
แนวปฏิบตัิการร่วมรายการ UOB Rewards Plus 
ธนาคารมิไดเ้ป็นผูจ้ าหน่ายสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ใดๆ  ในการแลกซือ้ของก  านัลจากรายการ UOB Rewards Plus น้ีเป็นการ
ซือ้ขายสินคา้ทีเ่กดิขึ้นโดยตรงระหวา่งสมาชกิบตัรกบัผูผ้ลิต/ผูจ้ าหน่ายตามรายละเอียดทีร่ะบไุวใ้นแคต็ตาล็อก ธนาคารเพียงแตท่  า
หน้าทีช่  าระราคาคา่สินคา้แทนสมาชกิบตัรตามอัตราคะแนนทีก่  าหนดไวใ้นเคต็ตาล็อก 
 
สมาชกิบตัรในฐานะผูซ้ือ้จึงเป็นผูม้ีสิทธ์ิตดิตามทวงถามจากผูผ้ลิต / ผูจ้ัดหน่ายสินคา้โดยตรง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองคณุภาพ สภาพของ
สินคา้  หรือการมอบสินคา้ไม่ตรงตามก  าหนดหรือคณุภาพ รวมตลอดท ัง้รุ่นสินคา้ทีแ่สดงไวใ้นแคต็ตาล็อกจะมีเพียงพอตอบสนอง
ความตอ้งการของสมาชกิบตัรหรือไม่ ในฐานะทีธ่นาคารเป็นเพียงตวัแทนในการช  าระราคาคา่สินคา้แทนสมาชกิบตัร  ธนาคารจึงไม่
มีความรบัผดิชอบใด ๆ ตอ่สมาชกิบตัรในส่วนทีเ่กีย่วกบัการซื้อขายสินคา้ดงักล่าว 
 
การคิดคะแนนสะสม 

1. ทกุๆ  15  บาท ทีส่มาชกิใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตยูโอบ ี  พรีวไิมลส์  พริวเิลจ แบงกก์ิง้   บตัรเครดิตยูโอบ ี เวลท ์แบงกก์ิง้  และ  
บตัรเครดิตยูโอบ ี พรีวไิมลส์  จะไดร้บัคะแนนสะสม 1  คะแนน   

       ทกุ ๆ  20  บาท ทีส่มาชกิใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตยโูอบ ี พรีเฟอร์ แพลทนิัม     จะไดร้บัคะแนนสะสม 1 คะแนน และ  
ทกุ ๆ 25 บาท ทีส่มาชกิใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตยูโอบปีระเภทอ่ืนจะไดร้บัคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูกค  านวณและ
สะสมในบญัชบีตัรโดยอตัโนมตั ิ ในกรณีทีเ่ป็นการใชจ่้ายของบตัรเสริม คะแนนจะถูกค  านวณและสะสมไวใ้นบญัชขีองบตัรหลกั 

2.   การค  านวณคะแนนสะสม 
2.1   ส าหรบับตัรเครดิตวซีา่ / มาสเตอร์การ์ด สมาชกิจะไดร้บัคะแนนจากการใชจ่้ายผา่นบตัรในการช  าระคา่สินคา้และบริการ 

ท ัง้ในและตา่งประเทศ    การช  าระเงินเพิ่มรวมกบัคะแนนสะสมในการแลกของก  านัล    
ยกเวน้การถอนเงินสดล่วงหน้าจากเคร่ือง ATM   คา่ธรรมเนียม   ยอดใชจ่้ายทีเ่กดิจากการซือ้กองทนุตา่งๆ  Fund Transfer   

รายการผอ่นช  าระส าหรบัยอดทีย่งัไม่เรียกเกบ็   รายการแลกเงินตราตา่งประเทศผา่นบตัร   ยอดใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากการเตมิน ้ ามนั ณ 
สถานีบริการน ้ ามนั (เฉพาะยอดจากการเตมิน ้ ามนั มีผลบงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป)   และคา่บริการอ่ืน ๆ ทกุ
ประเภท  เชน่ คา่สมาชกิรายปี  คา่ธรรมเนียมการช  าระเงินล่าชา้  คา่ดอกเบี้ยของยอดหน้ีคา้งช  าระ  
         2.2  ส าหรบับตัรเดบติวซีา่อีเลคตรอนจะค  านวณจากการใชบ้ตัรในการช  าระคา่สินคา้และบริการ ท ัง้ในและตา่งประเทศ ยกเวน้ 
การเบกิเงินสดจากเคร่ือง ATM ผา่นบตัรเดบติ  คา่ธรรมเนียม  ดอกเบี้ยและอ่ืน ๆ 

3.     คะแนนสะสม UOB Rewards Plus มีอายุ 2 ปี นับต ัง้แตว่นัทีม่ีการใชบ้ตัรครั้งแรก โดยสมาชกิสามารถตรวจสอบคะแนน
และวนัหมดอายุไดจ้ากใบแจ้งยอดบญัช ี (statement) เมื่อครบก  าหนด 2 ปี คะแนนสะสมทีเ่หลืออยู่จะถูกยกเลิกทนัท ี
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



การแลกซื้อของก านลั 
1. สมาชกิบตัรสามารถแลกซือ้ของก  านัลผา่น 

 เวปไซด์ของธนาคาร www.uob.co.th 
 ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ (IVR) โทร.0-2285-1555 
 ระบรุายละเอียดลงในแบบฟอร์มการแลกซือ้ของก  านัลให้ครบถว้นพรอ้มลายเซน็ตก์  ากบัและส่งกลบัทาง 

โทรสาร 0-2093-5257   หรือทางไปรษณีย์  ตู ้ ป.ณ. 122  ทีท่  าการไปรษณีย์ภาษีเจริญ  กรุงเทพ ฯ 10160  ทางใดทาง
หน่ึงกไ็ด ้

2. สมาชกิบตัรสามารถใชค้ะแนนแลกซือ้ของก  านัลได ้ 2 วธีิ คอื 
 ใชค้ะแนนสะสมแลกซือ้ของก  านัลตามรายการทีร่ะบไุวใ้นแคต็ตาล็อกหรือเวปไซด์ของธนาคารตามคะแนนทีร่ะบโุดย

ไม่เสียคา่ใชจ่้ายเพิ่มเตมิใด ๆ ท ัง้ส้ิน 
 ใชค้ะแนนสะสมบวกกบัการเพิ่มเงินบางส่วนตามรายการทีร่ะบไุวใ้นแคต็ตาล็อกหรือเวปไซด์ของธนาคาร 

3. กรณีสมาชกิใชค้ะแนนสะสมบวกกบัการเพิ่มเงินบางส่วน ธนาคารฯ จะเรียกเกบ็เงินผา่นบตัรเครดิต ยูโอบ ี วซีา่ / มาสเตอร์
การ์ดเทา่นั้น (ไม่รบัช  าระเป็นเงินสด) โดยยอดเรียกเกบ็จะแจ้งในใบแจ้งยอดบญัช ี และหาก ณ วนัทีธ่นาคารฯ ไดร้บั
แบบฟอร์มการแลกของก  านัลจากทา่น ปรากฏวา่สมาชกิมีวงเงินคงเหลือในบญัชไีม่เพียงพอ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกรายการแลกของก  านัลนั้น ๆ 

4. สมาชกิบตัรหลกัเทา่นั้นทีไ่ดร้บัสิทธ์ิในการใชค้ะแนนสะสมเพื่อแลกของก  านัล 
5. คะแนนสะสมของบตัรแตล่ะประเภทของสมาชกิบตัรทา่นเดียวกนั สามารถน ามารวมกนัเพื่อใชสิ้ทธ์ิในการแลกของก  านัล 
6. สมาชกิทีแ่ลกคะแนนเป็นไมล์สะสม จะตอ้งเป็นสมาชกิในรายการสะสมไมล์ของสายการบนิทีร่่วมรายการ UOB Rewards 

Plus และไม่สามารถโอนไมล์สะสมให้สมาชกิทา่นอ่ืน 
7. หลงัจากทีส่มาชกิไดแ้ลกและโอนคะแนนเป็นไมล์สะสมเรียบรอ้ยแลว้จะไม่สามารถแลกกลบัเป็นคะแนนสะสม UOB 

Rewards Plus ไดอี้ก 
8. กฎระเบยีบการแลกซือ้ของก  านัลจากการสะสมไมล์นั้น ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบของรายการสะสมไมล์ที ่ UOB Rewards 

Plus เป็นสมาชกิอยู่ 
9. ส าหรบัการแลกรายการห้องพกัโรงแรม สมาชกิบตัรจะตอ้งตรวจสอบก  าหนดการเขา้พกักบับริษทัผูใ้ห้บริการ  เพื่อส ารอง

ห้องพกัและรบัรหัสการจองจากบริษทัผูใ้ห้บริการ  กอ่นท  าการส่งแบบฟอร์ม แลกซือ้ของก  านัลมาทีธ่นาคารฯ ท ัง้น้ีไม่
รวมถึงภาษีสนามบนิ และคา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ ทีผู่ใ้ห้บริการไดร้ะบไุว ้

10. ส าหรบัรายการทอ่งเทีย่วในแคต็ตาล็อกและเวปไซด์ให้อยู่ในความรบัผดิชอบของบริษทัผูใ้ห้บริการท ัง้หมดและตอ้งส ารอง
ห้องพกักอ่นเดินทางอย่างน้อย 15 วนั 

11. คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธ์ิให้สมาชกิทา่นอ่ืนได ้
12. ในการใชค้ะแนนสะสม UOB Rewards Plus เพื่อแลกซือ้ของก  านัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชกิบตัรทีไ่ม่มีการ

ผดินัดช  าระคา่ใชจ่้าย   ไม่มียอดคา้งช  าระเกนิวงเงินทีไ่ดร้บั   และยงัคงสภาพการเป็นสมาชกิบตัร  ณ วนัทีข่อแลกของก  านัล 
(ในกรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลิกการเป็นสมาชกิบตัร ทา่นจะตอ้งแลกของก  านัลกอ่นการยกเลิกบตัร และจะตอ้งเป็นการแลก
โดยใชค้ะแนนฟรีเทา่นั้น) 

13. หลงัจากสมาชกิไดแ้ลกซือ้ของก  านัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแลกซือ้นั้นได ้
14. ในการเขา้ร่วมรายการ UOB Rewards Plus สมาชกิเป็นผูส้ัง่แลกซือ้ของก  านัลโดยตรงจากผูผ้ลิต/ ผูจ้ าหน่าย  โดยธนาคารฯ 

ท  าหน้าทีเ่พียงจัดท  าแคต็ตาล็อกรายการสินคา้ / บริการซึ่งผูผ้ลิต/ ผูจ้ าหน่ายน าเสนอ   และท  าหน้าทีร่่วมสมทบจ่ายราคาแลก
ซือ้ตามจ านวนคะแนนสะสมทีส่มาชกิน ามาใชแ้ลกซือ้เพื่อเป็นการสมนาคณุแกส่มาชกิเทา่นั้น 

http://www.uob.co.th/


การจัดส่งของก านลัโดยผู้ผลติ / ผู้ จัดจ าหน่าย 
1.  ธนาคารฯ จะแจ้งให้ผูผ้ลิต / ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ จัดส่งของก  านัลภายใน 5 วนัท  าการ นับต ัง้แตว่นัทีธ่นาคารฯ ไดท้  า 

รายการแลกของก  านัลให้ทา่นเรียบรอ้ยแลว้ จนถึงวนัทีป่ระทบัตราไปรษณีย์ ท ัง้น้ีไม่รวมสินคา้ทีม่ีการจัดส่งในกรณีพิเศษซึ่งจะระบุ
ไวใ้นรายละเอียดดา้นล่างของของก  านัล   สินคา้หมดช ัว่คราว  ทีอ่ยู่ในการจัดส่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชดัเจน 
 2.  ส าหรบัสินคา้ทีม่ีใบรบัประกนัคณุภาพจากผูผ้ลิต / ผูจ้ัดจ าหน่ายให้เป็นไปตามกฎระเบยีบของการรบัประกนัคณุภาพ 
นั้น ๆ 

3.  ธนาคารเป็นผูร้วบรวมรายละเอียดขอ้มูลสินคา้น าเสนอสมาชกิบตัรแทนผูผ้ลิต / ผูจ้ัดจ าหน่าย เพื่ออ านวยความสะดวก 
ของสมาชกิบตัรในการเลือกซือ้สินคา้โดยตรงกบัผูผ้ลิต / ผูจ้ัดจ าหน่าย  สมาชกิบตัรในฐานะผูซ้ือ้จึงเป็นผูม้ีสิทธ์ิตดิตามทวงถามจาก
ผูผ้ลิต / ผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้โดยตรง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองคณุภาพ สภาพของสินคา้ หรือการมอบสินคา้ไม่ตรงตามก  าหนดหรือคณุภาพ 
รวมตลอดท ัง้รุ่นสินคา้ทีแ่สดงไวใ้นแคต็ตาล็อกหรือบนเวปไซด์ของธนาคาร จะมีเพียงพอตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิบตัร
หรือไม่ ในฐานะทีธ่นาคารเป็นเพียงตนัแทนในการช  าระราคาคา่สินคา้แทนสมาชกิบตัร ธนาคารจึงไม่มีความรบัผดิชอบใด ๆ ตอ่
สมาชกิบตัรในส่วนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายสินคา้ดงักล่าว 
 
เง่ือนไขอื่น ๆ   

1. แคต็ตาล็อก 2017  UOB Rewards Plus ส้ินสุดการใชใ้นวนัที ่30 มิถุนายน 2561  หรือตามก  าหนดทีธ่นาคารฯ  
พิจารณาเป็นประการอ่ืน ซึ่งจะแจ้งให้สมาชกิทราบตอ่ไป 

2. ขอ้มูลตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการสินคา้ / บริการ ในแคต็ตาล็อกทีธ่นาคารจัดท  าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแกลู่กคา้
เทา่นั้น  ซึ่งอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเตมิท ัง้ในดา้นรูปแบบ เน้ือหา และองคป์ระกอบใด ๆ  ของรายการทีร่ะบใุน
แคต็ตาล็อกน้ี  โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


