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ใบสมคัรสมาชกิจาปินตลอดชพี 
รหสัสมาชกิจาปิน (Member Code) 

          

 (เฉพาะเจา้หนา้ที่จาปิน) 

ลดสูงสุด   
ผูส้มคัรต้องมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป และในกรณีสมคัรคู่ ผูส้มคัรและผูส้มคัรร่วมต้องเป็นสามีภรรยาโดยนิตินัย / พฤตินัยเท่านัน้ 

1. ข้าพเจ้าและ / หรือคู่สมรส         เคย         ไม่เคย  สมัครเป็นนักธุรกจิจาปิน / สมาชกิจาปินมาก่อน 

   * กรณีสมรส (ทางนิตินยัและพฤตินยั) กรุณากรอกหมายเลขที่บตัรประชาชนของคูส่มรส*  
    *การกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของคู่สมรสนัน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสถานภาพสามี-ภรรยาว่าได้มีการสมคัรซ า้ซ้อนกนัหรือไม ่หากท่านไมก่รอกข้อมลูดงักลา่ว  
     บริษัทฯ จะถือว่าได้สละสิทธิในการตรวจสอบและยินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการตามระเบียบและจรรยาบรรณว่าด้วยการสมคัรสมาชิกของบริษัทฯ ต่อไปได้ทกุกรณี 
  * กรณีเคยสมคัรเป็นสมาชิกจาปินแล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมรั่บสมคัรจนกวา่จะมีการลาออกจากสถานะสมาชกิเดิมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 3  เดือน 

  * กรณีเคยสมคัรเป็นสมาชิกจาปินแล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็นนกัธุรกิจจาปินภายหลงั  หรือกรณีเคยสมคัรเป็นนกัธรุกิจจาปินแล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกจาปินภายหลงั   
    หรือกรณีเคยสมคัรเป็นนกัธุรกิจจาปินแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิไมรั่บสมคัรจนกวา่จะหมดอายสุมาชิกภาพเดิมไมน้่อยกวา่ 6  เดือน 

2. ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า (ผู้สมัคร)   เพศ        ชาย        หญิง   สถานภาพ        โสด         สมรส  (  ) จดทะเบียนสมรส  (  ) ไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส       หย่าร้าง 

ผู้สมัครหลัก 

ยศ (ถ้ามี)................................................. 
ชื่อ (ไทย)..............................................นามสกลุ................................................ 
ชื่อ (องักฤษ).........................................นามสกลุ................................................ 
เลขที่บตัรประชาชน 

เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีตา่งชาติ) 
เกิดวนัที่.......................เดือน...........................................พ.ศ............................. 

ผู้สมัครร่วม / คู่สมรส 

ยศ (ถ้ามี)................................................. 
ชื่อ (ไทย)...............................................นามสกลุ.................................................. 
ชื่อ (องักฤษ)..........................................นามสกลุ.................................................. 
เลขที่บตัรประชาชน 

เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีตา่งชาติ) 
เกิดวนัที่.......................เดือน...............................................พ.ศ............................ 

3. ที่อยูที่สะดวกให้ตดิต่อและจัดส่งผลติภัณฑ์ คือ        บ้าน          ที่ท างาน (กรุณาระบขุ้อมลูท่ีมีเคร่ืองหมาย * ให้ครบถ้วน) 
    *เลขที่................................หมู.่...............หมูบ้่าน / ร้าน / บริษัท / อาคาร...................................................................ชัน้....................ซอย............................................ 
    ถนน..................................................*แขวง / ต าบล.............................................*เขต / อ าเภอ................................................*จงัหวดั.............................................. 
    *รหสัไปรษณีย์..............................สถานที่ใกล้เคียง..............................................โทรศพัท์บ้าน...........................................โทรศพัท์ที่ท างาน......................................... 
    *โทรศพัท์มือถือ..................................................... email address........................................................................................ 
    ผู้สมคัรร่วม (กรณีสมคัรเป็นคู)่ โทรศพัท์ที่ท างาน......................................โทรศพัท์มือถือ..........................................email address...................................................... 
4. นักธุรกจิจาปินที่ข้าพเจ้ารู้จัก / ต้องการสมัครสมาชกิด้วย 

           มี (โปรดระบ)ุ  ช่ือ......................................................................นามสกลุ...................................................................ชื่อเลน่............................................. 
            รหสัสมาชิกนกัธุรกิจจาปิน (หากทราบ)                                                                                 โทรศพัท์มือถือ (หากทราบ)...................................................... 
            ไมมี่ / ไม่รู้จกันกัธุรกิจจาปินทา่นใดเป็นพิเศษ และต้องการให้บริษัทฯแนะน า 

    

          

 

เงือ่นไข 

1. ข้าพเจ้าขอยอมรับวา่  การสมคัรครัง้นีจ้ะสมบรูณ์เม่ือ  บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จ ากดั   ได้รับใบสมคัรสมาชิกจาปิน  
    ตลอดชีพ (ต้นฉบบั) พร้อมเอกสารแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดย หนว่ยงานราชการ  (ท่ีมีเลข 
    บตัรประชาชนและรูปถ่าย)  ของข้าพเจ้าและผู้สมคัรร่วม (กรณีสมคัรคู่)  พร้อมเซน็ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  และได้รับ 
    เงินค่าสมคัรจ านวน  500  บาท  จากข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว    ทัง้นีข้้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้บริษัท จาปิน (กรุงเทพ)   
    จ ากดั   เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาและอนมุตัิการสมคัรตามใบสมคัรของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้ เดียว 
2. หากเอกสารประกอบการสมคัรไม่ครบถ้วน   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมคัรสมาชิกทกุกรณี 
3. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้จ่ายเงินค่าสมคัรและส่งใบสมคัรพร้อมเอกสารทางแฟกซ์หรืออิเล็กทรอนกิส์แล้ว   ข้าพเจ้าจะจดัส่ง 
    เอกสารตวัจริง (ตามท่ีระบใุน ข้อ 1)   มายงับริษัทภายใน 30 วนั  นบัจากวนัท่ีได้ส่งเอกสารทางแฟกซ์หรืออิเล็กทรอ- 
    นกิส์แล้ว  หากข้าพเจ้ามิได้จดัส่งเอกสารตามก าหนด   ข้าพเจ้ายนิยอมให้การสมคัรครังนีถื้อเป็นโมฆะ  และข้าพเจ้า 
    จะไม่เรียกร้องขอคืนเงินค่าสมคัรหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ด าเนนิการใดๆให้แก่ข้าพเจ้า 
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า  การสมคัรสมาชิกนีเ้ป็นการสมคัรสมาชิกประเภทตลอดชีพ    ผู้สมคัรมีสิทธิซือ้ผลิตภณัฑ์ในราคา 
    สมาชิก   แต่ไม่มีสิทธิรับผลตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า  กรณีท่ีข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกจาปิน    ภายหลงัจากการสมคัร 
    สมาชิกไปแล้ว   ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องขอคืนเงินค่าสมคัรสมาชิกจากทางบริษัทฯ ทกุกรณี 
6. ข้าพเจ้ารับทราบว่า  บริษัทฯ ไม่มีการบงัคบัให้ข้าพเจ้าซือ้ผลิตภณัฑ์ใดๆเม่ือสมคัรใหม่  ตลอดถึงสิน้สดุอายสุถานภาพ 
    สมาชิก 
7. ข้าพเจ้ารับทราบว่า  ผลติภณัฑ์จาปินเป็นผลิตภณัฑ์รับประกนัความพอใจ   หากไม่พอใจยนิดีคืนเงิน  *เง่ือนไขเป็นไป 
    ตามท่ีบริษัทฯก าหนด 
8. ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้บริษัทฯ  เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมลูใดๆของข้าพเจ้า   ซึง่รวมถึงข้อมลูสว่นบคุคลแก่บลุคล 
    ภายนอกได้   ทัง้นีไ้ม่ว่าโดยวิธีการใดๆเพ่ือประโยชน์ในการท าธรุกิจขายตรงหรือตามท่ีบริษัทฯ เหน็ว่าเหมาะสมและ 
    จ าเป็น 
9. บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จ ากดั   ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข   ระงบัหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกตามความ 
    เหมาะสม   โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10. เพ่ือความสะดวกในการจดัเก็บเอกสาร  เม่ือบริษัทฯ  ได้เก็บรวบรวมข้อมลูการสมคัรสมาชิกของข้าพเจ้า  โดยการ 
      คดัส าเนาเอกสารใบสมคัรสมาชิกไว้ในระบบอิเล็กทรอนกิส์ หรือคอมพิวเตอร์แล้ว    ข้าพเจ้ายนิยอมให้บริษัทฯ   
      พิจารณา สถานะใบสมคัรสมาชิก (ต้นฉบบั)  ของข้าพเจ้าได้ตามความเหมาะสม   

*จากราคาจ าหน่าย   

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมัคร 
         (..............................................................................) 
            วนัที่...........เดือน............................พ.ศ............... 

25%   

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.japin.co.th 

ซือ้ผลติภณัฑ์จาปิน  

 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีจาปิน 

 
........................................................... 

ลงช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ รับสมัคร 

.................................... 
วัน/เดือน/ปี 

................................................. 
สาขาที่รับสมัคร 

 

ตรวจสอบเอกสารแนบ* 

 
 ส าเนา 

          บตัรประจ าตวัประชาชน 

          บตัรข้าราชการ   
          ใบขบัข่ีรถยนต์ 

          อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
          ................................... 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมัครร่วม/คู่สมรส 
         (..............................................................................) 
            วนัที่...........เดือน............................พ.ศ............... 

2. ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า (ผู้สมัคร) เพศ        ชาย        หญิง สถานภาพ        โสด         สมรส  (  ) จดทะเบียนสมรส  (  ) ไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส       หย่าร้าง 
    

             

           

 

             

           

 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขทัง้หมดแล้ว  จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

             

 


