เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจอิสระ

บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จากัด
2539
จากดอาคาร อิมพีเรี ยลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 4 ห้อง 185

สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาเลขที่บญั ชีธนาคาร

ถนน ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิ งห์
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
Tel : 02 934 9715
www.MaxxInterNetwork.com

ใบสมัครสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจอิสระ
APPLICATION FORM

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการสมัครสาหรับ
ผูม้ ีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

รหัสสมาชิก

ผูส้ มัคร/Information

ผูแ้ นะนา Sponsor Name

ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)…………................................................
(Mr./Mrs./Miss)….........................................................................................

รหัสสมาชิก

เลขที่บตั รประชาชน/ ID
Identification Number
เลขบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/นิติบุคล……………………………………………...
Tax ID Number
วัน/เดือน/ปี เกิด .................................. เพศ
ชาย
หญิง
Date of Birth
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
Divorced
Married
Marital Status
Single
สัญชาติ.............. เชื้อชาติ.................... อาชีพ................... ศาสนา……..…..
Race
Religion
Nationality
Vacation
ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน
บ้านเลขที่ No…………... ซอย Soi…….…ถนน Street……………………….....
ตาบล/แขวง District………………..……อาเภอ/เขต Amphur…………………..
จังหวัด Province…………………………รหัสไปรษณี ย ์ Post Code…...………..

ชื่อ – สกุล...................................................................................................
First name – Last name

อัพไลน์ Up Line
รหัสสมาชิก
ชื่อ – สกุล..................................................................................................
First name – Last name
กรุ ณาเลือกวางสายงาน ซ้าย หรื อ ขวา
ของ อัพไลน์ โดยการใส่ เครื่องหมายถูก
ตามสายงาน หากไม่ระบุ วางผิดหรื อ
วางซ้ า บริ ษทั ฯ จะจัดวางให้ในระบบ
อัตโนมัติแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้

การต่ อสายจากอัพไลน์
ซ้าย

ขวา

ที่อยูจ่ ดั ส่ งเอกสาร

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ต้องเป็ นบัญชีของผูส้ มัครหลักเท่านั้น)

บ้านเลขที่ No…………... ซอย Soi…….…ถนน Street……………………….....
ตาบล/แขวง District………………..……อาเภอ/เขต Amphur……….…………..
จังหวัด Province…………………………รหัสไปรษณี ย ์ Post Code……………..
โทรศัพท์.......................................... E-Mail :…………………………………….

ชื่อบัญชี........................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่างๆ ที่ให้ไว้ เป็ นความจริ งทุกประการและถือว่าใบสมัคร
ฉบับนี้ เป็ นสัญญาที่ขา้ พเจ้า มีต่อบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจ เงื่อนไขข้อตกลง
และกฎระเบียบของ ผูจ้ าหน่ายอิสระอย่างถ่องแท้แล้วและข้าพเจ้ายินดี ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งหรื อประกาศให้ขา้ พเจ้าทราบในภายหลังโดยปราศจากเงื่อน
ไขทุกประการ

ชื่อธนาคาร.............................................สาขา………..…............................
เลขที่บญั ชี
ผูส้ ื บทอดการรับผลประโยชน์
ชื่อ-สกุล.....................................................ความสัมพันธ์..................................

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

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

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

วันที่.........../............/...........

วันที่.........../............/...........

วันที่.........../............/...........

ลายเซ็นผูส้ มัคร

ลายเซ็นผูร้ ับสมัคร/ผูร้ ับเงิน

สี ขาว : สาหรับบริ ษทั ฯ

สี ฟ้า : สาหรับสมาชิก

ลายเซ็นผูอ้ นุมตั ิ

สี ชมพู : สาหรับผูแ้ นะนา

จรรยาบรรณข้ อตกลง และกฎระเบียบข้ อบังคับ การเป็ นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจอิสระกับบริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จากัด
1. บริ ษทั ฯ มีนโยบายเปิ ดกว้างเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสประกอบอาชี พอย่างสุ จริ ตอย่างเท่าเทียมกัน ในการสมัครเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระของบริ ษทั ฯ โดยไม่จากัดเพศ
เชื้ อชาติ ภาษา ลัทธิทางการเมืองและการนับถือศาสนาใดๆ ทั้งสิ้ น
2. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระต้องสมัครเป็ นสมาชิ กด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร (สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาบัญชี ธนาคาร ประเภทออมทรัพย์)
ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
3. ผูส้ มัครต้องมีอายุต้งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ต้องอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครองที่มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ และต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเป็ นผูต้ อ้ งหามีคดีความ
4. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระสามารถสมัครเป็ นสมาชิ กกับบริ ษทั ฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (กรณี มีการสมัครซ้ าซ้อนกับสายงานอื่น บริ ษทั ฯ จะยกเลิกในการสมัครซ้ าซ้อน
ที่ จะเกิดขึ้นโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่นอนถูกต้องก่อนสมัคร มิฉะนั้นหากเกิดการผิดพลาดบริ ษทั ฯ จะไม่ดาเนิ นการแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น
5. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระยินยอมชาระค่าธรรมเนี ยมการสมัคร ค่าฝึ กอบรม หรื ออุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย โปรโมชัน่ ต่างๆ ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ทางบริ ษทั ฯได้กาหนดไว้
6. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระต้องทาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด และไม่กระทาการใดๆที่เป็ นผลเสี ยหรื อเอื้อประโยชน์
ใน การทาธุรกิจ ถ้าเกิดผลเสี ยหาย มีการฟ้ องร้องจากผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นแพ่ง หรื อ อาญา ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระ เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
7. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระต้องจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ในราคาที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้เท่านั้น ห้ามมิให้ผจู ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระขายสิ นค้าต่ากว่าราคาที่
บริ ษทั ฯกาหนด หรื อกระทาการใดๆในทานองที่ทาให้บริ ษทั ฯเสี ยหาย บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ยกเลิกการเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระต้องระลึกเสมอว่า ขณะทาการแนะนาผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าหรื อแนะนาธุรกิจ ต้องคานึ งถึงกฎหมายกระทรวงสาธารณสุ ขและสานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญอันดับแรก ให้อธิ บายและพูดแต่ความเป็ นจริ งเท่านั้น หากเกิดการร้องทุกข์ให้ผจู ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระแก้ไขโดยทันที เพื่อ
ความถูกต้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และองค์กร
9. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระต้องละลึกเสมอว่าผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าอาหารเสริ มไม่มีผลต่อการรักษาโรค
10. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าของทางบริ ษทั ฯให้กบั ผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯยินดีรับเปลี่ยนสิ นค้าที่จาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค สามารถเปลี่ยนสิ นค้าได้
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ือสิ นค้าที่มีใบเสร็ จรับเงิน (กรณี เปลี่ยนสิ นค้าต้องนาใบเสร็ จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯเท่านั้น)
11. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระต้องทาความเข้าใจและยอมรับเครื่ องหมายการค้าและชื่ อทางการค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯแต่เพียงผูเ้ ดียว ผูส้ มัครต้องรับรองว่าจะ
ไม่ใช้เครื่ องหมายการค้าและชื่ อทางการค้าของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริ ษทั ฯเด็ดขาด หากสมาชิ กต้องการใช้เครื่ องหมายทางการค้าและชื่ อทางการค้า ให้
แจ้ง ความจานงกับทางบริ ษทั ฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะกระทาการใดๆก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น
12. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระยินดีรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระกับทางบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่วา่ จะเป็ นผลประโยชน์
จากแผนการตลาดรวมทั้งโปรโมชัน่ ต่างๆ ที่ได้ประกาศและมีวนั สิ้ นสุ ด (ผลประโยชน์ตามแผนการตลาด ราคาสิ นค้า และอื่นๆ บริ ษทั ฯ สามารถแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ สอดคล้องไปในทางที่ดีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
13. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระจะสิ้นสุ ดสถานะ การเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระของบริ ษทั ฯ เมื่อขาดการติดต่อกับบริ ษทั ฯเป็ นระยะเวลาเกิน 1 ปี บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
หรื อ ยกเลิกการเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
14. หากผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระต้องการลาออกแล้วจะสมัครเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระใหม่ ต้องยืน่ ใบลาออก พร้อมสาเนาบัตรประชาชนและบัตรสมาชิ กผูจ้ าหน่ายนัก
ธุรกิจอิสระ ส่ งคืนทางบริ ษทั ฯ เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึงจะสมัครเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระใหม่ได้
15. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระยอมรับกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ ในส่ วนแก้ไขปรับปรุ งโดยการประกาศอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นราคาผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้า
ผลตอบแทน หรื ออื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระเข้าใจและรับทราบดีวา่ การเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระกับทางบริ ษทั ฯ ไม่ใช้การเป็ นพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ หากเกิดความ
เสี ยหายจากการกระทา ไม่วา่ จะเป็ นการชักจูง เอื้อประโยชน์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยที่ไม่ได้เกิดจากการประกาศของบริ ษทั ฯ แต่เป็ นการกระทาของผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระ
กับ ผูบ้ ริ โภค หากมีการเรี ยกร้อง หรื อ ฟ้ องร้องจากผูบ้ ริ โภค ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระยอมรับผิดแต่เพียงฝ่ ายเดียวซึ่งไม่เกี่ยวกับทางบริ ษทั ฯ
17. ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระยอมรับการตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีอานาจตัดสิ น กรณี ผจู ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระได้กระทาความผิดซึ่ งทาให้บริ ษทั ฯ หรื อผู้
จาหน่ายนักธุรกิจอิสระบุคคลอื่นๆได้รับความเสี ยหายไม่วา่ จะเป็ นการกล่าวร้าย ขายสิ นค้าตัดราคา นาผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่ไม่ใช่ของบริ ษทั ฯ มาจาหน่ายในบริ ษทั ฯ
ถือ ว่าการตัดสิ นของคณะกรรมการหรื อผูม้ ีอานาจเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระไม่สามารถเรี ยกร้องหรื อฟ้ องร้องกับทางบริ ษทั ฯได้
18. ห้ามมิให้ผจู้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระทาการโฆษณา หรื อเผยแพร่ ข่าวสารอันเป็ นเท็จ หากเกิดความเสี ยหายใดๆขึ้น บริ ษทั ฯสามารถเพิกถอนการเป็ นสมาชิ กผูจ้ าหน่ายนัก
ธุรกิจอิสระ และฟ้ องร้องเรี ยกร้องค่าเสี ยหายกับผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรายล่วงหน้า
19. ห้ามผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระสนับสนุนผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระด้วยกัน ให้มีการโอนย้ายหรื อมีพฤติกรรมส่ อไปในทางแย่ง และ/หรื อ หยิบยืน่ ผลประโยชน์ ข้อเสนอ
และอื่นๆแก่ผจู้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระสายงานอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะเจตนาหรื อไม่ก็ตาม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง
20. การกระทาการใดๆ ของผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระที่บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการกระทาซึ่งทาให้บริ ษทั ฯ หรื อองค์กรได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ระงับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการชัว่ คราว (รวมทั้งอาจเพิกถอนการเป็ นสมาชิ กผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระ) จนกว่าจะทาการสื บสวนหาข้อเท็จจริ งได้
21. กฎระเบียบและข้อบังคับการเป็ นผูจ้ าหน่ายนักธุรกิจอิสระทางบริ ษทั ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

