
 

เง ือ่นไขการสมคัรสมาชกิ TOT prepaid 
 
1. เงือ่นไขและขอ้ตกลงทั่วไป 

บรษัิท ทโีอท ี จํากัด (มหาชน ) ไดจั้ดทํา ระบบสมาชกิ TOT prepaid บนเว็บไซต์
ภายใตช้ือ่ “totprepaid.com” เพือ่เป็นชอ่งทางการใชบ้รกิารตา่งๆ ของทโีอท ีบนระบบทีม่ี
การยนืยันตัวตนเพือ่ความปลอดภัยทีส่งูขึน้ขอ งผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง สมัคร
สมาชกิ  และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลงทีกํ่าหนด ดังนัน้  ผูใ้ชบ้รกิารจงึควรศกึษา เงือ่นไข
ขอ้ตกลงฉบับนี ้และ/หรอืเงือ่นไขและขอ้ตกลงอืน่ใดที่  ทโีอที ไดแ้จง้ใหท้ราบบนเว็บไซต์
โดยละเอยีดกอ่นการสมัครและเขา้ใชเ้ว็บไซต ์ 

 
2. สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิาร 

2.1. ทโีอที ขอสงวนสทิธิ์ ใหเ้ฉพาะผูใ้ชบ้รกิ าร TOT prepaid  ทีล่งทะเบยีนเป็น
สมาชกิ เทา่นัน้ที่ สามารถ ใชบ้รกิารแบบยนืยันตัวตน  และ/หรอื รว่มกจิกรรมเพือ่นํา
คะแนนสะสมแลกของรางวลั กับ ทโีอทไีด ้

2.2. การลงทะเบยีนขอเป็นสมาชกิ  ผูใ้ชบ้รกิารจ ะตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของ
ตนเองอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น  สมบรูณ์ และ เป็นขอ้มลูปัจจบุัน  (update) และขอ้มลู
ของผูใ้ชบ้รกิาร จะถกูเก็บเป็นความลับ ทโีอที  จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลู ดังกลา่ว  ยกเวน้
กรณีทีจํ่าเป็นเพือ่ปฏบิัตติามบทบัญญัตแิหง่กฎหมายหรอืคําสัง่ศาลหรอืไดร้ับความ
ยนิยอมเป็นหนังสอืจากผูใ้ชบ้รกิาร 

2.3. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงจะแกไ้ข ปรับปรงุขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่คยใหไ้วใ้นขอ้ 2.2 ให ้
ถกูตอ้งและตรงตอ่ความเป็นจรงิในปัจจบุันอยูเ่สมอ 

2.4. ผูใ้ชบ้รกิารจะรักษา login name และรหัสผา่น  (Password) ไวเ้ป็นความลับ 
หากผูใ้ชบ้รกิารมอบ หรอือนุญาตใหบ้คุคลอืน่นํา ขอ้มลูสว่นบคุคลและ /หรอื Login 
name และรหัสผา่น (Password) ดังกลา่วไปใชก้ารใดๆ ถอืวา่ผูใ้ชบ้รกิารยอมรับวา่
การกระทําเหลา่นัน้เป็นการกระทําโดยตัวของผูใ้ชบ้รกิารเอง และถอืวา่มผีลผกูพัน
กับผูใ้ชบ้รกิารตามกฎหมาย 

2.5. การสะสมคะแนนนับจากการซือ้หรอืเตมิเงนิสนิคา้ /บรกิารตา่ ง ๆจาก TOT 
prepaid โดยทกุ 25 บาท สมาชกิจะไดร้ับคะแนน 1 คะแนน ทัง้นีค้ะแนนจะสามารถ
สะสมไดห้ากมกีารเตมิเงนิเขา้รหัส TOT prepaid โดยมยีอดเงนิคงเหลอืในรหัสไม่
เทา่กับศนูยบ์าท  แตห่ากยอดเงนิในรหัสทีท่า่นทําการสมัครสมาชกิไวม้ยีอด
คงเหลอืเป็นศนูยบ์าทแลว้แตม้สะสมของทา่นและรหัสประจําตัวของทา่นจะหมดอายุ
ภายใน 60 วนั 

2.6. ในกรณีผูใ้ชบ้รกิารใชส้ทิธไิปในทางทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร
รายอืน่หรอืทโีอท ี     ผูใ้ชบ้รกิารตกลงทีจ่ะรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายดังกลา่วที่
เกดิขึน้เต็มจํานวน 

2.7. ทโีอท ีสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเพกิถอนการเป็นสมาชกิข องผูใ้ชบ้รกิารไดท้ันทโีดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หาก ทโีอท ีพบวา่มกีารกระทําดังตอ่ไปนี ้
2.7.1. ผูใ้ชบ้รกิารใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จในการลงทะเบยีนตามขอ้ 2.2 ซึง่ให ้

รวมถงึกรณีการไมแ่กไ้ขขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุัน (Update) 
2.7.2. ผูใ้ชบ้รกิารกระทําการไมเ่หมาะสม  อันเป็นการ ขัดตอ่ กฎหมาย หรอื

ศลีธรรมอันดขีองประชาชน หรอืมเีหตอุันควรเชือ่ไดว้า่ ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใช ้
เว็บไซตเ์พือ่นําคะแนนสะสมแลกของรางวลั โดยมเีจตนาทจุรติ 



2.8. ทโีอท ีสงวนสทิธิท์ีจ่ะเพกิถอนการเป็นสมาชกิของผูใ้ชบ้รกิารไดท้ันทโีดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หาก ทโีอท ีพบวา่มกีารกระทําดังตอ่ไปนี ้
2.8.1. ผูใ้ชบ้รกิารใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จในการลงทะเบยีนตามขอ้ 2.2 ซึง่ให ้

รวมถงึกรณีการไมแ่กไ้ขขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุัน (Update) 
2.8.2. ผูใ้ชบ้รกิารกระทําการไมเ่หมาะสม อันเป็นการขัดตอ่กฎหมายหรอื

ศลีธรรมอันดขีองประชาชน หรอืมเีหตอุันควรเชือ่ไดว้า่ ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใช ้
เว็บไซตเ์พือ่นําคะแนนสะสมแลกของรางวลั โดยมเีจตนาทจุรติ 

 



3. การจํากัดความรับผดิ 
3.1. ดา้นเนือ้หา  แมว้า่ ทโีอที จะทําการตรวจทานเนือ้หา     และความสอดคลอ้ง

ของเนือ้หาอยูเ่ป็นประจําก็ตาม แต่  ทโีอที  ก็ไมส่ามารถรับประกัน ไดว้า่เนือ้หา
ดังกลา่ว  มคีวามถกูตอ้ง สมบรูณ์เพยีงพอหรอืทันกาลเวลา ดังนัน้ ทโีอที  จงึไมอ่าจ
รับผดิชอบไมว่า่ทางตรง หรอืทางออ้ม สําหรับความผดิพลาด ความลา่ชา้ของขอ้มลู 
ไมว่า่จะมผีูใ้ดไดแ้จ ้ งหรอืแนะนํา ทโีอที  กอ่นหนา้เกีย่วกับโอกาสทีจ่ะเกดิปัญหา
ดังกลา่วหรอืไมก็่ตาม 

3.2. ระบบการใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารรับทราบและตกลงอยา่งชดัแจง้วา่ ทโีอที  ไม่
อาจรับประกันวา่ การเปิดเขา้สูห่รอืการใชเ้ว็บไซตท์ัง้สว่นหนึง่สว่นใด หรอืทัง้หมดจะ
สามารถกระทําไดต้ลอดเวลา รวดเร็วทนัใจ ปราศจากการรบกวน หรอืมขีอ้ผดิพลาด 
และไมร่ับประกันวา่เว็บไซตจ์ะปราศจากไวรัส  ระเบดิเวลา หรอืสิง่กอ่ความเสยีหาย
ตอ่คอมพวิเตอรอ์ืน่ใดของผูใ้ชบ้รกิาร 

3.3. เนือ่งจาก “totprepaid.com” เป็นเว็บไซตท์ีม่นีโยบายไมใ่หม้กีารเชือ่มโยง
ไปสูเ่ว็บไซตอ์ืน่ นอกเหนอืไปจากเว็บไซตต์า่งๆ ทีเ่ป็นบรกิารภายใต ้ทโีอท ีเทา่นัน้   
ดังนัน้การเชือ่มโยงไปสูเ่ว็บไซตอ์ืน่ๆ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลของ ทโีอท ีผูใ้ชบ้รกิาร
ยอมรับวา่ ทโีอท ีไมอ่าจรับผดิชอบ  ตอ่เนือ้หา โฆษณา สนิคา้ บรกิารหรอืสิง่อืน่ใด 
ๆ ทีแ่สดงอยูบ่นเว็บไซตเ์หลา่นัน้ หรอืตอ่ความเสยีห ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไมว่า่จะโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มจากการเขา้ชมเว็บไซตเ์หลา่นัน้ 

 
4. สทิธขิอง ทโีอท ี

4.1. ทโีอท ีมสีทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิขอ้ตกลงฉบับนี ้และ /หรอื
เงือ่นไขและขอ้ตกลงอืน่ใดบนเว็บไซตโ์ดยไมจํ่าตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ
ลว่งหนา้ 

4.2. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและยอมรับวา่เครือ่งหมายการคา้ แนวคดิ และรปูแบบในการ
นําเสนอ รวมถงึทกุสว่นของ software รวมถงึ source code และ object code ที่
พัฒนาขึน้เพือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารในเว็บไซตน์ีถ้อืเป็นงานทีไ่ดร้ับความคุม้ครอง ตาม
กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา หา้มผูใ้ดทําการลอกเลยีนแบบ ทําซํ้า  หรอืดัดแปลง
ไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด  

4.3. เนือ้หาทัง้หมดทีแ่สดงในเว็บไซตอ์ยูภ่ายใตก้ฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา โดย
ม ีทโีอท ีหรอืบคุคลทีส่ามเป็นเจา้ของทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หลายทีป่รากฏอยูบ่น
เว็บไซต ์ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้นือ้หาเหลา่นัน้เพือ่ประกอบการใชง้านเว็บไซต์
เทา่นัน้  หา้มมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารทําการลอกเลยีนแบบ หรอืทําซํ้าเนือ้หาเหลา่นัน้เพือ่ใช ้
งานในวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ 

4.4. ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมก่ระทําการใดๆ อันเป็นการละเมดิหรอืควรเชือ่ไดว้า่เป็นการ
ละเมดิสทิธใิน ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ สทิธบิัตร ความลับทางการคา้ รวมทัง้ 
ทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ ตามกฎหมาย ไมว่า่โดยวธิกีารใด ทัง้นี ้ไมว่า่จะกระทําโดย
มเีจตนาหรอืไมก็่ตาม   
 

หากผูใ้ชบ้รกิารฝ่าฝืนขอ้กําหนดดังกลา่ว ผูใ้ชบ้รกิารตกลงให ้ทโีอที  สามารถ
ยกเลกิการเป็นสมาชกิของผูใ้ชบ้รกิารเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรตามทีเ่ห็นสมควร  

 
5. กฎหมายทีใ่ชบ้ั งคับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงในการใชเ้ว็บไซตน์ี ้และ /หรอืเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงอืน่ใดทีป่รากฏบนเว็บไซตอ์ยูภ่ายใตบ้ังคับแหง่กฎหมายไทย และไมอ่ยูภ่ายใต ้
การขัดกันแหง่กฎหมาย 

    


