บริ ษทั ไอ เพย์ออล จํากัด
I Payall Company Limited

ใบสมัครและสัญญาการเข้าร่วมธุรกิ จ
Business application and contract

I PAYALL

5 A P A Building, B,1 Floor, Ratchadaphisek Road,
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900 Tel.+669-5703-3982
http://www.ipayall.co.th Line ID: @ipayall E-Mail : admin@ipayall.net
ข้อมูลส่วนตัวผูส้ มัคร / Personal Information (applicant must be over 20 years old)
นาย / Mr.
ชือ่ / Name (in Thai)
ชือ่ / Name (English)

นาง / Mrs.

วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.)เกิด /Date of Birth(DD/MM/YY)
วันออกบัตร/Date of Issue
/
หนังสือเดินทางเลขที่ / Passport No.
สัญชาติ/ Nationality

นางสาว / Miss

/
/

/

รหัสสมาชิ ก/Member code

อืน่ ๆ (ระบุ) / Other Title
นามสกุล/ Last Name( in Thai)
นามสกุล/ Last Name (English)

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ / National ID card No.
วันหมดอายุ/Date of Expiry
/
วันออกบัตร/Date of Issue
/
/
สถานภาพสมรส / Marital Status
โสด/ Single

/
วันหมดอายุ/Date of Expiry
สมรส/ Married

/

/

/

/

ข้อมูลคู่สมรส (ผูส้ มัครร่วม-ถ้ามี) / Spouse information (Co-applicants, if any)
นาย / Mr.
ชือ่ / Name (in Thai)
ชือ่ / Name (English)

นาง / Mrs.

วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.)เกิด /Date of Birth(DD/MM/YY)
วันออกบัตร/Date of Issue
/
หนังสือเดินทางเลขที่ / Passport No.
สัญชาติ/ Nationality

นางสาว / Miss

/
/

/

อืน่ ๆ (ระบุ) / Other Title
นามสกุล/ Last Name( in Thai)
นามสกุล/ Last Name (English)

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ / National ID card No.
วันหมดอายุ/Date of Expiry
/
วันออกบัตร/Date of Issue
/
/
สถานภาพสมรส / Marital Status
โสด/ Single

/
วันหมดอายุ/Date of Expiry
สมรส/ Married

ข้อมูลผูส้ มัครในนามนิ ติบุคคล / Applicant information in the name of the juristic person
ชือ่ นิตบิ ุคคล/Juristic person

วันเดือนปี จดทะเบียน / Registration dates

ทะเบียนเลขที/่ Registration number

/

/

เลขผูเ้ สียภาษี/Tax ID.

ผูม้ อี ํานาจลงนาม/Authorized Person

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที/่ National ID card No.
ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Address information according to the house registration

บ้านเลขที/่ Home No.
อาคาร/Building
หมู/่ Moo
ซอย/Soi
เขต/อําเภอ/District
โทรศัพท์(บ้าน)/Tel. No. (Home)
E-mail Address

ชัน้ /Floor
เลขทีห่ อ้ ง/Room No.
แขวง/ตําบล/Sub-district
รหัสไปรษณีย์/Postal code

ถนน/Road
จังหวัด/Province
โทรศัพท์มอื ถือ/Mobile phone
Line ID:

ข้อมูลที่อยู่สาํ หรับการจัดส่งวารสาร, สิ นค้า / Address information for the delivery of journals, products
บ้านเลขที/่ Home No.
อาคาร/Building
หมู/่ Moo
ซอย/Soi
เขต/อําเภอ/District
โทรศัพท์(บ้าน)/Tel. No. (Home)
E-mail Address

ถนน/Road
จังหวัด/Province

ชัน้ /Floor
เลขทีห่ อ้ ง/Room No.
แขวง/ตําบล/Sub-district
รหัสไปรษณีย์/Postal code

โทรศัพท์มอื ถือ/Mobile phone
Line ID:
ข้อมูลผูแ้ นะนํา / Sponsor information
ผูแ้ นะนํา ชือ่ -สกุล/Sponsor Name-Last Name
รหัสสมาชิก/Member Code
โทรศัพท์/ Tel.
การต่อสายงานผูแ้ นะนํา/Connect the line Sponsor ระบบจะเลือกลงซ้าย หรือขวา ในทีมอ่อนของผูแ้ นะนํา (อัตโนมัต)ิ The System will automatically select the weak side of sponson team
ข้อมูลผูร้ บั ผลประโยชน์ / Beneficiary information ชือ่ /Name
นามสกุล/Last Name
ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย/Legal relationship
ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ต้องเป็ นของผูส้ มัครหลักเท่านัน้ ) / Bank account information (Must belong to the primary applicant only)
ธนาคาร/Bank
ชือ่ บัญชี/Account Name
สาขา/Branch
เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์/Savings account number
- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของ ผูส้ มัครหลัก พร้อมเซ็นชือ่ รับรองสําเนาถูกต้อง
- Please attach a copy of the bank account of the primary applicant with a certified signature.
- บริษทั จ่ายโบนัสและผลตอบแทนทุกประเภทโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ของผูส้ มัครหลักเท่านัน้ (หากยังไม่ได้นําส่งสําเนาบัญชีธนาคาร ท่านสามารถติดต่อจัดส่งมาให้บริษทั ภายหลังได้)
- The company pays all types of bonuses and rewards by transferring money to savings bank-property accounts of the main applicants only. (If you haven't submitted a copy of the bank account

to the company You can contact to deliver to the company later)
- บริษทั จะรวบรวมโบนัสของท่านไว้โอนจ่าย เมือ่ บริษทั ได้รบั สําเนาบัญชีธนาคารจากท่านแล้วเท่านัน้
- The company will collect your bonus for transfer. Once the company has received a copy of the bank account from you only.
เอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี สมัครร่วมกับคู่สมรส) / Documents for application (Additional documents for applying with spouse)
สําเนาบัตรประชาชนผูส้ มัคร / Copy of applicant's ID card
สําเนาสมุดรบัญชีธนาคาร / Copy of bank account book

สําเนาบัตรประชาชนผูส้ มัคร คูส่ มรส (ผูส้ มัครร่วม) / Copy of ID card of spouse applicant (joint applicant)
สําเนาทะเบียนสมรส / หลักฐานการสมรส / Copy of marriage certificate / marriage certificate

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่างๆ ทีไ่ ด้ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และถือว่าใบสมัครฉบับนี้ เป็นสัญญาทีข่ า้ พเจ้ามีต่อบริษทั ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจและตกลงว่าจะปฎิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษทั กฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ โดยให้ถอื ว่าใบสมัครฉบับนี้ ระเบียบข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการดําเนินธุรกิจ และคู่มอื ของแผนปนั ผลตอบแทนนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ทีไ่ ด้กระทํากับบริษทั ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ เงื่อนไขข้อตกลงและกฎระเบียบอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จะแจ้ง หรือ ประกาศมาในภายหลัง
I certify that the information given is true in all respects. And considered this application Is a contract that I have for the company I have read, understood and agreed to abide by
the company rules, regulations and business ethics. This application regulations of the company on business operations and the compensation plan manual is part of the contract.
That has been done with the company I'm willing to strictly follow along with conditions, agreements and other rules that the company will inform or announce later.
agreements and other rules that the company will inform or announce later.

วันที/่ Date

ลายเซ็นผูส้ มัคร / Signature of Applicant
เดือน/Month
ปี/Year

ลายเซ็นคู่สมรส (ผูส้ มัครร่วม) / Signature of spouse (Co-applicants)
วันที/่ Date
เดือน/Month
ปี/Year

ตราประทับ
บริษทั

ส่วนของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
The company
FM-IP-001 R02 : 20/08/62

สัญญาและข้ อตกลงของผู้สมัครเป็ นผู้จาหน่ ายอิสระ ไอ เพย์ ออล ( I PAYALL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

ไอ เพย์ออล (I PAYALL) หมายถึง บริ ษทั ไอ เพย์ออล จากัด
สมาชิก หมายถึง ผูส้ มัครเป็ นผูจ้ าหน่ายอิสระเพื่อทาธุรกิจขายตรงกับ ไอ เพย์ออล
สมาชิกในวันสมัครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
สมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท สมาชิกจะได้รับ (1) ชุดคู่มือการทาธุรกิจ (2)สิทธิ์ซ้ือสินค้าราคาสมาชิก
สมาชิกที่มีสิทธิได้รับรายได้ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของ ไอ เพย์ออล สมาชิกต้องซื้อสินค้าและได้รับคะแนนตามที่ ไอ เพย์ออลกาหนด ไอ เพย์ออลจะจ่ายผลตอบแทนให้กบั สมาชิกตามแผนการจ่ายผลตอบแทนตามจดทะเบียนไว้กบั สคบ.
ใบสมัครฉบับนี้ให้ถือเป็ นสัญญาผูกพันระหว่างสมาชิกกับ ไอ เพย์ออล ก่อนลงชื่อในใบสมัครฉบับนี้สมาชิกได้อ่านสัญญาและทาความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงจนเข้าใจแล้วทุกข้อ สมาชิกตกลงยอมรับและปฏิบตั ิตามแผนการจ่ายผลตอบแทน แผนการจ่าย
โบนัส ตลอดจนนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ จรรยาบรรณ คู่มอื การขาย คู่มือนักธุรกิจ ของ ไอ เพย์ออล ซึ่งประกาศใช้ในปัจจุบนั และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งประกาศใดๆ ของ ไอ เพย์ออล ซึ่งลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของ ไอ เพย์ออล
ให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
การสมัครสมาชิกต้องนาส่งสาเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับใบสมัครทุกครั้ง การสมัครเป็ นสมาชิก สามารถสมัครได้ 1 รหัสต่อ 1 ท่านเท่านั้น กรณี ไอ เพย์ออล ตรวจพบว่ามีการสมัครสมาชิกมากว่า 1 รหัส ไอ เพย์ออล จะถือว่าเป็ นการสมัคร
สมาชิกซ้อน และ ไอ เพย์ออล จะถือว่าการสมัครครั้งแรกเป็ นการสมัครที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ไอ เพย์ออล จะเพิกถอนรหัสที่สมัครครั้งหลังทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งหรื อได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน
การสมัครเป็ นสมาชิกและการกรอกข้อมูล ในใบสมัครและการลงลายมือชื่อในใบสมัคร สมาชิกต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น การลงลายมือชื่อแทนบุคคลอื่น หรื อ ลงลายมือชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ไอ เพย์ออล ถือว่าการสมัครเป็ นโมฆะ
สมาชิกจะต้องไม่ให้ขอ้ มูลเกินจริ งถึงรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจ ไอ เพย์ออล สมาชิกจะต้องแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของ ไอ เพย์ออล อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ห้ามสมาชิกเปลี่ยนหรื อชักชวนสมาชิกท่านอื่นให้เปลี่ยนสายงาน ไม่ว่าจะกระทาเอง หรื อใช้ให้ผอู ้ ื่นกระทาแทนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การโอนสถานภาพการเป็ นสมาชิกจากสายงานหนึ่งไปอีกสายงานหนึ่ งเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไอ เพย์ออล ไม่อนุ ญาตให้มีการ
โอนสถานภาพการเป็ นสมาชิกสายงานหนึ่งไปสู่อีกสายงานหนึ่ง เพราะจะนามาซึ่งความขัดแย้งในการดาเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่อวิถีทางการดาเนินธุรกิจของ ไอ เพย์ออล ที่ถูกต้อง
ห้ามสมาชิกใช้ธุรกิจ ไอ เพย์ออล เป็ นแหล่งหรื อสถานที่ขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่นที่มิใช่ธุรกิจของ ไอ เพย์ออล หรื อ ชักชวนสมาชิกท่านอื่นไปทาธุรกิจขายตรงกับบริ ษทั อื่นนอกเหนื อจาก ไอ เพย์ออล หรื อชักชวนสมาชิกท่านอื่นเข้าร่ วมกิจกรรมขายตรงกับ
ผูป้ ระกอบกิจการรายอื่น หรื อ ชักชวนให้สมาชิกรายอื่นเข้าร่ วมธุรกิจอันมีลกั ษณะแชร์ลูกโซ่หรื อธุรกิจผิดกฎหมาย หากสมาชิกฝ่ าฝื น ไอ เพย์ออล มีสิทธิยกเลิกรหัสของสมาชิกและยกเลิกสัญญาการเป็ นสมาชิกของสมาชิกรายที่ฝ่าฝื นได้ทนั ที
สมาชิกตกลงที่จะไม่ใช้ชื่อทางการค้าเครื่ องหมายการค้า ภาพกราฟิ ก หรื อทรัพย์สินอื่นใดของ ไอ เพย์ออล ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรื อไม่ และไม่ว่าจะมีอยู่ ณ ที่แห่งใดในประเทศและต่างประเทศโดยมิได้รับการยินยอมเป็ นหนังสือจาก ไอ เพย์ออล
ไอ เพย์ออล ขอสงวนสิทธิในการเปิ ดเผยบัญชีหรื อข้อมูลของสมาชิกเมื่อได้รับการร้องขอเป็ นหนังสือจากศาล หรื อหน่วยงานราชการ เพื่อความมัน่ คงหรื อการบังคับใช้กฎหมาย โดยไม่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากสมาชิก และไอ เพย์ออล ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
การสมัครเป็ นสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสมัครทางเว็บไซต์ หรื อ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะยังไม่ถือว่าเป็ นการสมัครสมาชิกที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย จนกว่าสมาชิกจะส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วพร้อมสาเนาบัตรประชาชนส่งมายัง
ไอ เพย์ออล และไอ เพย์ออล ได้ทาการบันทึกข้อมูลของสมาชิกลงในระบบฐานข้อมูลของ ไอ เพย์ออล เป็ นที่เรี ยบร้อยจะถือว่าเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย
สมาชิกอาจขอลาออก หรื อยกเลิกการเป็ นสมาชิกได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สมัคร สมาชิกต้องยืน่ คาร้องตามแบบฟอร์มของ ไอ เพย์ออล พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน และต้องนาสินค้ามาคืนพร้อมอุปกรณ์และเอกสารแผนการตลาดชุดสมัครทั้งหมด มาคืน
ที่สานักงานของ ไอ เพย์ออล หากสมาชิก ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน ไอ เพย์ออล จะคืนเงิน ค่าสมัครให้แก่สมาชิก เต็มจานวนภายใน 15 วัน แต่ ไอ เพย์ออล มีสิทธิ หักผลตอบแทนที่ได้จ่ายให้กบั สมาชิก ไปแล้ว (ถ้ามี) หรื อหักเงิน จากผูแ้ นะน า
(สปอนเซอร์ ) ของสมาชิกที่ได้จ่ายไป ไอ เพย์ออล จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 15 วัน หากสมาชิกไม่นาสินค้าและอุปกรณ์ชุดสมัครมาคืนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ไอ เพย์ออล อาจจะพิจารณาคืนเงินเฉพาะค่าสมัครเท่านั้น ไอ เพย์ออล ขอสงวนสิทธิไม่
คืนเงินค่าสินค้าในกรณี ดังนี้ (1) สินค้าที่ส่งจะต้องอยูใ่ นสภาพที่ดี หรื ออยูใ่ นภาชนะบรรจุเดิม (2) สินค้าที่ถูกใช้ไปโดยไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานไม่สามารถส่งคืนได้ (3) สินค้ามีสภาพเก่า ชารุ ด ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการใช้งานไม่สามารถคืน
ได้
กรณี สมาชิกเป็ นประเภทนิ ติบุคคล การสมัครสมาชิกกรรมการของนิ ติบุคคลจะต้องเป็ นผูล้ งลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) นิ ติบุคคลอาจมอบอานาจให้ผรู ้ ับมอบอานาจดาเนินการสมัครสมาชิกแทนได้ แต่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมี
หนังสือมอบอานาจถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรรมการของนิติบุคคลและผูร้ ับมอบอานาจจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอานาจให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองและเอกสารของผูร้ ับมอบอานาจในวันยืน่ ใบสมัครสมาชิก
เมื่อสมาชิกได้สมัครเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้ว กรณี หากเกิดความเสียหาย หรื อมีการร้องเรี ยนใดๆ อันเกิดจากการให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้องและ/หรื อใส่ร้าย โจมตีเกี่ยวกับองค์กร ชื่อเสียง หรื อการทาธุรกิจของ ไอ เพย์ออล สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม รวมทั้งสมาชิกจะไม่ทาการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ทาการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับสมัครและสิทธิประโยชน์ธุรกิจของ ไอ เพย์ออล ไม่ว่าทางใดๆ อาทิ ทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์ เน็ ท
(Internet) โซเซียล มีเดีย (Social Media) หรื อสื่ ออื่นใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก ไอ เพย์ออล ก่อน หากมีการฝ่ าฝื น ไอ เพย์ออล มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และสิ ทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ตดั สิ ทธิในการเรี ยกร้องความ
เสียหายทั้งปวงที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว
หากสมาชิกผูส้ มัครไม่ดาเนิ นการส่ งสาเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและสาเนาบัญชีธนาคารให้แก่ ไอ เพย์ออล ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ ไอ เพย์ออล ร้องขอ ไอ เพย์ออล อนุ โลมให้ผสู ้ มัครใช้บญ
ั ชีของผูส้ มัครใช้บริ การ ไอ เพย์ออล ได้ตามปกติ แต่ผู ้
สมาชิกยังไม่มีสิทธิรับรายได้จนกว่าจะได้ส่งสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาบัญชีธนาคารให้แก่ ไอ เพย์ออล
สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทาการใดอันเข้าข่ายลักษณะขายข้อมูล ลักลอบเอาข้อมูล เปิ ดเผยความลับทางการค้า หรื อการนาเอาลิขสิ ทธิ์ หรื อการนาเอาสิ ทธิบตั รของ ไอ เพย์ออล เผยแพร่ ขายให้ มอบให้ ส่ งมอบให้ หรื อถ่ายเทข้อมูลให้ หรื อโอนข้อมูล ไม่ว่า
ช่องทางการสื่อสารใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก หรื อ ผูป้ ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกับหรื อคู่แข่งทางการค้าของ ไอ เพย์ออล หากสมาชิกฝ่ าฝื นหรื อละเมิดสัญญาข้อนี้ ไอ พย์ออล สามารถดาเนินคดีตามกฎหมาย
สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ทาสาเนา (COPY) ตัดต่อเอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ เอกสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลแผนการตลาด แผนธุรกิจ แผนการจ่ายรายได้ แผนการจ่ายผลประโยชน์ แผนโบนัส ของ ไอ
เพย์ออล ที่มีอยูข่ ณะทาสัญญา และที่จะมีข้ ึนในอนาคต เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจาก ไอ เพย์ออล สมาชิกจะไม่นาชื่อบริ ษทั ไอ เพย์ออล ทั้งภาษาไทยและหรื อภาษาอังกฤษไปเป็ นชื่อเว็บไซต์ ชื่อใน Facebook ชื่อในระบบแอพพลิเคชัน่ LINE
สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของ ไอ เพย์ออล ที่ประกาศใช้ในปัจจุบนั และที่จะมีข้ ึนในอนาคต และสมาชิกสัญญาว่าจะไม่ ว่ากล่าว ให้ร้าย ใส่ ความ โจมตี ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หมิ่นประมาท หรื อกระทาการใดๆอันทาให้ ไอ เพย์ออล เสียชื่อเสียง ในกรณี
ไอ เพย์ออล ตรวจพบว่าสมาชิกทุจริ ต หรื อ ทาให้ ไอ เพย์ออล เสี ยหาย หรื อได้รับการร้องเรี ยนจากสมาชิก รายอื่นว่าสมาชิกทุจริ ต หรื อ มีพฤติการณ์ยกั ยอก ฉ้อโกง หรื อ ทาผิดกฎหมาย หรื อทาธุรกิจเข้าข่ายผิด พรบ. ขายตรงและการตลาดแบบตรง หรื อผิด
กฎหมายอาญา หรื อผิดกฎหมายอันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ไอ เพย์ออล มีสิทธิยกเลิกการเป็ นสมาชิกรายที่ทุจริ ตหรื อถูกร้องเรี ยนได้ และ ไอ เพย์ออล สิทธิระงับยกเลิกการจ่ายเงินผลประโยชน์และเงินอื่นๆของสมาชิกรายดังกล่าวได้
ในกรณี สมาชิกนาแผนการขายตรงของ ไอ เพย์ออล เผยแพร่ ผา่ นสื่ออินเตอร์เน็ท การนาเสนอของสมาชิกต้องอยูภ่ ายในสัญญาฉบับนี้และภายใต้จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ิของ ไอ เพย์ออล และห้ามกระทาดังนี้ (1) ไม่กระทาใดๆ ที่ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความ
เสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชื่อเสี ยง (2) ไม่นาเสนอแผนธุรกิจหรื อเชิญชวนให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมทาธุรกิจผิดไปจากแผนของ ไอ เพย์ออล ผ่านทางอินเตอร์เน็ท สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ สื่ อโซเชียลเน็ทเวิร์ค หรื อในลักษณะส่งอีเมลจานวนมากๆ (3) ไม่กล่าวอ้างแผน
ธุรกิจที่เกินเลยจากความเป็ นจริ งและเจตนาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์ หรื อผลิตภัณฑ์ของ ไอ เพย์ออล (4) ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นโดยการนาเรื่ องราวหรื อข้อมูลส่ วนตัวของผูอ้ ื่นมาทาการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ
ตนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไอ เพย์ออล อนุญาตให้สมาชิกสมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์และระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็ วแก่สมาชิก แต่สมาชิกจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ จึงจะเป็ นการรับสมัครโดยสมบูรณ์ (1) สมาชิกจะต้องกรอกใบสมัครให้
เรี ยบร้อยก่อนเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการติดตามเอกสารประกอบการสมัครไม่ได้และทาให้การสมัครเป็ นโมฆะ (2) สมาชิกควรกรอกเอกสารออนไลน์ดว้ ยตนเอง การบอกรหัส (Password) ของตนให้ผอู ้ ื่นทราบ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบการกระทาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสของสมาชิก (3) สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่สมัครออนไลน์ในผังองค์กรได้ทนั ที (4) สมาชิกสามารถสัง่ ซื้อสินค้า หรื อแจ้งยอดให้แก่รหัสที่สมัครออนไลน์ได้ทนั ที (5) สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนจากผังองค์กร
ได้ทนั ที (6) สมาชิกจะต้องจัดส่ งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ได้ทาการกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วให้ทางบริ ษทั ฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันสมัครออนไลน์ เมื่อ ไอ เพย์ออล ได้ตรวจสอบเอกสารใบสมัครประกอบการสมัครของสมาชิกแล้ว
ถูกต้อง ไอ เพย์ออล จะบันทึกยืนยันการสมัครของสมาชิกต่อไป (7) กรณี ที่สมาชิกกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายัง ไอ เพย์ออลภายใน 15 วัน ไอ เพย์ออล จะอนุ โลมให้สมาชิกทารายการเฉพาะ
บางรายการเป็ นการชัว่ คราวเท่านั้นจนกว่าสมาชิกจะส่งต้นฉบับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบให้กบั ไอ เพย์ออล อย่างไรก็ตาม ไอ เพย์ออล ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสถานภาพสมาชิกที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่สมบูรณ์และได้รับผลตอบแทนตาม
แผนการขายจะต้องส่งเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น ไอ เพย์ออล สงวนสิทธิ์ทุกประการในการพิจารณาให้การสมัครออนไลน์เป็ นโมฆะได้เมื่อ ไอ เพย์ออลตรวจสอบว่าใบสมัครหรื อเอกสารประกอบการสมัครเป็ นเอกสารเท็จ
สมาชิกจะมีสถานะภาพการเป็ นสมาชิกมีกาหนด 1 ปี นับจากวันที่สมัคร สมาชิกต้องต่ออายุภายใน 30 วัน นับแต่วนั หมดอายุ ในกรณี สมาชิกไม่ต่ออายุภายในกาหนดเวลา สมาชิกต้องขอรับเงินและรายได้อื่นๆ ให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั
สิ้นสุดอายุการเป็ นสมาชิก หากเลยกาหนดเวลารหัสของสมาชิกจะถูกปิ ดและไม่สามารถรับเงินรายได้และเงินอื่นๆได้ กรณี ที่สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็ นสมาชิกจนพ้นกาหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั สิ้ นสุดการเป็ นสมาชิก ถือว่าพ้นจากสภาพการเป็ นสมาชิก
สมาชิกต้องทาการสมัครใหม่ หลังจากวันหมดอายุ 180 วัน ในทุกกรณี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุสมาชิก สมาชิกต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิกรายปี ตามที่บริ ษทั กาหนด และสมาชิกจะต้องรักษาคุณสมบัติการต่ออายุการเป็ นสมาชิกรายปี ตามที่บริ ษทั ประกาศกาหนด สมาชิกรับสิทธิประโยชน์ตามแผนการ
ตลาดของบริ ษทั สมาชิกสามารถต่ออายุสมาชิกได้ล่วงหน้า 30 วัน เมื่อสมาชิกชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุและซื้อสินค้าเพื่อรักษาคุณสมบัติเรี ยบร้อยแล้ว สมาชิกจะมีสถานสภาพต่อไปอีก 1 ปี เช่นเดิม
สมาชิกที่ขอลาออกหรื อพ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิกแล้ว สมาชิกจะสามารถยืน่ ขอสมัครเป็ นสมาชิกใหม่อีกครั้งหลังจากครบ 180 วัน นับจากวันที่ลาออก แต่ ไอ เพย์ออล สงวนสิทธิในการพิจารณารับสมัครเป็ นสมาชิกได้ทุกกรณี
การเปลี่ยนสายงาน สมาชิกไม่สามารถย้ายสายงานได้ เว้นแต่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1)ในระหว่างการเป็ นสมาชิก ห้ามสมาชิกย้ายสายงาน หากสมาชิกต้องการย้ายสายงานระหว่างยังไม่สิ้นสุดการเป็ นสมาชิก สมาชิกต้องลาออกจากการเป็ น
สมาชิก และต้องให้พน้ กาหนด 180 วัน นับแต่วนั ลาออก สมาชิกจะต้องสมัครใหม่ สมาชิกจึงจะสามารถย้ายสายงานได้โดย ในระหว่าง 180 วัน ห้ามสมาชิกปรากฏตัวในฟังชัน่ ใดๆ เพื่อพิสูจน์ว่า มิได้นาชื่อคนอื่นมาสมัครแล้วทาแทน (2)ในกรณี ระหว่างช่วง
ต่ออายุการเป็ นสมาชิก หากสมาชิกต้องการย้ายสายงานระหว่างรอการต่ออายุ สมาชิกต้องลาออกจากการเป็ นสมาชิก และต้องให้พน้ กาหนด 180 วัน นับแต่วนั ลาออก สมาชิกจะต้องสมัครใหม่ สมาชิกจึงจะสามารถย้ายสายงานได้ ในระหว่าง 180 วัน ห้าม
สมาชิกปรากฏตัวในฟังชัน่ ใดๆเพื่อพิสูจน์ว่ามิได้นาชื่อคนอื่นมาสมัครแล้วทาแทน (3)ในกรณี สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็ นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิก หากสมาชิกต้องการสมัครใหม่และย้ายสายงานใหม่ สมาชิกจะต้องให้ระยะเวลาพ้นกาหนด
180 วัน นับแต่วนั สิ้นสุดการเป็ นสมาชิก สมาชิกจะต้องสมัครใหม่จึงจะสามารถย้ายสายงานได้ (4)ในกรณี สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็ นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีการรักษายอด ติดต่อกัน นานเกิน 180 วัน สมาชิกต้องสมัคร
ใหม่และสามารถย้ายสายงานได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอพ้น 180 วัน (5)ในกรณี สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็ นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิก สมาชิกที่ไม่มีการแอคทีฟ ไม่มีการรักษายอด และไม่มีรายได้ใดๆ เป็ นเวลา 180 วัน สมาชิกต้องสมัครใหม่และ
สามารถย้ายสายงานได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอพ้น 180 วัน (6)การเปลี่ยนสายงานเป็ นดุลพินิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มีสิทธิที่อนุมตั ิให้เปลี่ยนสายงานได้หรื อไม่ก็ได้
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