รายละเอียดและวิ ธีสงจอง
ั่
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี รุ่น “มนุษย์สมบัติ” พิ มพ์สมาธิ
เพื่อร่วมจัดสร้างสถาณปฏิ บตั ิ ธรรม วัดขุนอิ นทประมูล จ.อ่างทอง
1) จานวนและรายการจัดสร้างมีตามในใบจองเท่านัน้ ไม่มนี อกเหนือจากนี้
ยกเว้นพระพิมพ์กรรมการทีจ่ ะจัดทาขึน้ เพื่อตอบแทนคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง
เท่านัน้ ไม่มจี าหน่าย
2) พระทุกองค์ทุกรายการมีการตอกโค๊ด เลขลาดับ รวมทัง้ จัดทาการ์ดประจาองค์พระ
3) ทางคณะกรรมการดาเนินงานมีโครงการจะจัดพิมพ์หนังสือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต
พรหมรังสี ) รุน่ “มนุษย์สมบัต”ิ ทัง้ สองพิมพ์โดยมีเนื้อหาเกีย่ วประวัตวิ ดั ขุนอินทประมูล
ความเกีย่ วเนื่องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ทีม่ าในการจัดสร้างเหรียญ
สมเด็จโตรุ่น “มนุษย์สมบัต”ิ และจะรวบรวมพระทุกเนื้อ ทุกรายการเข้าไว้ดว้ ยกัน
จัดพิมพ์เป็นกรณีพเิ ศษเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ผทู้ ส่ี นใจ โดยวางจาหน่ายผ่าน
ร้านหนังสือชัน้ นาทัวประเทศ
่
4) พระเนื้อทองคา ทุกองค์ ทุกรายการ นอกจากทางเว็บไซด์ www.artmulet .com แล้วยัง
สามารถสังจองทางโทรศั
่
พท์ได้ทห่ี มายเลข 092-5577-508
5) วัตถุมงคลทุกเนื้อ ทุกรายการ จองได้เต็มที่ แต่ไม่เกินรายการทีจ่ ดั สร้างถ้ารายการไหน
เต็มระบบจะแจ้งว่ารายการดังกล่าวปิดรับจอง
6) การสังจองผ่
่
านเวปไซต์มขี นั ้ ตอนดังนี้
6.1 ท่านต้องทาการสมัครสมาชิกก่อนโดย คลิกทีแ่ ถบเมนูสงจองสี
ั่
แดง จากนัน้ จะพบคา
ว่าเข้าสู่ระบบสมาชิกถ้าท่านสมัครสมาชิกแล้วท่านสามารถใส่ช่อื ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
คลิคเข้าสู่ระบบทีแ่ ถบเมนูสฟี ้ าและสังจองได้
่
เลย กรณีทท่ี ่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก
ท่านต้องสมัครสมาชิกก่อนโดย คลิกคาว่า สมัครสมาชิก ทีอ่ ยูด่ า้ นขวาเพื่อทาการ
กรอกข้อมูล ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจึงจะสามารถสมัครสมาชิกได้
6.2 เมือ่ ท่านสมัครสมาชิกแล้ว ให้ทาการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยกรอกชื่อผูใ้ ช้ (User
Name) และรหัสผ่าน (Password) และคลิก เข้าสู่ระบบ
6.3 เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้ว คลิกสังจอง
่
คราวนี้จะพบรายการสังจองวั
่
ตถุมงคล ก่อนทีท่ ่าน
จะทาการจองขอให้ท่านดูรายการทีจ่ ะทาการจองให้ดเี ช่น พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง
พิมพ์เล็ก เป็นเนื้ออะไร หลังจากนัน้ คลิกสังจอง
่
คลิกจานวน (จองได้ครัง้ ละ 6 องค์
ถ้าเกินต้องคลิคจองใบใหม่)
6.4 เมือ่ ท่านทาการจองครบทุกรายการแล้ว ระบบจะทาการยืนยันข้อมูลการสังจองของ
่
ผ่านทางอีเมลทีท่ ่านได้แจ้งไว้ และระบบจะแจ้งให้ท่าน โอนชาระเงินโดยจะมี

รายละเอียดของบัญชีโอนเงินให้ท่านและขอให้ท่านโอนชาระเงินในทันที หากเกิน 2
วันแล้วไม่มรี ายการโอนเงินระบบจะทาการลบ Order ทันที
6.5 บัญชีสาหรับโอนชาระเงิน
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบิก๊ ซี สายไหม ชื่อบัญชีสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
พรหมรังสี รุน่ มนุษย์สมบัติ เลขบัญชี 650-2-12647-2
6.6 เมือ่ ท่านทาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านแจ้งการโอนเงินผ่านทางเวปไซต์
ดังนี้ คลิกเข้าสู่ระบบ - คลิกทีเ่ มนู แจ้ง
ชาระเงินและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมแนบไฟลท์รปู หลักฐานการชาระ
เงิน เช่น สลิปจากตู้ATM, ใบโอนเงินจากธนาคาร, ภาพถ่ายสาเนาการโอนเงินหาก
ผ่านInternet อย่างใดอย่างหนึ่ง ทัง้ นี้เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบการชารเงิน
ของท่าน และให้ท่านต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ให้ดี เพื่อใช้ตรวจสอบกรณี
เกิดข้อผิดพลาดและใช้รบั วัตถุมงคล
6.7 ในกรณีทท่ี ่านมีปญั หาในการแจ้งชาระเงิน ให้ท่านติดต่อมาทีเ่ บอร์ 092-7755-510
เมือ่ แจ้งทาการโอนเงินและเจ้าหน้าทีท่ าการตรวจสอบหลักฐานแล้วระบบจะส่ง
เอกสารใบรับเงินและรับวัตถุมงคล ผ่านทางอีเมลทีท่ ่านได้ลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไว้ หากท่านไม่ได้รบั เอกสาร ดังกล่าวภายใน 2 วัน ให้ท่าน
โทร.092-7755-509 เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่
6.8 กรณีรบั วัตถุมงคลทีว่ ดั ท่านต้องนาหลักฐานใบรับวัตถุมงคลพร้อมหลักฐานการโอน
เงิน และสาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์รบั รองสาเนามาด้วยหากไม่มหี ลักฐาน
ดังกล่าวจะไม่สามารถรับพระได้ หรืออาจทาให้ท่านต้องเสียเวลารอการ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องก่อน จึงจะรับวัตถุมงคลได้ กรณีให้บุคคลอื่นรับ
แทนท่านต้องเพิม่ หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อม
ลายเซนต์ ทัง้ ผูส้ งจองและผู
ั่
ร้ บั มอบอานาจมาด้วยจึงสามารถรับพระได้และทาง
เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องทาการโทรกลับหาท่านตามเบอร์โทรทีท่ ่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อให้
ท่านยืนยันการรับโดยตัวแทน จึงจะสามารถรับวัตถุมงคลแทนได้
7) กาหนด วัน เวลา สถานทีพ่ ธิ มี หาพุทธาภิเษกและรับวัตถุมงคล
ทางคณะกรรมการโครงการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
รุน่ ” มนุษย์สมบัต”ิ พิมพิสมาธิ จะแจ้ง กาหนด วันเวลา ให้ทราบอีกครัง้ ผ่านหน้า
เวปไซด์เมือ่ แม่พมิ พ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- สถานทีท่ าพิธมี หาพุทธาภิเษก ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
- สถานทีร่ บั วัตถุมงคล ภายในพระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
-
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