
 

 

 

        วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 
 

เร่ือง  ปรับปรุงเง่ือนไขการขอสนบัสนุนจดักจิกรรม 
เรียน  สมาชิกผู้ร่วมธุรกจิจาปินทุกท่าน 
 

 ดว้ยทางบริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนผูน้ าท่ีมีความตอ้งการงบประมาณสนบัสนุนในการจดักิจกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ีพร้อมเป็นแม่งาน
และเปิดใหก้บัสมาชิกทุกสายงานพาผูมุ่้งหวงัเขา้ร่วมกิจกรรม ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 
 รูปแบบท่ี 1 การขอจดัโอพีพี (O) หอ้งประชุมต่างจงัหวดั สนบัสนุนค่าใชจ่้ายถวัเฉล่ียหอ้งประชุม+เบรก ต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมหวัละไม่
เกิน 80บ. 
 รูปแบบท่ี 2 การขอจดัซุปเปอร์โอพีพี (S) หอ้งประชุมต่างจงัหวดั สนบัสนุนค่าใชจ่้ายถวัเฉล่ียหอ้งประชุม+เบรก ต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมหวั
ละไม่เกิน 80บ. และวทิยากร 
 

รายละเอยีดเง่ือนไขสนับสนุนงบประมาณ ดงันี ้
1. ผูข้อจดัจะตอ้งเป็นผูร่้วมธุรกิจต าแหน่งผู้จดัการ (AD) ขึน้ไป และเซททมีจดังานทีเ่ป็นกลุ่มย่อยส่วนตวั(25%และ30%)ใตส้ายงานของผู ้

จดั โดยทีมน้ีจะท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงาน แบ่งงานด าเนินงานทั้งหมดเอง อาทิเช่น ยืน่เร่ืองขอจดังาน จดัก าหนดการของงานและแบ่ง
หนา้ท่ีงาน ประชาสมัพนัธ์และเชิญคนเขา้งาน ติดต่อหาและจองสถานท่ีจดังาน ช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนล่วงหนา้  ฯลฯ 

2. ผูข้อจะตอ้งท าเร่ืองยืน่ขอจดักิจกรรม โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือขอจดักจิกรรม (O) / (S)” โดยละเอียดสมบูรณ์ก่อนวนัจดักิจกรรม
จริงกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ พร้อมเอกสารแนบในขอ้3 ล่วงหนา้อย่างน้อย 15 วนัท าการ  และทางบริษทัฯ จะใหค้  าตอบผลการพิจารณา
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัไดรั้บแบบฟอร์มยืน่เร่ือง 

3. ตอ้งมีคะแนนสะสมจากการจดักิจกรรมบรรยาย 1:1 / Home Party / OPP / SOPP หรืออ่ืนๆ ปูพ้ืนล่วงหนา้ในพ้ืนท่ีนั้นมาก่อนไม่เกิน 5 
คร้ัง ดงัน้ี  
3.1 กิจกรรม (O) ตอ้งมีคะแนนสะสมไม่ต ่ากวา่ 100 คะแนน  3.2 กิจกรรม (S) ตอ้งมีคะแนนสะสมไม่ต ่ากวา่ 200 คะแนน  
3.3 กิจกรรม (S) ตอ้งมีคะแนนสะสมไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน (กรณีผู้น าหลายคนร่วมจดังาน) 
เกณฑก์ารนบัคะแนน จะรวมจากคนเขา้งาน(1คน = 1คะแนน) และยอดกรุ๊ปพีพีวใีนเดือนท่ีจดังาน(1,000PPV = 1 คะแนน)ของผู้ขอจดั 

**ใช้เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ประเมิณผล ทัง้การยืน่ขอจดักจิกรรม และขอเบิกงบประมาณหลงัจดักจิกรรมเสร็จ(ก่อน และ หลงังาน) 
 

รายละเอยีดการเบิกรับเงนิสนบัสนุน 

1. ภายใน 15 วนัหลงัจดักิจกรรมหากบริษทัไม่ไดรั้บเอกสารครบถว้นดงัต่อไปน้ีถือวา่ผูจ้ดัยนิดีรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด  
1.1 ใบลงทะเบียนผูร่้วมกิจกรรม ท่ีประกอบดว้ย รหสั ช่ือ-สกลุ โทรศพัท ์อาชีพ ผูแ้นะน า ความสนใจ(สุขภาพ/รายได/้ความสุข) 
1.2 ใบเสร็จตวัจริงท่ีเป็นค่าใชจ่้ายวนังาน(ค่าหอ้งประชุม + เบรกกาแฟ)ท่ีออกในนามบริษัทฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

บริษัท จาปิน(กรุงเทพ) จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
589/152 อาคารเซ็นทรัลซิตีท้าวเวอร์1 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี : 0105543028767 

 
 
 
 



1.3 ก าหนดการจดักิจกรรมพร้อมประมวลภาพถ่าย อยา่งนอ้ย 4 ภาพ ตามตวัอยา่ง ดงัน้ี 
1.3.1 รูปถ่ายจากหนา้เวที(ช่วงท่ีคนเยอะสุด)            1.3.2 รูปถ่ายจากหลงัหอ้งและวทิยากร 
 
 

 
 

 

 

 

1.3.3 รูปถ่ายวทิยากรขณะบรรยายพร้อมฉากเวที                     1.3.4 รูปถ่ายบรรยากาศการลงทะเบียน 
 
 
 
 
 

 

 

           7.3.5 รูปถ่ายคณะผูจ้ดังานพร้อมฉาก 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสาร (1.1)-(1.3) ส่งตวัจริงไดท้ั้งช่องทางหนา้เคาเตอร์บริษทัฯ หรือ ช่องทางจดัส่งไปรษณีย ์(EMS/จม.ลงทะเบียน) มาท่ี “ฝ่าย

กิจกรรม บริษทัฯ” 

2. หลงัจากไดรั้บเอกสารครบ ทางบริษทัฯ จะท าการสรุปผล และโอนเงินใหต้ามบญัชีท่ีผูข้อจดัแจง้ไว ้ในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป  ทั้งน้ี 

กรณีจดักิจกรรมระหวา่งวนัท่ี 25-31ของเดือน ทางผูจ้ดัมีสิทธ์ิเลือกส่งเอกสารและสรุปผลภายในเดือนท่ีจดั และรับเงินโอนคืนในวนัท่ี 20 ของ
เดือนถดัไป หรือเลือกส่งเอกสารภายในวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป และสรุปผลในวนัท่ี 30 และรับเงินโอนคืนในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัๆไป 

ตวัอยา่งท่ี 1 

 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 

 

 

 

25 ธ.ค. 58 

จดักิจกรรม 

30 ธ.ค. 28 

สง่เอกสารครบ 

10 ม.ค. 59 

สรุปงบ / ผา่น 

20 ม.ค. 59 

โอนเงินคืน 

25 ธ.ค. 58 

จดักิจกรรม 

12 ม.ค. 59 

สง่เอกสารครบ 

31 ม.ค. 59 

สรุปงบ / ผา่น 

20 ก.พ. 59 

โอนเงินคืน 



 

บรษิทั จาปิน (กรุงเทพ) จ ากดั (ส านกังานใหญ)่  เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0105543028767 

589/152 อาคารเซ็นทรัลซติีท้าวเวอร ์1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทรศพัท ์02-399-2898   โทรสาร 02-399-4345 

หนังสือขอจัดกจิกรรม  [O]=OPP / [S]=SOPP 

 

ช่ืองาน  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม     [H] [O] [S] จ านวนคน  100คน   คนG.ppv[เดือน ก.พ. ]  125,000  คะแนน  225  

[วนัท่ีจดังาน]  24 ม.ค.59  เวลาจดังาน  13.00-17.00น.(12.00น.ลงทะเบียน)  สถานท่ี  ศูนย์ประชุมXXXXX   ห้อง  ผกาแก้ว

อ าเภอ ป่าซาง จงัหวดั ล าพูน    โทรศพัท์    XXX-XXXXXX    โทรสาร    XXX-XXXXXX  

คณะผู้ขอจัดกิจกรรม  [1]= AD 45%,  [2]~[7] คือ DL 30% และ RT 25% กลุ่มย่อยส่วนตัวใต้สายงานของผู้ขอจัด 

[1] ผู้ขอจดั วินัย มุ่งใฝ่ด ี รหสัสมาชิก     02000XXXXX     [AD] [AG] [SV] [SS] โทรศพัท์     081-XXXXXXX  

[2]ดแูลสถานท่ี ด ารงค์  คงความดี [3]พิธีกร ไพลิน เพชรกล้า [4]บรรยาย มานะ อุตสาหะ(สินค้า) / อ ารวย ม่ังมีเงนิทอง(แผน)    

[5] ลงทะเบียน  มานี บุญล้น + ศรีสุข เปลือ้งทุกข์  [6] สาธิต    เขียวขจี สดชื่นแจ่มใส    [7] แชร์    น า้ใส ใจสัตย์ซ่ือ  

ประสบการณ์ของผู้ขอ ก่อนวนัจัด 90 วัน 5 ครัง้ที่ดีที่สุด พร้อมใบลงทะเบียน และประมวลภาพ / หรือใบสรุปคะแนนของบริษัทฯ 

[H] [O] [S] วนัท่ี 14 พ.ย. 58   สถานท่ี    บ้านคุณวินัย(ป่าซาง/ล าพูน)    จ านวนคน   10   G.ppv[ พ.ย. ]   100,000   คะแนน  110            

[H] [O] [S] วนัท่ี 15 พ.ย. 58    สถานท่ี    บ้านคุณไพลิน(บ้านโฮ่ง/ล าพูน)   จ านวนคน    11    G.ppv[ พ.ย. ]     -       คะแนน  11          

[H] [O] [S] วนัท่ี  28 พ.ย. 58   สถานท่ี       ร้านอาหารXXXXXXX       จ านวนคน   62    G.ppv[ พ.ย. ]      -     คะแนน    62                 

[H] [O] [S] วนัท่ี 12 ธ.ค. 58   สถานท่ี  หมู่บ้านXXXX(แม่ทา/ล าพูน)  จ านวนคน   15   G.ppv[ ธ.ค. ]    112,500   คะแนน  127.5              

[H] [O] [S] วนัท่ี 19 ธ.ค. 58   สถานท่ี  บ้านคุณวินัย(ป่าซาง/ล าพูน)    จ านวนคน  9    G.ppv[ ธ.ค. ]     -      คะแนน   9                 

หมายเหต ุ: 1,000 G.ppv รายเดือนไม่นบัซ า้ หรือผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน คดิเป็น 1 คะแนน (เอกสารครบ) [ผ่าน]/[ไมผ่่าน]   รวมคะแนน  319.5   

 [O] ท่ีครบ 100 คะแนน บริษัทฯสนบัสนนุค่าห้องประชมุและเบรกหวัละไม่เกิน 80.- 

[S] ท่ีครบ 200 คะแนน บริษัทฯสนบัสนนุห้องประชมุและเบรกหวัละไม่เกิน 80.- พร้อมวทิยากร 

[S] รวมผู้น าท่ีครบ 300 คะแนน บริษัทฯสนบัสนนุห้องประชมุและเบรกหวัละไม่เกิน 80.- พร้อมวทิยากร 

  ผู้ขอจดั 

                  นายวินัย  มุ่งใฝ่ดี 

   (วนัท่ี)          5 ม.ค. 59 

15 วันหลังจัดกจิกรรมหากบริษัทไม่ได้รับเอกสารครบถ้วนดังต่อไปนีถ้ือว่าผู้จัดยนิดีรับผิดชอบเอง 

 

ช่ือบญัชี        นายวินัย  มุ่งใฝ่ดี เลขท่ี 130-X-XXXXX-X        ธนาคาร กรุงเทพฯ       สาขา บางนา                

หมายเหตุ :  
(1) ใบลงทะเบียนผูร่้วมกิจกรรม ท่ีประกอบดว้ย รหสั  ช่ือ-นามสกุล  โทรศพัท ์ อาชีพ   ผูแ้นะน า  ความสนใจ (สุขภาพ/รายได/้ความสุข) 

(2) ก าหนดการจดักิจกรรมพร้อมประมวลภาพ  
    2.1หนา้ผูฟั้งและทีมงานครบทุกคน  2.2หลงัผูฟั้งทั้งหอ้งและวทิยากร  2.3วทิยากรพร้อมฉาก  2.4บรรยากาศลงทะเบียน 2.5คณะผูจ้ดังานพร้อมฉาก 

(3) ใบก ากบัภาษีตามค่าใชจ่้ายจริงในนาม “บริษัท จาปิน(กรุงเทพ) จ ากดั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี : 0105543028767  
ทีอ่ยู่ 589/152 อาคารเซ็นทรัลซิตีท้าวเวอร์ 1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260” 
เอกสาร (1)~(3) ส่งตวัจริง EMS หรือจดหมายลงทะเบียน มาท่ี “ฝ่ายกจิกรรม บริษัทฯ” 

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่  
 

(วันที่ขอ)ก่อน[วันที่จดั] อย่างน้อย 15 วนั / [*วันที่ครบ]หลัง[วันที่จัด] ไม่เกิน 15 วัน / [**วันที่สรุป]หลัง[*วันที่ครบ] ไม่เกนิ 15 วัน 
 

รายการ ตัง้เบกิ สรุปงบตามใบก ากับภาษี 

  1.คา่ห้องประชมุ+เบรก    ( 80X100 ) 8,000 บ.  
  2.คา่บรรยายวิทยากร       (นพ.โฆษิต) 7,000 บ.  
  3.คา่เดินทางวิทยากร 4,100 บ.  
  4.คา่ -  
  รวม 19,100 บ.  
 

 
 
 

วนัท่ี   รับเอกสารไมค่รบ ขาด(1)(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5)(3) แจ้ง ผู้ขอจดัสง่ใหมแ่ล้ว 
วนัท่ี   รับเอกสารไมค่รบ ขาด(1)(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5)(3) แจ้ง ผู้ขอจดัสง่ใหมแ่ล้ว 

ฝ่ายกิจกรรม (                            ) 
ฝ่ายกิจกรรม (                            ) 

 

[*วันที่ครบ] หลังวันที่ 25 จะนับคะแนนจาก G.ppv ของ ผู้ขอจัดในเดอืนถัดไป 

 

[H] [O] [S] [วนัท่ี]  สถานท่ี       จ านวนคน          G.ppv[             ]        คะแนน                  
[*วนัท่ี]   รับเอกสารครบ [ผ่าน]/[ไมผ่่าน] เง่ือนไขการสรุปงบ แจ้งผลให้ ผู้ขอทราบแล้ว ฝ่ายกิจกรรม (                            ) 
  

 

  ฝ่ายกิจกรรมตัง้เบิก 
               วัลยา  พันธ์พพิัฒไพบูลย์ 
   (วนัท่ี)             5 ม.ค. 59 

  ฝ่ายกิจกรรมสรุปงบ 
 
  [**วนัท่ี] 

  ผู้อนมุตัิสรุปงบ 
 
  [**วนัท่ี] 

 
 
 


