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ใบสมัครพ่อคา้ แม่ค้า ผู้ค้า ยี่ป๊ัว ผู้ขายเป็นสมาชิกบริษัท 
 

โค้ตรหัส-สมาชกิพ่อค้า แม่ค้า ยีป๊ั่ว ผู้ขาย 

 
K                                                                     
 

วันที่ ...........เดือน...........................พ.ศ........................ 
 
ค ำน ำหน้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................นำมสกุล............................................... 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
 

วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................เช้ือชำติ..................สัญชำติ...............ศำสนำ................................ 
 

ที่อยู่ปัจจบุัน เลขที่.............หมู่..............ต ำบล..................................อ ำเภอ......................................จังหวัด
.........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์บ้ำน/ส ำนักฯ.......................มือถือ................................
ไอดีไลน.์................................. 
 
พ่อคา้ แม่ค้า ผู้ค้า ยี่ป๊ัว ผู้ขาย 
 ต ำบล         อ ำเภอ        จังหวัด                      
 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก/ที่อยู่จัดส่งเอกสำร  
……………………………………………………………………………...............................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 

ขอเอกสารประกอบการสมัคร 
 

            1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว          2   รูป  
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน         1   ใบ  
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน          1   ใบ 
4. เอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อ(ถ้ำมี)         1   ชุด  

                         5. ค่าธรรมเนียมสมคัรสมาชิกแรกเข้า         จ านวน ๑,๙๙๙ บาท      
 

 โดยพ่อค้ำ แม่ค้ำ ยี่ปั๊ว ผู้ขำย ได้โอนเงินค่ำธรรมเนียมสมัครสมำชิกแรกเข้ำ เข้ำท่ีบัญชีธนำคำรกรุงเทพฯ เลขที่
บัญชี ๗๘๒ ๐๑๘๓๐๘ ๐ ชื่อบัญชี บริษัท ปรึกษาคดีฟรี จ ากัด 

 

ข้อ 1. เง่ือนไขการสมัครเป็นพ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ผู้ขายสมาชิกบริษัท                                
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1.1 พ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกบริษัทแล้ว ตกลงจะท ำหน้ำชักชวน ผู้ค้ำฉลำก หรือ 
 ลูกค้ำ มำใช้บริกำรด้ำนแพลต์ฟอร์มของบริษัทและอื่นๆ ตำมท่ีบริษัทก ำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และค่ำตอบแทนของ
 สมำชิกนั้น  ๆ

ข้อ ๒. คุณสมบัติของพ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ผู้ขาย                                

 ต้องมีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 ต้องมีภูมิล ำเนำอยู่ท่ีต ำบลนั้นไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 
 ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมตำมกฎหมำย คือ วิกลจริต คนไร้ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือบุคคล

ล้มละลำย 
 

ข้อปฏิบัติการสมัครตัวแทนฯ  
เป็น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ค้า ยีป๊ั่ว ผู้ขายสมาชิกกบับริษทั 

 
การสมคัรเป็นสมาชิกของผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ก่อนที่ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย จะมาใหบ้ริการระบบแพลตฟอร์ม (ไม่วา่ ผูค้า้ 
ยีป๊ั่ว ผูข้ายนั้นจะมาโดยการเชิญชวนจากตวัแทนหรือนายหนา้ฯ หรือไม่ก็ตาม)  

1. ผูค้า้ ยี่ป๊ัว  ผูข้าย นั้นจะตอ้งสมัครเป็นสมาชิกผูใ้ช้บริการระบบแพลตฟอร์ม ตามเงื่อนไขที่
บริษทัก าหนดก่อน 

2. ผูค้า้ ยี่ป๊ัว  ผูข้าย จะต้องช าระค่าสมัครสมาชิกแรกเขา้ ในการเข้าใช้ระบบให้บริการด้าน
แพลตฟอร์ม   

- ในอัตรารายละ 1,999 บาท  
3. เม่ือผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ได้รับการอนุมัติให้เขา้เป็นสมาชิกแล้ว  บริษทัจะด าเนินการออกบตัร

สมาชิกในฐานะผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้ายใหทุ้กราย  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 ต าแหน่งสมาชิกผูค้า้ 
3.2 มีช่ือตวั ช่ือสกุล 
3.3 มีรูปถ่าย 
3.4 มีโคด้รหสั ประกอบดว้ยตวัอกัษรน าหนา้  “K” 
3.5 และตามดว้ยเลขไทย จ านวน 3 ตวั (ซ่ึงเลขดงักล่าวเป็น เลขทา้ยเบอร์โทรของผูค้า้ 

และยีป๊ั่ว ผูข้าย) 
3.6 หลังบตัรจะมีเง่ือนไข วิธีการ ขั้นตอน และการน าล็อตเตอร่ีมาสแกนลงระบบ

แพลตฟอร์ม 
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3.7 เม่ือไดโ้คด้รหสัการเป็นผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ที่เป็นสมาชิกกบับริษทัแลว้  บริษทัฯ จะ
บรรจุระบบโคด้รหัสดงักล่าวไวท้ี่ล็อตเตอร่ีทุกใบที่ ผูค้า้ ยีป๊ั่ว และผูข้าย น ามา
สแกนโหลดลงเขา้สู่ระบบแพลตฟอร์มบริษทั 

 ทั้งน้ี เพื่อใหท้ราบภายในระหวา่ง บริษทั กบั ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้ายนั้น ทราบวา่ ล็อตเตอร่ีใบนั้น ที่มีโคด้รหัสนั้น
เป็นของผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย รายใด และไดมี้การจ าหน่าย ขายไปแลว้ เม่ือใด จ านวนก่ีใบ และเป็นเงินเท่าไหร่ ในแต่ละ
วนัเวลา  
 

สิทธิประโยชน์ และ ค่าตอบแทน  
ของพ่อค้า แม่ค้า ผู้ค้า ยีป๊ั่ว ผู้ขาย ที่สมคัรเป็นสมาชิกกบับริษทั 
 

1. เม่ือผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ไดส้มคัรเป็นสมาชิกของบริษทัแลว้  และผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ไดส้ั่งซ้ือล็อตเตอร่ีผ่าน
ระบบแพลตฟอร์มบริษทั ไม่วา่ล็อตเตอร่ีที่ซ้ือนั้นจะเป็นของผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้ายรายอ่ืนๆ หรือของตนเองก็
ดี   
 ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ที่เป็นสมาชิกของบริษทั  จะไดรั้บส่วนลดค่าใชบ้ริการแพลตฟอร์ม 

- ในอตัราใบละ 1 บาท 
 

2. เม่ือผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ไดส้มคัรเป็นสมาชิกของบริษทัแลว้  ไดน้ าล็อตเตอร่ีของตนเองมาสแกนโหลดลง
ระบบแพลตฟอร์มบริษทั 
 ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ที่เป็นสมาชิกของบริษทันั้นๆ  จะไดรั้บส่วนลดค่าใชบ้ริการแพลตฟอร์ม (นับแต่
คร้ังคราวแรกที่สมัครเป็นสมาชิกเลย) 

- ในอตัราใบละ 1 บาท 
 

3. ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ที่เป็นสมาชิกของบริษทั  ที่ท  าหนา้ที่เชิญชวนชกัชวนผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้ายรายอ่ืนนั้นๆ น าล็อ
ตเตอร่ีมาสแกนโหลดลงระบบแพลตฟอร์มบริษทั 
 ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย นั้น จะไดรั้บค่าตอบแทน 

-  ในอตัราใบละ 1 บาท 
 

4. เม่ือผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ที่เป็นสมาชิกของบริษทัแลว้  และผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย รายนั้น ไดเ้ชิญชวน ชกัชวนผูค้า้ 
ยีป๊ั่ว ผูข้ายรายอ่ืน มาสมคัรสมาชิกกบับริษทั  

        ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ที่เป็นสมาชิกของบริษทั  จะไดรั้บสิทธิค่าตอบแทนดงัน้ี 
- ในอตัรารายละ 200 บาท 

 

5. หากผูค้ ้า ยี่ป๊ัว ผูข้าย ที่เป็นสมาชิกของบริษัทแล้ว  ชักชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกับบริษทั ใน
ต าแหน่ง ตวัแทนร่วมทุน  
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  ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย นั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน ตามอัตราผู้ที่มาสมัครว่าสมัครเป็นสมาชิก
ระดับใด ดงัน้ี 

5.1 ตวัแทนร่วมทุน ระดบัต าบล ในอตัรารายละ  100 บาท 
5.2 ตวัแทนร่วมทุน ระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  200 บาท 
5.3 ตวัแทนร่วมทุน ระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  300 บาท 
5.4  ตวัแทนร่วมทุน ระดบัเขต ในอตัรารายละ  400 บาท 

 

6. หากผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง นายหนา้เชิญชวน  
  ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย นั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน  ตามอัตราผู้ที่มาสมัครว่าสมัครเป็นสมาชิก
ระดับใด ดงัน้ี 

6.1 ตวัแทนร่วมทุน ระดบัต าบล ในอตัรารายละ  50 บาท 
6.2 ตวัแทนร่วมทุน ระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  100 บาท 
6.3  ตวัแทนร่วมทุน ระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  150 บาท 
6.4  ตวัแทนร่วมทุน ระดบัเขต ในอตัรารายละ  200 บาท 

 

7. หากผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง  นายทุน  
  ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย นั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน ตามอัตราผู้ที่มาสมัครว่าสมัครเป็นสมาชิก
ระดับใด ดงัน้ี 

7.1 ตวัแทนร่วมทุน ระดบัต าบล ในอตัรารายละ  500 บาท 
7.2  ตวัแทนร่วมทุน ระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  600 บาท 
7.3  ตวัแทนร่วมทุน ระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  700 บาท 
7.4 ตวัแทนร่วมทุน ระดบัเขต ในอตัรารายละ  800 บาท 
 

 

 ข้าพเจ้า พ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ผู้ขาย ได้ทราบเง่ือนไขข้อก าหนด สิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ตามข้อความ
ข้างต้นทั้งหมดแล้ว ข้าฯ ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นล าดับต่อ
หน้าพยาน 

   ลงชื่อ............................................................ผูส้มัคร 

                                                             (...............................................................) 

 

   ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                                             (...............................................................) 
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อนุมัติ                                           ไม่อนุมัติ 

ประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 
 

    ลงชื่อ........................................................................กรรมการผู้จัดการบริษัท 

             (โดยนายธีระเดช ทองดี  ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ปรึกษาคดีฟรี จ ากัด) 

 หมายเหตุ...เมื่อบริษัทฯ ได้พิจำรณำอนุมัติรับผู้สมัครดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ถือใบสมัครนี้เป็นหนังสือสัญญำ
แต่งต้ังทันที   

 ท้ังนี้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิ่ม ลด แก้ไข เปล่ียนแปลง เงื่อนไข ข้อก ำหนด สิทธิ หน้ำท่ี และ
ผลประโยชน์ตอบแทน รวมถึง จ ำนวนพ่อค้ำ แม่ค้ำ ยี่ปั๊ว ผู้ขำยโดยไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมและแจ้งแก่พ่อค้ำ 
แม่ค้ำ ยี่ปั๊ว ผู้ขำย นั้นๆ  เว้นแต่เงื่อนไข ค่ำสมัครกำรเป็นพ่อค้ำ แม่ค้ำ ยี่ปั๊ว ผู้ขำย  ประจ ำต ำบล อ ำเภอ จังหวัด  และ
เขต 
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