
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข ส ำหรบัลกูคำ้ธนำคำรกรุงไทย ทีช่ ำระคำ่สนิคำ้ผำ่นบตัรเพลย ์ทีร่ำ้นไทวสัด ุทกุ

สำขำ ในระหวำ่งวนัที ่1 มกรำคม 2566 -  30 เมษำยน 2566 

 

1. รายการสง่เสรมิการขายนี ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดท าขึน้ ส าหรับลกูคา้ธนาคาร

ที ่ช าระคา่สนิคา้ผ่านบตัรเพลย ์(“ลกูคา้”) ในระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2566 -  30 เมษายน 2566 เวน้แต่
จะครบตามจ านวนสทิธิท์ีก่ าหนดกอ่นครบระยะเวลาดงักลา่ว โดยลกูคา้จะไดรั้บโคด้สว่นลดมูลคา่ 100 

บาท (“โคด้สว่นลด”) เมือ่ซือ้สนิคา้ทีร่่วมรายการครบ 3,000 บาท ขึน้ไป ทีร่า้นไทวัสด ุทกุสาขา  
2. ลกูคา้ตอ้งแจง้โคด้สว่นลดตอ่เจา้หนา้ที ่เมือ่ใชส้ทิธิท์ีร่า้นไทวัสดทุกุสาขา  

3. ธนาคารจ ากดัการรับสทิธิล์กูคา้ 1 ทา่น / 1 สทิธิ ์/ เดอืน 

4. ธนาคารจ ากดัสทิธิจ์ านวนโคด้สว่นลด 10,000 สทิธิต์อ่เดอืน รวม 40,000 สทิธิต์ลอดรายการสง่เสรมิการ
ขายนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2566 -  30 เมษายน 2566 

5. ลกูคา้สามารถใชโ้คด้สว่นลดตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้เมือ่ซือ้สนิคา้ครบตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดย
โคด้สว่นลดนี้สามารถใชไ้ดต้ัง้แตว่นัทีรั่บโคด้สว่นลดถงึวนัที ่30 เมษายน 2566 

6. ยอดช าระคา่สนิคา้ 3,000 บาท จะค านวณจากมูลคา่หลงัหักสว่นลดทกุชนดิแลว้  
7. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการคนืโคด้สว่นลด หากค าสัง่ซือ้กรณีมกีารเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้หรอืถกูยกเลกิใน

ทกุกรณี 

8. โคด้สว่นลดดงักลา่วไม่สามารถใชไ้ดก้บัรายการสนิคา้ ไดแ้ก ่กลุม่ Dry food เครือ่งดืม่, สนิคา้กลุม่น ้ายา

ท าความสะอาด, ผงซกัฟอก, น ้ายาซักแหง้, น ้ายาปรับผา้นุ่ม, กระดาษช าระ, สเปรยป์รับอากาศ, ยาก าจัด

แมลง น ้ายาฆา่เชือ้/ดบักลิน่, สนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น, กระเบือ้งแกรนติโต แบรนด ์KASSA  

รหัสสนิคา้ 60266736, 60271257, 60316247, 60318848, สนิคา้สแีบรนด ์TOA รุ่น Supersheild, 

4Season, Supermetex, Mandarin Duck, สนิคา้ประต ูแบรนดว์นชยั, สนิคา้กระดาษ A4, สนิคา้กลุม่

เครือ่งดืม่, ป๊ัมน ้า   แบรนด ์MITSUBISHI, HITACHI, สนิคา้กลุม่โครงสรา้ง แผน่ไม ้และแผน่ยบิซัม่, 

กระเบือ้งและแผน่หลงัคา, ปนูซเีมนต,์ โครงฝ้าและผนัง, อฐิตา่ง ๆ, น่ังรา้นและอปุกรณ์, เหล็ก, สายไฟ, 

ลวดเชือ่ม , ทอ่ PCV, สนิคา้แผนกครัว (บาร ์E สนิคา้จัดรายการ), สนิคา้ Hot Price, สนิคา้แบรนด ์

KASSA HOTEL เฉพาะบางรายการ, สนิคา้ X'MAS TREE and stand, สนิคา้ลดลา้ง     สต็อคราคาลง

ทา้ยดว้ยเลข 4, สนิคา้ราคาโครงการ, คา่บรกิารตา่ง ๆ และสนิคา้ในรา้นคา้เชา่ 

9. โคด้สว่นลดนี ้ไมส่ามารถใชร้่วมกบัคปูองสว่นลดอืน่ได,้ สว่นลดจากการแลกคะแนนพเิศษ, สว่นลดจาก
การแลกคะแนนจากบตัรเครดติตา่ง ๆ, สว่นลดพันธมติรและสว่นลดบตัรเครดติตา่ง ๆ, สว่นลด The 1 

Exclusive 

10. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธการใชง้านการแสดงรหัสโคด้สว่นลด การแสดงรหัส QR Code จากการถา่ยภาพ หรอื

การแคปเจอรห์นา้จอโทรศพัทม์อืถอื/อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสช์นดิอืน่ใด 
11. โคด้สว่นลดนี้ไมส่ามารถโอนมอบใหแ้กผู่อ้ ืน่ สะสม ทอน หรอืใชร้่วมกบัสว่นลด ในรายการสง่เสรมิการขาย

อืน่ใดได ้

12. สว่นลดไม่สามารถแลกเปลีย่น หรอืทอนเป็นเงนิสดได ้และไม่สามารถแลกสว่นลดเพือ่ใชซ้ือ้สนิคา้ในครัง้
ตอ่ไปได ้

13. เมือ่กดรับโคด้สว่นลดแลว้ จะมอีายุการใชง้าน โปรดใชโ้คด้สว่นลดประกอบการช าระเงนิภายในเวลาที่
ก าหนด หากไมไ่ดใ้ชส้ทิธิภ์ายในเวลาดงักลา่ว ลกูคา้จะไมส่ามารถใชส้ทิธิไ์ด ้โดยรา้นไทวสัด ุจะไม่

ชดเชยหรอืเปลีย่นแปลงสทิธิใ์หไ้มว่า่กรณีใดๆ 

14. ธนาคารและรา้นไทวสัด ุขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายจากการใชบ้รกิารดงักลา่ว 
เนือ่งจากธนาคารไมใ่ชผู่ผ้ลติ ผูจั้ดจ าหน่าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร และไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ เกีย่วกับสนิคา้/

บรกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้กรณีมขีอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร หรอืตอ้งการ
ใบเสร็จรับเงนิหรอื ใบก ากบัภาษี กรุณาตดิตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

15. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการมอบสทิธปิระโยชนต์ามรายการสง่เสรมิการขายนีใ้หเ้ฉพาะแกล่กูคา้ทีม่ี

คณุสมบัตติรงตามเงือ่นไขของรายการสง่เสรมิการขายนี ้โดยธนาคารจะยดึถอืขอ้มลูทีม่อียูใ่นระบบขอ้มลู
ของธนาคารเป็นส าคญั 

16. ธนาคาร และ ไทวสัด ุขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเงือ่นไข ขอ้ก าหนด ระยะเวลาของ
รายการสง่เสรมิการขายนีร้วมทัง้การมอบ ยกเลกิ เพกิถอน หรอืเรยีกคนืสทิธปิระโยชนต์ามรายการสง่เสรมิ

การขายนี ้โดยจะประกาศหรอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ภายใน 30 วนั กอ่นการมผีลใชบ้งัคบั ผ่านเว็บไซต์
ของธนาคารและ/หรอืไทวัสด ุหรอืชอ่งทางอืน่ทีธ่นาคารและ/หรอืไทวัสดกุ าหนด เวน้แตม่เีหตจุ าเป็นทีไ่ม่

อาจแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้หากมขีอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัรายการสง่เสรมิการขายนี ้ใหถ้อืวา่ค า

ตดัสนิของธนาคารและ/หรอืไทวสัด ุเป็นทีส่ ิน้สดุ 
17. ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารผา่น ไทวสัด ุแตอ่ย่างใด และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่

ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารดงักลา่ว 
18. เงือ่นไขการใชโ้คด้สว่นลดจะเป็นไปตามที ่ธนาคารและ รา้นไทวสัด ุก าหนด 



19. ธนาคารใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการด าเนนิการเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยลกูคา้สามารถอา่นและศกึษานโยบายความเป็นสว่นตัวของธนาคารได ้
ที ่https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคารก าหนด 

20. ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขไดท้ีเ่ว็บไซตข์องธนาคาร หรอื ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิของไทวัสด ุ
ไดท้ี ่www.thaiwatsadu.com โทร 1308 

 

http://www.thaiwatsadu.com/

