ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์
ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้
ไมโครเพย์ อี - วอลเล็ ท (Micro Pay e-Wallet) ที่ ผ่ ำ นกำรลงทะเบี ย นส ำเร็ จ และมี บั ญ ชี ไ มโครเพย์ อี - วอลเล็ ท (Micro Pay
e-Wallet Account) ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่ำ “ผู้ใช้บริกำร” ทรำบถึงรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของ
รำงวัลไมโครเพย์ โดยในกำรเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ผู้ใช้บริกำรจะต้องยอมรับ
และตกลงในรำยละเอียดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ทั้งในเรื่องระยะเวลำ และวิธีกำรเข้ำ
ร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ตลอดจนสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรต่ำงๆ ดัง
มีรำยละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไป
1.1 รำยกำรส่งเสริมกำรขำยจัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด (“บริษัท”)
1.2 ผู้มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ คือ ผู้ใช้บริกำรที่ทำตำมรำยละเอียดวิธีกำรร่วมรำยกำร
ส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ครบถ้วน ภำยในระยะเวลำส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของ
รำงวัลไมโครเพย์ และถูกต้องตำมรำยละเอียดเงื่อนไข และเป็นผู้ใช้บริกำรที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริกำรไมโครเพย์ อี -วอลเล็ท
(Micro Pay e-Wallet) และมีเลขบัญชีผู้ใช้ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) เท่ำนั้น
1.3 กำรตกลงยอมรับ กำรแก้ไข กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไข/บริกำรต่ำงๆ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของกำรใช้บริกำร
ต่ำงๆ ของบริษัทไม่ว่ำจะเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรประเภทใดๆ ก็ตำมเกี่ยวกับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของ
รำงวัลไมโครเพย์ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระทำของผู้ใช้บริกำรเองก็ดี หรือเป็นกำรกระทำของบุคคลอื่นก็ดี ผู้ใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ ำ
ถูกต้องสมบูรณ์นับแต่เวลำที่ยืนยันกำรทำรำยกำรเกี่ยวกับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์
และให้ผลผูกพันผู้ใช้บริกำรทุกประกำรเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริกำรกระทำด้วยตนเอง รวมทั้งให้ถือว่ำเป็นกำรที่ผู้ใช้บริกำรได้ลงลำยมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่บริษัท เพื่อเป็นหลักฐำนทำรำยกำรเกี่ยวกับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัล
ไมโครเพย์ครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
1.4 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำทำรำยกำรเกี่ยวกับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ เพื่อ
ทำรำยกำรต่ำงๆ เช่น กำรดูคะแนนสะสม กำรดูสิทธิพิเศษ ของรำงวัล และบริกำร กำรแลกใช้คะแนนสะสม และแลกของรำงวัล
ไมโครเพย์ และรำยกำรอื่นๆ ที่ปรำกฏบนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) ทั้งนี้ ตำมที่
ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิใช้บริกำรได้
1.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้ำ หรือระบบกำรติดต่อสื่อสำรของบริษัท หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้บริกำรเกิดเหตุขัดข้อง หรืออยู่ระหว่ำงซ่อมแซม หรือมีเหตุสุดวิสัยใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำทำรำยกำร
เกี่ยวกับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ได้ ผู้ใช้บริกำรตกลงจะไม่ยกเอำเหตุดังกล่ำวเป็นข้อ
เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดแต่ประกำรใด
1.6 ผู้ใช้บริกำรตกลงให้บริษัทมีสิทธิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำร
ขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ตำมที่บริษัทเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ
ล่วงหน้ำโดยกำรปิดประกำศ ณ สำนักงำน หรือสำขำของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือบนไมโครเพย์ อี-วอล
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เล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้บริกำร และ/หรือวิธีกำรอื่นใดตำมที่
บริษัทเห็นสมควร ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนกำรเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับ
อนึ่ง หำกกำรเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำย คะแนนสะสม
และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ดังกล่ำว เป็นผลให้ผู้ใช้บริกำรต้องเสียค่ำใช้จ่ำย หรือมีภำระควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บริษัท
ไม่ได้รับแจ้งกำรคัดค้ำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ใช้บริกำรภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในประกำศ
และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้บริกำร ให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรยินยอม และไม่มีข้อคัดค้ำนข้อกำหนด
และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
และให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้รับทรำบ และยินยอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตำมข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทุกประกำร และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนน
สะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ฉบับนี้ด้วย
1.7 ในกรณีที่บริษัท หรือผู้ใช้บริกำรได้เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account)
ให้ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์นี้ ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับ
บัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
1.8 ในกรณีมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท และ/หรือบุคคลใดๆ อันเนื่องมำจำกกำรเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำร
ขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ของผู้ใ ช้บ ริกำร หรือ บุค คลอื่ นใดเพื่อผู้ ใช้ บริก ำร ผู้ใ ช้บ ริกำรตกลงยิน ยอม
รับผิดชอบชดใช้บรรดำค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประกำร โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
1.9 เมื่อผู้ใช้บริกำรมีกำรใช้คะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ แลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำร
บริษัทจะส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ SMS และ/หรือวิธีกำรอื่นใด แก่ผู้ใช้บริกำรไว้เพื่อเป็นหลักฐำนยืนยันใน
กำรทำรำยกำร
1.10 เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรพบว่ำมีข้อผิดพลำด หรือมีควำมผิดปกติใดๆ เกี่ยวกับ
กำรเข้ำ ร่วมรำยกำรส่งเสริม กำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัล ไมโครเพย์ ข องบริษัท ไม่ ว่ำทั้ งหมด หรือแต่บำงส่ว น
ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ บริษัททรำบโดยเร็วที่สุด ผ่ำนศูนย์บริกำรลูกค้ำไมโครเพย์ โทร. 02 697 5353 โดยอย่ำงน้อยต้องแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่บัญชี ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) ของผู้ใช้บริกำร รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับ
กำรทำรำยกำรที่มีข้อผิดพลำดดังกล่ำวตำมที่บริษัทกำหนด โดยบริษัท และผู้ใช้บริกำรจะร่วมมือกันดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
และสอบสวนหำสำเหตุของข้อผิดพลำด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ขอใช้
บริกำรทรำบตำมวิธีกำรและช่องทำงที่ บริษัทเห็นสมควร เช่น ทำงโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือโดยวิธีกำร และช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่ดำเนินกำรต่อคำร้องขอ
ใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของบริษัท หน่วยงำนรำชกำร และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.11 ผู้ใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำวิธีกำรดำเนินกำรใดๆ ในกำรเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของ
รำงวัลไมโครเพย์ของบริษัทตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้เป็นวิธีกำรที่น่ำเชื่อถือ และยอมรับได้ระหว่ำงผู้ใช้บริกำร และบริษัท
รวมทั้งรับรองว่ำเอกสำร และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับจำกผู้ใช้บริกำรด้วยวิธีกำรดังกล่ำวนั้นเป็นเอกสำร และ/หรือข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษรทุกประกำร และใช้บังคับได้ระหว่ำงผู้ใช้บริกำร บริษัท และผู้ที่
เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชีบัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) และ/หรือ
รำยละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรนั้นว่ำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
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1.12 ในกรณีที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ของผู้ใช้บริกำร อันเนื่องมำจำก
ควำมผิดพลำดของบริษัท ผู้ใช้บริกำรจะต้องรีบแจ้งให้บริษัททรำบโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ทำกำรแก้ไขต่อไป โดยผู้ใช้บริกำรจะต้องให้
ข้อมูลตำมที่บริษัทร้องขอ และบริษัทจะทำกำรสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลำด (ถ้ำมี) โดยบริษัทจะดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ หรือชี้แจงขั้นตอนกำรดำเนินกำร และแจ้ง
กำหนดเวลำในกำรแก้ไขให้ผู้ใช้บริกำรทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นไปตำมรำยละเอียดที่
กำหนดไว้ สำหรับผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรระงับ หรือยกเลิกกำรเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัล
ไมโครเพย์ กั บ บริ ษั ท นั้ น สำมำรถติ ด ต่ อ ด ำเนิ น กำรได้ ณ ที่ ท ำกำรของบริ ษั ท และ/หรื อ ติ ด ต่อ ศู น ย์ บ ริ ก ำรลู ก ค้ ำ ไมโครเพย์
โทร. 02 697 5353
1.13 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์นี้ ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือแต่บำงส่วน หรือเฉพำะแต่ผู้ใช้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ
30 วัน โดยกำรปิดประกำศ ณ สำนักงำน หรือสำขำของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือบนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท
แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้บริกำร และ/หรือวิธีกำรอื่นใดตำมที่บริษัท
เห็นสมควร
1.14 บรรดำหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำวใดๆ ทีบ่ ริษัทได้จัดส่งให้ผู้ใช้บริกำรทำงไปรษณีย์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ตำมที่อยู่ของผู้ใช้บริกำรที่แจ้งไว้กับบริษัท ไม่ว่ำจะมีผู้ใดรับ หรือไม่มีผู้ใดรับไว้ก็ตำม หรือส่งไม่ได้เพรำะผู้ใช้บริกำรย้ำยที่
อยู่โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัททรำบก็ตำม ผู้ใช้บริกำรยินยอมผูกพันให้ถือว่ำหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำวนั้นได้ส่งให้ผู้ใช้บริกำรโดย
ชอบแล้ว ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ E-mail ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์
อักษรทันทีได้ ณ ที่ทำกำรของบริษัททุกสำขำ และ/หรือติดต่อศูนย์บริกำรลูกค้ำไมโครเพย์ โทร. 02 697 5353
1.15 ผู้ใช้บริกำรตกลงยอมรับผูกพัน และปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และ
เอกสำรคำอธิบำยวิธีกำรเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ตำมที่บริษัทกำหนด ซึ่ง
ผู้ใช้บริกำรได้รับ หรือถือว่ำได้รับไว้แล้วในวันที่เข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์รวมทั้ง
ตำมทีบ่ ริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ด้วย และ
ผู้ใช้บริกำรรับทรำบ และยินยอมปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์นี้ด้วยทุกประกำร
1.16 ถ้ำในเวลำใดก็ตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโคร
เพย์นี้ หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมำยไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ประกำร
ใดให้ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือยังคงชอบด้วยกฎหมำยสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย และไม่เสียไปเพรำะควำม
เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมำยไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่ำวนั้น
1.17 ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์นี้ ให้ใช้บังคับ
และตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็นศำลที่มีเขตอำนำจในกำรพิจำรณำข้อพิพำทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ กำรเข้ำร่วมรำยกำร
ส่งเสริมกำรขำยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยคะแนน
สะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ นี้

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนด และเงื่อนไขเฉพำะ
2.1 กำรคิดคำนวณ และกำรแจ้งคะแนนสะสม
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2.1.1 กำรคำนวณคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ เป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด สำหรับแต่ละประเภท
กำรทำรำยกำรบนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application)
2.1.2 ผู้ใช้บริกำรจะได้รับคะแนนสะสม อัตโนมัติจำกกำรใช้ บัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet
Account) ในกำรชำระค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำรอื่นใดที่บริษัทให้บริกำรบนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay
e-Wallet Application) ตำมทีบ่ ริษัทกำหนด
2.1.3 ผู้ใช้บริกำรที่จะได้รับคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ต้องเป็นผู้ที่ยังคงมีสถำนภำพเป็นผู้ใช้บัญชี
ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) ปกติ ตำมข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคืนคะแนนสะสม
ในกรณีที่ตรวจพบในภำยหลังว่ำผู้ใช้บริกำรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
2.1.4 คะแนนสะสม จำกกำรใช้บัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) มีอำยุ 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับคะแนนสะสม ซึ่งจะหมดอำยุ ณ วันที่สิ้นเดือนของเดือนที่ได้รับคะแนนสะสมดังกล่ำว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดอำยุ
ของคะแนนสะสม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยกำรปิดประกำศ ณ สำนักงำน หรือสำขำของ
บริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ บนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application)
และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้บริกำร และ/หรือโดยวิธีกำรอืน่ ใดตำมที่บริษัทเห็นสมควร
2.1.5 กำรคิดคำนวณคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ในแต่ละครั้ง บริษัทจะคิดคำนวณตำมยอดใช้
จ่ำยผ่ำนกำรใช้บัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) ในกำรชำระค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำรแต่ละรำยกำร
หรือตำมเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (ตัวอย่ำงเช่น 1 รำยกำร ต่อกำรสะสม 1 คะแนน) โดยบริษัทจะคำนวณคะแนนสะสม ของกำรทำ
ธุรกรรมเป็นรำยวัน และแสดงข้อมูลคะแนนสะสม ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบในวันทำกำรถัดไป ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิ์คำนวณคะแนน
สะสม ที่ ปรำกฏในระบบสะสมคะแนน และแลกของรำงวั ลไมโครเพย์ บ นไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ท แอปพลิเ คชั น (Micro Pay
e-Wallet Application) แล้วเท่ำนั้น
2.1.6 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทรำบถึงคะแนนสะสม ที่ได้รับในแต่ละครั้งได้จำกบัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay
e-Wallet Account) รวมทั้งสำมำรถสอบถำมยอดคะแนนสะสม ได้ที่ศูนย์บริกำรลูกค้ำไมโครเพย์ โทร. 02 697 5353

2.2 กำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำร
2.2.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้คะแนนสะสม แลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรต่ำงๆ ได้ 2 วิธี คือ
(1) แลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรต่ำงๆ ด้วยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์
ตำมเงื่อนไขทีบ่ ริษัทกำหนด โดยใช้คะแนนสะสมเพียงอย่ำงเดียว หรือ
(2) แลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรต่ำงๆ ด้วยคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์
พร้อมเพิ่มเงินบำงส่วนตำมเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สำหรับกำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรด้วยคะแนนสะสมบำงส่วน
ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกเก็บเงินเพิ่มดังกล่ำวผ่ำนบัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet Account) โดยจะแจ้งให้ทรำบบน
ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสมสำหรับ
รำยกำรนี้
2.2.2 ในกำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในขณะนั้น ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถทำรำยกำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรบนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet
Application) เท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรโดยวิธีดังกล่ำวข้ำงต้นจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัท
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ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้ยินยอมด้วยแล้ว และผู้ใช้บริกำรจะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรำยกำรแลกรับสิทธิพิเศษ
หรือของรำงวัล หรือบริกำร ภำยหลังจำกทำรำยกำรผ่ำนระบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ได้
2.2.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรำยกำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือ
บริกำร ภำยหลังจำกที่บริษัทได้รับข้อมูลกำรขอแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรดังกล่ำวจำกผู้ใช้บริกำรแล้ว
2.2.4 คะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยน และ/หรือทอน
เป็นเงินสด และ/หรือโอนคะแนนสะสมของตนให้แก่ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
2.2.5 กำรฉ้อฉล กำรหลอกลวง หรือกำรปลอมแปลง หรือกำรกระทำใดๆ อันเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย หรือควำม
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน เพื่อให้ได้มำซึ่งคะแนนสะสม เพื่อใช้แลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำร
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วน หรือทั้งหมดนั้น บริษัทสำมำรถพิจำรณำยกเลิกคะแนนสะสม หรือเรียกคืนสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล
หรือค่ำบริกำรนั้นคืนได้ และเรียกให้ชดใช้คืนค่ำบริกำร และค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อ
ผู้ใช้บริกำรด้วย

2.3 กำรจัดส่งของรำงวัล
2.3.1 ในกำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรต่ำงๆ โดยใช้คะแนนสะสม ผู้ใช้บริกำรยินยอมให้บริษัท
แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ในกำรจัดส่ง และหมำยเลขโทรศัพท์ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ำยและผู้จัดส่งของ โดยผู้ใช้บริกำร
ยอมรับ และตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขกำรแลกรับสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรของบริษัทดังที่ระบุไว้ทุกประกำร
กำรเปิดเผยข้อมูลข้ำงต้นไม่รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์อันต้องขอควำมยินยอมภำยใต้ขอบเขต
ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริกำร และข้อเสนอพิเศษต่ำงๆ ของผู้รับข้อมูลจำก
บริษัท ทั้งนี้ รำยละเอียดอื่นๆ และสิทธิของผู้ ใช้บริกำรปรำกฏตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) บนเว็บไซต์ของ
บริษัท Website : www.thaimicrodigital.com
2.3.2 กรณีสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คูปองส่วนลด บริษัทจะจัดส่ง
ให้ผู้ใช้บริกำรภำยใน 1-3 วัน ผ่ำนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application)
กรณีของรำงวัลนั้นเป็นในรูปแบบสิ่งของ เช่น กระเป๋ำเดินทำง บริษัทจะจัดส่งของรำงวัลให้ผู้ใช้บริกำรภำยใน
1-2 สัปดำห์ ยกเว้นกรณีของรำงวัลหมดสต๊อก หรือรอกำรผลิต บริษัทสำมำรถส่งของรำงวัลเกินกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ข้ำงต้นได้
2.3.3 ในกำรรับของรำงวัล ผู้รับต้องตรวจสอบสภำพของรำงวัลว่ำอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก หรือชำรุด
เสียหำย ก่อนกำรลงนำมรับของรำงวัลทุกครั้ง โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืน หรือชดใช้เงินใดๆ สำหรับของ
รำงวัลใด ซึ่งได้มีกำรลงนำมรับไว้แล้วแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
2.3.4 กรณีที่ได้มีกำรส่งของรำงวัลไปให้ผู้ใช้บริกำรตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบแล้ว และระยะเวลำได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันส่งของรำงวัล โดยผู้ใช้บริกำรมิได้แจ้งให้บริษัททรำบเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจะถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้รับของ
รำงวัลดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสภำพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว หรือระยะเวลำได้ผ่ำนพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ ำ 30 วัน นับแต่
วันส่งของรำงวัล ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถส่งของรำงวัลได้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ ให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรสละสิทธิ์กำรรับของรำงวัลดังกล่ำว
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ส่วนที่ 3 ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ
3.1 ในกรณีที่ของรำงวัลบำงรำยกำรหมดสต๊อก หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำร
บริษั ทขอสงวนสิท ธิ์ ที่จ ะทดแทนด้ วยสิทธิ พิเ ศษ หรื อของรำงวัล หรื อบริกำรที่ มีคุณ ภำพ และรำคำใกล้ เคี ยงกั น หรือ ยกเลิ ก
สิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรรำยกำรนั้นได้ก่อนจบรำยกำร
3.2 บริษั ท ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นกำรเปลี่ ยนแปลงรำยกำรสิ ท ธิ พิเ ศษ หรื อ ของรำงวั ล หรื อ บริ ก ำร และ/หรื อ รำยละเอี ย ด
และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไข สำหรับรำยกำรคะแนนสะสม และแลกของรำงวัลไมโครเพย์ ที่ระบุในบัญชีไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท
(Micro Pay e-Wallet Account) ตำมที่บริษัทเห็นสมควร
3.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ระงับชั่วครำว หรือบอกยกเลิกรำยกำรสะสมคะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ
พิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรนี้ ในเวลำใดเวลำหนึ่งก็ได้ เพียงแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมวิธีกำรที่
บริษัทเห็นสมควร
3.4 ผู้ใช้บริกำรทรำบดีว่ำ บริษัทเป็นเพียงผู้จัดหำสิทธิพิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำร เพื่อส่งเสริมรำยกำรขำยนี้เท่ำนั้น
โดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรผลิต และ/หรือกำรจำหน่ำย และ/หรือกำรจัดส่ง และ/หรือกำรให้บริกำรในสิทธิพิเศษ หรือ
ของรำงวัล หรือบริกำรที่ระบุไว้แต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
3.5 บริษัทสงวนสิทธิ์แต่ผู้เดียวในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรแลกรับ สิทธิ
พิเศษ หรือของรำงวัล หรือบริกำรตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ตำมที่บริษัทเห็นสมควร
3.6 กรณีผู้ใช้บริกำรต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริกำรลูกค้ำไมโครเพย์ โทร. 02 697 5353
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