
 

MR.DIY กจิกรรม #iLoveMRDIYBrand Snap & Win 

เงือ่นไขกิจกรรม 
                                                                                           

1 

 

1. การเขา้รว่มกิจกรรม ‘MR.DIY Thailand #iLoveMRDIYBrand Snap & Win’ (ชื่อกจิกรรม) ของบรษิัท
มิสเตอร.์ดี.ไอ.วาย. จะเริ่มตน้ขึน้ตัง้แต่วนัที่ 15 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 (ระยะเวลากิจกรรม) โดย
บรษิัทมิสเตอร.์ดี.ไอ.วาย.(ประเทศไทย) จ ากดั (ผูจ้ดักิจกรรม) อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา โดยบรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์แต่เพียงผูเ้ดียวในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไข โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

2. ผูร้ว่มกิจกรรมตอ้งมีสญัชาติไทยอายุ 18 ปีขึน้ไป (นบัตัง้แต่วนัที่ 15 ตลุาคม 2564) และอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็น
การถาวรเท่านัน้ พนกังานบรษิทั มิสเตอร.์ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย หรือผูจ้ดังานตวัแทนและบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบั
โปรโมชั่นนี ้(รวมถึงครอบครวัของบคุคลขา้งตน้) ไม่มีสิทธิ์เขา้รว่มกิจกรรมและรบัของรางวลัใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

3. กิจกรรมนีจ้ะเริ่มตน้ขึน้ตัง้แต่วนัที่ 15 ตลุาคม 2564 เวลา 09:00 น. ถึงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 23:59 น. ตามเวลา
ประเทศไทย UTC+7 (“ระยะเวลากิจกรรม”) 
 

4. ผูท้ี่เขา้รว่มกิจกรรมหลงัจากระยะเวลาก าหนดถือว่าเป็นโมฆะ 

 
วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

1. วิธีการเขา้รว่มกิจกรรม 

1.1 ขัน้ตอนที่ 1: ถ่ายรูปคู่กบัสนิคา้ของแบรนด ์MR.DIY ใหค้รีเอทที่สดุ 

1.2 ขัน้ตอนที่ 2: อพัโหลดรูปของคณุลงใน Facebook หรือ IG พรอ้มใส ่#iLoveMRDIYBrand และ #
มิสเตอรด์ีไอวาย แท็ก Facebook: @mrdiyth หรือ IG: @mrdiy.thailand และตัง้โพสตเ์ป็นสาธารณะ
จนกว่าจะประกาศผลผูโ้ชคดี 

1.3 ขัน้ตอนที่ 3: ขัน้ตอนสดุทา้ย กรอกแบบฟอรม์ พรอ้มแชรล์ิง้กรู์ปภาพแบบ HD ที่คณุลงโพสตใ์นลิง้กน์ี ้
https://promo.mrdiy.com/th/ilovemrdiybrand-snap-win-contest   

2. ผูท้ี่เขา้รว่มกิจกรรมสามารถเขา้รว่มกิจกรรม และสง่รูปภาพก่ีครัง้ก็ได ้แต่ผูโ้ชคดี 1 ท่านจะสามารถรบัรางวลัได ้1 
รางวลัเท่านัน้ 

3. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมที่ท  าตามขัน้ตอนการรว่มกิจกรรมไม่สมบรูณ ์จะถดูตดัสิทธิ์การเขา้รว่มกิจกรรม 

4. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมที่ท  าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน จะถกูตดัสทิธิ์จากกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://promo.mrdiy.com/th/ilovemrdiybrand-snap-win-contest/
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ขัน้ตอนการเลือกผูโ้ชคดี และของรางวลั 

1. การตดัสินผูโ้ชคดี  
1.1 ผูโ้ชคดีทัง้ 35 ท่าน จะถูกตดัสนิจากรูปที่ครีเอทที่สดุ โดยการเรียงล าดบัตามรางวลัใหญ่ รางวลัที่ 1 และ

รางวลัปลอบใจ 

1.2 การตดัสินของกรรมการถือเป็นที่สิน้สดุ และอยู่ในดลุยพินิจของผูจ้ดักิจกรรมแต่เพียงผูเ้ดียว ผูเ้ขา้รว่มจะไม่
สามารถคดัคา้นค าตดัสิน ในการเขา้รว่มการแข่งขนันี ้ผูเ้ขา้รว่มตกลงที่จะไม่คดัคา้นการตดัสนิใจใดๆ ของผู้
จดัที่เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั และการตดัสิน 

2. ของรางวลั 

2.1 รางวลัใหญ่  x3 iPhone 13 Pro (128 GB) 

2.2 รางวลัที่รองชนะเลิศ x2 Dyson Hair Dryer 

2.3 รางวลัปลอบใจ x30 บตัรของขวญั MR.DIY มลูค่า 3,000 บาท 
 

3. ผูจ้ดักิจกรรมมีสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการตดัสนิใจผูโ้ชคดีในกิจกรรมทัง้สิน้ 

4. ผูจ้ดักิจกรรมมีสทิธิ์ในการใชรู้ปผูโ้ชคดีในการโปรโมทผ่านทางเว็บไซตข์อง MR.DIY และชอ่งทางโซเชียลมีเดีย
ทัง้หมดของ MR.DIY 

5. ผูโ้ชคดีจะไดร้บัการติดต่อทางโทรศพัท ์หรืออีเมล เพื่อสอบถามขอ้มลู และยืนยนัขอ้มลู หลงัประกาศผลผูโ้ชคดี 

6. หากทีมงานพยายามติดต่อผูโ้ชคดีไม่ส  าเรจ็อนัเนื่องมาจาก ไม่รบัสาย เบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อไม่ได ้ไม่มีสญัญาณ และ
อื่น ๆ ทางทีมงานจะติดต่อกลบัอีก 2 ครัง้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากการติดต่อครัง้แรก หากทมีงานติดต่อผูโ้ชคดีไม่
ส  าเรจ็ ทางบรษัิทฯ มีสิทธิ์ในการตดัสิทธิ์ผูโ้ชคดี และหลงัจากนัน้จะเลือกผูโ้ชคดีคนต่อไปอีกครัง้ ทางบรษิัทฯ มีสทิธิ์

ตามกฎหมายในการตดัสิทธิ์ผูโ้ชคดีที่ไม่สามารถติดต่อได ้หรอืไม่สามารถตอบค าถามที่ทางทีมงานจดัเตรียมไว ้สิทธิ์

ของผูโ้ชคดีจะตกเป็นของคนต่อไปทนัท ี

7. การประกาศผลผูโ้ชคดีจะถกูประกาศผ่านช่องทางเฟสบุ๊กเพจของบรษิัทฯ (https://www.facebook.com/mrdiyTH) และ

หนา้เว็บไซตข์องกิจกรรม #iLoveMRDIYBrand Snap & Win  https://promo.mrdiy.com/th/ilovemrdiybrand-snap-win-
contest/  

8. ของรางวลัจะตอ้งถกูยืนยนัสิทธิ์ และผูโ้ชคดีตอ้งมารบัของรางวลัภายในวนัที่ก าหนดเท่านัน้ หรือภายใน 60 วนั
หลงัจากการประกาศผล และของรางวลัที่ไม่มีผูร้บัจะถกูตีกลบัมาเป็นทรพัยส์นิของบรษิัทฯ ภายใน 60 วนัหลงัจาก
ประกาศผลเช่นกนั 

9. ผูโ้ชคดีจากกิจกรรมจะตอ้งยื่นเอกสารยืนยนัตวัตนตามค าขอจากผูจ้ดักิจกรรม เพื่อใชเ้ป็นขอ้พิสจูนใ์นการรบัรางวลั 
โดยเอกสารที่ใชค้ือ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ใบขบัขี่ ผูโ้ชคดีท่านใดไม่สง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการรบัรางวลั จะถกู
ตดัสิทธิ์ออกจากการเป็นผูโ้ชคดี 

10. ในกรณีที่ผูจ้ดักิจกรรมไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัสง่รางวลัใหก้บัผูช้นะ ผูจ้ดักิจกรรมจะไม่รบัผิดชอบต่อการไม่ไดร้บัของ
รางวลัหรือความเสียหายที่เกิดขึน้ระหว่างขัน้ตอนการจดัสง่ ไม่มีการทดแทนและ/หรือแลกเปลี่ยนของรางวลั 

https://www.facebook.com/mrdiyTH
https://promo.mrdiy.com/th/ilovemrdiybrand-snap-win-contest/
https://promo.mrdiy.com/th/ilovemrdiybrand-snap-win-contest/
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11. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของรางวลั (หรือสว่นใดสว่นหนึ่งของรางวลั) ที่มี
มลูค่ามากกว่าหรือเท่ากบัและ / หรือขอ้ก าหนดโดยบรษิัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยดุกจิกรรมได ้
ของรางวลัไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนไดใ้นทกุกรณี มลูค่าของของรางวลัจะถกูตอ้ง ณ เวลาที่ระบใุนใบเสรจ็รบัเงิน 
และของรางวลัจะถกูมอบใหผู้โ้ชคดีตามสภาพ 

12. ของรางวลัทกุชนิดไม่มีสิทธิ์แลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลง ในทกุกรณี เวน้แต่จะมีการระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน และไม่
สามารถโอนสิทธิ์นีใ้หผู้อ่ื้นได ้

 

เงือ่นไขการใช้ข้อมูลส่วนตัว 

 

ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัทกุคนจะถือว่าไดใ้หค้วามยินยอมแก่ผูจ้ดัในการเปิดเผย แบ่งปัน หรือรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ตน ไปยงัหุน้สว่นธรุกิจและผูร้ว่มงานของผูจ้ดั ผูจ้ดัจะใหค้วามส าคญักบัการรกัษาวนัในการเขา้รว่มกิจกรรมของผูเ้ขา้รว่ม
เป็นอนัดบัแรกเสมอเก่ียวกบัการเขา้รว่มการแข่งขนั ผูเ้ขา้รว่มยงัรบัทราบดว้ยว่าไดอ้่าน เขา้ใจ และยอมรบัขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขทัง้หมดตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัของผูจ้ดัที่ 
https://www.mrdiy.com/th/page/201/Privacy-and-Policy/  
 

การเป็นเจ้าของสิทธ์ิ /การใช้สิทธ์ิ 

 

1. ผูเ้ขา้รว่มใหส้ทิธิ์แก่ผูจ้ดักจิกรรมในการใชภ้าพถ่าย ขอ้มลู และ/หรือเนือ้หาอ่ืนใดที่ผูจ้ดักิจกรรมไดร้บัจากผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมตลอดระยะเวลากิจกรรม (รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ภาพถ่าย และอื่น ๆ ) 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการโฆษณา การตลาด และการสื่อสารโดยไม่มีค่าตอบแทนแก่ผูเ้ขา้รว่ม ผูส้ืบทอด หรือผูร้บั
มอบหมายของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม หรือหน่วยงานอื่นใด 

  
2. ผูจ้ดักจิกรรมขอสงวนสทิธิ์แต่เพียงผูเ้ดียวในการปฏิเสธ แกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขรายการใดๆ ที่ผูจ้ดักิจกรรมถือว่า
ไม่ถกูตอ้ง ไม่สมบรูณ ์น่าสงสยั หรือในกรณีที่ผูจ้ดัมีเหตอุนัควรเชื่อว่าเป็นการขดัต่อกฎหมาย สาธารณะ นโยบาย หรือที่
เก่ียวขอ้งการฉอ้โกงทัง้สิน้ 

 

3. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมทกุท่านตกลง และยินยอมปฏิบตัิตามนโยบาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัทัง้หมดที่ผูจ้ดักิจกรรมก าหนด
ทัง้หมด รวมถึงการที่อาจะถกูเปลี่ยนแปลงเป็นครัง้คราว และจะตอ้งไม่สรา้งความเสียหายโดยเจตนาหรอืประมาทเลินเลอ่
ที่ก่อใหเ้กิดการหยดุชะงกัของการแข่งขนั และ/หรือการหา้มผูอ้ื่นในรูปแบบต่าง ๆ จากการเขา้รว่มการแข่งขนั ซึ่งผูจ้ดั
กิจกรรมจะไดร้บัอนญุาตตามดลุยพินิจในการตดัสิทธิ์ หรือหา้มผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจากการเขา้รว่มกิจกรรม และกิจกรรมใด 
ๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึน้จากผูจ้ดักิจกรรม 

 

4. ผูจ้ดักจิกรรม และบรษิัทแม่ บรษิัทในเครือ บรษิัทสาขา ผูร้บัอนญุาต กรรมการ เจา้หนา้ที่ ตวัแทน ผูร้บัจา้งอิสระ 
โฆษณา โปรโมชั่น และหน่วยงานปฏิบตัิตาม และที่ปรกึษากฎหมายจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ส  าหรบักรณีดงันี ้

https://www.mrdiy.com/th/page/201/Privacy-and-Policy/
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4.1 การหยดุชะงกัของกิจกรรมอนัเนื่องมาจาก การเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต การโจมตีของไวรสัที่เป็นอนัตราย การแฮ็ก
ขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ความเสียหายของขอ้มลู และความลม้เหลวของฮารด์แวรเ์ซิรฟ์เวอรห์รืออื่นๆ 
ขอ้ผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการเขา้ไม่ถึงของเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต สญัญาณอินเตอรเ์น็ต และ
อื่น ๆ 

4.2 โทรศพัท ์อิเล็กทรอนิกส ์ฮารด์แวรห์รือโปรแกรมซอฟตแ์วร ์เครือข่าย อินเทอรเ์น็ต เซิรฟ์เวอร ์หรือคอมพิวเตอร ์
ท างานผิดปกติ ท าใหเ้กิดการหยดุชะงกั หรือเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด รวมถึงการบนัทกึขอ้มลูรายการที่ไม่
ถกูตอ้งในการกรอกแบบฟรอมการเขา้รว่มกิจกรรม 

4.3 การสื่อสารที่ลา่ชา้ เกดิการสญูหาย สง่ผิดพลาด ไมส่มบรูณ ์ไม่สามารถอ่านความหมาย ซึ่งรวมถึงขอ้ความผ่าน
อีเมลและช่องทางอ่ืน ๆ 

4.4 ความลม้เหลวของสญัญาณคอมพิวเตอรท์ี่ไม่สมบรูณ ์ขอ้มลูสญูหาย ถกูบิดเบือน สญัญาณโดนขดั ไม่พรอ้มใช้
งาน หรือการสง่ผลใหก้ารสง่ขอ้มลูลา่ชา้ 

4.5 เง่ือนไขใด ๆ ที่เกิดจากเหตกุารณท์ี่อยู่นอกเหนือการควบคมุของผูจ้ดัที่อาจท าใหก้ารแข่งขนัหยดุชะงกัหรือ
เสียหาย 

4.6 การสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากของรางวลั การครอบครองและการใชร้างวลั หรือจากการเขา้
รว่มกิจกรรม 

4.7 การพิมพเ์อกสาร หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดอนัเนื่องมาจากกิจกรรม และที่เก่ียวขอ้ง 
 

5. ผูจ้ดัและบรษิัทแม่ บรษิัทย่อย บรษิัทในเครือ ผูร้บัอนญุาต กรรมการ เจา้หนา้ที่ พนกังาน ตวัแทน ผูร้บัจา้งอิสระ และ
หน่วยงานโฆษณา/สง่เสรมิการขาย จะไม่รบัประกนัของรางวลั ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งรวมถึงคณุภาพการใชง้านของของ
รางวลัทกุกรณี 

6. ผูช้นะจะตอ้งลงนามยอมรบั เง่ือนไขการสง่คืนของรางวลั หรือการรบัผิดชอบการ (ถา้ม)ี การตดัสิทธิ์ (ถา้ม)ี และ
ขอ้ตกลงยินยอมใหเ้ผยแพรข่อ้มลู (ถา้ม)ี ตามกฎหมายจากผูจ้ดักิจกรรม ในการเขา้รว่มการแข่งขนั ผูโ้ชคดีตกลงที่จะ
ใหส้ิทธิผ์ูแ้ก่จดั และผูด้แูลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทในเครือ ผูร้บัใบอนญุาต กรรมการ เจา้หนา้ที่ 
ตวัแทนบรษิัทฯ และตวัแทนโฆษณา/สง่เสรมิการขาย ในการใชข้อ้มลูที่รวบรวมผ่านเว็บไซตก์ารแข่งขนั ความ
คลา้ยคลงึ ขอ้มลูชีวประวตัิและขอ้ความอื่น ๆ เพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนด รวมถึงการใชใ้นการโฆษณา การคา้ 
หรือ การสง่เสรมิสื่อโฆษณาทัง้หมดที่อยู่ในปัจจบุนั หรือในอนาคตโดยไม่มีค่าตอบแทน เวน้แต่กฎหมายจะระบไุว ้

7. ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิใ์นการยติุ หรอืเลื่อนการแข่งขนั หรือแมแ้ต่เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือขยายระยะเวลาการแข่งขนัตาม
ดลุยพินิจ 

8.  ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้ และ/หรือจะเกิดขึน้จากผูโ้ชคดีที่เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั
และ/หรือเพื่อรบัรางวลั ซึ่งจะรวมถึงค่าขนสง่ ค่าไปรษณีย/์ ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่ ค่าใชจ้่ายสว่นตวั และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืน 
ๆ จะเป็นความรบัผิดชอบของผูโ้ชคดีแต่เพียงผูเ้ดียว 
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ทรัพยส์ินทางปัญญา 

เวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน ผูจ้ดักิจกรรมขอสงวนสทิธิ์ในทรพัยส์ินทางปัญญาทัง้หมด (รวมถึงเครื่องหมายการคา้และ
ลิขสิทธิ)์ ที่ใชส้  าหรบักิจกรรมนีแ้ละเป็นเจา้ของลิขสิทธิใ์นเนือ้หาทัง้หมดภายในกิจกรรมนี ้
 

 


