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ข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service)
ยินดีตอ้ นรับสูก่ ารให้บริการของบริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จากัด หรือ “มิกก้า” โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการ หรือ
การสมัครสมาชิกของมิกก้า ซึง่ จะหมายถึง การที่ทา่ นยอมรับข้อตกลงเหล่านี ้ รวมถึงเอกสารที่ได้มีการอ้างอิง หากท่านไม่ยินดี
ที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทางมิกก้าขอความกรุณาจากท่าน โปรดหลีกเลีย่ งการใช้บริการนี ้
ข้อตกลงการให้บริการนี ้ ใช้บงั คับกับการที่ทา่ นใช้บริการหรือสมัครสมาชิกกับมิกก้า ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือส่วนใดส่วนหนึง่
โดยท่านจะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงการให้บริการ ดังนี ้
1. การลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก
ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการหรือสมัครสมาชิกกับมิกก้าผ่านทางช่องทาง Website และ/หรือ Application
ของมิกก้า บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ มิกก้าได้จัดไว้ ซึ่งท่านจะต้องใส่ขอ้ มูลต่าง ๆ ตามที่ มิกก้าร้องขอ โดยท่าน
จะต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หากท่านยังมิได้บรรลุนิติภาวะ ท่านจะต้องดาเนินการโดยมี
ผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูด้ แู ล
ในการใช้บริการหรือสมัครสมาชิกนี ้ ท่านจะต้องสร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านัน้ และท่านจะต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง
และครบถ้วน เป็ นจริงตามกฎหมาย
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รบั Username และ Password ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่ง ท่าน
จะต้องดูแลรักษา Username และ Password ไว้เป็ นความลับ โดยท่านจะไม่นา Username และ Password ให้แก่บคุ คลอื่น
โดยเด็ ด ขาด และท่ า นจะต้อ งดูแ ล และปรับ ปรุ ง ข้อ มูล บัญ ชี ข องท่ า นให้เ ป็ นปั จ จุ บัน อย่ า งสม่ า เสมอ พร้อ มทั้ง รัก ษา
ความปลอดภัยของบัญชีของท่าน โดยไม่ให้บคุ คลภายนอกเข้าถึงบัญชีทา่ น
ท่านจะต้องแจ้งให้มิกก้าทราบโดยเร็ว หากท่านพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของ
ท่าน และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาทัง้ ปวงที่เกิดขึน้ ภายใต้การกระทาของท่าน และยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
เข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รบั อนุญาตอันเนื่องมาจากการกระทาของท่าน
2. การใช้บริการของมิกก้า
มิกก้าจะให้บริการแก่สมาชิกผ่านช่องทาง Website และ/หรือ Application บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทัง้ บนมือถือ และ/
หรือ คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
ดังกล่าว
มิกก้าขอสงวนสิทธิ ในการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนสิทธิ ประโยชน์ หรือข้อตกลงการใช้บริการใด ๆ ได้ตลอดเวลาตาม
ดุ ล ยพิ นิ จ ของมิ ก ก้า แต่ เ พี ย งผู้เ ดี ย ว การแก้ไ ขใด ๆ จะมี ผ ลบัง คับ ทั น ที เ มื่ อ มี ก ารประกาศลงในแพลตฟอร์ม ต่ า ง ๆ
และท่านตกลงสละสิทธิ ใด ๆ ที่อาจมีในการรับคาบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าว การที่ท่านใช้บริการต่อไป ถื อเป็ น
การยืนยันว่าท่านยอมรับการแก้ไขดังกล่าว ดังนัน้ ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงการใช้บริการนี ้ เพื่อทาความเข้าใจกับข้อตกลง
ที่ใช้บงั คับ หากท่านไม่เห็นด้วย ขอแนะนาให้ทา่ นหยุดการใช้บริการในส่วนนีข้ องมิกก้าในทันที
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3. ทรัพย์สินทางปั ญญา
ท่านรับทราบและตกลงว่า การให้บริการนี ้ รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ เนือ้ หาต่าง ๆ สื่อต่าง ๆ ข้อความ ข้อมูลต่าง ๆ
กราฟฟิ ก ภาพ โลโก้ การออกแบบต่างๆ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์อื่น ๆ และการจัดวางสิ่งต่าง ๆ นี ้ เป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาในกรรมสิทธิ์ของแต่เพียงผูเ้ ดียวของมิกก้าตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ
ท่านจะต้องไม่ละเมิดในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของมิกก้าไม่ว่าจะเป็ นเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ฯลฯ ทัง้ นี ้
ท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทัง้ หมดในการละเมิดในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของมิกก้าไม่วา่ ท่านจะตัง้ ใจหรือไม่ก็ตาม
4. การโฆษณา
มิกก้าอาจจะมีแสดงโฆษณาใน Website และ/หรือ Application ของมิกก้า บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามที่
มิกก้าได้จดั ไว้ หรืออาจจะมีแสดง URL ของ Website ทีอ่ าจเชื่อมโยงไปยังสินค้าหรือการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นของมิกก้าหรือ
บุคคลภายนอก ในกรณีของบุคคลภายนอกนัน้ หากเกิดความเสียหายขึน้ ท่านตกลงและยอมรับว่า มิกก้าไม่มีสว่ นที่จะต้อง
รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดอันเป็ นผลมาจากการซื ้อขายหรือสนับสนุนการขาย
ดังกล่าว
5. การจากัดความรับผิดและเขตอานาจศาล
มิกก้าตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทย และในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยมิกก้าเป็ นผูก้ ่อให้เกิดความ
เสียหาย มิกก้าตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบ และชดใช้คา่ เสียหายตามเขตอานาจศาล และกฎหมายของประเทศไทยเท่านัน้
ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้บริการนีจ้ นเกิดความเสียหายไม่ว่าจะด้วยความประมาทหรือไม่ก็ตาม
ท่านตกลงรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายตามเขตอานาจศาลและกฎหมายของประเทศไทย (โดยอ้างอิงจากที่ตงั้ สานักงาน
ใหญ่ของมิกก้า)
หากข้อความใดในข้อตกลงการให้บริการนีถ้ ือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ดว้ ยเหตุใด
ก็ตาม ข้อความนัน้ จะถื อว่าแยกออกมาจากข้อตกลงการให้บริการนี ้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อความอื่น
ที่เหลือ
ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการให้บริการนีท้ งั้ หมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบตั ิตาม
ทุกประการ
(โปรดติดต่อเราหากคุณมีขอ้ คิดเห็น คาถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ ได้ที่ E-MAIL: info@cafemikka.com หรือ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 065-982-0401เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือที่สานักงานใหญ่ เลขที่ 1319 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250)

