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ใบสมัครเป็นนายหน้าเชิญชวน-ระดับต าบล 
 

โค้ตรหัส-สมาชกินายหน้าเชญิชวน-ระดับต าบล 

 
NG                                                                      
 

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.์................................. 
 
 
         ประเภทนายหน้าฯ 

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       ๒,๙๙๙ บำท  
     

 โดยนำยหน้ำฯ ได้โอนเงินค่ำธรรมเนียมสมัครเป็นสมำชิกแรกเข้ำท่ีบัญชีธนำคำรกรุงเทพฯ เลขที่บัญชี ๗๘๒ 
๐๑๘๓๐๘ ๐ ชื่อบัญชี บริษัท ปรึกษาคดีฟรี จ ากัด 
 

ข้อ 1. เง่ือนไขการสมัครเป็นนายหน้าฯ                       ระดับต าบล       
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1.1 ต าบลหนึ่งจะมี นายหน้าฯ ระดับต าบล จ านวน ๓0 คน  เพื่อท ำหน้ำชักชวน ผู้ค้ำฉลำก หรือ ลูกค้ำ มำใช้บริกำรด้ำน
 แพลต์ฟอร์มของบริษัทและอื่น  ๆตำมท่ีบริษัทก ำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และค่ำตอบแทนของนำยหน้ำฯ ระดับนั้น  ๆ

ข้อ ๒. คุณสมบัติของนายหน้าฯ  

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

ล้มละลำย 
 

ข้อปฏิบัติการสมัครนายหน้า 
 

1. ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกนายหนา้เชิญชวน ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑท์ี่ปรากฏในใบสมคัรต าแหน่งนั้นของบริษทั
ก่อน 

2. เม่ือสมคัรเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้  บริษทัฯ จะด าเนินการสร้างบตัรสมาชิกให้แก่นายหน้านั้น  โดยบตัรสมาชิก
ดงักล่าวจะมีรายละเอียดระบุดงัน้ี 
2.1. ต าแหน่งระดบัของสมาชิกนั้น 
2.2. มีรูปถ่ายนายหนา้ 
2.3. มีช่ือตวัและช่ือสกุล 

3. มีเลขรหัสโค้ดนายหน้าฯ ดังนี้ 
3.1. โคด้รหสันายหน้า-เชิญชวน  อักษรน าหน้าคือ “N” 

4. ส่วนระดับตัวแทนฯ หรือ นายหน้าฯ มีล าดับและอักษรน าหน้าดังนี้ 
4.1. ระดบัต าบลทัว่ไป (general)   อกัษรน าหนา้คือ  “G” 
4.2. ระดบัอ าเภอ (district)   อกัษรน าหนา้คือ  “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 
 กรณนีายหน้าระดับต าบล  NG๕๕๕ 

 
 

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


       ล๊อตเตอร่ีน้องไบร์ท  (ศูนย์ให้บริการสถานทีก่ารค้าตลาดออนไลน์ หรือ แผงการค้าตลาดออนไลน์แห่งโลกไซเบอร์ ๒๐๒๒)   
      (ระบบแพลตฟอร์ม)  โดย บริษัท ปรึกษาคดีฟรี จ ากัด  ต้ังอยู่  466/85 (ช้ัน 3) ถนนเพชรเจริญ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดั 

      เพชรบูรณ์ 67000  โทร. (056) 720-021  Line ID:083-739-5555   www.ล๊อตเตอร่ีน้องไบร์ท.com /www.ล็อตเตอร่ีไบร์ท.com 
 

 Email: lotto.online778@gmail.com        Facebook Page: ล๊อตเตอร่ีน้องไบร์ท        www.ล๊อตเตอร่ีน้องไบร์ท.com         www.ล็อตเตอร่ีไบร์ท.com 

สิทธิประโยชน์   ค่าตอบแทน  
ของนายหน้าฯ ที่เป็นสมาชิกของบริษัท 

เม่ือมีการสัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ี  
- โดยการเชิญชวน และ ชกัชวน (โดยด าเนินการใหลู้กคา้ ผูซ้ื้อ แอดไลน์ที่คิวอาร์โคด้หรือไอ

ดีไลน์ของไลน์ศูนยบ์ริษทั ที่ 083 739 5555   
- และลูกคา้ ผูซ้ื้อนั้น ไดส้ัง่ซ้ือลอ็ตเตอร่ีโดยการคดัลอก ถ่าย แคปหนา้จอมีภาพล็อตเตอร่ีแลว้   
- และลูกคา้ ผูซ้ื้อนั้น ไดถ่้ายบตัรตวัแทนฯ หรือ นายหนา้ฯ ผูค้า้ ยีป๊ั่ว ผูข้ายที่เป็นสมาชิก มา

พร้อมกบัใบล็อตเตอร่ีดว้ยทุกคร้ัง  
 

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

- ในอัตราใบละ 1 บาท 
 

2. นายหน้า จะมีค่าตอบแทนในการเชิญชวน-ชกัชวนลูกคา้ ผูซ้ื้อ ส่ังซ้ือลอ็ตเตอร่ีมาใชบ้ริการระบบแพลตฟอร์ม   
ตามเงื่อนไขระดบัของนายหนา้-เชิญชวนนั้น 
2.1. กล่าวคือ นายหนา้-เชิญชวน มีสิทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนจากการเชิญชวน-ชกัชวนการซ้ือขาย ดงัน้ี 

1. ระดับต าบล  อัตราใบละ 1 บาท 
2. ระดบัอ าเภอ  อตัราใบละ 1.50 บาท 
3. ระดบัจงัหวดั อตัราใบละ 2 บาท 
4. ระดบัเขต  อตัราใบละ 2.50 บาท 

- โดย นายหน้า-เชิญชวนฯ จะไม่มีเงินทุนฝาก ที่เป็นทุนนอน-สะสมทรัพย ์ อยา่งเช่นตวัแทน-
ร่วมทุน   และไม่มีสิทธ์ิที่จะไดด้อกเบี้ยในอตัราร้อยละ 3 บาทต่อปี ดงัเช่นตวัแทน-ร่วมทุนอีก)  

หมายเหตุ...แต่ตามความขา้งตน้ สิทธ์ิของตวัแทน-ร่วมทุน  หรือ นายหนา้-เชิญชวน จะไดสิ้ทธ์ิดงักล่าว ก็ต่อเม่ือ 
ลูกคา้ ผูซ้ื้อ ไดท้  าการช าระเงินค่าลอ็ตเตอร่ี และค่าบริหารบริการระบบแพลตฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยโดยช าระผา่น
บญัชีของคุณวรรฤดีฯ ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบอ านาจของผูข้ายและของบริษทัเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ เท่านั้น 

1.2 นอกจากน้ี หากนายหน้าฯ ส่ังซ้ือลอ็ตเตอร่ีผา่นระบบแพลตฟอร์มบริษทัฯ   
นายหนา้นั้นๆ จะไดรั้บส่วนลดค่าบริการระบบแพลตฟอร์มค่าตอบแทนระดบันายหนา้นั้นๆ เช่น  

- นายหน้าระดับต าบล  จะได้รับส่วนลด  อัตราใบละ 1 บาท 
 

3. หากนายหนา้ ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็น สมาชิกกบับริษทัในต าแหน่ง ตัวแทนร่วมทุน  
 นายหนา้นั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน ตามอัตราที่ผู้มาสมัครว่าสมัครเป็นสมาชิกระดับใด ดงัน้ี 
3.1 ระดบัต าบล ในอตัรารายละ  500 บาท 
3.2 ระดบัอ าเภอ ในอตัรารายละ  500 บาท 
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3.3 ระดบัจงัหวดั ในอตัรารายละ  700 บาท 
3.4 ระดบัเขต ในอตัรารายละ  800 บาท 
 

4. หากนายหนา้ ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง นายหน้าเชิญชวน  
 นายหนา้นั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน ตามอัตราที่ผู้มาสมัครว่าสมัครเป็นสมาชิกระดับใด  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. หากตวัแทนร่วม ทุนนายหนา้ ชกัชวนบุคคลใดเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ในต าแหน่ง นายทุน  
 ตวัแทนร่วมทุนหรือนายหนา้นั้นๆ จะไดค้่าตอบแทนในการชกัชวน ตามอัตราที่ผู้มาสมัครว่าสมัครเป็น
สมาชิกระดับใด 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-ชกัชวนของนายทุน ตวัแทนร่วมทุน นายหนา้ จะไดสิ้ทธิ
พเิศษ กล่าวคือ จะไดรั้บส่วนลดค่าใชบ้ริการดา้นระบบแพลตฟอร์มบริษทั   

- ในอัตราใบละ 50 สตางค์ 

 

 ข้าพเจ้าฯ ได้ทราบเง่ือนไขข้อก าหนด สิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้นทั้งหมดแล้ว ข้าฯ
ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นล าดับต่อหน้าพยาน 

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

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

   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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