เงื่อนไขร่ วมรายการ
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ าร่ วมรายการคือ ผู้ท่ีเติมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ปตท. ทุกชนิด หรื อซื ้อผลิตภัณฑ์นํ ้ามันหล่อลื่น (เฉพาะที่
ซื ้อกับสถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. และซื ้อกับร้ านสะดวกซื ้อจิฟฟี่ เท่านัน)
้ หรื อซื ้อสินค้ าในเครื อ ปตท. (ร้ านคา
เฟ่ อเมซอน, ร้ านสะดวกซื ้อจิฟฟี่ , ร้ านเท็กซัส ชิคเก้ น, ร้ านฮัว่ เซ่งฮง ติ่มซํา, ร้ านแด๊ ดดี ้ โด และ ร้ านก๋วยเตี๋ยว
เรื อใจดี) ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ใบเสร็ จ 1 ใบ มีคา่ รับการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ (มูลค่า 50 บาท ขึ ้นไป รวม Vat)
โดยให้ ผ้ ูมีสิทธิ์ ร่วมรายการเขี ยน ชื่ อ - นามสกุล ที่ อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ด้ วยลายมื อให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน
ชัดเจน ลงบนด้ านหลังใบเสร็ จรั บเงิ นที่ พิมพ์ ออกจากระบบรับชํ าระเงิน แล้ วใส่ในกล่องรับชิน้ ส่วนที่ ตงั ้ ณ
สถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. และร้ านค้ าทุกสาขาที่ร่วมรายการ

2. ร่วมรายการได้ ระหว่างวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2561
3. รางวัลสําหรับผู้ร่วมรายการ ประกอบด้ วย
3.1 รางวัลที่ 1 แพ็กเกจท่องเที่ยว และร่วมชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP ณ ประเทศสเปนสําหรับ
2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จํานวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท รางวัลท่องเที่ยว
และ ร่วมชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP ณ ประเทศสเปน ประกอบด้ วย
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพฯ- สเปน) 2 ที่นงั่ มูลค่า 70,000 บาท
- ค่าอาหาร โรงแรมที่พกั และค่าท่องเที่ยวตามแพ็กเกจ 7 วัน 6 คืน สําหรับ 2 ท่าน มูลค่า 260,000 บาท
- ค่าบัตรเข้ าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP มูลค่า 890 Euro (33,940.92 บาท) อัตรา
แลกเปลี่ยน วันที่ 11 พ.ค.2561
- กําหนดการเดินทาง 14 – 21 พฤศจิกายน 2561
3.2 รางวัลที่ 2 ทองคําแท่งหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 99,850 บาท จํานวน 30 รางวัล รวมมูลค่า
2,995,000 บาท
3.3 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น R15 มูลค่ารางวัลละ 95,500 บาท จํานวน 10 รางวัล
รวมมูลค่า 955,000 บาท
3.4 รางวัลที่ 4 สร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,188 บาท จํานวน 100 รางวัล
รวมมูลค่า 2,018,800 บาท
3.5 รางวัลที่ 5 บัตรเงินสดเติมนํ ้ามัน มูลค่า 10,000 บาท จํานวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท
(บัตรเงินสดเติมนํ ้ามัน สําหรับใช้ บริการเติมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่สถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท.ทุกสาขาที่ร่วม
รายการทัว่ ประเทศ)
3.6 รางวัลที่ 6 บัตรกํานัล Café Amazon Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จํานวน 300 รางวัล รวมมูลค่า
300,000 บาท (บัตรกํานัล Café Amazon Gift Card สําหรับใช้ ซื ้อสินค้ าที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนทุกสาขาที่
ร่วมรายการทัว่ ประเทศ)
3.7 รางวัลที่ 7 คะแนนบัตร PTT Blue Card 5,000 คะแนน (มูลค่ารางวัล 1,000 บาท)
จํานวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท (คะแนนใช้ แทนเงินสดในการเติมนํ ้ามัน ณ สถานีบริ การ
ปตท.หรื อซื ้อสินค้ า และบริ การต่างๆ ในเครื อบริ ษัท ปตท. นํ ้ามัน และการค้ าปลีก จํากัด (มหาชน) โดย
คะแนนดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรื อทอนเป็ นเงินสดได้ )
รวมของรางวัลทังสิ
้ ้น จํานวน 745 รางวัล รวมมูลค่า 10,369,300 บาท
*ราคาทองคํา ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
4. จับรางวัล 3 ครัง้ ณ บริ ษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร และบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เซอร์ กิต บุรีรัมย์ โดยแบ่งเป็ น

ครัง้ ที่ 1 สําหรับผู้ร่วมรายการตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2561 – 15 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา
14.00 น. โดยมี ของรางวัลดังนี ้ ทองคํ าแท่ง หนัก 5 บาท มูล ค่ารางวัล ละ 99,850 บาท จํ านวน 10 รางวัล /
รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่ น R15 มูลค่ารางวัลละ 95,500 บาท จํานวน 2 รางวัล/ สร้ อยคอทองคําหนัก
1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,188 บาท จํานวน 30 รางวัล/ บัตรเงินสดเติมนํ ้ามัน ปตท. มูลค่า 10,000 บาท
จํานวน 60 รางวัล / บัตรกํ านัล Café Amazon Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จํานวน 100 รางวัล/ คะแนน
บัตร PTT Blue Card จํานวน 5,000 คะแนน (มูลค่ารางวัล 1,000 บาท) จํานวน 30 รางวัล
ครัง้ ที่ 2 สําหรับผู้ร่วมรายการตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2561 – 15 สิงหาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา
14.00 น.โดยมีของรางวัล ดังนี ้ ทองคําแท่งหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 99,850 บาท จํานวน 10 รางวัล
รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่ น R15 มูลค่ารางวัลละ 95,500 บาท จํานวน 3 รางวัล/ สร้ อยคอทองคําหนัก 1
บาท มูลค่ารางวัลละ 20,188 บาท จํ านวน 30 รางวัล/ บัตรเงิ นสดเติมนํ า้ มัน ปตท. มูลค่า 10,000 บาท
จํ านวน 60 รางวัล/ บัตรกํ านัล Café Amazon Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จํานวน 100 รางวัล/คะแนน
บัตร PTT Blue Card จํานวน 5,000 คะแนน (มูลค่ารางวัล 1,000 บาท) จํานวน 30 รางวัล
ครัง้ ที่ 3 สําหรับผู้ร่วมรายการตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2561 – 15 กันยายน 2561 จับรางวัลวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา
15.00 น. โดยมีของรางวัล ดังนี ้แพ็กเกจท่องเที่ยว และร่วมชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP ณ ประเทศ
สเปนสําหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จํานวน 5 รางวัล/ ทองคําแท่งหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัล
ละ 99,850 บาท จํ า นวน 10 รางวัล / รถจัก รยานยนต์ Yamaha รุ่ น R15 มูล ค่า รางวัล ละ 95,500 บาท
จํานวน 5 รางวัล
/สร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,188 บาท จํานวน 40 รางวัล/ บัตรเงินสดเติมนํ ้ามัน มูลค่า
10,000 บาท จํานวน 80 รางวัล/ บัตรกํานัล Café Amazon Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จํานวน 100
รางวัล/ คะแนนบัตร PTT Blue Card 5,000 คะแนน (มูลค่ารางวัล 1,000 บาท) จํานวน 40 รางวัล
5. ประกาศผู้โชคดีทาง www.pttplc.com ครัง้ ที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2561/ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 13 กันยายน
2561/ ครัง้ ที่ 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2561
6. ผู้โชคดีต้องเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย ที่มีภมู ิลําเนาในกรุงเทพมหานคร หรื อต่างจังหวัด ต้ องนําหลักฐานบัตร
ประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้ าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ บนใบเสร็ จ พร้ อมสําเนา 1 ชุดมาเป็ น
หลักฐานในการขอรับรางวัลด้ วยตนเอง หรื อดําเนินการมอบอํานาจให้ แก่บคุ คลอื่นมารับแทนโดยต้ องมี
เอกสารแสดงการมอบอํานาจที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย สําหรับการรับรางวัลบริ ษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้ งให้ ผ้ โู ชคดี
ทราบ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริ ษัทฯในวันและเวลาทําการภายในระยะ 30 วัน นับตังแต่
้ วนั
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี หากเลยกําหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริ ษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ กบั รายชื่อสํารอง
ลําดับถัดไป ถ้ ารายชื่อสํารองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กําหนด ทางบริ ษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้ กบั
สภากาชาดไทยหรื อสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
7. กรณีผ้ ไู ด้ รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จําเป็ นต้ องได้ รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมี
สิทธิ์รับรางวัล

8. ในการจับชิ ้นส่วนรางวัลหากปรากฏชื่ อผู้โชคดีแล้ ว ผู้โชคดีจะต้ องเป็ นผู้รับรางวัลตามที่กําหนดไว้ รางวัลที่
ได้ รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อของรางวัลอื่นได้
โดยที่ผ้ โู ชคดีมีสิทธิ์จะได้ รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านัน้
9. บริ ษัทฯ มิได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดจําหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี ้ และบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
คุณภาพ หรื อบริ การที่ อาจเกิ ดขึน้ กับรางวัลดังกล่าว หากมี ปัญหาเกี่ ยวกับคุณภาพ หรื อบริ การ ผู้โชคดี
จะต้ องติดต่อบริ ษัทที่จําหน่ายหรื อให้ บริ การโดยตรง
10. ใบเสร็ จชิงโชคที่ใช้ ได้ รับรางวัลจะต้ องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริ ษัทฯ ว่าเป็ นของจริ งก่อนจึงจะมี
สิทธิ์ได้ รับรางวัล หากบริ ษัทฯ มีข้อสงสัยว่าใบเสร็ จชิงโชคที่ส่งมาร่ วมรายการ ได้ มาโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อเป็ นของที่ทําปลอมขึ ้น หรื อมีการพิมพ์ข้อความใดที่ผิดจากต้ นฉบับ หรื อไม่ได้ มาจากการจัดรายการครัง้ นี ้
จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของใบเสร็จรับเงินการส่งผิดที่หรื อการ
ส่งใบเสร็ จช้ ากว่า วันและเวลาที่กําหนด หรื อต่อความผิดพลาดเนื่องจากข้ อความบนใบเสร็ จ ชิงโชคที่ไม่
ชัดเจน และเมื่อผู้ร่วมรายการได้ สง่ ใบเสร็จรับเงินเพื่อร่ วมรายการ กรรมสิทธิ์ในใบเสร็จรับเงินที่สง่ มาชิงรางวัล
จะเป็ นของบริ ษัทฯทันที และบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลไว้ เมื่อผู้โชคดีได้ รับรางวัล
แล้ ว
11.รางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสเปน ผู้เดินทางและผู้ติดตามต้ องเดินทางในวันที่บริ ษัทกําหนดเท่านันและ
้
เดินทางเป็ นหมู่คณะ โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผ้ โู ชคดีถกู ปฏิเสธการเข้ าเมือง และ ไม่คืน
เงินค่าเดินทางทุกกรณี และไม่สามารถโอนสิทธิ์รางวัลให้ ผ้ อู ื่นได้ และผู้ร่วมเดินทาง ต้ องรับผิดชอบในการทํา
หนัง สื อเดิน ทาง (Passport) และค่าใช้ จ่ายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องด้ วยตนเอง ในกรณี ที่ผ้ ูโชคดีนําสัม ภาระขึน้
เครื่ องบินเกินอัตราที่กําหนดจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเองรวมถึงต้ องชําระภาษี สรรพสามิตในกรณีที่ซื ้อและ
นําสินค้ าที่ต้องถูกเรี ยกเก็บภาษี สรรพสามิตเข้ าประเทศ รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิตามโปรแกรมทัวร์ ที่ทางบริ ษัทได้
กํ าหนดขึน้ ทัง้ นี ห้ ากทางบริ ษัทมี การปรั บเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของ
สภาพภูมิ อากาศและเหตุการณ์ ต่างๆตามความเหมาะสม ซึ่ง หากทางผู้โชคดี ไ ม่ส ามารถปฏิ บัติไ ด้ ต าม
ข้ อกําหนดดังกล่าวทางบริ ษัทจะถือว่าเป็ นการสละสิทธิ์
12. หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ/หรื อผู้โชคดีไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ของประเทศสเปน ได้ จะถือว่าเป็ นที่สิ ้นสุดการไปประเทศสเปน สําหรับผู้โชคดีหรื อผู้ติดตามที่มีอายุตํ่ากว่า
18 ปี จะต้ องมีหนังสือให้ ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้ เดินทางออกนอกประเทศได้ และ
ยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ ความยินยอม ต้ องออกโดยสํานักงานเขตเท่านัน้ มิฉะนัน้
ทางบริ ษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล
13.บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บรู ณ์ (ณ วันที่ เดินทาง)และ/หรื อ
ผลการตรวจสุขภาพไม่ผา่ นตามเกณฑ์ของแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมทริ ปแพ็กเกจท่องเที่ยว
ประเทศสเปน ทังนี
้ ้ คําวินิจฉัยของแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญของบริษัทฯถือเป็ นที่สดุ
14.ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลรถจักรยานยนต์จะต้ องรับภาระในส่วนของการชําระค่าใช้ จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับของ
รางวัล เช่น ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์, ค่ามัดจําป้ายแดง,รวมทังค่
้ าจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ค่าภาษี
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เป็ นต้ น

15. ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ ้นไป จะต้ องชําระภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่ารางวัลที่ได้ รับ ตาม
คําสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคําสัง่ ที่ ท.ป. 104/2544
16. พนักงานบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), บริ ษัท ปตท.นํ ้ามันและการค้ าปลีก จํากัด (มหาชน) และครอบครัว
รวมทังบุ
้ คคลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดรายการในครัง้ นี ้ไม่มีสิทธิ์เข้ าร่วมรายการ
17. ผู้ที่ถือบัตรเครดิตนํ ้ามันนิตบิ คุ คลของ ปตท. ทุกประเภท (เช่น PTT Fleet Card, PTT Fill and Go, Synergy
Card) ไม่มีสิทธิ์เข้ าร่วมรายการ
18. ผู้ได้ รับของรางวัล หรื อผู้รับของรางวัล ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้ างต้ นทุกประการ หากปรากฎว่าผู้
ได้ รับของรางวัลหรื อผู้รับของรางวัลไม่ปฏิบตั ิตามข้ อใดข้ อหนึง่ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรื อปฏิเสธ
ในการมอบของรางวัลให้ กบั ผู้ได้ รับรางวัล
19. รายการชิงโชคนี ้จัดขึ ้นในประเทศไทยเท่านัน้ โดยผู้มีสิทธิ์ได้ รับรางวัลคือผู้ที่มีสญ
ั ชาติไทยและมีภมู ิลําเนาอยู่
ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาดและสิ ้นสุด
20. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลได้ สงู สุดเพียง 1 รางวัล และคําตัดสินของบริ ษัทฯ ถือเป็ นสิทธิ์ขาด และสิ ้นสุด
21. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ PTT Contact Center โทร.1365
***รายชื่อสถานีบริการนํา้ มัน ปตท. รวมทัง้ บริษัทในเครื อทัง้ หมดที่ร่วมรายการ Click***

