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เขาสูระบบ
ลงทะเบียนสมาชิกใหม
เกี่ยวกับบริษัท
ขาวประชาสัมพันธ
การเติมเงินมือถือขณะนี้ใชไดเปนปกติทุกเครือขายแลวครับ สมาชิกทุกทาน
สามารถเติมเงินไดเปนปกติครับ
25 Feb 2013 20:48
ประกาศ !! สมาชิก Topup2Rich ที่ไดไปอานขาวของหนังสือพิมพตลาด
วิเคราะห ไมตองตกใจนะครับ เพราะนั่นคือการใหขาวของผมเอง เปนความตั้งใจ
ที่จะใหสังคมไดรับรูวาขณะนี้มีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้น และกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจที่พยายามลอกเลียนแบบ อาศัยรูปแบบของเราไปบัง
หนาเพื่อทําธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ผมจึงตองการใหทุกๆหนวยงานเขามาตรวจสอบ
ทุกๆบริษัท รวมทั้วบริษัทของเราดวย เพื่อความโปรงใส ยั่งยืน และมั่นคง ของ
ธุรกิจตลอดไปครับ
19 Feb 2013 07:16
ประกาศ!! ขณะนี้ระบบโทรศัพท Call Center 02-6733111 มีปญหาขัดของครับ
ใหโทรเขามาที่เบอร 082-3068811-22-33 กอนชั่วคราวนะครับ
12 Feb 2013 22:14
ประกาศ !!!!ขณะนี้สมาชิกสามารถซื้อ Invoice ดวยการสง SMS วิธีการพิมพ
ขอความ คือ 4*รหัสแพคเกจ# แลวสงขอความมาที่ 0915709642 ถึง 9645
(01 = 1รหัส , 02 = 3 รหัส , 03 = 7 รหัส และ 04 = 15 รหัส)
11 Feb 2013 20:14
ประกาศ!!! สมาชิกทุกทานสามารถศึกษารายละเอียดธุรกิจ topup2Rich และ
วิธีการใชงานระบบ ITS ทั้งหมดไดที่ www.topup2rich.co.th
3 Feb 2013 09:03
ประกาศ!!! ทานสามารถติดตามขาวสาร การประชุมที่จังหวัดตางๆไดที่
www.topup2rich.co.th โดยเขไปที่เมนู หองประชุมออนไลน หรือ Room
Meeting
31 Jan 2013 14:07
เรียนสมาชิกทุกทานที่ไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงเลขหมายในการทําธุรกรรม
ผาน มือถือโปรดแจงใหสมาชิกในองคกรของทานไดทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวดวย ทางบริษัทฯจะขอบคุณเปนอยางยิ่งในความรวมมือครั้งนี้
15 Jan 2013 12:58
ประกาศ ขาวดี ตอนนี้สมาชิกสามารถใช บัญชีของธนาคารกรุงเทพ ในการสมัคร
สมาชิกเพื่อรับคอมมิชชั่นที่โอนออกจากกระเปา ไดแลวนะครับ
8 Jan 2013 21:16
การโอนเงินเขากระเปาแบบอัตโนมัติขอใหทานโอนจํานวนเงินมากกวา 500
บาทตอครั้งขึ้นไปโดยระบุใหมีเศษจุดทศนิยมดวย(ตั้งแต 00.01-00.99)เพราะ
ถาโอนต่ํากวา 500 บาท ระบบธนาคารจะไมแจง SMS มาที่บริษัทฯ ทําใหเกิด
ความลาชาในการนําเงินเขากระเปา
31 Dec 2012 10:58

หากสมาชิกทานใดไดรับขอมูลวามีการกระทําที่อยูน
 อกกฎระเบียบ ใหรีบแจงไป
ที่ผูนําขององคกรทาน หรือที่ผมโดยดวนครับ และการกระทําดังกลาวอาจจะ
สงผลใหถูกพิจารณาในการยกเลิกการเปนสมาชิกเพราะ ถือวาเปนการกระทําท
สงผลกระทบและสรางความเสียหายตอผูอื่น
29 Dec 2012 11:51
ประกาศ บริษัท ทอปอัพ ทู ริช จํากัด ไมมีนโยบายในการลด แลก แจก แถม
ใดๆทั้งสิ้น เราดําเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ขององคกรและสมาชิกทุก
คน และขอใหสมาชิกทุกทานใชแผนการตลาดของบริษัทในการขยายธุรกิจ
อยางตรงไปตรง มา หามเสนอผลประโยชนที่เกินจริง หรือไปสัญญาวาลงทุนไป
แลวจะไดเงินกลับมาเทานั้นเทานี้ เพราะจะเขาขายผิดกฎหมายระดมทุน ซึง่ จะ
ทําใหธุรกิจเสียหายทันที
29 Dec 2012 11:51
การแกไขขอมูลกรณีกรอกผิด(โดยไมเจตนา) สามารถแจงขอแกไขไดภายใน
15 วัน โดยไมเสียคาใชจายใดๆ โดยการสงเมลมาที่ topup2rich@gmail.com
เทานั้น โดยบริษัทฯจะดูจากเวลาที่ทานสงเมลเขามาขอแกไข (หมายเหตุ "สิ่งที่
แกไมไดคือผูแนะนํา, อัพไลน และผังสายงาน")
14 Dec 2012 09:24
ประกาศ!!! โครงการ "Topup2Rich สรางคุณคาเพื่อสังคม" บริษัทจะนําเงิน
คาธรรมเนียม 500 บาทที่สมาชิกเสียคาเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล นําไปตั้งเปน
กองทุนเพื่อบริจาคใหกับหนวยงานและมูลนิธิตางๆที่เห็นสมควร โดยไมหัก
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ขอใหสมาชิกทุกทานกรอกขอมูลที่ถูกตองเปนจริงโดย
ครบถวนตั้งแต เริ่มตนสมัครเพื่อจะไดไมตองแกไขขอมูลใดๆอีก อันเปน
ประโยชนของทานสมาชิกเอง
14 Dec 2012 09:08
ยกตัวอยาง กรณีตั้งใจจะเติมเงินวันที่ 28 ธค 55 แตเสียชีวิตวันที่ 25 ธค 55 ก็จะ
นับเดือนพฤศจิกายน 55 เปนเดือนแรก นับถอยหลังไป 6 เดือนคืดเดือนมิถุนายน
ครับ ถา 6 เดือน มีการเติมเงินครบคุณสมบัติก็มส
ี ท
ิ ธิ์ไดรับเงินกองทุน แตหาก
เติมเงินวันที่ 15 ธค แลวมาเสียชีวิตวันที่ 25 ธค ก็จะนับเดือน ธันวาคมเปนเดือน
แรกถอยหลังไป 6เดือนคือเดือนกรกฎาคม 55 ครับ
7 Dec 2012 23:10
คุณสมบัติการรับเงินกองทุนเพื่อสมาชิกและครอบครัว ทานตองเปนสมาชิก
Topup2Rich โดยมีการแนะนําสมาชิกอยางนอย 2 คน วางซาย 1 คนและขวา 1
คน (หากสมัครแบบ 3 รหัส ถือวาครบคุณสมบัตท
ิ ี่จะรับเงินกองทุน) และเติมเงิน
ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน กอนเสียชีวิต (หากเดือนที่เสียชีวิตไดทําการเติม
เงินกอน จะนับเดือนนั้นเปนเดือนที่ 1 แตหากเดือนที่เสียชีวิตไมไดเติมเงิน จะ
นับเดือนกอนที่เสียชีวิตเปนเดือนที่ 1 แตหากมีเดือนใดที่ไมไดเติมเงิน จะเริ่มนับ
คุณสมบัติใหม)
7 Dec 2012 20:47
ขอประชาสัมพันธ สมาชิกที่ทําการตลาดออนไลน เนื่องจากมี พรบ.เกี่ยวกับการ
ทําความผิดทางคอมพิวเตอร จากการสงสแปมเมล ที่จะทําใหภาพลักษณของ
ธุรกิจของเราเสียหาย สมาชิกที่ใชวิธีการดังกลาวขอใหระงับวิธีการที่ละเมิดตอ
กฎหมายนะครับ และการกระทําดังกลาวนอกจากจะไมไดผลแลว ยังจะเกิด
ความรูสึกตอตานดวยครับ
3 Dec 2012 15:03
ประกาศ ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบขอมูลของทานใหถูกตองเรียบรอย
เพราะหากขอมูลไมตรงกับความเปนจริง ทานจะไมมีสิทธิไดรบ
ั เงินกองทุนเพื่อ
สมาชิกและครอบครัวกรณีเสียชีวิต และสิทธิการตกทอดธุรกิจสูทายาท ขอมูลที่
จะตองตรงก็คือ ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หมายเลขบัตรประชาชน

ที่อยูตามบัตรประชาชน เบอรโทรศัพทที่ใชลงทะเบียน หมายเลขบัญชีธนาคารที่
ใชรับผลประโยชน (ชื่อบัญชีตองตรงกับชื่อสมาชิก หากใชชื่อนิติบุคคลในการ
สมัคร ก็ตองใชชื่อบัญชีนิติบุคล)
30 Nov 2012 13:03
ประกาศ! ธุรกิจ Topup2Rich เปน แฟรนไชน สวนบุคคลที่มุงเนนอํานวยความ
สะดวกใหสมาชิกใชในการเติมเงินมือถือของตน เองเปนหลัก และสมาชิก
สามารถสรางรายไดจากการขยายแฟรนไชนสวนบุคคล และการเติมเงินของ
สมาชิกในองคกร ตามแผนการตลาดที่ทางบริษัทฯไดกําหนดไว บริษัทฯไมมี
นโยบายหรือแนะนําใหสมาชิกนําไปเปดบริการเติมเงินใหลูกคาที่ เปนบุคคล
ทั่วไป เพราะหากมีการเติมเงินผิดพลาดบริษัทฯจะไมสามารถดําเนินการขอเงิน
คืนใหได
4 Nov 2012 09:58
การเติมเงินของ Cat-CDMA , TOT ยังไมสามารถเติมได
3 Nov 2012 09:59
ประกาศ ทานที่โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของบริษัทที่อยูตางเขต ใหทานชําระ
คาธรรมเนียมการโอนกับทางธนาคารใหเรียบรอยเนื่องจากหากทานไม ชําระ
ทางธนาคารจะตัดเงินออกจากเงินที่โอนมาที่บริษัท ทําใหจํานวนเงินไมครบกับ
รายการที่ทานสั่งซื้อและทางบริษัทจะไมสามารถทํา รายการใหทานได และจะ
ทําใหเกิดความลาชา
1 Nov 2012 22:18
ประกาศ !!! สมาชิกที่เขาไปกรอกขอมูลเพื่อสมัครในเว็บไซด Topup2Rich.com
อยาเปดหนาตาง บราวเซอรเดียวกันพรอมกันสองหนาตาง ถาจะเปดดูขอมูลเพื่อ
จะคียสมัคร ใหใชคนละบราวเซอร มิฉะนั้น รหัสสมาชิกและรหัสผาน จะไมแสดง
ขึ้นมาใหเห็น
3 Oct 2012 20:21
การประชุมระดับจังหวัด วันอาทิตยที่ 3 ก.พ. 2556 ม.ธรรมศาสตรรังสิต จ.
ปทุมธานี เวลา 17.00 - 21.00 น.
26 Jan 2013 04:33
ตอนนี้ ทุกระบบสามารถเติมเงินไดตามปกติครับ
24 Jan 2013 23:42
หมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัทที่ใหโอนเงินเขากระเปา มีดังนี้ (ทหารไทย
016-2-39293-0) (กสิกรไทย 715-2-63807-2) (กรุงศรีอยุธยา 133-1-454670) (กรุงไทย 186-0-14906-5) ซึ่งเปนระบบอัตโนมัติ สามารถโอนได 24
ชั่วโมง ยกเวน ธนาคารกสิกรไทย งดโอนระหวางเวลา 22.00 - 06.00 น.
24 Jan 2013 18:46
การประชุมระดับจังหวัด วันอาทิตยที่ 24 ก.พ. 56 ที่ จังหวัดกระบี่ เวลา 13.0017.00 น.
23 Jan 2013 19:24
การประชุมระดับจังหวัด วันอาทิตยที่ 17 ก.พ. 56 ที่ จังหวัดชลบุรี เวลา 13.0017.00 น.
23 Jan 2013 19:23
การเติมเงินอัตโนมัติ กดหมายเลข 091-570-9650 ถึง 9655 (6 เลขหมาย)
แลวโทรออก สัญญาณติด 1 ตื๊ด ระบบจะตัดสายไปเอง และระบบจะเติมเงินให
100 บาท อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง
20 Jan 2013 12:19

จํานวนการเงินในการเติมมือถือของแตละเครือขาย AIS ,Truemove ,
Truemove H
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,300,400,500,1000 Dtac
10,20,30,40,50,60,100,200,300,500,800
19 Jan 2013 21:13
การประชุมระดับจังหวัด วันจันทรที่ 28 ม.ค. 56 ที่ โรงแรม ไดอิชิ ใกลหางไดอ
นา อ.หาดใหญ จังหวัดสงขลา เวลา 13.00-17.00 น.
17 Jan 2013 22:15
ขาวดี ++ ขณะนี้ระบบเติมเงินเขากระเปาอัตโนมัติไดเปดใหบริการเรียบรอยแลว
ครับ ทานสามารถโอนเงินเขาธนาคารได 4 ธนาคาร เทานั้น คือ ธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย หลังจาก
โอนเงินแลว ใหทานทําการแจงโอนเงินมาที่บริษัทได 2 ทางคือ ทางเว็บไซด
หรือทางการสง SMS ตามรูปแบบที่กําหนด(เวลาxx.yy จํานวนเงิน xxxxx.yy)
เมื่อทานแจงมาตรงตามที่กําหนด เงินจะโอนเขากระเปาทันที แตหากทานไมได
รับเงินภายใน 10 นาที ใหโทรมาสอบถามไดที่ call center ภายในเวลา 9.00 21.00 น.
17 Jan 2013 21:59
การประชุมระดับจังหวัด วันเสารที่ 16 ก.พ. 56 ที่ จังหวัดตรัง เวลา 13.0017.00 น.
16 Jan 2013 15:56
เรียนสมาชิกทุกทานที่ไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงเลขหมายในการทําธุรกรรม
ผาน มือถือโปรดแจงใหสมาชิกในองคกรของทานไดทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวดวย ทางบริษัทฯจะขอบคุณเปนอยางยิ่งในความรวมมือครั้งนี้
15 Jan 2013 12:58
ในการทําธุรกรรมผานมือถือทุกชนิดที่ใชการสง SMS ไมวาจะเปนเรื่องการเพิ่ม
เงินเขากระเปา การแจงขอโอนเงินจาก wallet เขาบัญชีธนาคาร การโอนเงิน
ระหวางกระเปาสมาชิก การเติมเงินมือถือโดยการสง SMS ใหใชหมายเลข091570-9642 ถึง 9645 รวม 4 หมายเลข ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
15 Jan 2013 12:14
ประกาศทางบริษัทฯไดมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายที่ใชในการทําธุรกรรมผาน
มือถือ ใหมขอใหสมาชิกทุกทานติดตามจากขอมูลขาวประชาสัมพันธครับ
15 Jan 2013 11:41
การประชุมระดับจังหวัด วันเสารที่ 9 ก.พ. 2556 เวลา 12.00-17.00 น. พบกันที่
จ.ปราจีนบุรี
14 Jan 2013 20:53
การประชุมระดับจังหวัด วันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2556 โรงแรมอุดรโฮเต็ล หอง
ดาวลดา จ.อุดรธานี เวลา 12.00-17.00 น.
14 Jan 2013 20:52
ประกาศ ขาวดี ตอนนี้สมาชิกสามารถใช บัญชีธนาคารกรุงเทพ สมัคร ไดแลวนะ
ครับ
8 Jan 2013 21:16
1 Jan 2013 11:49
การโอนเงินเขากระเปาแบบอัตโนมัติขอใหทานโอนจํานวนเงินมากกวา 500
บาทตอครั้งขึ้นไปโดยระบุใหมีเศษจุดทศนิยมดวย(ตั้งแต 00.01-00.99)เพราะ
ถาโอนต่ํากวา 500 บาท ระบบธนาคารจะไมแจง SMS มาที่บริษัทฯ ทําใหเกิด
ความลาชาในการนําเงินเขากระเปา
31 Dec 2012 10:58

หากสมาชิกทานใดไดรับขอมูลวามีการกระทําที่อยูน
 อกกฎระเบียบ ใหรีบแจงไป
ที่ผูนํา หรือที่ผมโดยดวนครับ และการกระทําดังกลาวจะสงผลใหถูกพิจารณาใน
การยกเลิกการเปนสมาชิกเพราะถือ วาเปนการกระทําที่สิ่งผลกระทบและสราง
ความเสียหายตอผูอื่น
29 Dec 2012 11:51
ประกาศ บริษัท ทอปอัพ ทู ริช จํากัด ไมมีนโยบายในการลด แลก แจก แถม
ใดๆทั้งสิ้น เราดําเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ขององคกรและสมาชิกทุก
คน และขอใหสมาชิกทุกทานใชแผนการตลาดของบริษัทในการขยายธุรกิจ
อยางตรงไปตรง มา หามเสนอผลประโยชนที่เกินจริง หรือไปสัญญาวาลงทุนไป
แลวจะไดเงินกลับมาเทานั้นเทานี้ เพราะจะเขาขายผิดกฎหมายระดมทุน ซึง่ จะ
ทําใหธุรกิจเสียหายทันที
29 Dec 2012 11:51
การแกไขขอมูลกรณีกรอกผิด(โดยไมเจตนา) สามารถแจงขอแกไขไดภายใน
15 วัน โดยไมเสียคาใชจายใดๆ โดยการสงเมลมาที่ topup2rich@gmail.com
เทานั้น โดยบริษัทฯจะดูจากเวลาที่ทานสงเมลเขามาขอแกไข (หมายเหตุ "สิ่งที่
แกไมไดคือผูแนะนํา, อัพไลน และผังสายงาน")
14 Dec 2012 09:24
ประกาศ!!! โครงการ "Topup2Rich สรางคุณคาเพื่อสังคม" บริษัทจะนําเงิน
คาธรรมเนียม 500 บาทที่สมาชิกเสียคาเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล นําไปตั้งเปน
กองทุนเพื่อบริจาคใหกับหนวยงานและมูลนิธิตางๆที่เห็นสมควร โดยไมหัก
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น
14 Dec 2012 09:08
การประชุมระดับจังหวัด วันอาทิตยที่ 27 ม.ค. 56 ที่ โรงแรมตันหยง จังหวัด
นราธิวาส เวลา 13.00-17.00 น.
9 Dec 2012 08:46
ยกตัวอยาง กรณีตั้งใจจะเติมเงินวันที่ 28 ธค 55 แตเสียชีวิตวันที่ 25 ธค 55 ก็จะ
นับเดือนพฤศจิกายน 55 เปนเดือนแรก นับถอยหลังไป 6 เดือนคืดเดือนมิถุนายน
ครับ ถา 6 เดือน มีการเติมเงินครบคุณสมบัติก็มส
ี ท
ิ ธิ์ไดรับเงินกองทุน แตหาก
เติมเงินวันที่ 15 ธค แลวมาเสียชีวิตวันที่ 25 ธค ก็จะนับเดือน ธันวาคมเปนเดือน
แรกถอยหลังไป 6เดือนคือเดือนกรกฎาคม 55 ครับ
7 Dec 2012 23:10
คุณสมบัติการรับเงินกองทุนเพื่อสมาชิกและครอบครัว ทานตองเปนสมาชิก
Topup2Rich โดยมีการแนะนําสมาชิกอยางนอย 2 คน วางซาย 1 คนและขวา 1
คน (หากสมัครแบบ 3 รหัส ถือวาครบคุณสมบัตท
ิ ี่จะรับเงินกองทุน) และเติมเงิน
ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน กอนเสียชีวิต (หากเดือนที่เสียชีวิตไดทําการเติม
เงินกอน จะนับเดือนนั้นเปนเดือนที่ 1 แตหากเดือนที่เสียชีวิตไมไดเติมเงิน จะ
นับเดือนกอนที่เสียชีวิตเปนเดือนที่ 1 แตหากมีเดือนใดที่ไมไดเติมเงิน จะเริ่มนับ
คุณสมบัติใหม)
7 Dec 2012 20:47
ขอประชาสัมพันธ สมาชิกที่ทําการตลาดออนไลน เนื่องจากมี พรบ.เกี่ยวกับการ
ทําความผิดทางคอมพิวเตอร จากการสงสแปมเมล ที่จะทําใหภาพลักษณของ
ธุรกิจของเราเสียหาย สมาชิกที่ใชวิธีการดังกลาวขอใหระงับวิธีการที่ละเมิดตอ
กฎหมายนะครับ และการกระทําดังกลาวนอกจากจะไมไดผลแลว ยังจะเกิด
ความรูสึกตอตานดวยครับ
3 Dec 2012 15:03
ประกาศ ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบขอมูลของทานใหถูกตองเรียบรอย
เพราะหากขอมูลไมตรงกับความเปนจริง ทานจะไมมีสิทธิไดรบ
ั เงินกองทุนเพื่อ
สมาชิกและครอบครัวกรณีเสียชีวิต และสิทธิการตกทอดธุรกิจสูทายาท ขอมูลที่

จะตองตรงก็คือ ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยูตามบัตรประชาชน เบอรโทรศัพทที่ใชลงทะเบียน หมายเลขบัญชีธนาคารที่
ใชรับผลประโยชน (ชื่อบัญชีตองตรงกับชื่อสมาชิก หากใชชื่อนิติบุคคลในการ
สมัคร ก็ตองใชชื่อบัญชีนิติบุคล)
30 Nov 2012 13:03
การเช็คยอดเงินในกระเปา ใหกด 091-570-9660 หรือ 091-570-9661 แลวโทร
ออก และฟงสัญญาณเรียกดัง 1 ครั้ง ระบบจะตัดสายอัตโนมัติ ทานจะไดรับ
SMS แจงยอดเงินในกระเปา (เสียคาบริการ SMS 1 บาท)
28 Nov 2012 04:09
การโอนเงินระหวางกระเปาของสมาชิก ใหไปที่เมนูพิมพขอความ พิมพ 3*รหัส
สมาชิกที่รับโอน*จํานวนเงิน# สงไปที่ 091-570-9642 ถึง 091-570-9645 รวม
4 หมายเลข
27 Nov 2012 15:16
การเติมเงินเขากระเปา หลังจากทานไปโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของบริษท
ั แลว
ทานสามารถทํารายการแจงโดยเขาเมนูพิมพขอความ 1*รหัสธนาคาร*เวลาที่
โอน*จํานวนเงินที่โอน# สงไปที่ 091-570-9642 ถึง 091-570-9645 (รหัส
ธนาคาร ทหารไทย=11 , กรุงศรีอยุธยา=33 , กสิกรไทย=44 , กรุงไทย=55)
(เวลา xx.yy) (จํานวนเงิน xxxxxx.yy)
27 Nov 2012 15:15

