
 

แบบฟอรม์สมัครสมาชิก OPS. 

           เลขที่สมาชกิ OPS-152 

    วันที่.................................................. 

ชื่อ...........................................................นามสกุล.....................................................วัน/เดือน/ปีเกดิ................................. 

หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน/ หนังสอืเดนิทาง......................................................สัญชาติ......................................... 

ที่อยูท่ี่ตดิตอ่ได ้เลขที่..................................หมู่บ้าน/อาคาร...............................................หมู่ที่/ชั้นที่................................. 

ซอย.............................................ถนน........................................................แขวง/ต าบล...................................................... 

เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด...............................................ประเทศ.................................................. 

รหัสไปรษณีย.์.....................................โทรศัพท.์............................................อีเมล……..................................................... 

มีความประสงคจ์ะสมัครเป็นสมาชิก OPS. ส าหรับ  
 Olympus OM-D E-M1X      ราคา 4,990 บาท 

  Olympus OM-D E-M1 Mark II     ราคา 3,990 บาท 

 Olympus PEN-F/ OM-D E-M5 Mark III    ราคา 3,490 บาท 

 Olympus OM-D E-M5 Mark II     ราคา 2,990 บาท 

 Olympus OM-D E-M10 Mark III+14-42mm EZ kit lens  ราคา 2,490 บาท 

 Olympus E-PL8 / E-PL9 /E-PL10+14-42mm EZ kit lens  ราคา 2,490 บาท 

 Olympus M.Zuiko PRO LENS     ราคา 3,490 บาท 

 Olympus M.Zuiko Premium / Standard    ราคา 1,990 บาท 
รวมค่าสมัครสมาชกิ……………………………………………………….. 

รายละเอียดสินค้าที่ลงทะเบียน  

1) รุ่นสินค้า/Model ………………………........…………หมายเลขเคร่ือง/Serial Number …………….........…………......... 

วันที่ซือ้.....................................................................สถานทีซื่อ้.......................................................................................... 

2) รุ่นสินค้า/Model ………………………........…………หมายเลขเคร่ือง/Serial Number …………….........…………......... 

วันที่ซือ้.....................................................................สถานทีซื่อ้.......................................................................................... 

3) รุ่นสินค้า/Model ………………………........…………หมายเลขเคร่ือง/Serial Number …………….........…………......... 

วันที่ซือ้.....................................................................สถานทีซื่อ้..........................................................................................  

* สิทธิประโยชนข์องสมาชิก OPS สามารถใชไ้ดก้บัสินคา้ทีล่งทะเบียนไวใ้นสว่นนีเ้ทา่นัน้ 

 
ลงชื่อผู้สมัคร......................................................................  

(………………………………..………………..) 

สิทธิประโยชนส์ าหรับสมาชิก 
ขยายระยะเวลาการรบัประกนัเพิ่ม   รบัส่วนลด 20% เม่ือซือ้อปุกรณเ์สรมิ 
รบับรกิารท าความสะอาดกลอ้ง/เลนส ์ฟรี!  รบัส่วนลด 25% ในเดือนเกิด ส  าหรบัสินคา้ทกุชนิด 
มีสิทธิใชบ้รกิารยืมใชส้ินคา้ระหวา่งซอ่ม  รบัส่วนลด 30% ในกรณีสินคา้ถูกโจรกรรม 
บรกิารอปัเดตเฟิรม์แวรฟ์รี!     รบัส่วนลด 20% ส าหรบัคา่ซอ่มท่ีอยู่นอกเหนือการรบัประกัน 
*รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนด  



 
 
เงือ่นไขการเป็นสมาชกิ 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นเจา้ของผลิตภัณฑโ์อลิมปัสท่ีน าเขา้โดย บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "บริษัทฯ ") และจัด
จ าหน่ายโดยตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้อย่างถกูตอ้งจากบรษัิทฯ เท่านัน้ 

2. อายสุมาชิกเริม่นบัจากวนัท่ีอนมุติัและบวกเพิ่มอีก 0 -2ปี (ขึน้อยู่กบัรุน่สินคา้)นบัจากวนัท่ีระยะเวลารบัประกนัเดิมสิน้สดุลง 
3. ผูส้มัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมัครไดแ้ก่  ส  าเนาบัตรรบัประกันสินคา้ ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง และ 

ใบเสรจ็รบัเงิน หรอื ใบก ากบัภาษี 
4. การสมคัรสมาชิกจะสมบรูณต์่อเมื่อไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ การพิจารณาอนุมติัหรือปฏิเสธการสมคัรสมาชิกถือเป็นดลุยพินิจเด็ดขาด

ของทางบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ จะใชเ้วลาพิจารณาและแจง้ใหท้่านทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัท่ีไดร้บัเอกสารประกอบการสมคัร
ครบถว้น ในกรณีท่ีบรษัิทฯปฏิเสธการสมคัร บรษัิทฯ จะคืนเงินคา่สมคัรใหก้บัผูส้มคัรตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1 กรณีช าระผา่นบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย บรษัิทฯ จะท าการคืนเงินกลบัไปยงับตัรเครดิตท่ีใชใ้น
การช าระเงิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 15-45 วนัท าการ นับจากวนัท่ีบริษัทฯแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ โดยระยะเวลาด าเนินการ
ดงักลา่วอาจขึน้อยู่กบัรอบการตดับตัรเครดิตของธนาคารเจา้ของบตัร 

4.2 กรณีช าระเงิน โดยการ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร, Internet Banking หรือช าระเป็นเงินสด บริษัทฯจะท าการคืนเงินกลบัไปยัง
บญัชีท่ีผูส้มคัรใหข้อ้มลู โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 15-20 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีบริษัทฯแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ และไดร้บัขอ้มูล
ประกอบการคืนเงินจากผูส้มคัรครบถว้น 

5. สิทธิการเป็นสมาชิก OPS. เป็นสิทธิเฉพาะตวั และไมส่ามารถโอนสิทธิใหบ้คุคลอื่นได ้
6. สิทธิประโยชนส์  าหรบัสมาชิกจ ากดัเฉพาะสินคา้ท่ีลงทะเบียนในแบบฟอรม์สมคัรสมาชิก OPS และ มีหมายเลขเครื่องตรงกบัท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 

ซึง่ไมร่วมถึงเลนสท่ี์ขายเป็นชดุพรอ้มตวักลอ้ง (ยกเวน้เลนสคิ์ทของ E-M10 Mark II / Mark III และ E-PL10/9/8) 
7. กรณีสมาชิกปฏิบติัผิดเง่ือนไขใดๆ หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณส์ ารองใหยื้มระหว่างรอซ่อม บริษัทฯ มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการ

ยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกและอาจเรยีกใหส้มาชิกชดใชค้า่เสียหาย ทัง้นี ้การยกเลิกการเป็นสมาชิกจะมีผลเป็นการยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ 
ท่ีสมาชิกมีอยู่ทัง้หมด และบรษัิทฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งคืนคา่สมคัรหรอืจ่ายคา่ทดแทนใดๆ 

8. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และสิทธิประประโยชนต์า่งๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
รายละเอยีดสทิธปิระโยชนส์ าหรับสนิค้าทีล่งทะเบยีน 

1. ไดร้บัการประกนัสินคา้เพิ่มอีก 0-2 ปี (ขึน้อยูก่บัรุน่ของสินคา้)นบัจากวนัท่ีระยะเวลารบัประกนัเดิมสิน้สดุลง โดยเง่ือนไขการรบัประกนัสินคา้
เป็นไปตามเง่ือนไขการรบัประกนัสินคา้ ของบริษัท 

2. รบับรกิารท าความสะอาดสินคา้ จ านวน 1 ครัง้โดยไมม่ีคา่ใชจ้่าย 
3. รบับรกิารตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของสินคา้ จ านวน 1 ครัง้โดยไมม่ีคา่ใชจ้่าย 
4. รบับรกิารอปัเดตเฟิรม์แวร ์โดยไม่มีค่าใชจ้่าย และไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 
5. รบับรกิารซอ่มสินคา้ดว่น 
6. มีอปุกรณส์ ารองใหยื้มระหวา่งรอซอ่ม เฉพาะในกรณีท่ีการซอ่มใชร้ะยะเวลามากกวา่ 3 วนั (สมาชิกไมส่ามารถเลือกอปุกรณส์ ารองไดโ้ดย

ขึน้อยู่กบัอปุกรณท่ี์พรอ้มในขณะนัน้ และเป็นไปตามดลุยพินิจของบรษัิทฯ) 
7. รบัสว่นลด 20% ส  าหรบัคา่ซอ่ม โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 
8. รบัสว่นลด 20% จากราคาขายปกติ เมื่อซือ้อปุกรณเ์สรมิ (ไมร่วมกลอ้ง, เลนส ์และเคสส าหรบัการใชง้านใตน้า้) ไมจ่  ากดัจ านวนครัง้ ส  าหรบั

สินคา้ท่ีจ าหน่าย ณ ศนูยบ์รกิารโอลิมปัส อาคารสรชยั 
9. รบัสว่นลด 30% ส  าหรบัการซือ้กลอ้งและเลนส ์ กรณีสินคา้สญูหายเน่ืองจากถกูโจรกรรมและมีหลกัฐานเป็นใบแจง้ความมาแสดงเป็น

หลกัฐานแก่บรษัิทฯ 
10. รบัสว่นลด 25% จากราคาขายปกติ ในเดือนเกิดของสมาชิก จ านวน 1 ครัง้ ส  าหรบัสินคา้ทกุชนิดท่ีจ าหน่าย ณ ศนูยบ์รกิารโอลิมปัส อาคาร

สรชยั (สามารถซือ้ได ้1 ชิน้ ตอ่รุน่สินคา้) 
              

ลงชือ่ผู้สมัคร...................................................................... 

                                    วันที.่..................................................................... 


