
เงื่อนไขและรายละเอยีดกจิกรรม เชลล ์แอด๊วา้นซ ์หวัใจนกับดิ พชิติมอเตอรไ์ซต ์
 

วธิกีารรว่มสนุก 

1.เพียงแค่ส่งฉลากเชลล ์แอด๊วา้นซ ์เฉพาะรุน่ทีร่ว่มรายการ ชนิดใดขนาดใดก็ได ้ดงันี ้

-เชลล ์แอด๊วา้นซ ์AX5 (ทุกรุน่ ทุกขนาด) 

-เชลล ์แอด๊วา้นซ ์AX7 (ทุกรุน่ ทุกขนาด) 

-เชลล ์แอด๊วา้นซ ์Ultra (ทุกรุน่ ทุกขนาด) 

2. เขยีนชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดอ้ย่างชดัเจน ลงบนฉลากผลติภณัฑ ์หรอืกระดาษแปะบนฉลาก

ผลติภณัฑ ์(ตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืเท่าน้ัน) ใส่ซองจดหมายและส่งมาที ่ตูป้ณ.20 ปณ.บางกรวย นนทบุร ี11130 

สถานทีจ่บัรางวลั 

จบัรางวลั ณ โรงแรมธาราแกรนด ์ทีอ่ยู่เลขที ่11 ซอยรงัสติ-นครนายก14 ต าบลประชาธปิัตย ์อ าเภอธญับุร ีปทุมธานี 12130 

ระยะเวลาการรว่มสนุกและวนัจบัรางวลั 

ระยะเวลาการรว่มสนุก ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 หมดเขตวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ก าหนดจบัรางวลัในวนัศุกรท์ี ่11 ธนัวาคม 2563 เวลา 11.00 น. และประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดใีนวนัที ่15 ธนัวาคม 2563 

ของรางวลัในกจิกรรม 

รถจกัรยานยนต ์ยีห่อ้ Yamaha รุน่ GT125 (สตารท์มอื/ ลอ้แม็ค/ ดสิกเ์บรค) มูลค่ารางวลัละ 44,833 บาท จ านวน 10 รางวลั รวม

ของรางวลัตลอดทัง้รายการ มูลค่ารวม 448,330 บาท (สีแ่สนสีห่มืน่แปดพนัสามรอ้ยสามสบิบาท) 

การประกาศรางวลั 

ท าการจบัรางวลัและประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีจ านวน 1 คร ัง้ ดงันี ้

-จบัรางวลัในวนัที ่11 ธนัวาคม 2563 

-ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดใีนวนัที ่15 ธนัวาคม 2563 

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดอีย่างเป็นทางการ ทางชอ่งทางต่อไปน้ี 

- Facebook: Outriders คนหวัใจนักบดิ by Shell Advance 

เงื่อนไขการรบัรางวลั 

1. กตกิาการตดัสนิ ทางบรษิทัฯ จะรวบรวมชิน้ส่วนฉลากชงิโชคทีผู่ร้ว่มรายการส่งเขา้มาทัง้หมด น ามารวมกองกนัไวใ้หส้ามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน แลว้ใชว้ธิคีลุกเคลา้ชิน้ส่วนทัง้หมดใหท้ั่วกนัแลว้เชญิแขกผูม้เีกยีรต ิผูท้รงคุณวุฒทิีน่่าเชือ่ถอื จบัชิน้ส่วนต่อหนา้

คณะกรรมการและสกัขพียานเพือ่ใหไ้ดร้บัรางวลัตามทีก่ าหนดไว ้พรอ้มทัง้อ่านรายชือ่ผูโ้ชคดทีนัท ีเพือ่ใหทุ้ก ๆ ท่านทีม่ารว่มงาน

ทราบโดยทั่วกนั 

2. ผูโ้ชคด ี1 ท่าน มสีทิธิร์บัรางวลัสูงสุดไดเ้พียง 1 รางวลั ตลอดรายการและของรางวลัทีไ่ดร้บัไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้

3. ผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัรางวลัจะตอ้งช าระภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 5% ตามค าสั่งกรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 รวมถงึ ค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ 

หรอืจะเกดิขึน้จากการรบัรางวลัดว้ยตนเอง เชน่ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืค่าธรรมเนียมอืน่ กฎหมายใดๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

4. ส าหรบัผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัรางวลั  บรษิทัฯ จะท าการตดิต่อผูโ้ชคดภีายใน 3 วนัหลงัจากวนัประกาศผลผูโ้ชคดขีองแคมเปญอย่างเป็น

ทางการ หากตดิต่อไม่ได ้ภายใน 30 วนันับจากวนัทีป่ระกาศผลอย่างเป็นทางการ จะถอืว่าสละสทิธิ ์ทางบรษิทัฯ จะส่ง SMS หรอื

จดหมายแจง้ว่าท่านสละสทิธิ ์เน่ืองจากตดิต่อท่านไม่ได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบรางวลัใหแ้กผู่โ้ชคดสี ารองรายถดัไป 

ไม่เกนิ 3 ล าดบั 

5. หากชิน้ส่วน หรอืฉลากผลติภณัฑช์ ารุดไม่สมบูรณ ์เชน่ ฉีกขาดหรอืมกีารดดัแปลงแกไ้ข หรอืไดม้าซึง่มชิอบทางกฎหมาย หรอื

ผูเ้ขา้รว่มมอีายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ ์ถอืว่าการเขา้รว่มเป็นโมฆะและไม่มสีทิธิไ์ดร้บัรางวลั 

6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของชิน้ส่วน หรอืฉลากผลติภณัฑ ์การส่งผดิที ่หรอืการส่งชิน้ส่วนถงึชา้กว่าก าหนด โดย

ถอืวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั 

7. ชิน้ส่วน หรอืฉลากผลติภณัฑท์ีก่รอกขอ้มูลไม่ครบตามทีเ่งือ่นไขก าหนด ถอืเป็นโมฆะ 

8. ผูโ้ชคด ีตอ้งมอีายุเกนิ 20 ปี หรอื บรรลุนิตภิาวะแลว้ และตอ้งน าหลกัฐานบตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบยีนบา้น หรอื

หลกัฐานการเปลีย่นชือ่ นามสกุล (หากม)ี ทีร่ะบุชือ่ตรงตามทีก่รอกในชิน้ส่วน หรอืฉลากผลติภณัฑท์ีส่่งชงิโชคไว ้พรอ้มส าเนา

เอกสารอกี 1 ชดุ มาเป็นหลกัฐานในการขอรบัรางวลัดว้ยตนเองในวนัและเวลาท าการ ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีป่ระกาศรายชือ่ผู ้

โชคดอีย่างเป็นทางการ หากเลยก าหนดถอืว่าสละสทิธิ ์แลว้บรษิทัฯ จะมอบรางวลัใหผู้โ้ชคดใีนล าดบัส ารองต่อไป และหากผูโ้ชคดี

ในล าดบัส ารองไม่มารบัรางวลัอกีถอืว่าสละสทิธิ ์บรษิทัฯ จะมอบของรางวลัดงักล่าวใหก้บัองคก์รสาธารณะกุศล หรอืหน่วยงาน

ราชการเพือ่ประโยชนข์องทางราชการต่อไป 



9. พนักงาน พนักงานตามสญัญาจา้ง ผูด้ าเนินงานสถานีบรกิาร พนักงานของสถานีบรกิารของบรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 

และครอบครวัของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้พนักงานของบรษิทัโฆษณา ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการจดัรายการจดัส่งเสรมิการขายในคร ัง้

นี ้ไม่มสีทิธิเ์ขา้รว่มกจิกรรมนี ้

10. รายการนีจ้ดัขึน้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน สงวนสทิธิก์ารเขา้รว่มรายการเฉพาะผูท้ีถ่อืสญัชาตไิทย และมภีูมลิ าเนาอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทยเท่าน้ัน 

11. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นเด็ดขาดและสิน้สุด 

12. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัรางวลั เพือ่การประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่างๆ โดยไม่ตอ้งจ่าย

ค่าตอบแทน ใดๆ 

13. วตัถุประสงคข์องการจดัรายการนี ้เพือ่เป็นการส่งเสรมิการขายสนิคา้ของบรษิทัฯ โดยมไิดม้เีจตนาอืน่แอบแฝง บรษิทัฯ จะ

ปฏบิตัติามกตกิา เงือ่นไข วนัเวลาสถานที ่ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตไวทุ้กประการ ตามใบอนุญาตเลขที ่

- ใบอนุญาตเลขที ่๘๕/๒๕๖๓ 

และจะไม่ด าเนินการอืน่ใดอนัผดิกฎหมาย 

14. จะประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดผี่านทาง Facebook: Outrider คนหวัใจนักบดิ by Shell Advance ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2563  
 


