
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของรำยกำรส่งเสรมิกำรขำย BeNeat 

1. รายการส่งเสรมิการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดท าขึ้น ส าหรบัลูกค้า

ธนาคารท่ี ช าระค่าบรกิารผ่านบัตรเพลย์ (Play Card) หรอืบัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท (“ลูกค้า”) 

ในระหวา่งวนัท่ี 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เวน้แต่จะครบตามจ านวนสิทธ์ิท่ีก าหนดก่อน

ครบระยะเวลาดังกล่าว โดยลูกค้าจะได้รบัโค้ดส่วนลด 10% (“โค้ดส่วนลด”) เมื่อเลือกใช้บรกิารท่ีรว่ม

รายการ ท่ีแอปพลิเคชัน BeNeat หรอื www.BeNeat.co เท่านั้น 

2. ธนาคารจ ากัดการรบัสิทธ์ิลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธ์ิ ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

3. ธนาคารจ ากัดสิทธ์ิจ านวนโค้ดส่วนลด 1,000 สิทธ์ิ/เดือน หรอื 4,000 สิทธ์ิตลอดรายการส่งเสรมิการ

ขายนี้ ต้ังแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 หรอืจนกวา่จะครบตามจ านวนสิทธ์ิก่อน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

4. ลูกค้าจะได้รบัโค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสรมิการขายนี้ เมื่อใช้บรกิารกับ แอปพลิเคชัน BeNeat 

หรอื www.BeNeat.co ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ยกเวน้ ประเภทบรกิารประเมินราคา โดยลูกค้าสามารถ

ใช้โค้ดส่วนลดได้ต้ังแต่วนัท่ีรบัโค้ดส่วนลดถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  

5. รายการส่งเสรมิการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อเลือกใช้บรกิารท่ีรว่มรายการ และช าระค่าบรกิารด้วยบัตร

เพลย์ (Play Card) หรอืบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภทเท่านั้น เฉพาะการด าเนินการ ภายในวนัท่ี  

1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดผ่านทางแอปพลิเคชัน BeNeat 

หรอื www.BeNeat.co ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ท่ี App store และ Play store โดยค้นหาค าวา่ 

BeNeat 

6. รายการส่งเสรมิการขายนี้มีบรกิารท่ีเข้ารว่มรายการดังนี้ บรกิารท าความสะอาดรายชั่วโมง, บรกิารรดี

ผ้า, บรกิารก าจัดไรฝุ่น และบรกิารนวดแผนไทย กรุณาจองนัดเวลาใช้บรกิารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั 

7. รายการส่งเสรมิการขายนี้ให้บรกิารเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล จังหวดัชลบุร ีจังหวดั

เชียงใหม่ และครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีให้บรกิารเท่านั้น กรุณาตรวจสอบพ้ืนท่ีให้บรกิารก่อนจองใช้

บรกิาร 

8. การจอง 1 Booking ต่อ 1 พนักงานผู้ให้บรกิารเป็นการให้บรกิารตามจ านวนชั่วโมงท่ีจองใช้บรกิาร  

8.1       หากในแต่ละครัง้ ลูกค้าต้องการเพ่ิมจ านวนชั่วโมงการใช้บรกิารท าความสะอาดท่ัวไป พ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และจังหวดัชลบุร ีคิดค่าบรกิารเพ่ิม ชั่วโมงละ 267.50 บาท  
8.2      พ้ืนท่ีจังหวดัเชียงใหม่ เพ่ิมจ านวนชั่วโมงการใช้บรกิารท าความสะอาดท่ัวไป คิดค่าบรกิารเพ่ิม 

ชั่วโมงละ 203.30 บาท  
8.3      บรกิารรดีผ้า กรณีเพ่ิมจ านวนชิ้นค่าบรกิารชิ้นละ 10.70 บาท  
8.5 บรกิารก าจัดไรฝุ่น เพ่ิมจ านวนชั่วโมงการใช้บรกิาร คิดค่าบรกิารเพ่ิมชั่วโมงละ 802.50 บาท  

9.5 บรกิารนวดแผนไทย เพ่ิมจ านวนชั่วโมงการให้บรกิาร คิดค่าบรกิารเพ่ิม ชั่วโมงละ 534 บาท  

9. บรกิารท าความสะอาด ทางผู้ให้บรกิาร จะเป็นผู้จัดเตรยีมอปุกรณ์ และน้ายาท าความสะอาดไป

ให้บรกิาร ลักษณะงานให้บรกิาร เป็นการท าความสะอาดท่ัวไป และไม่ใช่บรกิารท าความสะอาดใหญ่ *

(Big Cleaning หมายถึง งานท าความสะอาดหลังงานก่อสรา้ง ตกแต่ง หรอืไม่ได้ท าความสะอาดมา

นานเกิน 2 เดือน)  



10. บรกิารรดีผ้า ทางผู้ใช้บรกิาร (ลูกค้า) จะต้องเป็นฝ่ายจัดเตรยีมอปุกรณ์และน้ายา 

11. บรกิารนวดแผนไทย ผู้ให้บรกิาร (เทอราปิสมืออาชีพ) จะเป็นผู้จัดเตรยีรมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้กับ

ลูกค้า 

12. กรณีท่ีผู้ให้บรกิารไปถึงสถานท่ีให้บรกิาร ตามวนั-เวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บรกิารได้

เนื่องจากผู้ใช้บรกิารผิดนัด หรอืผู้ใช้บรกิารต้องการยกเลิกนัดหมาย จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

นัดหมาย 

12.1    กรณียกเลิกนัดหมายก่อนถึงเวลานัด 24 ชม. ขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 4% จากยอดช าระ [ลูกค้า

จะได้รบัเงนิคืน 96%]  
12.2    กรณียกเลิกนัดหมายก่อนถึงเวลานัดหมายระหวา่ง 24 ชม. - 2 ชม. ก่อนถึงเวลานัดหมายมี

ค่าธรรมเนียม 50% จากยอดช าระ [ลูกค้าจะได้รบัเงนิคืน 50%]  
12.3    กรณียกเลิกนัดหมายก่อนถึงเวลานัดน้อยกวา่ 2 ชม. ทางบรษัิท บีนีท จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่

คืนค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ  
13. บรษัิท บีนีท จ ากัด หรอื (“บีนีท”) ประกันความเสียหาย ในกรณีท่ีผู้ให้บรกิาร ท าทรพัย์สินของลูกค้า

แตกหักเสียหาย ระหวา่งการให้บรกิารผ่าน แอพพลิเคชัน BeNeat หรอื www.BeNeat.co เท่านั้น 

**ประกันคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหาย แต่ไม่คุ้มครองทรพัย์สินสูญหาย บีนีทไม่รบัผิดชอบต่อ

การสูญหายของทรพัย์สินทุกกรณี ดังนั้น ผู้ใช้บรกิารต้องไม่ท้ิงส่ิงของมีค่าใดๆ ไวใ้นพ้ืนท่ีให้บรกิาร  

13.1 บรกิารท าความสะอาด วงเงนิประกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  

13.2 บรกิารรดีผ้า วงเงนิประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท  

13.3 บรกิารก าจัดไรฝุ่น วงเงนิประกันสูงสุดไมเ่กิน 100,000 บาท  

14. บีนีทรบัประกันความพึงพอใจและรบัประกันความเสียหาย กรณีท่ีมีจุดท่ีไม่เรยีบรอ้ย ลูกค้าสามารถ

แจ้งให้ผู้ให้บรกิาร แก้ไขจุดดังกล่าวได้ หรอืติดต่อฝ่ายบรกิารลูกค้า พรอ้มส่งข้อมูลจุดท่ีไม่เรยีบรอ้ย 

(ภายใน 24 ชั่วโมง) เพ่ือให้เข้าแก้ไขงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

15. เงื่อนไขในการด าเนินการเคลมประกัน  

15.5 กรณีเคลมประกัน (ท้ังประกันความเสียหายและประกันความพึงพอใจ) ผู้ใช้บรกิารต้องแจ้ง

รายละเอยีดต่อเจ้าหน้าท่ีภายใน 24 ชม. นับจากเวลาท่ีนัดหมาย เท่านั้น ** บีนีทขอสงวนสิทธ์ิ

การเคลมประกันกรณีท่ีมีการแจ้งเรื่องเข้ามา เกินกวา่ 24 ชม.  

15.6 บรษัิทประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินราคา ตามความเป็นจรงิและหักค่าเส่ือมราคา 

15.7 กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาประเมินสินค้าได้ บีนีท หรอื บรษัิทประกันภัย อาจใช้ราคาเทียบเคียง

จากสินค้าท่ีมีความใกล้เคียงในท้องตลาด  

16. โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้รว่มกับคปูองส่วนลดอื่นได้  

17. โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรอืใช้รว่มกับส่วนลด ในรายการส่งเสรมิการขาย

อื่นๆ ได้ 

18. โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลกเปล่ียนหรอืทอนเป็นเงนิสดได้ 

19. เงื่อนไขการใชโ้ค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามท่ีแอปพลิเคชัน BeNeat หรอื www.BeNeat.co ก าหนด 

 



20. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บรกิารดังกล่าว เนื่องจากธนาคาร

ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย หรอืผู้ให้บรกิาร และไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ เก่ียวกับสินค้า/บรกิารตาม

รายการส่งเสรมิการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรอืข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับสินค้า/บรกิาร หรอืต้องการ

ใบเสรจ็รบัเงนิหรอื ใบก ากับภาษี กรุณาติดต่อกับบีนีทโดยตรง 

21. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสรมิการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าท่ีมี

คณุสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสรมิการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบ

ข้อมูลของธนาคารเป็นส าคัญ 

22. ธนาคาร และ บีนีท ขอสงวนสิทธ์ิในการขอคืนเงนิ หากมีการยืนยันการซื้อบรกิารกับทางแอปพลิเคชัน 

BeNeat หรอื www.BeNeat.co เรยีบรอ้ยแล้ว  

23. ธนาคาร และ บีนีท ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรอืยกเลิกเงื่อนไข ข้อก าหนด ระยะเวลาของ

รายการส่งเสรมิการขายนี้รวมท้ังการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรอืเรยีกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการ

ส่งเสรมิการขายนี้ โดยจะประกาศหรอืแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าได้ หากมีข้อพิพาทใดๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับรายการส่งเสรมิการขายนี้ ให้ถือวา่ค าตัดสินของ

ธนาคารและ บีนที เป็นท่ีส้ินสุด 

24. ลูกค้าสามารถศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขได้ท่ีเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอื ดูรายละเอยีดบรกิารท่ีรว่ม

รายการต่างๆ เพ่ิมเติม ได้ท่ี แอปพลิเคชัน BeNeat หรอื www.BeNeat.co หากมีข้อสงสัยใดๆ 

กรุณาสอบถามก่อนจองบรกิารทุกครัง้ท่ี LINE : @beneat ทุกวนั ต้ังแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. 

 


