กฎระเบียบข้ อบังคับ กำรเป็ นสมำชิก บริษทั เดอะเจมส์ อินโนเวชั่น จำกัด
1. ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
2. สมาชิก 1 คนสามารถสมัครได้ 1 รหัส
3. ผูท้ ี่สมัครสมาชิกใหม่ตอ้ งไม่เคยเป็ นสมาชิกกับทางบริ ษทั ฯ มาก่อน หรื อหากเคยเป็ น
สมาชิกแล้วต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยสั่งซื้อสิ นค้ากับทางบริ ษทั มานานอย่างน้อย 6 เดือน และ
หมดอายสมาชิก (ขาดการรักษายอดเกิน 365 วัน)
4. สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับของการเป็ นสมาชิกอย่างเคร่ งครัด
ทั้งในปัจจุบนั และที่จะประกาศใช้ในอนาคตทุกประการ
5. สมาชิกต้องไม่เผยแพร่ ขอ้ มูล หรื ออวดอ้างสรรพคุณสิ นค้าบริ ษทั ฯ เกินความเป็ นจริ ง
6. ห้ามสมาชิกบริ ษทั ฯ บังคับซื้อสิ นค้าตลอดจนกักตุนสิ นค้าหรื อบังคับผูอ้ ื่นให้กกั ตุน
สิ นค้าเกินความจาเป็ นในการใช้สินค้าหรื อขยายธุรกิจ
7. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ และห้ามไม่ให้สมาชิกขายตัด
ราคาต่ากว่าที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด โดยบริษทั กำหนดรำคำในกำรขำยปลีกต้ องไม่ น้อย
กว่ ำ 1,300 บำท ต่ อกล่ อง ซึ่งถ้าหากว่าบริ ษทั ตรวจสอบและพบว่าสมาชิกมีความผิดจริ ง
จะมีมาตรการดังนี้
7.1 ในการกระทาความผิดครั้งแรก บริ ษทั ฯ จะเรี ยกสมาชิกที่กระทาความผิดมาคุยเป็ น
การส่ วนตัวเพื่อตักเตือน และให้เซ็นต์สัญญารับทราบความผิด และบริ ษทั ฯ จะทา
การบล็อค user ชัว่ คราวเป็ นเวลา 30 วัน
7.2 หากว่าสมาชิกฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม แล้วยังกระทาความผิดเป็ นครั้งที่ 2 บริ ษทั ฯ จะทา
การยกเลิกการเป็ นสมาชิกทันที และไม่สามารถมาเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ฯได้อีก
8. ห้ามมิให้สมาชิกวางขายสิ นค้าเพื่อจัดจาหน่ายในร้านค้าขายปลีก ร้านสหกรณ์ ตลาดนัด
ขนาดเล็ก หรื อตามสถานการณ์ที่ต่างๆ โดยเด็ดขาด เพราะก่อให้เกิดการได้เปรี ยบ
เสี ยเปรี ยบ ไม่ยตุ ิธรรมต่อสมาชิกท่านอื่นๆ
9. อย่าละเมิดเครื่ องหมายการค้าบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ตอ้ งการใช้ชื่อของบริ ษทั ฯ หรื อ
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
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10. ห้ ำมสมำชิกเปลีย่ น หรื อ ชักชวนให้ ผู้อื่นเปลีย่ นสำยงำนโดยเด็ดขำด เพราะจะเป็ นเหตุให้
เกิดความสับสนและแตกร้าว ขาดความรักความสามัคคีในองค์กร หากว่าบริ ษทั ได้รับ
เรื่ องร้องเรี ยนมา และทาการตรวจสอบ และมีหลักฐานแล้วพบว่าสมาชิกมีความผิดจริ ง
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการดังนี้คือ
10.1 จะทาการตัดคะแนนสมาชิกที่กระทาความผิด พร้อมทั้งสายงานที่สมาชิกชักชวน
ให้ยา้ ยหรื อเปลี่ยนสายงานมาทั้งหมด
10.2 ไม่สามารถทาธุรกิจ รวมถึงรับรายได้ทุกช่องทางของบริ ษทั เป็ นเวลา 90 วัน
11. ห้ามสมาชิกทอดทิ้งสายงาน และลูกทีม จงให้บริ การที่ดีแก่สมาชิกและลูกทีมสม่าเสมอ
และเมื่อชักชวนเข้ามาในสายงานแล้ว จะต้องให้คาแนะนาวิธีที่ถูกต้อง ให้กาลังใจ ให้
ข้อมูลและจัดอบรมอย่างสม่าเสมอ
12. กรณี เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน หากจะทาธุรกิจ บริ ษทั ฯ ให้สิทธิในการเลือกสมัครกับ
สายงานใดก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องอยูภ่ ายใต้สายงานของคนในครอบครัว แต่บริ ษทั ฯ ไม่
อนุญาตให้โยกย้ายสายงานทุกกรณี
12.1 กรณี มีการระบุผรู ้ ับผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีได้เพียง 2 ท่านเท่านั้น ซึ่ง
ผูร้ ับผลประโยชน์จะต้องเป็ นผูท้ ี่สืบสายเลือด หรื อ เป็ นสามี/ภรรยา ของสมาชิก
เท่านั้น โดยบริ ษทั จะติดต่อผูร้ ับผลประโยชน์คนที่ 1 ก่อน ถ้าหากติดต่อไม่ได้จึง
ติดต่อผูร้ ับผลประโยชน์ลาดับที่ 2 ต่อไป
12.2 กรณี ผรู ้ ับผลประโยชน์คนที่ 1 ก็เป็ นสมาชิกของบริ ษทั ฯ อยูแ่ ล้ว และมีความ
ประสงค์ที่จะรับผลประโยชน์ บริ ษทั สามารถให้สมาชิกทาธุรกิจได้ท้ งั 2 รหัส โดยที่
รหัสที่ 2 ที่เป็ นการรับผลประโยชน์ บริ ษทั จะระบุว่า “รับมรดก” ต่อท้าย
13. สมาชิกมีสิทธิ์ จะได้รับผลประโยชน์ในระบบแผนการตลาด ตามระเบียบของบริ ษทั ทุก
ประการ
14. สมาชิกต้องประพฤติ ปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับการเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ฯ
14.1การให้บริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ
14.2มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต จริ งใจต่อลูกค้า และเพื่อนร่ วมอาชีพ
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14.3ไม่ทาให้ลูกค้า บริ ษทั ฯ และเพื่อนร่ วมงานเสี ยผลประโยชน์
14.4ไม่ลด หรื อเสนอที่จะลดผลประโยชน์เพื่อชักจูงใจลูกค้า
14.5ไม่กล่าวร้าย หรื อ พูดลบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษท ฯ ผูบ้ ริ หาร และ
เพื่อนร่ วมอาชีพ
14.6หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ในวิชาชีพ เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ
14.7ประพฤติตนให้อยูใ่ นศีลธรรม รักษาไว้ซ่ ึงเกียรติ และ ศักดิ์ศรี แห่งคุณธรรม
15. การลาออกจากการเป็ นสมาชิกจากสาเหตุใดก็ตาม สามารถสมัครใหม่โดยต้องมี
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน หลังจากการลาออกจากการเป็ นสมาชิกบริ ษทั ฯ
16. บริษทั ไม่ อนุญำตให้ สมำชิกทำกำรสวมรหัสสมำชิก ทุกกรณี หำกตรวจพบ จะทำกำรลบ
รหัสนั้นทันที
17. การกระทาของสมาชิกอันจะนาไปสู่ มาตรการลงโทษดังนี้
17.1สมาชิกฝ่ าฝื น กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริ ษทั
17.2สมาชิกได้กระทาการอันเป็ นที่เสื่ อมเสี ยแก่บริ ษทั ฯ และผลิตณ
ั ฑ์ของบริ ษทั ฯ
17.3สมาชิกกระทาการเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ เสี ยหายในการประกอบกิจการ
17.4สมาชิกได้แจ้งหรื อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกหรื อข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริ ง
18. มาตรการลงโทษ
18.1 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อักษร
18.2 งดรับสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงจะได้รับในรอบจ่ายนั้นๆ
18.3 เพิกถอนสภาพออกจากการเป็ นสมาชิก ซึ่งบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเพิกถอน
สมาชิกผูใ้ ดผูห้ นึ่ง ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควรเมื่อบริ ษทั พิสูจน์หรื อมีเหตุผลอันควรที่
เชื่อถือได้วา่ มีพฤติกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น
19. หากเกิดกรณี พิพาทขึ้นระหว่างสมาชิกกับผูใ้ ห้การสนับสนุน หรื อ บริ ษทั ฯ ให้ยดึ เอาคา
ตัดสิ นของบริ ษทั เป็ นที่สิ้นสุ ด
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20. การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก
20.1 ต้องกรอกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้
20.2 ผูส้ มัครและผูแ้ นะนาและผูค้ ียข์ อ้ มูลมีความรับผิดชอบร่ วมกันในข้อมูลการสมัคร
สมาชิก
20.3 หากบริ ษทั ฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลการสมัครสมาชิกไม่เป็ นความจริ ง บริ ษทั มี
สิ ทธ์ในการยกเลิกการเป็ นสมาชิกในรหัสนั้น ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกล่วงหน้าและไม่ชดเชย
ค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้ น พร้อมทั้งสามารถเรี ยกค่าชดเชยความเสี ยหายจากสมาชิกได้ดว้ ย
20.4 กรณี ที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน และต้องการขอใหม่ บริ ษทั จะทาการ วีดีโอคอล ไปยัง
สมาชิกรหัสนั้นๆ เพื่อตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของสมาชิก เพื่อป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้น
ตามมาภายหลัง
21. การสมัครเป็ นสมาชิกบริ ษทั เดอะเจมส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ผูส้ มัครต้องได้อ่าน ทาความ
เข้าใจและยอมรับในข้อตกลงทุกประการ เสมือนหนึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ทางธุ รกิจ
22. การขาดสภาพการเป็ นสมาชิกบริ ษทั ฯ สมาชิกจะไม่สามารถรักษายอดได้
กำรลำออกจำกำรเป็ นสมำชิก หรื อบอกยกเลิกสั ญญำ
ในกรณี ที่ทางสมาชิกต้องการลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก บริ ษทั เดอะเจมส์ อินโนเวชัน่ จากัด
หรื อ บอกยกเลิกสัญญา ที่ทาไว้กบั บริ ษทั ฯ นั้นสมาชิกสามารถทาได้ โดยสมาชิกต้องแจ้ง
ลาออกและบอกยกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่ งมาที่บริ ษทั ฯ
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