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ใบสมัครเป็นตัวแทนร่วมทุน-ระดับอ ำเภอ 
 

โค้ตรหัส-สมาชกิตัวแทน-ระดับอ าเภอ 

 
TD                                                                       
 

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.์................................. 
 
 
         ประเภทตัวแทน 

ระดับอ ำเภอ      จังหวัด                      
 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก/ที่อยู่จัดส่งเอกสำร  
……………………………………………………………………………...............................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 

ขอเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
 

            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 (ไม่มี)    บำท      
   ๖.  เงินทนุสะสมทรพัย์-ทนุนอน (สมคัรแรกเข้ำเปน็สมำชิก)   ๑๐๐,๐๐๐ บำท  
 

 ทุนสะสมทรัพย์-ทุนนอน ไม่ว่ำจะบริษัทจะมีผลก ำไร หรือ ขำดทุน ตัวแทน ร่วมทุนมีสิทธิถอน
หรือขอรับเงินคืนครบเต็มวงเงินดังกล่ำว    ก็ต่อเม่ือครบก ำหนดก ำหนด 1 ปี นับแต่น ำเงินเข้ำกองทุน 

/สะสมทรัพย์… 
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สะสมทรัพย์เท่ำนั้น  โดยตัวแทนร่วมทุนไม่มีสิทธิถอนคืนเงินทุนสะสมทรัพย์-ทุนนอนจนกว่ำครบ ๑ ปี 
 และตัวแทนร่วมทุนมีสิทธิได้รับผลตอบแทนคืน เท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดย
บริษัทจะจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ตัวแทนทุกปี เ ม่ือครบก ำหนด 1 ปี) โดยตัวแทนฯ ได้โอนเงินทุนสะสมทรัพย์ – ทุน
นอน เข้ำท่ี บัญชีธนำคำรกรุงเทพฯ เลขที่บัญชี ๗๘๒ ๐๑๘๓๐๘ ๐ ชื่อบัญชี บริษัท ปรึกษำคดีฟรี จ ำกัด 

 

ข้อ 1. เง่ือนไขกำรสมัครเป็นตัวแทนฯ                         ระดับอ ำเภอ        

1.1 อ ำเภอหนึ่งจะมี ตัวแทนฯ ระดับอ ำเภอ จ ำนวน ๓0 คน  เพื่อท ำหน้ำชักชวน ผู้ค้ำฉลำก หรือ ลูกค้ำ มำใช้บริกำรด้ำน
 แพลต์ฟอร์มของบริษัทและอื่น  ๆตำมท่ีบริษัทก ำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และค่ำตอบแทนของตัวแทนฯ ระดับนั้นๆ 

ข้อ ๒. คุณสมบัติของตัวแทนฯ  

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

ล้มละลำย 

ข้อปฏิบัติการสมัครตัวแทนฯ  
1. ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกตวัแทนฯ ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑท์ี่ปรากฏในใบสมคัรต าแหน่งนั้นของบริษทัก่อน 
2. เม่ือสมคัรเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้  บริษทัฯ จะด าเนินการสร้างบตัรสมาชิกให้แก่ตวัแทนฯ นั้น  โดยบตัรสมาชิก

ดงักล่าวจะมีรายละเอียดระบุดงัน้ี 
2.1. ต าแหน่งของสมาชิกนั้น 
2.2. มีรูปถ่ายตวัแทนฯ 
2.3. มีช่ือตวัและช่ือสกุล 

3. มีเลขรหัสโค้ดตัวแทนฯ ดังนี้ 
3.1. โคด้รหสัตัวแทน  อักษรน าหน้าคือ “T” 

4. ส่วนระดับตัวแทน มีล าดับและอักษรดังนี้ 
4.1. ระดบัต าบล (general)   อกัษรน าหนา้คือ  “G” 
4.2. ระดับอ าเภอ  (district)  อักษรน าหน้าคือ   “D” 
4.3. ระดบัจงัหวดั   (province)  อกัษรน าหนา้คือ  “P”  
4.4. ระดบัเขต   อกัษรน าหนา้คือ  “V” 

5. มีวนัเวลาออกบตัรและบตัรหมดอาย ุ (1ปี) 
6. มีคิวอาร์โคด้หรือไอดีไลน์ของไลน์ศูนยบ์ริษทั ที่ 083 739 5555 
7. ดา้นหลงัจะมีเง่ือนไข และ วธีิการ และสิทธิพเิศษ จาการใชบ้ตัรสมาชิกแต่ละประเภท 

 ตัวอย่างดังนี้ 
 กรณตัีวแทนระดับอ าเภอ TD๕๕๕ 
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สิทธิประโยชน์   ค่าตอบแทน  
ของตัวแทนที่เป็นสมาชิกของบริษทั 

เม่ือมีการสัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ี  
- โดยการเชิญชวน และ ชกัชวน (โดยด าเนินการใหลู้กคา้ ผูซ้ื้อ แอดไลน์ที่คิวอาร์โคด้หรือไอ

ดีไลน์ของไลน์ศูนยบ์ริษทั ที่ 083 739 5555   
- และลูกคา้ ผูซ้ื้อนั้น ไดส้ัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ีโดยการคดัลอก ถ่าย แคปหนา้จอมีภาพล็อตเตอร่ีแลว้   
- และลูกคา้ ผูซ้ื้อนั้น ไดถ่้ายบตัรตวัแทนฯ ที่เป็นสมาชิก มาพร้อมกบัใบล็อตเตอร่ีดว้ยทุกคร้ัง  

1. ตัวแทนฯ จะมีค่าตอบแทนในการเชิญชวน-ชกัชวนพอ่คา้ แม่คา้ ยีป๊ั่ว ซาป๊ัว ผูข้าย น าล็อตเตอร่ีมาสแกนโหลด
ลงเขา้สู่ระบบแพลตฟอร์ม  

- ในอตัราใบละ 1 บาท 
 

2. ตัวแทนฯ จะมีค่าตอบแทนในการเชิญชวน-ชกัชวนลูกคา้ ผูซ้ื้อสัง่ซ้ือล็อตเตอร่ีโดยผา่นการใชบ้ริการระบบ
แพลตฟอร์ม ตามเงื่อนไข-ระดบัของตวัแทน-ร่วมทุนนั้นๆ ดงัน้ี 
2.1. นอกจากตวัแทนฯ จะมีเงินทุนฝากที่เป็นทุนนอน-สะสมทรัพยแ์ลว้ และนอกจากจะไดด้อกเบี้ยในอตัรา

ร้อยละ 4 บาทต่อปีแลว้   
 ตวัแทนฯ ยงัมีสิทธ์ิไดรั้บสิทธิพเิศษจากการเชิญชวน-ชกัชวนการซ้ือขาย ดงัน้ี  

1. ระดบัต าบล  อตัราใบละ 1.50 บาท 
2. ระดับอ าเภอ  อัตราใบละ 2 บาท 
3. ระดบัจงัหวดั อตัราใบละ 2.50 บาท 
4. ระดบัเขต  อตัราใบละ 3 บาท 

2.2 นอกจากน้ี หากตวัแทนฯ สัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ีผา่นระบบแพลตฟอร์มบริษทัฯ  
  ตวัแทนนั้นๆ จะไดรั้บส่วนลดค่าบริการระบบแพลตฟอร์มค่าตอบแทนระดบัตวัแทนนั้นๆ เช่น  

- ตัวแทนระดับอ าเภอ จะได้รับส่วนลดใบละ 2 บาท 
 

3. หากตวัแทนฯ ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็น สมาชิกกบับริษทัในต าแหน่ง ตวัแทนร่วมทุน  
 ตวัแทนนั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน  ตามอัตราผู้ที่มาสมัครว่ามาสมัครเป็นสมาชิกระดบัใด อตัรา
ระดบัดงัน้ี 
3.1 ระดบัต าบล ในอตัรารายละ  500 บาท 
3.2 ระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  500 บาท 
3.3 ระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  700 บาท 
3.4 ระดบัเขต ในอตัรารายละ  800 บาท 
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4. หากตวัแทนฯ ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง นายหนา้เชิญชวน  
 ตวัแทนร่วมทุนนั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน ตามอัตราผู้ที่มาสมัครว่ามาสมัครเป็นสมาชิกระดับ
ใด ดงัน้ี 
4.1 ระดบัต าบล ในอตัรารายละ  200 บาท 
4.2 ระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  300 บาท 
4.3 ระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  400 บาท 
4.4 ระดบัเขต ในอตัรารายละ  500 บาท 
 

5. หากตวัแทน ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง นายทุน  
 ตวัแทนร่วมทุนฯนั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน ตามอัตราผู้ที่มาสมัครว่ามาสมัครเป็นสมาชิกระดับ
ใด  ดงัน้ี 

5.1 ระดบัต าบล ในอตัรารายละ  800 บาท 
5.2 ระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  900 บาท 
5.3  ระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  1,000 บาท 
5.4        ระดบัเขต ในอตัรารายละ  1,100 บาท 
 

6. ส่วนลูกค้า ผู้ซ้ือ สัง่ซ้ือล็อตเตอร่ี จากการเชิญชวน-ชกัชวนของตวัแทนฯ จะไดสิ้ทธิพเิศษ กล่าวคือ จะไดรั้บ 
ส่วนลดค่าใชบ้ริการดา้นระบบแพลตฟอร์มบริษทั   

- ในอตัราใบละ 50 สตางค ์
 

 ข้ำพเจ้ำฯ ได้ทรำบเง่ือนไขข้อก ำหนด สิทธิ หน้ำที่และผลประโยชน์ตำมข้อควำมข้ำงต้นทั้งหมดแล้ว ข้ำฯ
ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นล ำดับต่อหน้ำพยำน 

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

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

 

   ลงชื่อ............................................................พยำน 

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

 

 

อนุมัติ                                           ไม่อนุมัติ 
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ประทับตรำส ำคัญของบริษัทฯ 

 
 

    ลงชื่อ........................................................................กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท 

             (โดยนำยธีระเดช ทองดี  ประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัท ปรึกษำคดีฟรี จ ำกัด) 

 หมำยเหตุ...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 

mailto:lotto.online778@gmail.com
http://www.ล๊อตเตอรี่น้องไบร์ท.com/

