วันที่สมัคร (วัน/เดือน/ปี ): _______ / ________ / ________

แบบฟอร์มสมัครร้านพระ
เลือกประเภทร้านพระ

ร้านพระ อายุ 1 ปี
นับจากวันเปิ ด

 ร้านค้า Diamond
 ร้านค้า Platinum
 ร้านค้า Gold
 ร้านค้า Mini

(ค่าสมาชิก 4,000 บาท / ลงสินค้าได้ 200 รายการ / เลื่อนประกาศได้ 5 ครัง้ )
(ค่าสมาชิก 3,500 บาท / ลงสินค้าได้ 150 รายการ / เลื่อนประกาศได้ 3 ครัง้ )
(ค่าสมาชิก 2,500 บาท / ลงสินค้าได้ 100 รายการ / เลื่อนประกาศได้ 1 ครัง้ )
(ค่าสมาชิก 900 บาท / ลงสินค้าได้ 25 รายการ / เลื่อนประกาศไม่ได้)

หลักฐานการสมัครเปิ ดร้านค้า :
1. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมทัง้ เซ็นต์รบั รองสาเนาถูกต้อง (ชื่อ -นามสกุล เจ้าของร้าน จะต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับสาเนาบัตรประชาชนทีส่ ่งมาให้ และ
เป็ นชื่อ-นามสกุลเดียวกับบัญชีธนาคาร)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์รบั รองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาหน้ าแรกบัญชีธนาคาร เห็นชื่อธนาคาร ประเภท และเลขทีบ่ ญ
ั ชีชดั เจน (ทางเวปจะเป็ นผูใ้ ส่ขอ้ มูลลงในหน้าร้านค้า)
4. หลักฐานการโอนเงินค่าสมาชิ ก ตามประเภทร้านพระที่สมัคร (สลิ ปการโอนเงิน)

กรอกข้อมูลสมัครเปิ ดร้านพระ (กรอกทุกช่องตามความเป็นจริง)
ข้อมูลส่วนตัวผูส้ มัครและร้านพระ :
User Name (อังกฤษหรือตัวเลข)
ชื่อร้านพระ (ไทยหรืออังกฤษ โดยจะเป็ นชื่อร้านที่อยู่บนเวป)
รายละเอียดร้าน
เงื่อนไขการรับประกัน
ชื่อ+นามสกุล เจ้าของร้าน*
เลขทีบ่ ตั รประชาชน
อีเมล์ตดิ ต่อ
ที่อยู่ปัจจุบนั
จังหวัด / รหัสไปรษณีย์
ชือ่ บัญชีธนาคาร**
ประเภทบัญชีธนาคาร**

รหัสผ่าน (อังกฤษหรือตัวเลข)

โทรศัพท์มอื ถือ1
โทรศัพท์มอื ถือ2
โทรศัพท์บา้ น (ไม่โชว์หน้าเวป)
เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร**
ธนาคาร / สาขาธนาคาร**

รายละเอียดและขัน้ ตอนการสมัครเปิ ดร้านค้า :
เมือ่ กรอกใบสมัคร-ลงลายมือชือ่ ครบถ้วน และชาระค่าสมัครเปิ ดร้านพระเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งเอกสาร (ใบสมัคร/ สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียน
บ้าน / สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร / สาเนาหลักฐานการชาระเงิน) มาตามช่องทางดังนี้
สแกนส่งอีเมล์ prapantip@gmail.com
|
ทางแฟกซ์ 02-029-1069
| ส่งทางไลน์ ID LINE : prapantip
ส่งทางไปรษณี ย์ บริษทั พีเอเอสเค กรุ๊ป จากัด 390/1(Zenith Life) หมูท่ ่ี 2 ซ.งามวงศ์วาน 25 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
***หากเอกสารทีส่ ง่ มาแล้วไม่ชดั เจน เวปพระพันธ์ทพิ ย์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปิ ดร้านค้าให้หลังจากทีไ่ ด้รบั เอกสารทีช่ ดั เจนทางไปรษณีย์เท่านัน้ ***

การยอมรับเงื่อนไข ในการเปิ ดร้านค้าของ เวปพระพันธุท์ ิ พย์
เวปพระพันธุท์ พิ ย์ มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะร่วมกันพัฒนามาตรฐานของเวปพระเครื่องให้เป็ นทีย่ อมรับ เวปพระพันธุท์ พิ ย์ขอสงวนสิทธิในการจากัดสิทธิ ์ของร้านค้า หรือยกเลิกร้านค้าสมาชิก
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากร้านค้าสมาชิกทาผิดกฏ และระเบียบข้อบังคับของทางเวป ดังนี้: 1.พระที่นามาลงในร้านค้าต้องเป็นพระแท้ตามมาตรฐาน การขายพระเก๊ใน
อินเตอร์เน็ต อาจทาให้ช่อื เสียงของท่านเสียหายได้ เพราะระบบอินเตอร์เน็ตเป็ นระบบทีม่ กี ารบันทึกข้อมูลไว้นานมาก และง่ายต่อการค้นหาประวัตขิ องเจ้าของร้ านค้านัน้ / 2. พระทุก
องค์ต้องมีการแจ้งรายละเอียด หากมีการอุด ซ่อม แต่ง ร้านค้าต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน พร้อมระบุเงื่อนไขการรับประกัน (ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือต้องนาเสนอพระตามรูปจริง ห้ามนา
ภาพของผูอ้ ่นื มาลงโดยไม่ได้รบั อนุญาต) / 3.การตัง้ ราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่มีข้อกาหนด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพอใจของผูซ้ อ้ื และ ผูข้ าย ทีจ่ ะต้องตกลงกันเอง / 4. ห้ามใช้คา
หยาบคาย หรือกล่าวร้ายผูอ้ ่นื ในเวปนี้ รวมถึงห้ามโพสข้อความทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อความทีห่ มิน่ สถาบัน / 5. สงวนสิ ทธิ์ ในการให้ข้อมูลของเจ้าของร้านพระแก่ผ้ ู
ซื้อ ในกรณีทม่ี กี ารร้องเรียนหรือกระทาการใดทีไ่ ม่เหมาะสม หรือ มีปญั หาซือ้ ขาย หรือกรณีใด ก็ตาม เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถนามาเปิ ดเผยได้ / 6.
รูปพระที่นามาโพสจะต้องเป็ นรูปที่มีความคมชัด ได้มาตรฐาน เพื่อความน่าเชือ่ ถือของร้านท่าน และความสวยงามของเวปพระพันธุท์ พิ ย์ (ทางเวปขอสงวนสิทธิ ์ในการลบรูปทีไ่ ม่ม ี
ความคมชัดออกจากเวป โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) / 7. ต้องเลือกประเภทพระให้ตรงกลุ่ม หรือเลือกประเภทพระตามข้อกาหนดนัน้ ๆ (หากร้านค้า จงใจทีจ่ ะเลือก
ประเภทหลากหลายเพื่อผลของการโฆษณา ทางเวปขอสงวนสิทธิ ์ในการลบรายการนัน้ ) / 8. หากร้านค้าสมาชิ กถูกร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้เข้ามาเยี่ยมชม ในกรณีทม่ี หี ลักฐาน
ทีพ่ สิ ูจน์ได้ และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย ทางเวปจะทาการยกเลิกร้านค้า โดยจะไม่มกี ารคืนเงินให้ และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ได้

ข้าพเจ้ายอมรับเงือ่ นไขการปิ ดร้านโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
หากร้านค้าข้าพเจ้าทาผิ ดกฏระเบียบ

ลงลายมือชือ่ เจ้าของร้าน

พระพันธุท์ พิ ย์ดอทคอม www.prapantip.com 390/1(Zenith Life) หมู่ที ่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 25 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร: 08-7679-6060, แฟกซ์ : 02-029-1069

