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ใบสมัครเป็นลูกกลุ่มหรือลูกทีม 
ของตัวแทนร่วมทุน 

 

โค้ตรหัส-สมาชกิลูกกลุ่มหรือลูกทมีของตัวแทนร่วมทุน 

 
L  T                                                                     
 

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.์................................. 
 
 
         ประเภทลกูกลุม่หรือลูกทีมของตัวแทน 

ระดับต 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. ค่ำธรรมเนียมสมัครสมำชิกแรกเข้ำ         จ ำนวน  ๙๙๙ บำท      
 

 โดยลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตัวแทนฯ ได้โอนเงินค่ำธรรมเนียมสมัครสมำชิกแรกเข้ำ เข้ำท่ีบัญชีธนำคำร
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี ๗๘๒ ๐๑๘๓๐๘ ๐ ชื่อบัญชี บริษัท ปรึกษาคดีฟรี จ ากัด 
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ข้อ 1. เง่ือนไขการสมัครเป็นลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตัวแทนฯ                                

1.1 ตัวแทนร่วมทุนหนึ่งราย จะมีลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตนเองได้ จ านวน ๓0 คน  เพื่อท ำหน้ำชักชวน ผู้ค้ำฉลำก หรือ 
 ลูกค้ำ มำใช้บริกำรด้ำนแพลต์ฟอร์มของบริษัทและอื่นๆ ตำมท่ีบริษัทก ำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และค่ำตอบแทนของ
 สมำชิกนั้น  ๆ

ข้อ ๒. คุณสมบัติของลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตัวแทนฯ  

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

ล้มละลำย 

 จะตอ้งมีการชกัชวนการมาเป็นสมาชิกลูกกลุ่มหรือลูกทีมจากตวัแทนร่วมทุน (แม่ทีม) เท่านั้น 

 
ข้อปฏิบัติการสมัครตัวแทนฯ  

1. ลูกกลุ่มหรือลูกทีมตวัแทนร่วมทุน จะตอ้งมีคุณสมบติัตามเง่ือนไขที่บริษทัก าหนด 
2. ลูกกลุ่มหรือลูกทีมตวัแทนร่วมทุนนั้น จะตอ้งมีการชกัชวนการมาเป็นสมาชิก จากตวัแทนร่วมทุน (แม่ทีม) 

เท่านั้น 
3. ลูกกลุ่มหรือลูกทีมตวัแทนร่วมทุน  ช าระค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า  

- เป็นเงินจ านวน ๙๙๙ บาท 
4. เม่ือสมคัรเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการสร้างบตัรสมาชิกให้แก่ลูกกลุ่มหรือลูกทีมตวัแทน

ร่วมทุนนั้น โดยบตัรสมาชิกดงักล่าวจะมีรายละเอียดระบุดงัน้ี 
4.1 ต าแหน่งลูกทีม 
4.2 มีรูปลูกกลุ่มหรือลูกทีมตวัแทนร่วมทุน  
4.3 มีช่ือตวัและช่ือสกุล 
4.4 มีโค้ดรหัสลูกกลุ่มหรือลูกทีมตัวแทนร่วมทุน  อักษรน าหน้าคือ  “L” 
4.5 โดยโคด้รหัสลูกกลุ่มหรือลูกทีมตวัแทนร่วมทุนนั้น จะต้องมีโค้ดรหัสของตัวแทนร่วมทุน (แม่ทีม) อยู่

ด้านหลัง  โค้ตรหัสลูกกลุ่มหรือลูกทีม  
 เพือ่ให้ทราบวา่ลูกกลุ่มหรือลูกทีมนั้น เป็นลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตวัแทนร่วมทุนรายใด  ตัวอย่าง
ดังนี้ 

- L๑๑๑TD๕๕๕  
หมายความวา่ ลูกทีมโคต้รหัส L๑๑๑ เป็นลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตวัแทนระดบัอ าเภอ 
ที่มีโคต้รหสั TD๕๕๕ 

4.6 มีวนัเวลาออกบตัรและบตัรหมดอาย ุ(1ปี) 
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4.7 มีคิวอาร์โคด้หรือไอดีไลน์ของไลน์ศูนยบ์ริษทั ที่ 083 739 5555 
4.8 ดา้นหลงัจะมีเง่ือนไข และวธีิการและสิทธิพเิศษ จากการใชบ้ตัรสมาชิกลูกกลุ่มหรือลูกทีมตวัแทนร่วม

ทุน  
 

สิทธิประโยชน์   ค่าตอบแทน  
ของลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตัวแทนร่วมทุน 

เม่ือมีการสัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ี  
- โดยการเชิญชวน และ ชกัชวน (โดยด าเนินการใหลู้กคา้ ผูซ้ื้อ แอดไลน์ที่คิวอาร์โคด้หรือไอ

ดีไลน์ของไลน์ศูนยบ์ริษทั ที่ 083 739 5555   
- และลูกคา้ ผูซ้ื้อนั้น ไดส้ัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ีโดยการคดัลอก ถ่าย แคปหนา้จอมีภาพล็อตเตอร่ีแลว้   
- และลูกคา้ ผูซ้ื้อนั้น ไดถ่้ายบตัรลูกกลุ่มหรือลูกทมีตวัแทนร่วมทุนที่เป็นสมาชิก มาพร้อมกบั

ใบล็อตเตอร่ีดว้ยทุกคร้ัง  
 

1. ลูกกลุ่มหรือลูกทมีที่เป็นสมาชิก จะมีค่าตอบแทนในการเชิญชวน-ชกัชวน พอ่คา้แม่คา้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย น าล็อตเตอร่ี
มาสแกนโหลดลงเขา้สู่ระบบแพลตฟอร์มบริษทั 

- ในอัตราใบละ 1 บาท 
 

2. นอกจากน้ี หากลูกกลุ่มหรือลูกทีมที่เป็นสมาชิก สัง่ซ้ือล็อตเตอร่ีผา่นระบบแพลตฟอร์มบริษทัฯ  ลูกกลุ่มหรือลูก
ทีมที่เป็นสมาชิก น้ันๆ จะไดรั้บส่วนลดค่าบริการระบบแพลตฟอร์ม 

- ในอัตราใบละ 1 บาท 
 

3. หากลูกกลุ่มหรือลูกทมีที่เป็นสมาชิก ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง ตวัแทนร่วมทุน  
 ลูกกลุ่มหรือลูกทีมน้ันๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวนตามอตัราระดบัดงัน้ี 

3.1 ตวัแทนร่วมทุนระดบัต าบล ในอตัรารายละ  200 บาท 
3.2 ตวัแทนร่วมทุนระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  300 บาท 
3.3 ตวัแทนร่วมทุนระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  400 บาท 

       3.4   ตวัแทนร่วมทุนระดบัเขต ในอตัรารายละ  500 บาท 
 

4. หากลูกกลุ่มหรือลูกทมีที่เป็นสมาชิก ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง นายหนา้เชิญชวน  
 ลูกกลุ่มหรือลูกทีมน้ันๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวนตามอตัราระดบัดงัน้ี 

4.1 ตวัแทนร่วมทุนระดบัต าบล ในอตัรารายละ  100 บาท 
4.2 ตวัแทนร่วมทุนระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  200 บาท 
4.3 ตวัแทนร่วมทุนระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  300 บาท 
4.4 ตวัแทนร่วมทุนระดบัเขต  ในอตัรารายละ  400 บาท 
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5. หากลูกกลุ่มหรือลูกทมีที่เป็นสมาชิก ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง  นายทุน  
 ลูกกลุ่มหรือลูกทีมน้ันๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวนตามอตัราระดบัดงัน้ี 
5.1 ตวัแทนร่วมทุนระดบัต าบล ในอตัรารายละ  500 บาท 
5.2 ตวัแทนร่วมทุนระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  600 บาท 
5.3 ตวัแทนร่วมทุนระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  700 บาท 
5.4 ตวัแทนร่วมทุนระดบัเขต  ในอตัรารายละ  800 บาท 

 

6. ลูกค้า ผู้ซ้ือ ที่สัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ีอนัเกิดจากการเชิญชวน-ชกัชวนของลูกกลุ่มหรือลูกทีมที่เป็นสมาชิกบริษทัจะได้
สิทธิพเิศษ กล่าวคือ จะไดรั้บส่วนลดค่าใชบ้ริการดา้นระบบแพลตฟอร์มจากบริษทั  

- ในอัตราใบละ 50 สตางค์ 
 

สิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทน   
ของตัวแทน หรือ ของแม่ทมี  

ในการชักชวน ให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นลูกกลุ่มหรือลูกทีม ของตนเอง 
 

1. ส่วนตัวแทน-ร่วมทุนฯ (แม่ทมี)  กรณีชกัชวนบุคคลใดๆ ใหเ้ขา้มาสมคัรเป็นลูกกลุ่มหรือลูกทมีตวัแทนร่วมทุน
ของตนเอง    

1.1 ตวัแทน-ร่วมทุนฯ (แม่ทีม)  จะไดค้า่ตอบแทนในการชกัชวนบุคคลใหเ้ขา้มาสมคัรเป็นลูกกลุ่มหรือ
ลูกทีมของตนเอง 
- ในอัตรารายละ 100 บาท  

 

2. นอกจากนี้ตัวแทน-ร่วมทุน (แม่ทีม) ยงัมีสิทธิได ้ รับค่าตอบแทนพเิศษ จากโครงข่ายลูกกลุ่มหรือลูกทีมของ
ตนเอง อนัเกิดจากการท าธุรกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
2.1.  กรณีที่ลูกกลุ่มหรือลูกทีม เชิญชวนให ้ลูกคา้ ผูซ้ื้อ สัง่ซ้ือล็อตเตอร่ีผา่นระบบแพลตฟอร์มบริษทัฯ     

 ตัวแทน-ร่วมทุน(แม่ทมี) มีสิทธ์ิไดรั้บสิทธิพเิศษจากโครงข่ายลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตนเอง   ดงัน้ี 
  

1. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัต าบล  อตัราใบละ       50        สตางค ์
2. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัอ าเภอ  อตัราใบละ 1 บาท 
3. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัจงัหวดั  อตัราใบละ 1.50 บาท 
4. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัเขต  อตัราใบละ 2 บาท 

2.2.  และกรณีที่ลูกกลุ่มหรือลูกทมี เชิญชวนใหผู้ค้า้ พอ่คา้ แม่คา้ ยีป๊ั่ว ผูข้าย น าล็อตเตอร่ีของตนเองมา
สแกนโหลดลงระบบแพลตฟอร์มบริษทัฯ    
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 ตัวแทน-ร่วมทุน (แม่ทีม) มีสิทธ์ิไดรั้บสิทธิพเิศษจากโครงข่ายลูกกลุ่มหรือลูกทีม 
-  ในอัตราละใบละ 1 บาท  

2.3. นอกจากน้ี หากลูกกลุ่มหรือลูกทีม สัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ีผา่นระบบแพลตฟอร์มบริษทัฯ     
 ตัวแทน-ร่วมทุน (แม่ทีม) มีสิทธ์ิไดรั้บสิทธิพเิศษจากโครงข่ายลูกกลุ่มหรือลูกทีมของตนเอง   ดงัน้ี 
  

1. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัต าบล  อตัราใบละ       50        สตางค ์
2. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัอ าเภอ  อตัราใบละ 1 บาท 
3. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัจงัหวดั  อตัราใบละ 1.50 บาท 
4. ตวัแทน-ร่วมทุนระดบัเขต  อตัราใบละ 2 บาท 

 

 ข้าพเจ้า ลูกกลุ่มหรือลูกทีม ได้ทราบเง่ือนไขข้อก าหนด สิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

ทั้งหมดแล้ว ข้าฯตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นล าดับต่อหน้า
พยาน 

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

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

 

 ข้าพเจ้า ตัวแทนฯ(แม่ทีม) ได้เชิญชวนและชักชวนบุคคลข้างต้นนั้นมาสมัครเป็นลูกกลุ่มหรือลูกทีมของ

ข้าฯ  และข้าฯ ได้ทราบเง่ือนไขข้อก าหนด สิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้นทั้งหมดแล้ว ข้าฯตก
ลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นล าดับต่อหน้าพยาน 

   ลงชื่อ.............................................ตัวแทนฯ(แม่ทีม) 

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

   โค้ตรหัส-สมาชกิของตัวแทนร่วมทุน 

 
      T                                                                    

 

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

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

 

อนุมัติ                                           ไม่อนุมัติ 

ประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
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    ลงชื่อ........................................................................กรรมการผู้จัดการบริษัท 

             (โดยนายธีระเดช ทองดี  ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ปรึกษาคดีฟรี จ ากัด) 

 หมายเหตุ...เมื่อบริษัทฯ ได้พิจำรณำอนุมัติรับผู้สมัครดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ถือใบสมัครนี้เป็นหนังสือสัญญำ
แต่งต้ังตัวแทนทันที   

 ท้ังนี้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิ่ม ลด แก้ไข เปล่ียนแปลง เงื่อนไข ข้อก ำหนด สิทธิ หน้ำท่ี และ
ผลประโยชน์ตอบแทน รวมถึง จ ำนวนตัวแทนฯ โดยไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมและแจ้งแก่ตัวแทนฯ นั้นๆ  เว้นแต่
เงื่อนไข ค่ำสมัครกำรเป็นตัวแทนฯ ประจ ำต ำบล อ ำเภอ จังหวัด  และเขต 
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