
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข  

1. รายการสง่เสรมิการขายนี ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดท าขึน้ ส าหรับลกูคา้ธนาคาร
ที ่ช าระคา่บรกิารผา่นบตัรเพลย ์(Play Card) หรอืบตัรเดบติกรุงไทย ทกุประเภท  (“ลกูคา้”) ในระหวา่ง

วนัที ่1 มกราคม 2566 – 31 มนีาคม 2566 เวน้แตจ่ะครบตามจ านวนสทิธิท์ีก่ าหนดกอ่นครบระยะเวลา
ดงักลา่ว โดยลกูคา้จะไดรั้บโคด้สว่นลด 10% (“โคด้สว่นลด”) เมือ่เลอืกใชบ้รกิารทีร่่วมรายการ ที ่แอป

พลเิคชนั BeNeat หรอื www.BeNeat.co เทา่นัน้ 

2. ธนาคารจ ากดัการรับสทิธิล์กูคา้ 1 ทา่น / 1 สทิธิ ์ตลอดระยะเวลาของรายการสง่เสรมิการขายนี ้

3. ธนาคารจ ากดัสทิธิจ์ านวนโคด้สว่นลด 1,000 สทิธิ/์เดอืน หรอื 3,000 สทิธิต์ลอดรายการสง่เสรมิการขายนี ้

ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2566 – 31 มนีาคม 2566 หรอืจนกวา่จะครบตามจ านวนสทิธิก์อ่นระยะเวลาที่
ก าหนด 

4. ลกูคา้จะไดรั้บโคด้สว่นลดตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้เมือ่ใชบ้รกิารกบั แอปพลเิคชนั BeNeat หรอื 
www.BeNeat.co ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ยกเวน้ ประเภทบรกิารประเมนิราคา โดยลกูคา้สามารถใชโ้คด้

สว่นลดไดต้ัง้แตว่นัทีรั่บโคด้สว่นลดถงึวนัที ่31 มนีาคม 2566  

5. รายการสง่เสรมิการขายนี้สามารถใชไ้ดเ้มือ่เลอืกใชบ้รกิารทีร่่วมรายการ และช าระคา่บรกิารดว้ยบตัร Play 
หรอืบตัรเดบติกรุงไทย ทกุประเภทเทา่นัน้ เฉพาะการด าเนนิการภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 – 31 

มนีาคม 2566  ลกูคา้สามารถใชโ้คด้สว่นลดผ่านทางแอปพลเิคชนั BeNeat หรอื www.BeNeat.co ดาวน์
โหลดแอปพลเิคชนัไดท้ี ่App store และ Play store โดยคน้หาค าวา่ BeNeat 

6. รายการสง่เสรมิการขายนีม้บีรกิารทีเ่ขา้ร่วมรายการดงันี ้บรกิารท าความสะอาดรายชัว่โมง, บรกิารรดีผา้, 

บรกิารก าจัดไรฝุ่ น และบรกิารนวดแผนไทย กรุณาจองนัดเวลาใชบ้รกิารลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 

7. รายการสง่เสรมิการขายนีใ้หบ้รกิารเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล จังหวดัชลบรุ ีจังหวดั

เชยีงใหม ่และครอบคลมุเฉพาะพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารเทา่นัน้ กรุณาตรวจสอบพืน้ทีใ่หบ้รกิารกอ่นจองใชบ้รกิาร 

8. การจอง 1 Booking ตอ่ 1 พนักงานผูใ้หบ้รกิารเป็นการใหบ้รกิารตามจ านวนชัว่โมงทีจ่องใชบ้รกิาร  

8.1 หากในแตล่ะครัง้ ลกูคา้ตอ้งการเพิม่จ านวนชัว่โมงการใชบ้รกิารท าความสะอาดทั่วไป พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และจังหวัดชลบรุ ีคดิคา่บรกิารเพิม่ ชัว่โมงละ 267.50 บาท  

8.2 พืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่เพิม่จ านวนชัว่โมงการใชบ้รกิารท าความสะอาดทัว่ไป คดิคา่บรกิารเพิม่ ชัว่โมง

ละ 203.30 บาท  

8.3 บรกิารรดีผา้ กรณีเพิม่จ านวนชิน้คา่บรกิารชิน้ละ 10.70 บาท  

8.4 บรกิารก าจัดไรฝุ่ น เพิม่จ านวนชัว่โมงการใชบ้รกิาร คดิคา่บรกิารเพิม่ชัว่โมงละ 995 บาท  

8.5 บรกิารนวดแผนไทย เพิม่จ านวนชัว่โมงการใหบ้รกิาร คดิคา่บรกิารเพิม่ ชัว่โมงละ 534 บาท  

9 บรกิารท าความสะอาด ทางผูใ้หบ้รกิาร จะเป็นผูจ้ัดเตรยีมอปุกรณ์ และน ้ายาท าความสะอาดไปใหบ้รกิาร 

ลกัษณะงานใหบ้รกิาร เป็นการท าความสะอาดทัว่ไป และไมใ่ชบ่รกิารท าความสะอาดใหญ ่*(Big Cleaning 
หมายถงึ งานท าความสะอาดหลงังานกอ่สรา้ง ตกแตง่ หรอืไม่ไดท้ าความสะอาดมานานเกนิ 2 เดอืน)  

10 บรกิารรดีผา้ ทางผูใ้ชบ้รกิาร (ลกูคา้) จะตอ้งเป็นฝ่ายจัดเตรยีมอปุกรณ์และน ้ายา 

11 บรกิารนวดแผนไทย ผูใ้หบ้รกิาร (เทอราปิสมอือาชพี) จะเป็นผูจั้ดเตรยีรมอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัลกูคา้ 

12 กรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารไปถงึสถานทีใ่หบ้รกิาร ตามวนั-เวลานัดหมายแลว้ แตไ่มส่ามารถเขา้ใหบ้รกิารไดเ้นือ่งจาก

ผูใ้ชบ้รกิารผดินัด หรอืผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการยกเลกินัดหมาย จะมคีา่ธรรมเนยีมในการยกเลกินัดหมาย 

12.1 กรณียกเลกินัดหมายกอ่นถงึเวลานัด 24 ชม. ขึน้ไป มคีา่ธรรมเนยีม 4% จากยอดช าระ [ลกูคา้จะ

ไดรั้บเงนิคนื 96%]  

12.2 กรณียกเลกินัดหมายกอ่นถงึเวลานัดหมายระหวา่ง 24 ชม. - 2 ชม. กอ่นถงึเวลานัดหมายมี

คา่ธรรมเนยีม 50% จากยอดช าระ [ลกูคา้จะไดรั้บเงนิคนื 50%]  

12.3 กรณียกเลกินัดหมายกอ่นถงึเวลานัดนอ้ยกวา่ 2 ชม. ทางบรษัิท บนีีท จ ากดั ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนื

คา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ  

 

13 บรษัิท บนีีท จ ากดั หรอื (“บนีีท”) ประกนัความเสยีหาย ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิาร ท าทรัพยส์นิของลกูคา้แตกหัก

เสยีหาย ระหวา่งการใหบ้รกิารผา่น แอพพลเิคชนั BeNeat หรอื www.BeNeat.co เทา่นัน้ **ประกนัคุม้ครอง



เฉพาะกรณีความเสยีหาย แตไ่มคุ่ม้ครองทรัพยส์นิสญูหาย บนีทีไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิทกุ

กรณี ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไม่ทิง้ส ิง่ของมคีา่ใดๆ ไวใ้นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร  

1. บรกิารท าความสะอาด วงเงนิประกนัสงูสดุไมเ่กนิ 100,000 บาท  

2. บรกิารรดีผา้ วงเงนิประกนัสงูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท  

3. บรกิารก าจัดไรฝุ่ น วงเงนิประกันสงูสดุไมเ่กนิ 100,000 บาท  

 

14 บนีทีรับประกนัความพงึพอใจและรับประกนัความเสยีหาย กรณีทีม่จีดุทีไ่มเ่รยีบรอ้ย ลกูคา้สามารถแจง้ใหผู้ใ้ห ้
บรกิาร แกไ้ขจดุดงักลา่วได ้หรอืตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ พรอ้มสง่ขอ้มูลจดุทีไ่มเ่รยีบรอ้ย (ภายใน 24 ชัว่โมง) 

เพือ่ใหเ้ขา้แกไ้ขงาน โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่  

15 เงือ่นไขในการด าเนนิการเคลมประกนั  

1. กรณีเคลมประกนั (ทัง้ประกนัความเสยีหายและประกนัความพงึพอใจ) ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้
รายละเอยีดตอ่เจา้หนา้ทีภ่ายใน 24 ชม. นับจากเวลาทีนั่ดหมาย เทา่นัน้ ** บนีีทขอสงวนสทิธิก์ารเค

ลมประกนักรณีทีม่กีารแจง้เรือ่งเขา้มา เกนิกวา่ 24 ชม.  

2. บรษัิทประกนัภัยจะเป็นผูป้ระเมนิราคา ตามความเป็นจรงิและหักคา่เสือ่มราคา 

3. กรณีทีไ่มส่ามารถหาราคาประเมนิสนิคา้ได ้บนีที หรอื บรษัิทประกนัภัย อาจใชร้าคาเทยีบเคยีงจาก

สนิคา้ทีม่คีวามใกลเ้คยีงในทอ้งตลาด  

16 โคด้สว่นลดนี ้ไมส่ามารถใชร้่วมกบัคปูองสว่นลดอืน่ได ้ 

17 โคด้สว่นลดนี ้ไมส่ามารถโอนมอบใหแ้กผู่อ้ ืน่ สะสม หรอืใชร้่วมกบัสว่นลด ในรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆได ้

18 โคด้สว่นลดนี ้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้

19 เงือ่นไขการใชโ้คด้สว่นลดจะเป็นไปตามทีแ่อปพลเิคชนั BeNeat หรอื www.BeNeat.co ก าหนด 

20 ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายจากการใชบ้รกิารดงักลา่ว เนื่องจากธนาคารไมใ่ช่

ผูผ้ลติ ผูจั้ดจ าหน่าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร และไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ เกีย่วกับสนิคา้/บรกิารตามรายการสง่เสรมิการ

ขายนี ้กรณีมขีอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร หรอืตอ้งการใบเสร็จรับเงนิหรอื ใบก ากบัภาษี 
กรุณาตดิตอ่กบับนีีทโดยตรง 

21 ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการมอบสทิธปิระโยชนต์ามรายการสง่เสรมิการขายนีใ้หเ้ฉพาะแกล่กูคา้ทีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามเงือ่นไขของรายการสง่เสรมิการขายนี ้โดยธนาคารจะยดึถอืขอ้มลูทีม่อียูใ่นระบบขอ้มลูของธนาคาร
เป็นส าคัญ 

22 ธนาคาร และ บนีีท ขอสงวนสทิธิใ์นการขอคนืเงนิ หากมกีารยนืยันการซือ้บรกิารกบัทาง แอปพลเิคชนั 
BeNeat หรอื www.BeNeat.co เรยีบรอ้ยแลว้  

23 ธนาคาร และ บนีีท ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเงือ่นไข ขอ้ก าหนด ระยะเวลาของรายการ

สง่เสรมิการขายนีร้วมทัง้การมอบ ยกเลกิ เพกิถอน หรอืเรยีกคนืสทิธปิระโยชนต์ามรายการสง่เสรมิการขายนี ้
โดยจะประกาศหรอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เวน้แตม่เีหตจุ าเป็นทีไ่ม่อาจแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้หากมขีอ้พพิาท

ใดๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับรายการสง่เสรมิการขายนี ้ใหถ้อืวา่ค าตดัสนิของธนาคารและ บนีีท เป็นทีส่ ิน้สดุ 

24 ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขไดท้ีเ่ว็บไซตข์องธนาคาร หรอื ดรูายละเอยีดบรกิารทีร่่วมรายการตา่งๆ 

เพิม่เตมิ ไดท้ี ่แอปพลเิคชนั BeNeat หรอื www.BeNeat.co หากมขีอ้สงสยัใดๆ กรุณาสอบถามกอ่นจอง

บรกิารทกุครัง้ที ่LINE : @beneat ทกุวนั ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 20.30 น. 

 


