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เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของกำรลุน้รบัรำงวัลจำกกำรช ำระค่ำบรกิำรดว้ยบัตรเครดิตหรอืบัตรเดบิต (GrabPay) 

(“กจิกรรม”) 

 

เง่ือนไขและ

ขอ้ก ำหนด

ของกจิกรรม 

รำยละเอยีด 

ผูจ้ดักจิกรรม บรษิทั แกรบ็แท็กซี ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (“บรษิทั”) 

 

ผูม้สีทิธเิขำ้รว่ม

กจิกรรม 

(ก)  ผูใ้ชบ้รกิำรแอพพลเิคช ัน่ของบรษิทัส ำหรบับรกิำร GrabTaxi หรอื GrabBike(Delivery) เท่ำน้ัน 

และช ำระค่ำบรกิำรดว้ยบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ (GrabPay) ทีร่ว่มกจิกรรมกบับรษิทั (ไม่ว่ำจะเป็น

กำรช ำระค่ำบรกิำรดว้ยวธิดีงักล่ำวเป็นคร ัง้แรก หรอืช ำระดว้ยวธิกีำรดงักล่ำวเป็นประจ ำอยู่แลว้) 

(ข)  ใชบ้รกิำรระหว่ำงวนัที ่15 พฤษภำคม 2560 จนถงึวนัที ่30 มถิุนำยน 2560 และ 

(ค) ไม่ไดใ้ชบ้รกิำรโดยกำรจอง (ก) แบบที่ลูกคำ้สำมำรถเลือกเปรยีบเทียบบรกิำร 2 ประเภทไดใ้น 

ชว่งเวลำเดยีวกนัขึน้กบัว่ำ ผูใ้ชบ้รกิำรจะเลอืกใชบ้รกิำรแบบไหน (flash booking) หรอื (ข) แบบ

ล่วงหนำ้ (advance booking) 

(ง)  ใหถ้อืว่ำ ผูม้สีทิธเิขำ้รว่มกจิกรรมตกลงตำมเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดของกจิกรรมทีบ่รษิทัระบุไวทุ้ก

ประกำร (รวมถงึเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดใดๆ ทีอ่ำจมกีำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง ยกเลกิ เพกิถอนโดย

บรษิทัในอนำคต) 

(จ)  พนักงำนของบรษิทั และครอบครวัของพนักงำน และ/หรอืตวัแทนโฆษณำทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในกำร 

จดัท ำกจิกรรมนี ้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มเป็นผูม้สีทิธเิขำ้รว่มกจิกรรมนี ้

 

ระยะเวลำของ

กจิกรรม 

ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภำคม 2560 จนถงึวนัที ่30 มถิุนำยน 2560 

เงือ่นไขของกำร

เป็นผูโ้ชคดไีดร้บั

รำงวลั 

(ก) เป็นผูใ้ชบ้รกิำรผ่ำนแอพพลเิคช ัน่ของบรษิทัส ำหรบับรกิำรGrabTaxi หรอืGrabBike(Delivery)

เท่ำน้ัน และเลอืกช ำระค่ำบรกิำรดว้ยบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ (GrabPay) ทีร่ว่มกจิกรรมกบัทำง

บรษิทัเท่ำน้ัน โดยจะไดส้ทิธใินกำรลุน้รบัรำงวลั 1 สทิธ ิ ต่อกำรใชบ้รกิำรในแต่ละคร ัง้ (ยิง่ใชบ้รกิำร

มำกยิง่มสีทิธลิุน้รบัรำงวลัมำก) 

(ข)  บตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติทีร่ว่มกจิกรรมตำมขอ้ (ก) ไดแ้ก ่บตัรประเภทวซีำ่ (VISA) มำสเตอรก์ำรด์ 

(MasterCard) อเมรกินั เอ็กซเ์พรส (American Express) และยูเน่ียนเพย ์(UnionPay) 

 (ค)  บรษิทัขอสงวนสทิธสิ ำหรบัผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัแลว้เพยีง 1 รำงวลัตลอดระยะเวลำของกจิกรรมนี ้และ

ของรำงวลัไม่สำมำรถโอน หรอืมอบสทิธใิหแ้กผู่อ้ืน่ หรอืนิตบุิคคลอืน่ไดไ้ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(ง)   ใหถ้อืว่ำ ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัตกลงตำมเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดของกจิกรรมทีบ่รษิทัระบุไวทุ้กประกำร 

(รวมถงึเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดใดๆ ทีอ่ำจมกีำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง ยกเลกิ เพกิถอนโดยบรษิทัใน

อนำคต) 

 

รำยละเอยีดของ

รำงวลั 

รำงวลัทีใ่หแ้กผู่โ้ชคดไีดร้บัรำงวลั จ ำนวนทัง้สิน้ 500 รำงวลั มูลค่ำรวม 1,200,000 บำท รำยละเอยีด

ดงัต่อไปนี ้

รำงวลัที ่1 คอื ส่วนลดค่ำบรกิำรทีบ่รษิทัออกให ้มูลค่ำรำงวลัละ 10,000 บำท จ ำนวน 100 รำงวลั รวม

มูลค่ำ 1,000,000 บำท 
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เง่ือนไขและ

ขอ้ก ำหนด

ของกจิกรรม 

รำยละเอยีด 

เงือ่นไข คอื  

(ก) ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัสำมำรถใชส้่วนลดคร ัง้ละ 100 บำทต่อกำรใชบ้รกิำร 1 คร ัง้ จ ำนวนทัง้สิน้ 

100 คร ัง้  

(ข) ส่วนลดคร ัง้ละ 100 บำทใชไ้ดก้บักำรใชบ้รกิำรแต่ละคร ัง้ทีม่คี่ำบรกิำรขัน้ต ่ำตัง้แต่ 100 บำทขึน้

ไปเท่ำน้ัน  

(ค) รำงวลันีจ้ะใชไ้ดต้ ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎำคม 2560 จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เวลำ 23.59 น. 

เท่ำน้ัน 

(ง) ในกรณีทีม่คี่ำบรกิำรส่วนต่ำงหลงัจำกกำรใชส้่วนลดดงักล่ำว ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัจะตอ้ง

รบัผดิชอบค่ำบรกิำรน้ันดว้ยกำรช ำระโดยบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ (GrabPay) ทีร่ว่มกจิกรรม

กบับรษิทัตำมทีร่ะบุในขอ้ (ข) ของเงือ่นไขของกำรเป็นผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัเท่ำน้ัน 

(จ) หำ้มใชส้่วนลดดงักล่ำวกบักำรจอง (ก) แบบทีลู่กคำ้สำมำรถเลอืกเปรยีบเทยีบบรกิำร 2 ประเภท

ไดใ้นชว่งเวลำเดยีวกนัขึน้กบัว่ำ ผูใ้ชบ้รกิำรจะเลอืกใชบ้รกิำรแบบไหน (flash booking) หรอื

(ข) แบบล่วงหนำ้ (advance booking) 

(ฉ) ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัจะตอ้งรบัรำงวลัตำมทีก่ ำหนดไวเ้ท่ำน้ัน รำงวลัทีไ่ดร้บัไม่สำมำรถเปลีย่นทอน 

หรอืเบกิถอนเป็นเงนิสด หรอืของรำงวลัอืน่ได ้

(ช) ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัทีไ่ดร้บัรำงวลั จะตอ้งช ำระภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 5% ของมูลค่ำรำงวลั ตำม

ขัน้ตอนและวธิกีำรทีบ่รษิทัก ำหนดและแจง้ใหท้รำบ พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรช ำระค่ำภำษี

ดงักล่ำวแกบ่รษิทั กรณีผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัไม่ช ำระ หรอืช ำระไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น ใหถ้อืว่ำ

ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัแสดงเจตนำสละสทิธไิม่ขอรบัรำงวลัใดๆ จำกบรษิทัทัง้สิน้ และใหส้ทิธบิรษิทั

ด ำเนินกำรใดๆ ตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัพจิำรณำเห็นสมควร  

 

รำงวลัที ่2 คอื ส่วนลดค่ำบรกิำรทีบ่รษิทัออกให ้มูลค่ำรำงวลัละ 500 บำท จ ำนวน 400 รำงวลั รวม

มูลค่ำ 200,000 บำท 

เงือ่นไข คอื  

(ซ) ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัสำมำรถใชส้่วนลดคร ัง้ละ 100 บำท ต่อกำรใชบ้รกิำร 1 คร ัง้ จ ำนวนทัง้สิน้ 5 

คร ัง้ 

(ฌ) ส่วนลดคร ัง้ละ 100 บำทใชไ้ดก้บักำรใชบ้รกิำรแต่ละคร ัง้ทีม่คี่ำบรกิำรขัน้ต ่ำตัง้แต่ 100 บำทขึน้

ไปเท่ำน้ัน  

(ญ) รำงวลันีจ้ะใชไ้ดต้ ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎำคม 2560 จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เวลำ 23.59 น. 

เท่ำน้ัน 

(ฎ) ในกรณีทีม่คี่ำบรกิำรส่วนต่ำงหลงัจำกกำรใชส้่วนลดดงักล่ำว ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัจะตอ้ง

รบัผดิชอบค่ำบรกิำรน้ันดว้ยกำรช ำระโดยบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ (GrabPay) ทีร่ว่มกจิกรรม

กบับรษิทัตำมทีร่ะบุในขอ้ (ข) ของเงือ่นไขของกำรเป็นผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัเท่ำน้ัน 

(ฏ) หำ้มใชส้่วนลดดงักล่ำวกบักำรจอง (ก) แบบทีลู่กคำ้สำมำรถเลอืกเปรยีบเทยีบบรกิำร 2 ประเภท

ไดใ้นชว่งเวลำเดยีวกนัขึน้กบัว่ำ ผูใ้ชบ้รกิำรจะเลอืกใชบ้รกิำรแบบไหน (flash booking) หรอื

(ข) แบบล่วงหนำ้ (advance booking) 

(ฐ) ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัจะตอ้งรบัรำงวลัตำมทีก่ ำหนดไวเ้ท่ำน้ัน รำงวลัทีไ่ดร้บัไม่สำมำรถเปลีย่นทอน 

หรอืเบกิถอนเป็นเงนิสด หรอืของรำงวลัอืน่ได ้

 



3 
 

เง่ือนไขและ

ขอ้ก ำหนด

ของกจิกรรม 

รำยละเอยีด 

(ก) วนัเวลำและ

สถำนทีใ่นกำรจบั

รำงวลั 

 

 

(ข) เงือ่นไขในกำร

จบัรำงวลั 

 
 
 

(ค) เอกสำรทีใ่ช ้

ในกำรรบัรำงวลั 

 

 

 

 
 
 
 

(ง) วธิกีำรจบั

รำงวลั 

วนัที ่11 กรกฎำคม 2560 ตัง้แต่เวลำ 11.00 น. จนถงึเวลำ 18.00 น. ณ ทีท่ ำกำรบรษิทัเลขที ่1550 

อำคำรธนภูม ิช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 

 

 

บรษิทัจะจบัรำงวลัที ่2 กอ่นจนครบจ ำนวน 400 รำงวลัและจบัรำงวลัที ่1 อกีจ ำนวน 100 รำงวลัตำมล ำดบั 

กรณีทีผู่โ้ชคดไีดร้บัรำงวลัไม่ว่ำจะมภีูมลิ ำเนำในกรุงเทพมหำนครหรอืต่ำงจงัหวดั ตอ้งมำรบัรำงวลัดว้ย

ตนเองโดยเตรยีมเอกสำรดงัต่อไปนี ้

(ก) ส ำเนำบตัรประชำชนพรอ้มเซน็รบัรอง  

(ข) แสดงขอ้ควำมสัน้ (SMS) ทีบ่รษิทัส่งไปแจง้ว่ำ เป็นผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลั 

 

ในกรณีทีไ่ม่ไดม้ำรบัรำงวลัดว้ยตนเอง นอกจำกเอกสำรขำ้งตน้แลว้ ยงัตอ้งเตรยีมเอกสำรดงัต่อไปนี ้

(ค) หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(ง) ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจพรอ้มเซน็รบัรอง 

น ำรำยกำรทัง้หมดของผูใ้ชบ้รกิำรทุกรำยทีช่ ำระค่ำบรกิำรดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ (Grab Pay) 

ในชว่งระยะเวลำของกจิกรรมตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภำคม 2560 จนถงึวนัที ่30 มถิุนำยน 2560 มำสุ่มเลอืก

โดยวธิกีำรพมิพร์ำยชือ่ทัง้หมดแลว้จบัชือ่ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลั โดยเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ตำมล ำดบัของ

รำงวลัจำกรำงวลัทีส่องกอ่น จนถงึรำงวลัทีห่น่ึง ทัง้นี ้ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัใดรำงวลัหน่ึงแลว้จะไม่สำมำรถรบั

รำงวลัซ ำ้ไดอ้กี (1 ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลั/1 รำงวลัเท่ำน้ัน) 

วนัและเวลำที่

ประกำศรำยชือ่ผู ้

โชคดไีดร้บัรำงวลั 

วนัที ่17 กรกฎำคม 2560 ตัง้แต่เวลำ 10.00 น. จนถงึเวลำ 18.00 น. 

วธิกีำร/ชอ่งทำงใน

กำรประกำศรำงวลั 

บรษิทัจะประกำศรำยละเอยีดผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลั (ไดแ้ก ่ ชือ่ และหมำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชใ้นกำร

ลงทะเบยีนผ่ำนแอพพลเิคช ัน่ของบรษิทั) ผ่ำนชอ่งทำงดงัต่อไปนี ้

(ก) ส่งขอ้ควำมสัน้ (SMS) ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลั  

(ข) ประกำศใน facebook.com/grabth และ 

(ค) ประกำศในเว็บไซต ์https://www.grab.com/th 

วนั/เวลำ/สถำนทีท่ี่

ตอ้งมำรบัรำงวลั 

ส ำหรบัรำงวลัที ่1 

ตัง้แต่วนัที ่18  กรกฎำคม 2560 จนุถงึวนัที ่16 สงิหำคม 2560 ตัง้แต่เวลำ 11.00 จนถงึเวลำ 18.00 ณ 

ทีท่ ำกำรบรษิทัเลขที ่1550 อำคำรธนภูม ิช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ี

กรุงเทพมหำนคร 10400 

หมำยเหตุ:  

(ก) หำกผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัไม่มำรบัรำงวลัภำยในวนั เวลำ ณ สถำนทีท่ีร่ะบุไวใ้หถ้อืว่ำ ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลั

สละสทิธ ิ

(ข) ในกรณีทีผู่โ้ชคดไีดร้บัรำงวลัแจง้สละสทิธติ่อทำงบรษิทั หรอืกรณีทีถ่อืว่ำไดท้ ำกำรสละสทิธติำมเงือ่นไข

ขำ้งตน้ บรษิทัจะไม่มกีำรจบัรำงวลัใดๆ เพือ่ทดแทนผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัทีส่ละสทิธดิงักล่ำว 
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เง่ือนไขและ

ขอ้ก ำหนด

ของกจิกรรม 

รำยละเอยีด 

บริษัทจะส่งรำงวัลใหแ้ก่ผู โ้ชคดีไดร้บัรำงวัลผ่ำนทำงกำรส่งขอ้ควำมสั้น (SMS) ไปยังหมำยเลข

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูโ้ชคดีไดร้บัรำงวลั หรอืส่งไปยงัที่อยู่ทำงไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่ใชใ้นกำร

ลงทะเบยีนผ่ำนแอพพลเิคช ัน่ของบรษิทัของผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลั  

หมำยเหตุ:  

(ก) หำกผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัไม่ใชร้ำงวลัดงักล่ำวภำยในตัง้แต่วนัที ่18 กรกฎำคม 2560 จนถงึวนัที ่31 

ธนัวำคม 2560 เวลำ 23.59 น. เท่ำน้ัน 

(ข) ในกรณีทีผู่โ้ชคดไีดร้บัรำงวลัแจง้สละสทิธติ่อทำงบรษิทั หรอืกรณีทีถ่อืว่ำไดท้ ำกำรสละสทิธติำม

เงือ่นไขขำ้งตน้ บรษิทัจะไม่มกีำรจบัรำงวลัใดๆ เพือ่ทดแทนผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัทีส่ละสทิธดิงักล่ำว 

สทิธขิองบรษิทั (ก) บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรระงบั หรอืยกเลกิกำรใหส้ทิธหิรอืรำงวลัใดๆ ในกจิกรรมนีแ้กบุ่คคลทีก่ระท ำ

กำรใดๆ โดยทุจรติ หรอืผดิกฎหมำย หรอืไม่ด ำเนินกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นเงือ่นไขในกจิกรรมนี ้

(ข) บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิขอ้ก ำหนด และ/หรอืเงือ่นไขใดๆ ในกจิกรรม

นีไ้ดต้ำมทีเ่ห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ม้สีทิธริบัรำงวลั และ/หรอืผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัทรำบผ่ำนชอ่งทำง

ทีบ่รษิทัก ำหนด 

(ค) ผูโ้ชคดไีดร้บัรำงวลัรบัทรำบและตกลงใหบ้รษิทัน ำภำพผูโ้ชคดีไดร้บัรำงวลัเผยแพรผ่่ำนชอ่งทำงใดๆ 

ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด เพือ่กำรประชำสมัพนัธใ์นโอกำสต่ำงๆ ไดโ้ดยไม่โตแ้ยง้ หรอืเรยีกรอ้งสทิธ ิหรอื

เงนิใดๆ ทัง้สิน้ 

กรณีมขีอ้พพิำท

ใดๆ เกีย่วกบั

กจิกรรมนี ้

ค ำตดัสนิของบรษิทัถอืเป็นเด็ดขำด สิน้สุด และเป็นทียุ่ต ิ

 

 

 


