่นข้อกําหนดและเงื4อนไขการใช้งานฉบบันี <โดยละเอียดก่อนใช้มายชอป โอเพน่ เอพีไอ (MyShop Open API) เพื4อให้ทา่น

รับทราบถงึสทิธิและหน้าที4ตามกฎหมายตา่ง ๆ ที4เกี4ยวข้องกบับริการเอพีไอ 

1. บทนํา 

ข้อกําหนดการใช้งานมายชอป โอเพ่น เอพีไอ (MyShop Open API) (ต่อไปนี <เ รียกว่า “ข้อกําหนดการใช้งาน ”)  

ได้ระบขุ้อกําหนดและเงื4อนไขตา่ง ๆ สําหรับการใช้งานสว่นตอ่ประสานโปรแกรมประยกุต์ของมายชอป (MyShop Application 

Programming Interfaces) ซึ4งเปิดให้ใช้งานผ่านพอร์ทลั แพลตฟอร์ม หรือเครื4องมือของ มายชอป (ตอ่ไปนี <เรียกวา่ “บริการเอ

พีไอ”) ที4จดัทําขึ <นโดยไลน์ คอร์ปอเรชั4น (LINE Corp.) ในฐานะผู้ ให้บริการ และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดักบั

บริษัทในเครือ ในฐานะผู้ จัดจําหน่าย (ต่อไปนี <เรียกรวมกันว่า “ไลน์”) โดยข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ถือเป็นข้อตกลงทาง

กฎหมายระหวา่งบริษัท องค์กร หรือนิตบิคุคลอื4นของทา่นซึ4งทา่นมีอํานาจในการเข้าทําข้อตกลงฉบบันี < (ตอ่ไปนี <เรียกวา่ “ท่าน”) 

สาํหรับการใช้บริการเอพีไอ และไลน์อาจปรับปรุงข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ได้เป็นครั <งคราว  

โปรดทราบว่าข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ถือเป็นส่วนหนึ4งของข้อกําหนดและเงื4อนไขการบริการของมายชอปสําหรับผู้ ขาย 

(MyShop Terms and Conditions of Service for Seller) โดยในกรณีที4มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกําหนดการใช้งานกับ

ข้อกําหนดและเงื4อนไขการบริการของมายชอปสําหรับผู้ขาย (MyShop Terms and Conditions of Service for Seller) ให้ใช้

บงัคบัตามข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <  

ในการใช้บริการเอพีไอ ท่านได้ให้การยอมรับและความยินยอมตามข้อกําหนดการใช้งานฉบบันีBแบบไม่สามารถเพิกถอนได้ 

โดยอาจมีการแก้ไขเพิGมเติมได้เป็นครัBงคราว ซึGงรวมถึงข้อกําหนดและเงืGอนไขฉบบัเพิGมเติมและนโยบายต่าง ๆ ทีGอ้างถึงใน 

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันีB และ/หรือ ทีGมีลิงก์เชืGอมต่อมายงัข้อกําหนดการใช้งานฉบบันีB ทัBงนีB หากท่านไม่ยอมรับตาม

ข้อกําหนดเหล่านีB ท่านจะต้องไม่ใช้งานหรือเข้าถึงบริการของไลน์ และหากท่านยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในการให้

ความยินยอมภายใตข้้อกําหนดการใช้งานฉบบันีB (ต่อไปนีBเรียกว่า "นิติภาวะ") ท่านจะตอ้งไดร้ับอนญุาตจากบิดามารดาหรือ

ผูใ้ช้อํานาจปกครองตามกฎหมายเพืGอเข้าใช้บริการเอพีไอก่อน และบิดามารดาหรือผูใ้ช้อํานาจปกครองตามกฎหมายนัBนตอ้ง

ยอมรับข้อกําหนดการใช้งานฉบบันีBดว้ย โดยหากท่านไม่ทราบว่าท่านบรรลนิุติภาวะแล้วหรือไม่ หรือไม่เข้าใจเนืBอหาในส่วนนีB 

โปรดอย่าสร้างบญัชีหรือเข้าถึงบริการเอพีไอจนกว่าท่านจะขอรับความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อํานาจปกครอง 

ตามกฎหมายของท่านก่อน หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อํานาจปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ ท่านจะต้องยอมรับ 

ขอ้กําหนดการใชง้านในนามของผูเ้ยาว์ และท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในทกุประการ 

ท่านตกลงว่าการตกลงยอมรับของท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลผกูพนัและเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดงันั <น ข้อกําหนดการใช้

งานฉบบันี <จงึถือเป็นข้อตกลงที4ใช้บงัคบัระหวา่งทา่นกบัไลน์ในประการที4เกี4ยวกบัการใช้บริการเอพีไอของทา่นที4ไลน์ให้บริการ 

2. บทนิยาม 

2.1 “เอพีไอ (API)” หมายถึง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (application programming interface) ที4สามารถ

เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม/เครื4 องมือมายชอป และให้บริการโดยไลน์ตามข้อกําหนดการใช้งานฉบับนี <  

เพื4อการสร้าง และ/หรือ การพฒันาซอฟต์แวร์แอปพลเิคชนัที4เข้ากนัได้ 
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2.2 “บญัชีเอพไีอ (API Account)” หมายถงึ บญัชีที4ทา่นจะสามารถเข้าถงึเอพีไอ (API) ได้ผา่นทางบริการเอพีไอ 

2.3 “เอกสารเอพไีอ (API Documentation)” รวมหมายถงึ คูมื่อการใช้งาน คูมื่อผู้ใช้งาน และเอกสารอื4น ๆ ที4เป็นหนงัสอื

หรือในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ4งจดัเตรียมให้ทา่นผา่นบริการเอพีไอของไลน์ 

2.4 “รหัสผ่านเอพีไอ (API Key)” หมายถึง รหัสผ่านของบัญชีเอพีไอ (API Account) ของท่านและรหัสผ่านเอพีไอ 

 (API Key) (รหสัไอดีและความลบั) ใด ๆ ที4ให้ไว้เพื4อให้ทา่นสามารถเข้าถงึบริการเอพีไอได้ 

2.5 “ข้อมูลความลับ” หมายถึง บรรดาข้อมลูทั <งหมดที4ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะที4คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ4งกําหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาว่าเป็นความลับ หรือเป็นข้อมูลซึ4งภายใต้สถานการณ์ของการเปิดเผยนั <น ๆ  

ควรได้รับการจดัการอย่างข้อมลูที4เป็นความลบั ทั <งนี < ข้อมลูความลบัให้รวมถึงข้อมลูที4เกี4ยวข้องกบั (1) นโยบายหรือ

แนวปฏิบัติในทางธุรกิจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ4ง (2) ลูกค้าหรือผู้ จัดหาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ4ง หรือ  

(3) ข้อมลูที4ได้รับจากผู้ อื4นโดยที4คูส่ญัญาฝ่ายที4เปิดเผยข้อมลูมีหน้าที4ต้องรักษาข้อมลูดงักลา่วไว้เป็นความลบั แตท่ั <งนี <

ไมร่วมถงึ ข้อมลูซึ4งคูส่ญัญาฝ่ายที4รับข้อมลูได้รับทราบอยูก่่อนที4จะมีการเปิดเผยโดยคูส่ญัญาฝ่ายที4เปิดเผยข้อมลูแล้ว 

หรือข้อมูลที4ได้เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายที4รับข้อมูล ทั <งนี <เพื4อความชัดเจน เอพีไอ 

(API) เอกสารเอพีไอ (API Documentation) บญัชีเอพีไอ (API Account) และรหัสผ่านเอพีไอ (API Key) ให้ถือว่า

เป็นข้อมลูความลบั 

2.6 “เนือ̂หา” หมายถึง บรรดาข้อมูล เนื <อหา และสารสนเทศใด ๆ ทั <งหมดที4ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านเอพีไอ (API)  

ในประการที4เกี4ยวเนื4องกบับริการมายชอป 

2.7 “รหัสไอดี” หมายถึง เลขรหัสประจําตัวที4ได้มอบหมายให้กับท่านสําหรับการใช้งานบริการเอพีไอ โดยไลน์อาจ

มอบหมายรหสัไอดีให้กบัทา่นเพื4อการนําบริการเอพีไอไปใช้เป็นจํานวนหนึ4งรหสัหรือมากกวา่นั <นได้ ด้วยดลุยพินิจของ

ไลน์แตเ่พียงผู้ เดียว 

2.8 “เครื_องมือที_ได้รับอนุญาต” หมายถึง เอพีไอ (API) บญัชีเอพีไอ (API Account) รหสัผ่านเอพีไอ (API Key) รหสัไอ

ดี เอกสารเอพีไอ (API Documentation) หรือข้อมลูจําเพาะอื4นใดที4ไลน์ได้ให้ไว้ด้วยดลุยพินิจของไลน์แต่เพียงผู้ เดียว

เพื4อวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการเอพีไอตามข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <และเนื <อหา 

2.9 “ข้อกําหนดและเงื_อนไขการบริการของมายชอปสําหรับผู้ขาย (MyShop Terms and Conditions of Service 

for Seller)” หมายถึง ข้อกําหนดและเงื4อนไขสําหรับการใช้บริการ/เครื4องมือของมายชอป ซึ4งผู้ขายจะต้องตกลงและ

ยอมรับก่อนที4จะเข้าใช้บริการ 

2.10 “ข้อกาํหนดการใช้งาน” หมายถงึ ข้อกําหนดการใช้งานมายชอป โอเพน่ เอพีไอ (LINE MyShop Open API) ซึ4งอาจ

เรียกวา่ “ข้อตกลง” ก็ได้ 

3. บญัชี 

3.1 การใช้บริการเอพีไอจะต้องมีบญัชีเอพีไอ (API Account) และรหสัผ่านเอพีไอ (API Key) ที4ได้ลงทะเบียนไว้กบัไลน์ 

และในการลงทะเบียนบญัชีเอพีไอ (API Account) ท่านรับรองและรับประกันว่าบรรดาข้อมูลทั <งหมดที4ได้มอบให้ 
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ในระหว่างขั <นตอนการลงทะเบียนถือเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และท่านจะดําเนินการเพื4อให้แน่ใจว่า

ข้อมลูดงักลา่วทั <งหมดจะยงัคงถกูต้องและได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยูต่ลอดระยะเวลาการใช้บริการเอพีไอ 

3.2 ไลน์อาจใช้ดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการยอมรับหรือปฏิเสธการสมคัรลงทะเบียนบญัชีเอพีไอ (API Account) ใด ๆ 

และ/หรือ อาจระงบัหรือยกเลกิบญัชีเอพีไอ (API Account) ของทา่นได้โดยไมต้่องมีเหตใุด ๆ และไมต้่องบอกกลา่วให้

ทราบล่วงหน้า หรือไม่ต้องมีความรับผิดใด ๆ หากไลน์ทราบหรือสงสัยว่าท่านบกพร่องไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 

การใช้งานฉบบันี < 

3.3 ทา่นจะต้องรักษาความปลอดภยัและดําเนินการปอ้งกนัการใช้งานโดยมิชอบตอ่บญัชีเอพีไอ (API Account) รหสัผา่น

เอพีไอ (API Key) หรือข้อมลูประจําตวัอื4นใดของท่านที4ให้ไว้ในประการที4เกี4ยวเนื4องกบับริการเอพีไออยู่ตลอดเวลา 

และในบางกรณี ไลน์อาจใช้ดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวขอให้ท่านปรับปรุงข้อมลูส่วนบคุคลหรือการตั <งค่าบญัชีให้เป็น

ปัจจุบัน และท่านจะต้องแจ้งให้ไลน์ทราบในทันทีหากท่านสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการรุกลํ <าการรักษา 

ความปลอดภยัของบญัชีเอพีไอ (API Account) รหสัผา่นเอพีไอ (API Key) หรือข้อมลูประจําตวัอื4นใดของทา่น 

3.4 ท่านไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือแบ่งปันบญัชีเอพีไอ (API Account) รหสัผ่านเอพีไอ (API Key) หรือข้อมลูประจําตวั

อื4นใดของท่านที4ให้ไว้ในประการที4เกี4ยวเนื4องกบับริการเอพีไอ ให้กบับคุคลภายนอกได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากไลน์ก่อน (โดยสามารถใช้ที4อยู่อีเมลของบริษัทได้) นอกจากนี < ท่านต้องรับผิดชอบต่อ

ความสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที4เกิดขึ <น หากทา่นโอน ให้ยืม หรือแบง่ปันบญัชีเอพีไอ (API Account) รหสัผา่น

เอพีไอ (API Key) หรือข้อมลูประจําตวัอื4นของท่านให้กบับคุคลภายนอกผู้ ใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ และไม่ว่าด้วยเหตใุด 

ก็ตาม 

3.5 ทา่นรับทราบและยอมรับวา่ (1) ทา่นจะต้องรับผิดชอบทกุประการและผกูพนัตนตอ่การเข้าถงึและการใช้บริการเอพีไอ

ใด ๆ ทั <งหมด และตอ่สารสนเทศ ข้อมลูหรือการสื4อสารใด ๆ ที4อ้างอิงถึงบญัชีเอพีไอ (API Account) ของทา่นได้ไมว่า่

ท่านจะได้ให้อนญุาตไว้หรือไม่ก็ตาม และ (2) ไลน์จะ (ในขอบเขตสงูสดุที4ได้รับอนญุาตภายใต้กฎหมายลายลกัษณ์

อกัษร การตรากฎหมาย ข้อบญัญัติ กฎ กฎหมายลําดบัรอง กฎเกณฑ์ ประกาศ แนวปฏิบตัิ แนวทางและคําสั4งของ

หน่วยงานของรัฐองค์กรใด ๆ คําตดัสินของศาลที4อาจบงัคบัใช้ได้ ตลอดจนสนธิสญัญาและกฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศ

ทั <งหมด (ต่อไปนี <เรียกว่า "กฎหมายที_บังคับใช้")) มีสิทธิในการดําเนินการ อ้างถึงและให้ท่านรับผิดชอบและรับผิด 

ทกุประการในประการที4เกี4ยวข้องกบัการดงักลา่วเสมือนวา่ทา่นได้ดําเนินการหรือได้สง่ข้อมลูด้วยตวัทา่นเอง 

4. การใช้งานเครื_องมือที_ได้รับอนุญาต 

4.1 การอนญุาตให้สทิธิใช้งานเครื4องมือที4ได้รับอนญุาต 

(1) ภายใต้บงัคบัแห่งข้อกําหนดการใช้งาน ไลน์อนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการใช้งานเครื4องมือที4ได้รับอนุญาต

อย่างจํากดั แบบไม่ใช่สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียว ไม่สามารถโอนมอบได้ และสามารถเพิกถอนได้ (ภายใต้เงื4อนไข 

การปฏิบตัติามข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ทกุประการ) เพื4อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี <เทา่นั <น  

(ก) การพฒันา การใช้งาน การสนบัสนนุ และการทดสอบแอปพลิเคชนัของท่านที4จะทํางานร่วมกบั

บริการมายชอป 



(-คําแปล-) 

(ข) การอนญุาตให้ใช้บริการมายชอปตามข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ผ่านทางแอปพลิเคชนัของท่าน 

และ 

(ค) การจดัทําสําเนาเนื <อหาของไลน์อยา่งจํากดั เฉพาะในขอบเขตที4จําเป็นตอ่การดําเนินกิจกรรมตาม

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < ภายใต้เงื4อนไขวา่ สําเนาฉบบัดงักลา่วจะต้องถกูลบไปอยา่งถาวรเมื4อ

ไมจํ่าเป็นต้องใช้งานสาํหรับกิจกรรมดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ทั <งนี <เพื4อความชดัเจน ไลน์จะยงัคงมีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการอนญุาตให้สิทธิในการใช้งานใด ๆ กบั

ทา่นเพิ4มเตมิ 

(2) ในการใช้บริการเอพีไอ ท่านตกลงว่าไลน์อาจเข้าถึงแอปพลิเคชันของท่าน และ/หรือ เอกสารอื4น ๆ  

ที4เกี4ยวข้องกับการใช้บริการเอพีไอของท่านตามที4ไลน์กําหนดอย่างสมเหตสุมผลได้ เพื4อยืนยนัว่าท่านได้

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < และนอกจากนี < ท่านตกลงว่าไลน์อาจรวบรวมข้อมลูหรือตรวจสอบ

แอปพลิเคชนัออนไลน์ต่าง ๆ ได้และท่านตกลงจะไม่กีดกนัหรือแทรกแซงความพยายามดงักล่าวของไลน์

ด้วย 

(3) เพื4อยืนยนัความเสถียรและความน่าเชื4อถือของบริการเอพีไอ ไลน์ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกเครื4องมือที4

ได้รับอนญุาตได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าและด้วยดลุยพินิจของไลน์แตเ่พียงผู้ เดียว นอกจากนี < ไลน์

อาจบอกกล่าวให้ท่านทราบเพื4อให้ทําลายข้อมลูของเอพีไอ (API) ทุกรุ่นในแอปพลิเคชนัหรือเว็บไซต์ของ

ทา่นได้ในทนัที ตวัอยา่งเชน่ หากเนื <อหาของเวบ็ไซต์หรือแอปพลเิคชนัของทา่นมีลกัษณะที4ไมเ่หมาะสม หรือ

หากข้อมลูของไลน์ได้ถกูเผยแพร่ออกไปในลกัษณะหรือบริบทที4อาจขดัแย้งกบัค่านิยมของไลน์หรือทําให้

ตราของไลน์เสื4อมเสียชื4อเสียง ไลน์จะปิดการใช้งานบญัชีเอพีไอ (API Account) และ/หรือ รหสัผ่านเอพีไอ  

(API Key) ที4เกี4ยวข้องได้ 

(4) ไลน์จะมีสิทธิเข้าตรวจสอบการรับประกนัคณุภาพของแอปพลิเคชนัของท่านและระงบัสิทธิในการใช้บริการ

เอพีไอและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ตามนิยามที4กําหนดไว้ต่อไป) หากคณุภาพไม่เป็นที4พึงพอใจต่อ

ไลน์ด้วยดลุยพินิจของไลน์แตเ่พียงผู้ เดียว ทั <งนี < โปรดติดตอ่กบัไลน์เพื4อขอรับข้อมลูเพิ4มเติมเกี4ยวกบัแนวทาง

ปฏิบตัติา่ง ๆ 

(5) ท่านตกลงที4จะเชื4อมต่อแอปพลิเคชันของท่านและข้อมูลที4 เ กี4ยวข้องทั <งหมดเข้ากับบริการรักษา 

ความปลอดภัยใด ๆ ที4ไลน์อาจให้บริการ ทั <งนี < จะมีการบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงข้อกําหนดสําหรับ 

การเชื4อมต่อดังกล่าวก่อนการเข้าถึงรหัสแอปพลิเคชัน บัญชีเอพีไอ (API Account) รหัสผ่านเอพีไอ  

(API Key) และ/หรือ เอพีไอ (API) ใด ๆ และหากท่านบกพร่องไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าว ท่านจะ 

ไม่สามารถเข้าถึงบริการเอพีไอได้ ทั <งนี < ท่านรับทราบวา่ไลน์จะตรวจสอบการรวมดงักลา่วและบอกกลา่วให้

ทา่นทราบถงึกิจกรรมใด ๆ ที4น่าสงสยัหรือที4ไมไ่ด้รับอนญุาตตลอดระยะเวลาที4ใช้บริการเอพีไอ โดยเมื4อทา่น

ได้รับการบอกกล่าวดงักล่าวแล้ว ท่านจะต้องดําเนินการเพื4อตอบสนองและแก้ไขปัญหาดงักล่าวภายใน 

ห้า (�) วนัทําการ และไลน์อาจใช้ดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวในการบอกกลา่วให้ทา่นทราบและกําหนดให้ทา่น

เพิ4มหรืออัปเดตบริการมายชอป ที4ได้รวมเข้ากับแอปพลิเคชันของท่านแล้ว และท่านจะต้องดําเนินการ
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อนญุาตและทําการเพิ4มหรืออปัเดตดงักลา่วภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วนันบัจากที4ท่านได้รับการบอก

กลา่ว 

(6) ไลน์อาจใช้ดลุยพินิจของไลน์แตเ่พียงผู้ เดียวในการจํากดัการใช้บริการเอพีไอของทา่นได้ (เชน่ โดยการจํากดั

จํานวนคําขอเอพีไอ (API) ที4ท่านอาจสร้างขึ <นหรือจํานวนผู้ ใช้งานต่อแอปพลิเคชนั) และท่านตกลงว่าจะ 

ไมห่ลกีเลี4ยงข้อจํากดัดงักลา่วด้วย 

(7) ท่านรับทราบและตกลงว่าไลน์จะให้บริการเอพีไอแก่ท่านโดยให้การเชื4อมต่อแบบอตัโนมตัิกบัเอพีไอ (API) 

ของไลน์ผ่านช่องทางสําหรับมายชอป และ/หรือ บริการไลน์ ชอปปิ <ง และอนุญาตให้ท่านมีสิทธิใน 

การใช้งานเครื4องมือที4ได้รับอนญุาตตามที4กําหนดในข้อ 4.1 แตเ่พียงเทา่นั <น 

4.2 ข้อจํากดั 

ทา่นจะต้องไม ่

(1) แก้ไข แปลความ ทําวิศวกรรมย้อนกลบั ขยาย ทําเซ็ตย่อย ทําซูเปอร์เซ็ต ถอดรหสั เปลี4ยนแปลง หรือแยก

องค์ประกอบเครื4องมือที4ได้รับอนญุาต 

(2) อนญุาตช่วงให้บคุคลภายนอกใช้งานหรือใช้เครื4องมือที4ได้รับอนญุาตเพื4อการทําซํ <า การทํากรอบ (Frame) 

หรือการสะท้อน (Mirror) บริการมายชอป บริการเอพีไอหรือเพื4อสร้างบริการที4สง่ผลเสียต่อการทํางานหรือ

ประสทิธิภาพของบริการมายชอป หรือบริการเอพีไอ 

(3) รบกวนหรือขดัขวางบริการเอพีไอหรือพยายามเข้าถงึระบบหรือเครือขา่ยใด ๆ ที4เชื4อมตอ่กบับริการเอพีไอ 

(4) รบกวน ขดัขวาง หรือปิดการใช้งานฟีเจอร์หรือการทํางานใด ๆ ที4ฝังหรือรวมอยูใ่นบริการเอพีไอ 

(5) ตดิตั <งสปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมหรือรหสัอื4น ๆ ที4เป็นอนัตรายในบริการเอพีไอ 

(6) ใช้บริการเอพีไอในประการที4จะส่งผลเสียต่อความเสถียรของบริการมายชอปหรือบริการอื4นใด 

ที4ดําเนินการโดยไลน์หรือบริษัทในเครือ 

(7) ใช้บริการเอพีไอเกินกว่าจํานวนปริมาณคําขออันสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดการใช้งานที4มากเกินไปหรือ 

ไม่เหมาะสม หรือละเมิดโดยประการอื4นใดซึ4งข้อกําหนดการใช้งานใด ๆ ตลอดจนแนวปฏิบตัิและนโยบาย 

ตา่ง ๆ ของไลน์ด้วย 

(8) หลกีเลี4ยงมาตรการรักษาความปลอดภยัหรือข้อจํากดัทางเทคนิคใด ๆ ของบริการเอพีไอ 

(9) รวบรวม ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ ใช้งานรายใด ๆ นอกเหนือจากเพื4อ 

การปฏิบตัิหน้าที4ต่าง ๆ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื4อนไขการบริการของมายชอป สําหรับผู้ขายผ่านบริการเอ

พีไอ 
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(10) ส่งเสริมเนื <อหาทางเพศที4โจ่งแจ้ง ลามกอนาจาร และ/หรือ ภาพโป๊เปลือย หรือการแสดงภาพความรุนแรง

หรือพฤตกิรรมทางเพศในหรือผา่นบริการเอพีไอ 

(11) ส่งเสริมความรุนแรง ความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื <อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความ 

ทพุพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรืออาย ุในหรือผา่นบริการเอพีไอ 

(12) ใส่ความหรือกล่าวข้อความหมิ4นประมาท ข้อความเท็จ หรือบิดเบือนความจริงโดยเจตนาต่อผู้ อื4นในหรือ

ผา่นบริการเอพีไอ 

(13) ละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื4อเสียง ศีลธรรม หรือสิทธิอื4นใดของบุคคลภายนอกผู้ ใดในประการ 

ที4เกี4ยวข้องกบัการทํางานของบริการเอพีไอ 

(14) คกุคาม ขม่ขู ่ละเมิดหรือดถูกูผู้ใช้งานขั <นสดุท้ายหรือบคุคลอื4นใดในหรือผา่นบริการเอพีไอ 

(15) อํานวยความสะดวกต่อการฝ่าฝืนกฎหมายที4บังคับใช้ กฎเกณฑ์ หรือนโยบายของรัฐบาล หรือส่งเสริม

กิจกรรมที4ผิดกฎหมายในหรือผา่นบริการเอพีไอ 

(16) ใช้เครื4องมือที4ได้รับอนุญาตเพื4อละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกผู้ ใด ซึ4งรวมถึง

ลิขสิทธิ� เครื4องหมายการค้า ชื4อทางการค้า ความลบัทางการค้า หรือสิทธิบตัรต่าง ๆ ของบคุคลภายนอกผู้

นั <น (ต่อไปนี <เรียกว่า "การกระทําละเมิด") หรือกระทําการกระทําละเมิดโดยประการอื4นใดในหรือผ่าน

บริการเอพีไอ 

(17) เสนอหรือเผยแพร่สินค้า บริการ แผนการหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ที4เป็นการฉ้อฉล ซึ4งรวมถึงแผนการ

ทําเงินที4รวดเร็ว จดหมายลกูโซ ่หรือธรุกิจแบบพีระมิดในหรือผา่นบริการเอพีไอ 

(18) เผยแพร่เนื <อหาของไลน์ในประการที4เกี4ยวข้องกับประสิทธิภาพของบริการของไลน์ต่าง ๆ ซึ4งเชื4อมโยง 

การให้บริการ/ประสทิธิภาพของบริการของบคุคลภายนอกอื4น ๆ 

(19) สง่ข้อความที4ไมพ่งึประสงค์จํานวนมากในหรือผา่นบริการเอพีไอ 

(20) สร้างความเสยีหายตอ่ระบบและเครือขา่ยตา่ง ๆ ของไลน์ ผู้ใช้งานรายใด หรือบคุคลภายนอกผู้ใด ซึ4งรวมถงึ 

การส่งข้อมลูที4อาจสร้างความเสียหาย แทรกแซง แอบลกัลอบรับข้อมลู หรือเข้ายึดระบบ โปรแกรม ข้อมลู 

หรือข้อมลูสว่นบคุคลใด ๆ ที4เกี4ยวเนื4องกบับริการเอพีไอ 

(21) แถลงข้อความหรือกระทําการใด ๆ ที4อาจแสดงให้เห็นถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่วน การให้การรับรอง  

การสนันิษฐานถึงความรับผิดชอบ หรือการให้การสนบัสนนุโดยไลน์ เว้นแตไ่ลน์จะได้ตกลงเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไว้เป็นประการอื4นใด 

(22) กระทําการหรือละเว้นการกระทําใด ๆ ในประการที4ทําให้เข้าใจผิดหรือบิดเบือนความจริงว่าแอปพลิเคชนั

ของทา่นเป็นผลติภณัฑ์หรือบริการของไลน์ 
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ทั <งนี < เครื4องมือที4ได้รับอนญุาตจะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัแิละในทนัทีที4ทา่นละเมิดข้อกําหนดใด ๆ ในเอกสารฉบบันี <  

4.3 ในกรณีที4เนื <อหาของทา่นคือโค้ดคปูองออนไลน์, บตัรกํานลัออนไลน์, หรือเนื <อหาออนไลน์ใด ๆ ซึ4งทา่นต้องจดัสง่ให้แก่

ลกูค้าของท่านผ่านบญัชีทางการไลน์ของท่าน โดยใช้บริการเอพีไอ ท่านจะต้องมีหน้าที4ทําให้แน่ใจว่าลกูค้าดงักล่าว

จะต้องไมบ่ลอ็กบญัชีทางการไลน์ หรือดําเนินการใด ๆ ซึ4งขดัขวางทา่นในการสง่เนื <อหาออนไลน์ผา่นชอ่งทางดงักลา่ว 

มิฉะนั <น ลกูค้าอาจไมไ่ด้รับเนื <อหาออนไลน์นั <น 

4.4 ไลน์จะจดัส่งเครื4องมือที4ได้รับอนญุาตให้กบัท่านภายในระยะเวลาที4เหมาะสม โดยบรรดาเครื4องมือที4ได้รับอนญุาต

ทั <งหมดจะถกูจดัสง่ไปยงัที4อยู่อีเมลที4ท่านกําหนดไว้หรือโดยช่องทางอื4นใดตามที4ไลน์พิจารณาเห็นสมควร นอกจากนี <  

ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวในการนําบริการเอพีไอไปใช้ 

4.5 ไลน์จะให้การสนบัสนนุที4จําเป็นตามสมควรแก่ท่านในการนําบริการเอพีไอไปใช้ ด้วยการพิจารณาของไลน์แต่เพียง 

ผู้ เดียว 

4.6 ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ 

ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวซึ4งบรรดาต้นทนุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั <งหมดที4เกี4ยวข้องกบัการใช้บริการ 

เอพีไอของทา่นและเครื4องมือที4ได้รับอนญุาตใด ๆ ซึ4งรวมถงึการพฒันาแอปพลเิคชนัใด ๆ หากมี และไลน์จะไมช่ดเชย

เงินสําหรับต้นทนุหรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ คืนให้แก่ทา่นไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม 

ทั <งนี < ไลน์ไมมี่หน้าที4ในการให้การสนบัสนนุ การบํารุงรักษา การอปัเดต การพฒันาอปัเกรด การแก้ไขปรับเปลี4ยน หรือ

การเผยแพร่บริการเอพีไอใหม ่เว้นแตจ่ะได้มีข้อตกลงอนัเฉพาะเจาะจงระหวา่งทา่นกบัไลน์  

5. ข้อปฏเิสธความรับผิด 

5.1 บริการเอพีไอ เอพีไอ (API) และเครื4องมือที4ได้รับอนญุาตอื4น ๆ เป็นการให้บริการ "ตามสภาพที4เป็นอยู่" และ "ตามที4 

มีอยู่" โดยปราศจากการรับประกนัหรือเงื4อนไขไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั <งนี < ไลน์ขอปฏิเสธบรรดาการรับประกนัทั <งหมด  

ไมว่า่โดยชดัแจ้งหรือโดยนยั ซึ4งรวมถงึการรับประกนัโดยนยัตอ่ความสามารถในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความ

เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดใด ๆ ตลอดจนการรับประกันหรือเงื4อนไขใด ๆ ที4เกิดขึ <น

เนื4องจากการทําธุรกิจหรือธรรมเนียมการค้า ทั <งนี < ไลน์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยประการอื4นใด (และไม่รับรอง

หรือรับประกนั) ถึงความถกูต้อง เนื <อหา ความสมบรูณ์ ความถกูต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื4อถือ หรือการเข้าถึงได้

ของเครื4องมือที4ได้รับอนญุาต 

5.2 ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที4เกิดขึ <นกับท่านในประการที4เกี4ยวข้องกับบรรดา 

ความสูญเสีย การชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย บทลงโทษ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั <งหมดอันเป็นผลจากหรือ

เกี4ยวเนื4องกับผลิตภณัฑ์ และ/หรือ บริการต่าง ๆ ที4เกี4ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไลน์ ตลอดจนเซิร์ฟเวอร์ 

ระบบ และการปฏิบตัหิน้าที4และหนี <ตา่ง ๆ ของไลน์ด้วย 

5.3 อ้างอิงจากข้อ 4.3 นี < ไลน์ไม่มีหน้าที4รับผิดชอบต่อความสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที4เกิดขึ <นกบัท่าน และ/หรือ 

ลกูค้าของท่านในประการที4เกี4ยวข้องกบัความผิดพลาดที4ไม่สามารถจดัส่งเนื <อหาออนไลน์ หรือประการใด ๆ ก็ตาม 
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โดยที4ความผิดพลาดดงักล่าวนั <นไม่ได้เกิดขึ <นมาจากไลน์ ทั <งนี < ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของท่านต่อความ

สญูเสยีและความเสยีหายดงักลา่วที4เกิดขึ <นแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

 

6. สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

6.1 ท่านรับทราบว่าไลน์หรือผู้ รับอนญุาตของไลน์เป็นเจ้าของเครื4องมือที4ได้รับอนญุาตในบริการเอพีไอ ซึ4งรวมถึงบรรดา

ลิขสิทธิ�  สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ชื4อทางการค้าหรือชื4อทางธุรกิจ ค่าความนิยม (Goodwill) และชื4อเสียง  

สิทธิทางศีลธรรม ชื4อโดเมน สิทธิในผลงานการออกแบบผังภูมิวงจรรวม (layout design) งานออกแบบที4ได้ 

จดทะเบียน สิทธิในฐานข้อมลู และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื4นใดที4คล้ายคลงึกนัทั <งหมด ตลอดจนคําขออนญุาต

ของสิทธิต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่ว่าที4มีอยู่ในปัจจุบนัหรือที4จะก่อขึ <นในอนาคต ไม่ว่าในอาณาเขตใดในโลก ไม่ว่าจะได้ 

จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม (การจดทะเบียนทางด้านผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกร้อง

ค่าเสียหาย และการขอรับการเยียวยาจากการละเมิด การยกัยอก หรือการฝ่าฝืนซึ4งสิทธิใดที4กล่าวถึงข้างต้นไม่ว่า 

ในอดีต ปัจจุบนั หรือในอนาคต) (ต่อไปนี <เรียกว่า "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา") และรับทราบว่าท่านไม่มีสิทธิ 

กรรมสิทธิ� หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้น สิทธิในการใช้งานตามที4ได้รับอนุญาต 

ในข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < 

6.2 ทา่นจะต้องไมเ่ผยแพร่หรือยินยอมให้มีการใช้งานเนื <อหาของไลน์ใด ๆ ที4ทา่นสามารถเข้าถงึได้ผา่นบริการเอพีไอไมว่า่

ด้วยวิธีการใด ๆ หรือในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เว้นแตใ่นกรณีที4ถือเป็นสว่นหนึ4งของแอปพลเิคชนัของทา่นและเป็นไปตาม

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < ตลอดจนแนวปฏิบตัแิละนโยบายตา่ง ๆ ของไลน์ที4เกี4ยวข้องด้วย 

6.3 ภายใต้บงัคบัแหง่ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < และเมื4อได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจากไลน์ก่อน 

ไลน์อนุญาตให้สิทธิแก่ท่านในการจดัแสดงบรรดาชื4อ เครื4องหมายการค้า เครื4องหมายบริการ ชื4อทางการค้า โลโก้ 

และคณุลกัษณะเฉพาะอื4น ๆ ของตราต่าง ๆ ของไลน์ (ต่อไปนี <เรียกว่า “เครื_องหมาย”) แบบไม่มีค่าตอบแทนสิทธิ 

อย่างจํากดั ไม่ใช่สิทธิผกูขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถอนญุาตช่วงได้ และสามารถเพิกถอนได้ 

ตามที4กําหนดไว้ในนโยบายต่าง ๆ ของไลน์เพื4อวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมหรือการโฆษณาแอปพลิเคชนัของท่านได้ 

โดยบรรดาการใช้งานทั <งหมดของท่านซึ4งเครื4องหมายของไลน์ (รวมถึงค่าความนิยมใด ๆ ที4เกี4ยวข้องกบัเครื4องหมาย

ดงักลา่ว) ให้เป็นไปเพื4อประโยชน์ของไลน์ 

6.4 เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นประการอื4นโดยชดัแจ้งในข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < ไลน์จะไม่เข้าถือครองสิทธิในความเป็น

เจ้าของใดในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในข้อมลู ข้อความ ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายและชิ <นงานหรือเนื <อหาใด ๆ 

ของทา่นที4ทา่นจดัสง่ผา่นบริการเอพีไอหรือแอปพลเิคชนัใด ๆ ของทา่น (ตอ่ไปนี <เรียกวา่ “ชิน̂งานของผู้ใช้งาน”) 

6.5 โดยข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < ทา่นตกลงวา่ 

(ก) ท่านจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที4ทกุประการต่อบรรดาเนื <อหาในการส่งข้อมลูหรือการสื4อสารต่าง ๆ ของ

ทา่นผา่นบริการเอพีไอ 
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(ข) ก่อนส่งข้อมลูในชิ <นงานของผู้ ใช้งานใด ๆ ท่านจะต้องดําเนินการให้มั4นใจว่าท่านเป็นผู้ มีสิทธิและอํานาจ

หน้าที4ตา่ง ๆ ที4จําเป็นก่อนการสง่ข้อมลูหรือการสื4อสารดงักลา่วผา่นบริการเอพีไอ 

(ค) ท่านอนญุาตให้สิทธิแก่ไลน์ในการใช้งาน เก็บข้อมลู จดัเก็บ แก้ไข สื4อสาร และเผยแพร่ชิ <นงานของผู้ ใช้งาน

อย่างถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ ในอาณาเขตทั4วโลก สามารถให้อนญุาตช่วง แบบไม่มีค่าตอบแทนสิทธิ 

และไม่ใช่สิทธิผกูขาดแต่เพียงผู้ เดียว ในประการที4เกี4ยวเนื4องกบัการให้บริการเอพีไอและเพื4อวตัถปุระสงค์

ตา่ง ๆ ตามที4ทา่นได้รับคําสั4งมา และ 

(ง) ไลน์อาจใช้ดลุยพินิจของไลน์แต่เพียงผู้ เดียวในการจดัแสดงบรรดาเครื4องหมายของท่านเพื4อวตัถปุระสงค์ 

ในการโฆษณาหรือเผยแพร่ความมีสว่นร่วมของท่านกบับริการเอพีไอและการใช้เอพีไอ (API) ทั <งนี < ในกรณี 

ที4ท่านร้องขอให้เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันของท่านบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันใด ๆ ของไลน์  

ท่านอนญุาตให้ไลน์และบริษัทในเครือของไลน์เก็บข้อมลู เชื4อมต่อ และรวมแอปพลิเคชนัเข้ากบับริการไลน์ 

มายชอป และอนญุาตให้ดําเนินการจดัทําสําเนา การแก้ไขเปลี4ยนแปลง การเผยแพร่ การทดสอบภายใน 

หรือการประมวลผลอื4น ๆ ตามที4ไลน์พิจารณาเหน็สมควร 

7. การคุ้มครองข้อมูล 

7.1 ไลน์ให้ความสาํคญัสงูสดุกบัความเป็นสว่นตวัของทา่น 

7.2 ไลน์ให้สญัญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็น

สว่นตวัของไลน์ (Line Privacy Policy) 

7.3 ไลน์ให้สญัญาว่าจะใช้ความระมดัระวงัและความเอาใจใส่อย่างสูงสุดต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของไลน์ 

ในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูใด ๆ ทั <งหมดของทา่นอยา่งตอ่เนื4อง 

7.4 โดยการใช้บริการเอพีไอใด ๆ ท่านแถลงและรับรองเพิ4มเติมวา่ท่านได้อ่านและรับทราบเนื <อหาตา่ง ๆ ตามที4กําหนดไว้

ในนโยบายเกี4ยวกบัข้อมลูผู้ใช้งานของไลน์ (LINE User Data Policy) โดยละเอียดแล้ว 

8. ค่าบริการ 

ไลน์ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสิทธิต่าง ๆ สําหรับการใช้บริการเอพีไอตามกรอบ

กฎหมายอื4นได้ 

9. การรักษาความลับ 

9.1 ท่านตกลงที4จะจัดเก็บบรรดาข้อมูลความลับทั <งหมด เช่น เอพีไอ (API) ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยจะ 

ไม่เปิดเผย แจกจ่าย หรือเผยแพร่ไม่ว่าในทางใด ๆ ซึ4งข้อมลูความลบัหรือข้อมลูต่าง ๆ ที4ได้รับจากข้อมลูความลบั

ดงักลา่วนั <นตอ่บคุคลภายนอกผู้ ใด และจะไม่ใช้งานข้อมลูความลบัเพื4อประโยชน์ของท่านเอง หรือเพื4อประโยชน์ของ

ผู้ อื4น หรือเพื4อวตัถปุระสงค์ใด ๆ เว้นแตใ่นประการที4เกี4ยวเนื4องกบัวตัถปุระสงค์ในข้อกําหนดการใช้งานนี < 
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9.2 เมื4อไลน์ร้องขอ ท่านจะส่งคืนหรือทําลาย (และรับรองถึงการทําลายดงักล่าว) ซึ4งบรรดาชิ <นงานต่าง ๆ ทั <งหมดไม่ว่า 

ในสื4อประเภทใด ๆ ที4มี รวมเข้ากบั สะท้อนหรืออ้างอิงถงึข้อมลูความลบัใด ๆ ทั <งหมดหรือเพียงบางสว่น 

9.3 ท่านรับทราบว่าการละเมิดข้อกําหนดนี <อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อไลน์อันไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ และ

ค่าเสียหายที4เป็นตวัเงินนั <นอาจเป็นการเยียวยาที4ไม่เพียงพอ ดงันั <น ไลน์จึงมีสิทธิร้องขอคําสั4งคุ้มครองชั4วคราวเพื4อ

บงัคบัใช้บทบญัญตัใินข้อนี <ได้โดยไมต้่องวางหลกัประกนัหรือนําสบืหลกัฐานใด ๆ เป็นการพิเศษ 

10. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหาย 

10.1 ทา่นรับรอง รับประกนั และให้สญัญาวา่ (ก) ทา่นเป็นบริษัทที4จดัตั <งขึ <นอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและดํารงอยูภ่ายใต้

กฎหมายของเขตอํานาจแห่งการจดทะเบียนจัดตั <งบริษัทของตน หรือท่านเป็นบุคคลผู้ มีอํานาจกระทําการตาม

กฎหมายที4บงัคบัใช้ (ข) ทา่นมีสิทธิ อํานาจ และได้รับอนญุาตให้เข้าทําข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < (ค) ในการเข้าทํา

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < ท่านไม่ได้ฝ่าฝืนต่อข้อตกลงหรือหน้าที4ใด ๆ ในปัจจบุนัของท่านกบับคุคลหรือนิติบคุคล

อื4น ๆ และตลอดระยะเวลาของข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < ท่านจะไม่เข้าทําข้อตกลงหรือหน้าที4ใด ๆ กบับคุคลหรือ

นิติบคุคลใด ๆ ที4ไม่สอดคล้องกบับทบญัญตัิใด ๆ ของข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < (ง) ท่านจะต้องปฏิบตัิตามบรรดา

กฎหมายที4บงัคบัใช้ ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < และสิทธิของบุคคลภายนอกและนโยบายต่าง ๆ ของไลน์ทั <งหมด 

ที4เกี4ยวเนื4องกบับริการเอพีไอทกุประการ 

10.2 ท่านตกลงที4จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง (หรือประนีประนอม) และปกป้องไลน์จากบรรดาข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย 

ความรับผิด การดําเนินคดี คําพิพากษา ต้นทนุและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั <งหมด (ซึ4งรวมถึงค่าทนายตามสมควรซึ4งมีสิทธิ

จะได้รับการเยียวยาตามสมควร) ที4 เรียกร้องโดยบุคคลภายนอกในประการที4เกิดขึ <นจากหรือเกี4ยวเนื4องกับ  

(1) การที4ท่านใช้เครื4องมือที4ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ (2) การที4ท่านประพฤติผิดหรือถูกกล่าวหาว่า

ประพฤตผิิดหน้าที4หรือคํารับรองใด ๆ ของทา่นภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < 

11. ข้อจาํกัดความรับผิด 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมใด ๆ (ซึ4งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ความเสีย

ประโยชน์ในการใช้งาน การสญูเสียผลกําไร หรือการสญูเสียข้อมลู) ที4เกิดขึ <นจากหรือเกี4ยวเนื4องกับการใช้บริการ 

เอพีไอไมว่า่ในประการใด 

12. ระยะเวลาและการเลิกสัญญา 

12.1 ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ระหว่างท่านกบัไลน์ และ/หรือ บริษัทในเครือของไลน์ ให้เริ4มต้นขึ <นเมื4อท่านสร้างบญัชี 

เอพีไอ (API Account) ของทา่นและให้มีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปตราบเทา่ที4ทา่นยงัคงใช้บริการเอพีไอสว่นใด ๆ เว้นแตจ่ะได้

สิ <นสดุลงตามข้อกําหนดฉบบันี < 

12.2 ไลน์อาจยตุิการให้บริการเอพีไอไมว่า่ทั <งหมดหรือบางสว่นได้โดยไมต้่องบอกกลา่วใด ๆ ให้ทา่นทราบลว่งหน้า ในกรณี

ที4เกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี < 

(ก) เมื4อดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบตา่ง ๆ 
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(ข) เมื4อไม่สามารถให้บริการเอพีไอได้เนื4องจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ (อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ ฯลฯ)  

เหตสุดุวิสยัทางธรรมชาติ สงคราม การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ 

(ค) เมื4อระบบล้มเหลวหรือมีการรองรับข้อมลูจํานวนมากในระบบ 

(ง) เมื4อดําเนินการรักษาความปลอดภยัของทา่นหรือเพื4อสวสัดภิาพของประชาชนในกรณีที4มีเหตฉุกุเฉิน หรือ 

(จ) เมื4อไลน์พิจารณาอย่างสมเหตสุมผลโดยประการอื4นใดว่าเป็นกรณีจําเป็น นอกเหนือจากเหตทีุ4กําหนดไว้ 

ในข้อ (ก) ถงึ (ง) 

12.3 ไลน์อาจระงบั ยตุิ หรือบอกเลิกข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ได้ในเวลาใดก็ตามและในทนัทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้

ทราบลว่งหน้า หาก 

(ก) ทา่นละเมิดบทบญัญตัใิด ๆ ในข้อกําหนดการใช้งาน ตลอดจนแนวปฏิบตัแิละนโยบายตา่ง ๆ ของไลน์ 

(ข) ไลน์ต้องปฏิบตักิารดงักลา่วในกรณีที4กฎหมายกําหนด หรือ 

(ค) ทา่นปฏิเสธไมย่อมรับข้อกําหนดใด ๆ ที4ถกูแก้ไขเพิ4มเตมิหรือข้อกําหนดการใช้งานฉบบัแก้ไขเพิ4มเตมิ 

12.4 เมื4อข้อกําหนดการใช้งานสิ <นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านตกลงที4จะยุติการใช้บริการเอพีไอต่าง ๆ ทั <งหมด 

ตลอดจนเครื4องมือที4ได้รับอนญุาตที4เกี4ยวข้องกบับริการเอพีไอโดยไมช่กัช้า 

12.5 การเลิกข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม จะไม่กระทบกระเทือนต่อบรรดาสิทธิ การเยียวยา หน้าที4 

หรือความรับผิดใด ๆ ที4เกิดขึ <นจนถึงวันที4บอกเลิก ซึ4งรวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที4เกี4ยวกับ 

การละเมิดใด ๆ ที4เกิดขึ <นก่อนหรือในวนัที4บอกเลกิด้วย 

12.6 บทบญัญตัิใด ๆ ที4ได้กําหนดไว้อยา่งชดัแจ้งให้มีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไปภายหลงัจากที4ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <สิ <นสดุ

ลง หรือซึ4งเป็นที4ชดัเจนวา่ลกัษณะหรือบริบทของบทบญัญตัดิงักลา่วประสงค์จะให้มีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไปภายหลงัจาก

ที4 ข้อกําหนดการใช้งานฉบับนี <สิ <นสุดลง ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการเลิก 

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <แล้วก็ตาม 

13. กฎหมายที_ใช้บงัคับและการระงบัข้อพพิาท 

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายของประเทศญี4ปุ่ น โดยไม่คํานึงถึงหลกักฎหมายหรือ 

การบงัคบัใช้ตามบทบญัญัติหรือหลกักฎหมายใด ๆ ว่าด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย ทั <งนี < ท่านยินยอมให้ศาลแขวง

โตเกียว (Tokyo District Court) ในประเทศญี4ปุ่ นเป็นศาลที4มีเขตอํานาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาคดี  

14. บททั_วไป 

14.1 ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ไม่ถือเป็นการก่อตั <งห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือความสมัพนัธ์แบบตวัการตวัแทน

ระหวา่งทา่นกบัไลน์ และไมไ่ด้เป็นการอนญุาตให้ทา่นก่อคา่ใช้จา่ยหรือหนี <สนิใด ๆ ในนามของไลน์ 
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14.2 ความบกพร่องของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ4งในการยืนยนัหรือการบงัคบัใช้ซึ4งการปฏิบตัิตามบทบญัญัติใด ๆ ของ

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <อย่างเคร่งครัด หรือการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < 

ไม่ถือเป็นการสละซึ4งสิทธิดงักล่าว และการสละสิทธิต่อการละเมิดบทบญัญัติใด ๆ ที4กําหนดไว้ในข้อกําหนดการใช้

งานฉบบันี <โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ4งจะต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการสละสิทธิดงักลา่วไม่ถือเป็นการสละ

สทิธิอื4นใด และ/หรือ การละเมิดบทบญัญตัเิดียวกนัดงักลา่วในครั <งตอ่ ๆ ไป หรือการสละสทิธิในบทบญัญตันิั <น ๆ  

14.3 หากบทบญัญัติใด ๆ ในข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม 

มิให้สง่ผลกระทบถงึบทบญัญตัิในสว่นที4เหลือซึ4งจะยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้อยา่งสมบรูณ์ทกุประการตอ่ไป ทั <งนี < ไลน์กบั

ท่านตกลงให้แทนที4บทบญัญตัิใด ๆ ที4ตกเป็นโมฆะด้วยบทบญัญตัิที4มีผลสมบรูณ์และใกล้เคียงกบัเจตนาและผลทาง

เศรษฐกิจของบทบญัญตัทีิ4ตกเป็นโมฆะนั <นมากที4สดุ 

14.4 ท่านไม่อาจโอนสิทธิใด ๆ หรือการปฏิบตัิตามภาระหน้าที4ใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ได้โดย

ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากไลน์ก่อน ทั <งนี < ความมุ่งหมายในการโอนใด ๆ อนัฝ่าฝืนต่อ 

ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ให้ถือเป็นโมฆะ และไลน์ขอสงวนสิทธิ�ในการโอนมอบข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < หรือ

สทิธิหรือหน้าที4ใด ๆ ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ให้กบับริษัทในเครือของไลน์ได้ โดยไมต้่องได้รับความยินยอม

ก่อน 

14.5 ท่านรับทราบว่าไลน์ทํางานร่วมกบันกัพฒันาซอฟต์แวร์หลายราย และซอฟต์แวร์และบริการบางส่วนที4เกี4ยวข้องกบั

นกัพฒันานั <น ๆ อาจคล้ายคลงึกนัหรือแข่งขนักบัแอปพลิเคชนัของท่านได้ และไลน์เองอาจกําลงัพฒันาแอปพลิเคชนั

และผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ที4คล้ายคลงึกนัหรือแขง่ขนักบัแอปพลเิคชนัของทา่นได้ด้วย ทั <งนี < ข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <ไม่

ถือเป็นการจํากดั ยบัยั <ง หรือขดัขวางไลน์จากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โอกาส หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ 

หรือโดยประการอื4นใดในปัจจบุนัหรือในอนาคต หรือการเข้าทําข้อตกลงหรือธุรกรรมใด ๆ กบัผู้ ใดไม่ว่าด้วยประการ 

ใด ๆ ทั <งสิ <น 

14.6 หากท่านมีคําถามหรือข้อสงสยัใด ๆ เกี4ยวกับข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี < หรือมีปัญหาใด ๆ ขึ <นภายใต้ข้อกําหนด 

การใช้งานฉบบันี < โปรดตดิตอ่ไลน์ได้ที4 lineshoppingseller@linecorp.com  

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกําหนดการใช้งานฉบบันี <และตกลงยอมรับตามบทบญัญัติทุกประการทั <งหมดข้างต้น ตลอดจนการแก้ไข

เพิ4มเติมใด ๆ ซึ4งบทบญัญตัิดงักลา่วในภายหลงัจากนี <ด้วย โดยการกดคลกิปุ่ ม “ฉนัตกลงและดําเนินการตอ่” ข้าพเจ้าเข้าใจดีวา่

ข้าพเจ้ากําลงัลงลายมือชื4อในรูปแบบดิจิตอลซึ4งข้าพเจ้ามีเจตนาที4จะให้มีผลบงัคบัใช้ได้เช่นเดียวกนักบัการที4ข้าพเจ้าลงลายมือ

ชื4อด้วยตนเอง 

ประกาศใช้เมื4อวนัที4 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 


