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1. บทนำ
โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน ( ข้อกำหนด”) อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ https://www.gmoji.co.th และแอป
คุณจะต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้บริการใดๆ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณยังไม่ควรใช้แอป
เว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ ที่เราเสนอให้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ตามเอกสารนี้
คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยการเข้าถึงผ่านการใช้เว็บไซต์ หรือแอปของเราผ่านแพลตฟอร์มใดก็ตาม
และ/หรือโดยการลงทะเบียนยอมรับ ตอบรับ และตกลงอ่าน, เข้าใจ และเห็นด้วยกับข้อกำหนด
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง
2. ข้อกำหนดและคำจำกัดความ
บัญชี หมายถึงการบันทึกด้วยข้อมูลตัวเลขรายละเอียดของผู้ใช้ เช่น รายละเอียดส่วนบุคคล, หมายเลขโทรศัพท์ และ
อีเมล์ เป็นต้น ที่ได้ทำการบันทึกตามขั้นตอนการลงทะเบียนในแอป
แอป หมายถึง ซอฟต์แวร์ของบริษัทในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นมือถือที่เรียกว่า Gmoji” ซึ่งมีอยู่ใน AppStore และ
Google Play และช่วยให้ผู้ใช้ชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้า และ/หรือ บริการต่างๆ ให้แก่บุคคลอื่นๆ ได้ในแอพพลิเคชั่น
messenger ใดๆก็ตาม
บริษัท หรือเรา หรือ พวกเรา ของเรา หมายถึง Gmoji (Thailand) Co., Ltd,
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินการภายใต้การจดทะเบียนและดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดย
มีหมายเลขจดทะเบียน 0105563086720 และที่อยู่ตามกฎหมายที่ 82 ถนนสังคมสงเคราะห์ แขวง ลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สินค้า หมายถึง สินค้าหรือบริการที่สามารถซือ้ ขายผ่านแอป
สินค้าที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้โดยตรงจากผู้ขายและการซื้อขายนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้
และถูกควบคุมโดยข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ผู้รับ หมายถึงบุคคลที่มีสิทธิ์ในการรับสินค้าจากผู้ขาย
การบริการ หมายถึงบริการต่างๆ ที่เราได้นำเสนอผ่านแอป
ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าที่จะได้รับจากผู้ขายและการส่งต่อสิทธิ์ในการรับสิน
ค้าที่ชำระล่วงหน้า ( บัตรของขวัญ”) ไปยังช่องทางการติดต่อของผู้ใช้
ข้อกำหนด หมายถึงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และกฎการปฎิบัติงานอื่นๆ นโยบาย ขั้นตอน
นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ การต่อต้านการทุจริต ฯลฯ ที่อาจมีการออก พัฒนา
และเผยแพร่เป็นครั้งคราวโดยบริษัทบนเว็บไซต์
รหัสเฉพาะ หมายถึงรหัส QR, บาร์โค้ด, รหัสดิจิทัลแบบสุ่มหรือรหัสอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยแอป
และกำหนดให้สินค้าแต่ละรายการ
ผู้ใช้ หรือคุณ หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแอป หรือบริการต่าง ๆ
ผู้ขาย หมายถึงบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ

เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทซึ่งโดเมนนั่นอยู่ที่ https://www.gmoji.co.th
รวมถึงโดเมนย่อยทัง้ หมดและหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงแอป
3. การปฏิเสธความรับผิดที่สำคัญ
โดยการใช้เว็บไซต์และแอปนี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและข้อตกลงเหล่านี้เพื่อผูกพันตามข้อกำหนด ตาม
ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ถือให้บริษัท (รวมถึงพันธมิตร กรรมการ พนักงาน ตัวแทนคู่สัญญา
และผู้ให้บริการ) รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษใดๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิธีอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการบริการรวมถึงความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้
ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือว่าข้อตกลงการซื้อสินค้าหรือสัญญาบริการและบริษัทจะไม่รับผิดต่อสินค้า
และบริการที่ได้รับจากคุณและสำหรับภาระหน้าที่และสัญญาของผู้ขายสินค้าหรือบริการใด ๆ
4. ทั่วไป
ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณจะได้รับใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด เพิกถอนได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
แบบจำกัดสิทธิ์โดยบริษัท เพื่อใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการต่างๆ ที่เปิดใช้งานได้โดยแอป
บริษัทไม่ได้ให้บริการทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการรับฝาก หรือการโอนเงิน
บริษัทไม่ได้มีการจัดเตรียมสินค้าและบริการต่างๆจากผู้ขาย และไม่รับประกันคุณภาพ
และ/หรือปริมาณของสินค้าและบริการที่ซื้อ
เราจะคิดราคาของสินค้าที่คุณชำระล่วงหน้ากับแอป ราคาทั้งหมดจะปรากฎขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อได้ยอมรับ
ราคาของสินค้าจะถูกเรียกเก็บจากบัญชีธนาคารของคุณ ข้อมูลที่คุณได้รับการร้องขอในระหว่างกระบวนการซื้อ
บริษัทขอสงวนในการเปลี่ยนแปลงราคาตามดุลพินิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฎต่อผู้ใช้ก่อนการชำระเงิน
เสมอ มีข้อควบคุมสำหรับผู้ขายที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมสำหรับการรับสินค้าของผู้ซื้อ
กรุณาติดต่อเราที่ support@gmoji.co.th หากผู้ขายเรียกค่าธรรมเนียมสินค้าเพิ่มเติม
5. การลงทะเบียนบัญชีและการเข้าถึงบริการ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่เรามีให้ คุณจะต้องดำเนินการลงทะเบียนภายในแอปให้เสร็จ
ขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนจะรวมถึงการให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณแก่เรา
โดยคุณจะต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยป้อนรหัสผ่านจากข้อความที่ส่งถึงคุณ ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถลงทะเบียน
ได้หนึ่งบัญชีโดยการใช้ ID เดียวกัน นอกจากนี้คุณจะต้องเพิ่มแป้นพิมพ์ของแอป
ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณไปยังแป้นพิมพ์ทอี่ นุญาตให้ใช้บนอุปกรณ์ของคุณ โดยคุณจะต้องป้อนอีเมล์

และวันเดือนปีเกิดเพื่อการเข้าใช้บริการอย่างเต็มที่ การทำตามขั้นตอนแรกให้เสร็จสมบูรณ์จะช่วยให้คุณเข้าถึงแอป
และเพื่อเลือกคียบ์ อร์ดของแอปจีโมจิในแอพพลิเคชั่นของ messenger ต่างๆ
ในการชำระเงินค่าสินค้าที่เลือก
คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สองของการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
ของคุณหรือการเลือก Apple Pay หรือ Google Pay เป็นวิธีการชำระเงิน
สินค้าสามารถเลือกได้จากรายการไอคอนในหรือจากแป้นพิมพ์ของแอปโดยตรงใน messenger
ไอคอนที่แสดงถึงสินค้านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและคุณอย่าเชื่อในตัวไอคอนอย่างเต็มที่ในการอธิบายตั
วสินค้าที่คุณจะได้รับ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างระหว่างไอคอนและสินค้าจริงที่ได้รับ
หลังจากดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าที่เลือกแล้วคุณจะได้รับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล์ที่กำหนดไว้
ในบัญชีของคุณซึ่งมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในบัญชีของคุณเพื่อที่ใบเสร็จจะถูกส่งไปให้คุณ โปรดทราบว่าเราใช้บริการของบุคคลที่สาม
เพื่อดำเนินการชำระเงินทั้งหมดและบริษัทจะไม่ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ
ของบุคคลที่สามดังกล่าว และข้อผิดพลาดในการชำระเงินใดๆ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราที่
support@gmoji.co.th หากคุณประสบปัญหาในการดำเนินการกับการชำระเงินของคุณ และเราจะพยายาม
อย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณ
หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณ คุณจะได้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ของคุณ
ในการรับสินค้าที่ได้ถูกชำระล่วงหน้า เอกสารดังกล่าวประกอบไปด้วย
a)
ชื่อของสินค้าและคำอธิบายที่มาพร้อมกับสินค้า
b)
รหัสเฉพาะ
c)
วันหมดอายุ
d)
แผนที่ของผู้ขาย
e)
ตัวเลือกในการจัดส่ง (ถ้ามี)
f)
รายละเอียดการติดต่อผู้ขาย
จากนั้นคุณจะสามารถส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่น messenger หรือผ่านการทำงานของแอป
โดยตรง ผู้ใช้จะต้องแสดงรหัสเฉพาะ และรหัสPIN ให้ผู้ขายหรือใส่รหัสPIN ในเว็บไซต์ของผู้ขายเพื่อรับสินค้าก่อน
วันหมดอายุ สิทธิ์ที่จะได้รับสินค้าจะหมดไปและไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายหลังจากวันที่หมดอายุ
การส่งกลับการซื้อและการคืนเงิน
6. อัพเดทและการเปลี่ยนแปลงบริการ
เราจะมีการอัพเดทแอปและเว็บไซต์เป็นครั้งคราวโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนบริการต่างๆ
เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงาน สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบปฎิบัติการ

หรือแก้ไขปัญหาความปลอดภัย หรือเราอาจขอให้คุณอัพเดทแอปด้วยเหตุผลเหล่านี้
หากคุณเลือกที่จะไม่ติดตั้งการอัพเดทดังกล่าวหรือหากคุณยกเลิกการอัพเดทอัตโนมัติ
คุณอาจจะไม่สามารถใช้แอปและบริการต่าง ๆ เหล่านี้ต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม แอปจะทำงานร่วมกับระบบปฎิบัติการเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าเสมอ
(เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) และตรงกับคำอธิบายหลักของแอปที่ให้ไว้กับคุณเมื่อคุณติดตั้ง
7. การรับประกัน
เพิ่มเติม โดยการใช้แอป เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ที่คุณรับทราบและยอมรับว่า:
a)
คุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะซื้อประเภทของสินค้าที่เลือก
b)
คุณมีจิตปกติมี มีความสามารถในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเอง
(ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ)
c)
รายละเอียดทั้งหมดที่คุณได้ยินยอมให้เราในขณะที่คุณได้ลงทะเบียน
และ/หรือที่คุณได้ยืนยันการดำเนินการในความถูกต้องข้อมูลเป็นปัจจุบันให้สมบูรณ์และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด ณ
วันที่มีบทบัญญัติ
d)
คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ
ที่คุณให้ไว้กับเราเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเข้าถึงและการใช้งานแอปและเว็บไซต์ และ/หรือบริการต่าง ๆ
e)
คุณจะไม่ใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการต่าง ๆ เพื่อเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศ
หรือเขตอำนาจศาลใด ๆ
f)
คุณสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือในทางอนุญาโตตุลาการ ต่อบริษัท
บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ซัพพลายเออร์ หรือพนักงาน
g)
คุณจะต้องไม่เจาะเข้าแทรกแซง ขัดขวาง ปิดกั้น หรือทำให้การทำงานของแอป
และเว็บไซต์ทำงานหนัก ไม่เหมาะสม หรือละเมิดหรือพยายามละเมิดความปลอดภัยของแอป และเว็บไซต์อย่างผิด
กฏหมาย
h)
คุณจะต้องไม่เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
I)
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ที่คุณลงไว้ผ่านทาง
แอปหรือเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือระบุเหตุผลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกิจกรรมที่น่าสงสัย
หรืออาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย
j)
คุณจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ แก่บริษทั ทันทีหากเราเห็นว่าเป็นความจำเป็นสำหรับการให้บริการ
k)
คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง
l)
คุณยอมรับว่าแอปและบริการต่างๆ บริการอยู่บนพื้นฐาน ตามที่มอี ยู่” และ ภายใต้การพัฒนา”
ดังนั้นหากบริษัทดำเนินการโดยสุจริต คุณยอมรับว่าบริษัทให้บริการและบริการต่างๆ โดยไม่สามารถรับประกันใดๆ
รวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะชื่อเรื่องความสามารถ หรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

ผู้ใช้รับรองกับบริษัทว่าการรับประกันของผู้ใช้แต่ละรายที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นความจริง ถูกต้อง
และไม่ทำให้เข้าใจผิด ณ วันที่ให้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละราย
• เป็นการรับประกันแยกต่างหากและจะไม่มีขอบเขตหรือถูกจำกัด
โดยการอนุมานจากเงื่อนไขของการรับประกันอื่นใด หรือโดยคำอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้
• ดำเนินการต่อและยังคงมีผลบังคับใช้ไม่ว่าบัญชีของผู้ใช้กำลังทำงาน ถูกระงับ หรือปิด
• และถือว่าเป็นสาระสำคัญ
คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจยกเลิกข้อกำหนดทันที, ปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ของคุณ
และจำกัดการเข้าถึงแอปของคุณหากการรับประกันใดๆ ที่คุณระบุไว้ในที่นี้ปรากฎว่าเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
8. การบริการของบุคคลที่สามและการคืนเงิน
แอปและเว็บไซต์อาจมีการบริการของบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัท
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อบริการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม
และไม่ได้มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่สามกับผู้ใช้ แอปและเว็บไซต์
โดยการใช้บริการของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สาม
หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้นั้น อย่าใช้บริการจากบุคลที่สาม
บริษัทไม่ได้ควบคุมการให้บริการของบุคคลที่สาม และไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการให้บริการ
และผลลัพธ์เหล่านี้
8.1. การคืนเงินของจีโมจิ หลังลูกค้าชำระเงินแล้ว
กรณีผู้ใช้ผู้เป็นเจ้าของจีโมจิหลังชำระเงินแล้ว แจ้งคำขอมายัง จีโมจิ (ประเทศไทย) เพื่อยื่นเรื่องขอคืนสินค้า และรับ
เงินคืน สามารถทำได้ในกรณีดงั ต่อไปนี:้
a) กรณีที่1: ในกรณีที่ผู้ขายปฏิเสธการให้สินค้าตามจีโมจิที่พร้อมแลกเกินสองครั้ง และ/หรือ ผู้ขายหยุดการ
ให้บริการถาวร;
ในกรณีนี้ แนะนำให้ผู้ใช้ แจ้งรายละเอียดสินค้า วัน เวลา ที่ใช้บริการ ที่อยู่และชื่อของผู้ขายที่ปฏิเสธการให้สินค้า
พร้อมรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จซื้อ ซึ่งมีระบุในใบเสร็จการจ่ายเงินจีโมจิ ที่ได้รับทางอีเมลผู้ใช้ หลังการชำระเงิน โดย
เขียนชื่อเรื่องอีเมลว่า “การขอคืนเงินที่แลกใช้ไม่สำเร็จ” และส่งผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับ แอปจีโมจิ มาทาง อีเมล
ช่วยเหลือ support@gmoji.co.th
b) กรณีที่2: ในกรณีที่ผู้ใช้ เกิดข้อผิดพลาดในการชำระซื้อสินค้าผิดรายการโดยไม่ได้ตั้งใจและยังไม่ได้นำไป
แลกใช้จริง;
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นั้น แนะนำให้ผู้ใช้ แจ้งรายละเอียดสินค้า พร้อมรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จซื้อ ซึ่งมีระบุใน
ใบเสร็จการจ่ายเงินจีโมจิ ที่ได้รับทางอีเมลผู้ใช้หลังการชำระเงิน ภายใน 3(สาม)วัน หลังวันที่ชำระเงินซื้อสินค้า โดย
เขียนชื่อเรื่องอีเมลว่า “การขอคืนเงินผิดพลาด” และส่งผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับ แอปจีโมจิ มาทาง อีเมล
ช่วยเหลือ support@gmoji.co.th

ภายในสองวันทำการหลังได้รับคำร้องทางอีเมล จีโมจิ (ไทยแลนด์) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและตัวจีโมจิ
เอง และแจ้งผลคำร้องกลับไปยังอีเมลผู้ใช้ผู้ที่เป็นเจ้าของคำร้อง
ในกรณีที่มกี ารคืนเงิน การคืนเงินนั้นจะถูกคืนตามยอดที่ถูกชำระจริง และคืนโดยรูปแบบไร้เงินสด โดยคืนเงินเข้า
ช่องทางการชำระเงินของผู้ใช้ เช่น บัตรเครดิต หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน
โดยประมาณ ระหว่าง 15(สิบห้า) ถึง 30(สามสิบ) วันทำการ ขึ้นอยู่กับการบริการของธนาคารเจ้าของบัตร
9. ข้อจำกัดใบอนุญาติ
คุณยินยอมที่จะ:
• ไม่ให้เช่า เช่าช่วง ให้ยืม จัดหา หรือให้ใช้ประโยชน์แอปหรือบริการในรูปแบบใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
• ไม่คัดลอกแอปหรือบริการใดๆ เหล่านี้ยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้แอปตามปกติ
หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล หรือความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
• ไม่แปล รวบรวม ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของแอป และ
ข้อกำหนดหรือบริการใดๆ เหล่านี้และไม่อนุญาตให้ใช้แอปหรือบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปเหล่านี้หรือทั้งหมด
รวมเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ยกเว้นตามความจำเป็นในการใช้แอป หรือบริการบนอุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต
ในข้อกำหนดเหล่านี้
• ไม่แยกชิ้นส่วน ถอดประกอบ ทำวิศกรรมย้อนกลับหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบตามส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดของแอป หรือพยายามในการกระทำใดๆ เช่นนั้น
• ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการควบคุมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่บังคับใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้
หรือสนับสนุนโดยแอปหรือบริการต่าง ๆ
9.1. ข้อจำกัดการใช้งาน
คุณจำเป็นต้อง:
• ไม่ใช้แอปหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เพือ่ วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือลักษณะใดๆ
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือกระทำการหลอกลวง หรือมุ่งร้าย เช่นการเจาะเข้าหรือใส่รหัสที่เป็นอันตราย
อย่างไวรัสหรือข้อมูลที่เป็นอันตรายเข้าสู่แอป, บริการใดๆหรือระบบปฎิบัติการต่าง ๆ
• ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
แอปหรือบริการต่างๆ ของคุณ (ที่เพิม่ ขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้ในข้อกำหนดนี้)
• ไม่ส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
แอปหรือบริการของคุณ
• ไม่ใช้แอปหรือบริการในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน ใช้งานหนักเกินไป
หรือทำให้ระบบหรือความปลอดภัยของเราเสียหายหรือรบกวนผู้ใช้รายอื่นๆ และ

• ไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ จากบริการหรือระบบของเรา
หรือพยายามถอดรหัสการส่งไปยังหรือจากเซิรฟ์ เวอร์ที่ใช้บริการ

10. การแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยมีผลทันทีที่
มีการเผยแพร่ข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดจะมีผล
ทันทีเมือ่ มีการโพสต์บนเว็บไซต์ และถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการใช้แอป และ
เว็บไซต์จากเวลาดังกล่าว หรือถ้าเป็นไปได้ จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมล์ ไปทางที่อยูอ่ ีเมล์ที่ผู้ใช้ได้แจ้งไว้ล่าสุด
โดยการแจ้งเตือนดังกล่าวจะมีผลทันที
11. ความเสี่ยง การสูญหาย หรือความเสียหาย
การที่ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลต่อกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ:
• การรบกวน การผิดพลาด การหยุดการทำงาน การปิดระบบ
หรือการล้มเหลวในการให้บริการโดยไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลที่สาม รวมถึงระบบการปฎิบัติการ ฐานข้อมูล
หรือส่วนประกอบต่างๆ ของบุคคลที่สาม
• การปฎิบัติการตามข้อบังคับเป็นไปตามมาตรการประกาศ หรือการดำเนินการใดๆ
ที่นำมาใช้หรือความรับผิดทางภาษีต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้
• การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆ
โดยตรงหรือโดยอ้อมที่อาจเกิดจากระบบการทำงานทีไ่ ม่ปกติ ไฟตก
การทำผิดกฎหมายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการขโมยข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการทำลายรหัสจากระบบ
หรือข้อบกพร่องในกระบวนการเขียนหรือทดสอบโปรแกรมของบุคคลที่สาม
• และ/หรือการรบกวนใดๆ การผิดพลาด การหยุดการทำงานหรือการล้มเหลวอื่นๆ
ของบริการทีม่ ีให้โดยบุคคลที่สาม รวมถึง ปราศจากข้อจำกัด ระบบของบุคคลที่สาม
เช่นการเปลี่ยนระบบสาธารณะผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการไฟฟ้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและหน่วยงานที่ได้รับรอง หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่บริษัทไม่มกี ารควบคุมโดยตรง
ผู้ใช้จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรายละเอียดบัญชีของพวกเขาเอง มิฉะนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี
พวกเขา และใช้สินค้าที่พวกเขาซื้อมา โดยบริษัทจะไม่คืนเงินให้ผู้ใช้เนื่องจากการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความผิดพลาดของผู้ใช้เอง
12. เหตุสุดวิสัย
ไม่ว่าผู้ใช้หรือบริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญา และผู้ให้บริการ) ไม่ควร
ต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย กรณีล้มเหลวในการปฎิบัติตามภาระผูกพันใดๆ

หากความล้มเหลวนั้นเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล ของฝ่ายที่ล้มเหลวในการปฎิบัติ
ตามข้อผูกพัน ซึ่งรวมถึงฟ้าผ่า น้ำท่วม สภาพอากาศที่รนุ แรงเป็นพิเศษ ไฟไหม้ การระเบิด สงคราม
การก่อความไม่สงบ ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม การกระทำการ หรือไม่กระทำการของบุคคล
ซึ่งเราไม่ได้มีความรับผิดชอบ การกระทำของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ
(รวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต)

ผู้ใช้คุ้มครองจากความเสียหายและถือว่าบริษัท (รวมถึง บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญา
และผู้ให้บริการต่างๆ ) ไม่เป็นภัยต่อการสูญเสียใดๆจากการกระทำ การฟ้องร้อง การดำเนินการ ต้นทุน ความต้องการ
และความเสียหายทุกประเภท (รวมถึงความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ทางพิเศษ
หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง) และไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา ประมาทเลินเล่อ
หรือการกระทำอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลว หรือล่าช้าในการปฎิบัติงานของแอป หรือเว็บไซต์
ไม่ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อของบริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญา
และผู้ให้บริการ) หรือไม่ก็ตาม
13. การแจ้งวัตถุประสงค์พิเศษ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายและข้อบังคับใช้หากผู้ใช้ดำเนินการซื้อสินค้าใด ๆ
ที่ไม่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์พิเศษหรือวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ผู้ใช้ตั้งใจ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน
14. การส่งผ่านและความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเหมาะสมและ/หรือการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ในการส่งผ่านข้อมูลทีม่ ีอยู่ใน
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เอง หรือความล่าช้าใดๆ ในการจัดส่งหรือได้รับ
บริษัทได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ในบริการต่าง ๆ
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือblockchain อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าถึง
และตรวจสอบที่ผิดกฎหมาย
บริษัทไม่มีการรับประกัน (โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) หรือแต่งตั้งตัวแทนใดๆ ที่บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ
กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญา และผู้ให้บริการต่าง ๆ) จะดำเนินการโดยปราศจากข้อผิดพลาด
หรือจากการรบกวน หรือข้อผิดพลาดต่างๆจะได้รับการแก้ไข หรือว่าเนื้อหานั้นจะสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันล่าสุด
หรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง
15. กฎหมายที่บังคับใช้และข้อพิพาททางกฎหมาย
เรื่องใดๆ ที่เกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายสาระสำคัญของประเทศไทย

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้กับบริษัท ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนเต็มที่ ให้ติดต่อโดยตรงเพื่อหาทางแก้ไข
ศาลประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการใช้บริการต่างๆ, แอป หรือเว็บไซต์
16. ทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทจะต้องรักษาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง
ไม่จำกัดเพียงการประดิษฐ์ ความคิด แนวความคิด รหัส การค้นพบ กระบวนการ เครือ่ งหมาย วิธีการ ซอฟต์แวร์
ส่วนประกอบ สูตร เทคนิค ข่าวสาร และข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
หรือเครื่องหมายการค้าทีไ่ ด้รับการคุ้มครอง และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ลิขสิทธิ์ หรือตามสิทธิบัตรนั้น
ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่ากรณีและเหตุผลใดๆ ก็ตาม
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
17. การสละสิทธิ์
ความล้มเหลวของบริษัทในการขอหรือบังคับใช้อย่างเข้มงวดโดยผู้ใช้ข้อกำหนดใดๆ
ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือความล้มเหลวของบริษัทในการใช้สิทธิใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้
จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิหรือการสละสิทธิของบริษัทเพื่อยืนยันในบทบัญญัติ หรือสิทธิดังกล่าว
การสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งจากบริษัทของแต่ละข้อกำหนด เงื่อนไข หรือความต้องการในข้อกำหนดเหล่านี้
จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิใดๆ ในอนาคตที่จะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการร้องขอใดๆ
ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในข้อกำหนดต่างๆ เหล่านั้น ไม่มีการรับรอง แถลงการณ์
ยินยอม สละสิทธิ์ หรือการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำอื่นๆ โดยบริษัทจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกำหนด และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
18. การแจ้งเตือน
สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้ การแจ้งเตือนใดๆ ที่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรจะรวมถึง
อีเมล์ด้วย
19. ข้อตกลงทั้งหมด
ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขพัฒนาเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และบริษัทที่เกี่ยวกับแอป,
เว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ และแทนที่และยกเลิกข้อตกลง ข้อสัญญา การรับรอง รับประกัน การเป็นตัวแทน
และการทำความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้านี้ ระหว่างพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยปากเปล่า
เกี่ยวกับหัวข้อนั้น
ข้อกำหนดเหล่านี้ได้สร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้กับบริษัทเท่านั้น ดังนั้น
เว้นแต่ที่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นกรณีเฉพาะ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้สร้างสิทธิ์ใดๆ แก่บุคคลที่สาม

20. การจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย
ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ผู้ใช้ยินยอมว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ
ต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย (รวมถึง ไม่มีข้อจำกัด ทางอ้อม ทีไ่ ม่จำเป็น พิเศษ โทษ การลงโทษ คำเตือน
หรือผลกระทบจากความเสียหาย (เช่น เสียหายของกำไร ธุรกิจ ค่าความนิยม รายได้หรือการออมที่คาดหวังไว้)
หรือความเสียหายใดๆ) บทลงโทษ การกระทำต่าง ๆ การพิพากษา ฟ้องร้อง ค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายต่างๆ
ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจเผชิญที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้
หรือการสิ้นสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับเหตุใดๆ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใครคาดคาดการณ์
หรือควรจะมีใครคาดการณ์ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยู่ในข้อกำหนดนี้จะจำกัดความรับผิดของเราที่เกิดจากการโกงหรือการฉ้อโกง
การบิดเบือนความจริง ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จงใจประพฤติผิด ต่อความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่
มีผลมาจากไม่ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อจากคู่สัญญาช่วงของเรา หรือเรา หรือถึงขอบเขต
เช่นข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ผู้ใช้ได้รับความคุ้มครองและถือว่าบริษัทไม่ได้เป็นภัย
และเคารพต่อการเรียกร้องใดๆ จากบุคคลที่สามซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดเหล่านี้
21. การสิ้นสุดบางส่วน
ผู้ใช้และบริษัทตกลงว่าเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดที่หมดอายุ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
ข้อกำหนดดังกล่าวควรถูกตัดออกและส่วนที่เหลือของบทบัญญัติของข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้ และมีผลต่อไป
ได้โดยไม่มีข้อกำหนดที่ถูกตัดออก
22. การฝ่าฝืนข้อกำหนด
เราอาจยุติสิทธิ์การใช้แอป เว็บไซต์ และบริการต่างๆได้ตลอดเวลาโดยเราจะติดต่อคุณ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆ
เหล่านี้ หากสิ่งที่คุณผิดพลาดสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมให้ถูกต้อง เราจะให้โอกาสคุณได้แก้ไขเช่นว่านั้น
หากเรายุติสิทธิ์ในการใช้แอป เว็บไซต์และบริการต่างๆ:
◦ คุณจะต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการใช้แอป
เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ
◦ คุณจะต้องลบและเคลื่อนย้ายแอปออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดทีค่ ุณครอบครอง และทำลายสำเนาทั้งหมดของ
แอปที่คุณมีโดยทันที และยืนยันกับเราว่าคุณได้ทำเช่นว่านั้นแล้ว

◦ เราอาจเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณจากระยะไกลและลบแอปออกจากอุปกรณ์ และ
ยุตคิ ุณออกจากการเข้าถึงบริการต่างๆ
23. แถลงการณ์ความเสีย่ ง
การที่จะใช้บริการแอปหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
ผู้ใช้จะต้องพิจารณาและรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้
◦ ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
ผู้ใช้อาจไม่เคยได้รับสินค้าหรืออาจสูญเสียจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้จ่ายไปในสินค้าซึ่งเป็นผลมาจากหยุดชะงัก
และข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในกระบวนการจัดหรือรับสินค้า
◦ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีใดๆ ที่คุณได้ทำธุรกรรมกับบัญชีของคุณเอง
บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดในการส่งมอบ คุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย
หรือในแง่มุมอื่นๆ ของสินค้า หรือบริการใดๆ ที่คุณอาจได้ซอื้ หรือขายไปยัง หรือจากบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ใช้คนอื่นๆ
ของแอป) ข้อพิพาทใดๆ ที่ได้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม คุณจะต้องแก้ไขกับบุคคลที่สามโดยตรง
โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หากคุณเชื่อว่าบุคคลที่สามประพฤติตนในลักษณะหลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด
หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือหากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทกับบุคคลที่สามได้ คุณอาจแจ้งที่ฝ่ายช่วยเหลือ
ของเราผ่านทางอีเมล์ support@gmoji.co.th เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งเราจะพิจารณาว่าจะให้การช่วยเหลือ
อย่างไรได้บ้าง ในกรณีเราทำได้
◦ ความปลอดภัย บัญชีอาจถูกเพิกถอนและ/หรือถูกโขมย แฮกเกอร์หรือกลุ่มหรือองค์กร ผู้ประสงค์ร้ายอื่นๆ
อาจพยายามแทรกแซงบัญชีของคุณได้หลายวิธี นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ซอร์สโค้ดอาจเกิดข้อผิดพลาด
หรือจุดอ่อนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบริการ หรือผลเสียหายต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ
สินค้าของผู้ใช้ หรือการสูญเสียทรัพย์สินอื่นๆ ของบัญชีของผู้ใช้ ในกรณีของข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือจุดอ่อนนั้น
อาจไม่มีวิธีการแก้ไข และผู้ใช้จะไม่ได้การรับประกันการเยียวยาใดๆ การชดใช้ หรือเงินชดเชย
◦ ความเสี่ยงจากการกระทำของรัฐบาล ตามที่ระบุไว้ข้างต้นอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่นั้น
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ และอาจถูกควบคุม และตรวจสอบอย่างเข้มงวดรวมถึงการสอบสวนหรือการดำเนินการบังคับใช้
เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ
ดำเนินการบังคับใช้กับบริษัท เช่น กิจกรรมของภาครัฐอาจเป็นผลมาจากการกำหนดเป้าหมายของบริษัท
โดยเฉพาะหรือไม่ ทั้งหมดนี้อาจทำให้บริษัทถูกตัดสินปรับ หรือลงโทษบริษัท
หรือทำให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างการดำเนินงานและกิจกรรม หรือยุติการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่าง
ทั้งหมดนี้อาจทำลายหรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลให้มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการให้บริการและ/หรือการพัฒนาแอป
ผู้ใช้เข้าใจดีว่าไม่มีการรับประกันใดๆเกี่ยวกับการบริการโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
และการบริการต่างๆนั้นมีให้บนพื้นฐาน ตามทีม่ ีอยู่” ผู้ใช้ยังเข้าใจด้วยว่าบริษัทจะไม่คืนเงินค่าซื้อสินค้า

ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้
ผู้ใช้ตกลงยอมรับความเสี่ยงต่อการใช้บริการต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว
เพื่อลดความเป็นไปได้ของการฉ้อโกง ความพยายามในการหลอกลวงต่างๆ ในรูปแบบอื่นๆ
ที่ไม่ประสงค์ดีจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ตอบคำถามโดยตรงใดๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้
ผู้ใช้เข้าใจว่าบริษัทอาจส่งอีเมล์ไปเป็นครั้งคราว แต่อีเมล์เหล่านี้จะไม่ขอข้อมูลหรือขอให้ตอบกลับอีเมล์
โดยตรงจากผู้ใช้
ผู้ใช้เข้าใจว่าในขณะที่บริษัท และบริษัทในเครือจะใช้ความพยายามตามสมควรในการส่งเสริมแอปเพิ่มเติม
อาจมีการปิดหรือปล่อยไว้โดยไม่ได้มีการบำรุงรักษาและการสนับสนุนทางเทคนิคเนื่องจากแอปขาดความสนใจจาก
สาธารณชน ทำให้มันไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจในการที่จะสนับสนุนต่อไป
24. การตอบกลับ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเราได้ที่ support@gmoji.co.th

