


1 
 

 

 

กฎจรรยาบรรณ ซีซีไอคือพนัธะสัญญาท่ีนักธุรกจิซีซีไอทุกท่านต้องยึดถือเป็นหลกัการให้นัก

ธุรกจิซีซีไอใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความส าเร็จร่วมกนัโดยไม่อาจปฏิเสธการรับรู้ได้ 

หมวด 1 การเป็นนักธุรกจิซีซีไอ 

1.1. การสมัคร  
1.1.1 เง่ือนไขในการสมคัร ในการเขา้ร่วมธุรกิจกบัซีซีไอ ผูส้มคัรจะตอ้ง 

- มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นนกัธุรกิจซีซีไอ มีอายุไม่ครบ20ปี บริบูรณ์ 

ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บความยนิยอม จากบิดามารดา หรือผูป้กครองท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย 

- กรณีนิติบุคคล ตอ้งมีการจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งและไดรั้บรองสถานะตามวตัถุประสงคท่ี์

ไดจ้ดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจของนิติบุคคลท่ีตอ้งการสมคัร  

- ตอ้งส่งใบสมคัรเป็นนกัธุรกิจซีซีไอท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งตามความเป็นจริงโดยไดรั้บการ

ยอมรับจากบริษทัฯ   

- นักธุรกิจซีซีไอจะตอ้งมียอดส่วนตวัอย่างน้อย 400 PV (ผ่านการขายสินคา้ให้ลูกคา้หรือ

การซ้ือสินคา้ส่วนตวั) เพื่อมีสิทธ์ิไดรั้บรายไดอ้ย่างครบถว้นเป็นล าดบัขั้นตอนการพฒันา

สถานภาพนกัธุรกิจตามแผนการจ่ายผลตอบแทนท่ีไดรั้บอนุญาตจาก สคบ. 

1.1.2 การสมคัร  กรอกใบสมคัรและลงนามท่ีส านกังานซีซีไอหรือหนา้เวบ็ไซต์ www.cciofficial.com พร้อม

ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร และยนืยนัหมายเลขโทรศพัท ์10 หลกั (เช่น 0991992999) ซ่ึง

ตอ้งไม่ซ ้ากบัรหสัท่ีมีอยู ่เซ็นรับรองพร้อมระบุ “ใชเ้พื่อการสมคัรซีซีไอเท่านั้น” และส่งมายงับริษทัฯ ภายใน 

7 วนั  จึงถือเป็นการสมคัรเขา้ร่วมเป็นนกัธุรกิจซีซีไอ ใบสมคัรจะไดรั้บการยอมรับเม่ือบริษทัฯไดรั้บเอกสาร

ถูกตอ้งครบถว้น แต่หากท่านส่งเอกสารท่ีระบุขา้งตน้ไม่ครบภายใน 7 วนั รหัสจะถูกระงบัไวช้ัว่คราวและ

หากบริษทัไม่ได้รับเอกสารดงักล่าวครบถว้นภายใน 30 วนั (นับจากวนัท่ีสมคัร)การสมคัรนั้นจะถือเป็น

โมฆะและจะตอ้งรอ 180 วนัจึงจะสามารถสมคัรใหม่ได ้ 
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1.1.3 การสมคัรรหัสคู่ (สามี-ภรรยาเท่านั้น) จะตอ้งมีทะเบียนสมรส หรือสูติบตัรบุตรท่ีระบุการเป็นบิดา

มารดา หรือหลกัฐานยืนยนัท่ีบริษทัฯสามารถตรวจสอบได ้พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของทั้ง 2 ท่าน (ท่ียงั

ไม่หมดอายุ)หน้าสมุดบญัชีธนาคาร(ผูส้มคัรหลกั)หมายเลขโทรศพัท ์10 หลกัซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรหัสท่ีมีอยู่ เซ็น

รับรองพร้อมระบุ “ใชเ้พื่อการสมคัรซีซีไอเท่านั้น” 

1.1.4 การสมคัรนิติบุคคล หนงัสือรับรอง-วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (ไม่เกิน3เดือน) ส าเนาบตัรประชาชน

ผูถื้อหุ้นทุกท่าน พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ 10 หลกั หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการโดยผูมี้อ านาจตาม

กฎหมาย และส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคาร ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ใหญ่ (ไม่ต ่ากวา่ 70%) จะตอ้งเป็นผูส้มคัรหลกัและ

จะไม่สามารถสมคัรเป็นนกัธุรกิจซีซีไอไดอี้ก 

1.2 การเพิม่เติมและถอดถอนผู้สมัครร่วมหลงัการสมัคร 

1.2.1 ขั้นตอนปฏิบติั  ค  าร้องขอเพื่อเพิ่มผูส้มคัรร่วมในสิทธ์ิการเป็นนกัธุรกิจจะตอ้งส่งไปยงัฝ่ายแอดมินซีซี

ไอ (Admin CCI) ค าร้องดงักล่าวจะไม่ไดรั้บอนุญาตหากผูส้มคัรร่วมมีผลประโยชน์ตอบแทนในสิทธ์ิการ

เป็นนักธุรกิจอ่ืนหรืออยู่ระหว่างการรอคอย 180 วนั เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้นักธุรกิจจะตอ้งส่งใบสมคัรนัก

ธุรกิจซีซีไอฉบบัแกไ้ขท่ีสมบูรณ์และไดท้ าขึ้นอย่างถูกตอ้งซ่ึงไดรั้บการลงนามจากทั้งนกัธุรกิจซีซีไอและ

ผูส้มคัรร่วม  

1.2.2 รายได ้รายไดท้ั้งหมดจะถูกส่งไปยงับญัชีธนาคารของผูส้มคัรหลกัคนแรกของนกัธุรกิจซีซีไอเท่านั้น  

1.2.3 การถอนตวัของผูส้มคัรร่วม ผูส้มคัรร่วมอาจลาออกจากการรับผลประโยชน์ในสิทธ์ิการเป็นนกัธุรกิจ

โดยแจง้ไปยงัฝ่ายแอดมินซีซีไอ พร้อมค าร้องและส าเนาบตัรประชาชน เซ็นรับรองระบุ “ใชเ้พื่อลาออกจาก

ผูส้มคัรร่วมเท่านั้น” และตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของบริษทัฯ 

หมวด 2 การด าเนินธุรกจิซีซีไออย่างถูกต้อง 

2.1  หลกัปฏิบัติในการด าเนินธุรกจิซีซีไอ 

การด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่านเอง การเป็นนกัธุรกิจซีซีไอหมายถึง โอกาส

ทางธุรกิจอนัมีค่ายิ่งต่อการให้หลกัประกันความมัน่คงด้านการเงินในระยะยาว จึงเป็นเหตุท่ีว่าท าไมนัก

ธุรกิจซีซีไอทุกท่านควรมุ่งมัน่ในการท าธุรกิจของตนอย่างเต็มท่ี และด าเนินธุรกิจน้ีไปตามครรลองของ

จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวส้ าหรับนกัธุรกิจซีซีไอทุกท่าน 
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องค์ประกอบส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด นั่นคือการด าเนินธุรกิจอย่าง

ถูกตอ้งและมีความเคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์อนัเท่าเทียมกนัทั้งของตวัท่านเองและนกั

ธุรกิจซีซีไอทุกคน 

2.1.1 พึงยดึมัน่ในหลกัการสากล 

หลกัการสากลก าหนดว่า “จงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดงัเช่นท่ีท่านปรารถนาให้ผูอ่ื้นปฏิบติัต่อท่าน” ส่ิงน้ีถือ
เป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจซีซีไอทุกคนท่ีจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งในดา้นการกระท าและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพ
การเป็นนกัธุรกิจซีซีไอของท่าน 

2.1.2 อยา่กล่าวเกินความจริงถึงรายไดท่ี้ไดรั้บจากธุรกิจซีซีไอ 

แสดงแผนธุรกิจของซีซีไออยา่งชดัเจน ธุรกิจซีซีไอมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลดั แต่เป็นโอกาสใน
การสร้างผลงานท่ีสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได ้โดยจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ การท างานดว้ยความ
วิริยะอุตสาหะและมุ่งมัน่เสียสละอยา่งแทจ้ริง 

2.1.3 อยา่ขายตดัราคา                                                                                                                                                  

           ผูก้ระท าผิดจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายตามท่ีบริษทัเห็นสมควร รวมทั้งอพัไลน์ผูแ้นะน าจะตอ้งร่วม

รับทราบและร่วมรับผิดชอบ ตกัเตือน ควบคุม แกไ้ข พร้อมรับรองวา่จะไม่ละเลยใหเ้กิดปัญหาขึ้นอีกดว้ย

ตนเอง             

2.1.4 อยา่กล่าวเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์

ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตามท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได ้น าเสนอและสาธิตผลิตภณัฑ์ซีซีไอตาม

วิธีการท่ีไดรั้บการรับรองจากซีซีไออย่างถูกตอ้ง กล่าวถึงคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑต์ามท่ี

ระบุไวใ้นส่ือส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากท่ีบรรจุภณัฑ ์นอกเหนือจากน้ีการกล่าวถึงผลิตภณัฑจ์ากประสบการณ์

ส่วนตวัของท่านเองจะท าให้สมาชิกและลูกคา้เช่ือถือและไดผ้ลดีท่ีสุดในการแนะน าผลิตภณัฑ์ต่อสมาชิก

และลูกคา้ 

2.1.5 หา้มขายหรือตั้งแสดงผลิตภณัฑซี์ซีไอในร้านคา้ปลีกและแพลตฟอร์มคา้ปลีกออนไลน์ของ

บุคคลภายนอกทุกชนิด 
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2.1.6. อยา่ท างานขา้มสายงานหรือกา้วล่วงไปท างานในสายงานอ่ืน 

2.1.7. เป็นต้นแบบแห่งความเท่ียงธรรมนักธุรกิจซีซีไอตลอดจน เอเจนซ่ี (agency) และแฟรนไชส์  

(franchise) ซีซีไอ ซ่ึงไดรั้บเอกสิทธ์ิเป็นตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง พึงมีมโนธรรมไม่ท าร้าย

สายงานอ่ืน ไม่เป็นตน้เหตุแห่งการโยกยา้ยสายงาน เป็นแบบอยา่งท่ีดีงามของนกัธุรกิจทั้งหลาย 

2.2 ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักธุรกจิซีซีไอ 

ในฐานะนกัธุรกิจซีซีไอ ขา้พเจา้ยินยอมท่ีจะด าเนินธุรกิจซีซีไอของขา้พเจา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ในการขยายองค์กรธุรกิจ "ขา้พเจา้" จะไม่ใช้กลยุทธ์ หรือวิธีการท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ

องคก์ร บริษทัฯ หรืออุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายส่วนรวม หรือลกัษณะใดท่ีจะเป็นการชกัชวน

เพื่อหาประโยชน์จากการสมัครสมาชิกเครือข่ายนอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาตจาก สคบ. 

ชกัชวนใหโ้ยกยา้ยสายงานสู่สายงานตน หรือน าสินคา้เครือข่ายอ่ืนมาจ าหน่ายในองคก์ร 

2.2.2 "ขา้พเจา้" จะให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือ และเป็นหลกัพึ่งพิงให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนให้

เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายด้วยความจริงใจ สร้างความร่วมมือ และช้ีน าหนทางท่ีถูกต้องสู่

ความส าเร็จร่วมกบับริษทัฯ ดว้ยความแน่วแน่ มุ่งมัน่ ทุ่มเทและเสียสละ 

2.2.3 “ขา้พเจา้” จะไม่กล่าวอวดอา้งถึงรายไดท่ี้เป็นเท็จ สรรพคุณของผลิตภณัฑ์อนัเป็นเท็จในการ 

ชกัจูงใจใหผู้มุ้่งหวงัเขา้ร่วมธุรกิจตลอดจนการกล่าวร้ายต่อสินคา้หรือธุรกิจของเครือข่ายอ่ืนให้

ไดรั้บความเสียหาย 

2.2.4 “ข้าพเจ้า” จะยึดถือปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณ และระเบียบข้อบังคับของการตลาดแบบ

เครือข่ายตามหลกัการสากลและของบริษทัฯอย่างเคร่งครัด พร้อมร่วมมือกนักบันกัธุรกิจซีซีไอ

ทุกคนสร้างบรรทดัฐานธรรมาภิบาลอนัแขง็แกร่งให้แก่เครือข่ายซีซีไอ 

2.2.5 “ขา้พเจา้” เม่ือไดรั้บการสนบัสนุนให้ประสบความส าเร็จในต าแหน่งระดบัแพลตตินั่มขึ้นไป

แล้ว (ซ่ึงจะได้รับโบนัสปันผลจากยอดขายรวมของบริษทัทั้งหมด เป็นมรดกตกทอดจาก

บริษทัฯอย่างถาวรตลอดไป) จะไม่ท าการใดให้บริษทัฯและสายงานในองคก์รเส่ือมเสีย ทั้งต่อ

หนา้และลบัหลงั โดยเฉพาะการแสดงตนไปร่วมสนบัสนุนเครือข่ายอ่ืน ๆโดยเปิดเผยหรือในท่ี

สาธารณะ ทั้งน้ี “ขา้พเจ้า” ทราบดีว่ามิใช่เป็นการจ ากดัสิทธิในการท าธุรกิจเครือข่ายอ่ืนแต่

อยา่งใด 
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2.2.6 หาก “ขา้พเจา้” ตอ้งการท าการตลาดทางออนไลน์จะตอ้งด ารงต าแหน่ง DIS (มีคะแนนส่วนตวั 

400 PV) ขึ้นไป  จะตอ้งไดรั้บการสอบความรู้ กฎจรรยาบรรณและระเบียบการท าการตลาด

สินคา้ซีซีไอทางออนไลน์ “ประเมินผลเกิน 80%”   

2.2.7 “ขา้พเจา้” จะไม่ใช้ขอ้ความรูปภาพหรือส่ืออ่ืนใดท่ีผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมาย สคบ. ขอ้บงัคบั

และประกาศของ อย. ไม่ใช้ค  าโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองส าอางท่ี

แสดงสรรพคุณทางยา เช่นค าว่า ลดอาการ บ าบดั บรรเทา รักษา ไม่ใช้รูปและวีดีโอใดๆของ 

ดร.ณสพน โพธ์ิวิจิตร ส่ือสารทางออนไลน์ (ยกเวน้ภาพข่าวท่ีเผยแพร่โดยส่ือมวลชน โดยห้าม

ตดัต่อดดัแปลงใดๆโดยเด็ดขาด 

2.2.8 “ขา้พเจา้” ทราบดีว่าการกระท าเช่นน้ี (2.2.7) ผิดกฎหมาย มีความผิดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือ

บุคคลภายนอก หากเกิดกรณีฟ้องร้องขึ้น จะถือเป็นความผิดของขา้พเจา้เองแต่เพียงผูเ้ดียวโดย

ทางบริษทัฯไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ “ขา้พเจา้” จะปฏิบติัตามกฎการรับสมคัรนกัธุรกิจผา่นทาง

ออนไลน์ โดยเปิดการสั่งซ้ือสินคา้ขั้นต ่า 400 PV ในราคาสมาชิกและใชโ้ปรโมชัน่ออนไลน์

ตามท่ีคณะกรรมการการตลาดออนไลน์ซีซีไอระบุไวใ้น www.cciofficial.com โดยเคร่งครัด 

2.2.9 “ขา้พเจ้า” จะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ ค่าปรับจากการ
กระท าผิด รวมถึงภาระภาษี อนัเกิดจากการจ าหน่ายสินคา้ หรือจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก

การท าธุรกิจอย่างถูกตอ้ง และจะจ าหน่ายสินคา้ แก่ผูบ้ริโภคตามราคาท่ีบริษทัฯก าหนดรวมถึง

การไม่เพิกเฉยต่อการขายผิดราคาหรือมีส่วนส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคลอ่ืนขายสินคา้ต ่ากว่ า

ราคาผูบ้ริโภค (consumer price/ราคาขายปลีก/ราคาขา้งกล่อง) ท่ีก าหนด รวมถึงช่องทางใดๆท่ี

บริษทัฯ ห้ามจ าหน่ายอย่างเคร่งครัด ไดแ้ก่ แพลตฟอร์มคา้ปลีกออนไลน์ของบุคคลภายนอก

ทุกชนิด เช่น Lazada, Shopee, Amazon เป็นตน้  

2.3 กฎจรรยาบรรณและระเบียบการท าตลาดออนไลน์ 
กฎจรรยาบรรณและระเบียบการท าธุรกิจผ่านช่องทางส่ืออินเตอร์เน็ตของนักธุรกิจซีซีไอ ทั้ง

ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (social media) และแอปพลิเคชั่นแชท (chat application) ได้แก่ Youtube, 

Facebook, Instagram, Line Official Account, Twittter เป็นตน้ รวมไปถึงส่ือท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต ์ 

นักธุรกิจซีซีไอท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) และแอปพลิเคชั่นแชท (chat application)  

เช่น เฟซบุ๊กส่วนตวั ไลน์ส่วนตวั ฯลฯ ท่ีไม่ไดเ้ปิดสาธารณะและไม่ไดจ่้ายเงินโฆษณา แต่หากตอ้งการท า
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ธุรกิจซีซีไอบนช่องทางออนไลน์ทุกประเภทจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามกฏฯน้ีอย่างเคร่งครัดด้วยโดยมิอาจ

ปฏิเสธการรับรู้ได ้

2.3.1. นกัธุรกิจท่ีไดรั้บสิทธ์ิการท าธุรกิจ CCI  

เม่ือการทดสอบผา่นเกณฑข์องบริษทัฯแลว้ จะไดรั้บบตัรตวัแทนอนุญาตใหท้ าธุรกิจ CCI ผา่นส่ือ

อินเตอร์เน็ต  ซ่ึงทุกคนจะตอ้งแสดงบตัรตวัแทนทุกช่องทางบนส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีเปิดสาธารณะ   

**บทลงโทษหากฝ่าฝืน 2.3.1 บริษัทฯ จะท าการตักเตือน หากยังไม่มีการแก้ไขภายใน 3 วัน บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะท าการระงับการท าธุรกรรมในรหัสนักธุรกจิน้ันทันที** 

2.3.2. หา้มประกาศรับสมคัรตวัแทนขายสินคา้ และหา้มประกาศรับสมคัรสมาชิกฟรี ออกส่ือสังคมออนไลน์ 

(social media) และแอปพลิเคชัน่แชท (chat application) ทุกประเภท รวมทั้งห้ามเขียนแทรกในเน้ือหาการ

โฆษณาขายสินคา้ เพื่อรักษากลไกราคาขายปลีก และหา้มใส่แผนธุรกิจซีซีไอ เม่ือมีผูส้นใจสอบถามการเป็น

นกัธุรกิจซีซีไอ ท่านจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลเร่ิมตน้ตามเง่ือนไขขอ้ 2.3.3 

**บทลงโทษหากฝ่าฝืน2.3.2 บริษัทฯ จะท าการตักเตือน หากยังไม่มีการแก้ไขภายใน 3 วัน บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ท่ีจะท าการระงับการท าธุรกรรมในรหัสนักธุรกจิน้ันทันที** 

2.3.3. การสมคัรเป็นนกัธุรกิจผา่นทางออนไลน์ 

2.3.3.1 เปิดบิลแรกขั้นต ่า 400 PV ในราคาสมาชิก (member price)  

2.3.3.2 เปิดบิลแรกขั้นต ่า 800 PV ในราคานกัธุรกิจ  

2.3.3.3. ส่งส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคาร และหมายเลขโทรศพัท ์10 หลกั (ไม่

ซ ้ากบัหมายเลขท่ีมีอยูแ่ลว้ในรหสัอ่ืน) เพื่อประกอบการสมคัร 

2.3.3.4. หลงัจากบิลแรก นกัธุรกิจสามารถซ้ือสินคา้ในราคานกัธุรกิจ 

2.3.3.5. ค่าขนส่งใชอ้ตัราเดียวกบัราคาปลีกของสินคา้แต่ละหมวดท่ีก าหนดใวใ้นธุรกิจออนไลน์ 

หมายเหตุ นักธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลเง่ือนไขการสมคัรเป็นนักธุรกิจผ่านทางออนไลน์ รวมทั้ง

ขอ้มูลของผูส้มคัรท าธุรกิจซีซีไอผ่านส่ือออนไลน์สาธารณะ ท่านสามารถใชแ้จง้ต่อผูท่ี้สนใจท าธุรกิจซีซีไอ

เป็นการส่วนตวัเท่านั้น 
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**บทลงโทษหากฝ่าฝืนกฎข้อ 2.3.3 มี 3 ขั้นตอน 

คร้ังท่ี 1 ตักเตือนและต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 3 วัน  

คร้ังท่ี 2 นักธุรกจิจะถูกระงับการท าธุรกรรมและริบโบนัสเป็นเวลาติดต่อกนัไม่เกนิ 30 วัน  

คร้ังท่ี 3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะท าการยกเลกิรหัสนักธุรกจิในทันที 

2.3.4. นักธุรกิจไม่สามารถขายสินคา้ซีซีไอผ่านเว็บช็อปป้ิงต่างๆ ท่ีเป็นแพลตฟอร์มคา้ปลีกออนไลน์ของ

บุคคลภายนอกทุกชนิด เช่น Lazada, Shopee, Amazon เป็นตน้ เน่ืองจากถือเป็นการขายตดัราคา และละเมิด

สิทธ์ิการจ าหน่ายของนักธุรกิจซีซีไอทั้งมวลและเป็นตน้เหตุของการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม ท าร้ายระบบ

เครือข่ายขายตรงซีซีไอโดยเจตนา สืบเน่ืองจากบริษทัฯ เป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์และจดทะเบียนขายตรงต่อ 

สคบ.อย่างถูกตอ้ง ดงันั้นสิทธิการจ าหน่ายสินคา้และสิทธิประโยชน์ทั้งมวลท่ีซีซีไอมอบให้จะตอ้งเป็นของ

นกัธุรกิจซีซีไอเท่านั้น 

**บทลงโทษหากฝ่าฝืนข้อ 2.3.4: ระงับธุรกรรม - ให้ชี้แจง - ทัณฑ์บน - เปรียบเทียบชดใช้ค่าเสียหาย 2,000 

– 10,000 บาทและ / หรือบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะท าการยกเลกิรหัสนักธุรกจิในทันที 

2.3.5. นกัธุรกิจซีซีไอไม่สามารถใชช่ื้อบริษทัฯ ช่ือใกลเ้คียง หรือคลา้ยเหมือนบริษทัฯ รวมทั้งช่ือโรงงานดีท็

อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ช่ือสินคา้ซีซีไอเพียงล าพงั ช่ือ ดร.ณสพน โพธ์ิวิจิตร และช่ือผูบ้ริหารบริษทัฯ ใน

การจดทะเบียนเวบ็ไซต ์ 

2.3.6. นักธุรกิจซีซีไอสามารถตั้งช่ือเฟซบุ๊กเพจ (facebook page) ช่ือร้านคา้ ช่ือไอดีไลน์ (Line ID) เป็นช่ือ

ของตนเองได ้แต่ไม่สามารถน าช่ือ ท่ีอยูบ่ริษทัฯ ภาพโรงงานดีทอ็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั โลโกบ้ริษทัฯ โล

โกโ้รงงานดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ภาพ ดร.ณสพน ภาพผูบ้ริหารบริษทัฯ มาเป็นรูปโปรไฟล ์ภาพปก

ของแฟนเพจ และเวบ็ไซต ์ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเขา้ใจผิด คิดวา่เป็นส่วนของบริษทัฯไดจ้ดัท าขึ้นเป็นทางการ 

2.3.6.1. ขอ้ความท่ีอนุญาตใหใ้ชพ้ิมพล์งในส่ือออนไลน์ และค าบรรยายภาพไดค้ือ  

- ระบบ Dropship 
- ราคารับสมคัร 
- ก าไรคา้ปลีก  
- นวตักรรม 
- ขมิ้นชนั 
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- รางวลัเหรียญทอง 
- มีโรงงานของตวัเอง 

2.3.6.2. นกัธุรกิจตอ้งไม่กระท าการชกัชวน ช้ีน า เสนอขอ้มูลใดๆ ต่อลูกคา้ในส่ือออนไลน์ของนกัธุรกิจซีซี

ไอท่านอ่ืน ดงัน้ี 

- ไม่น าขอ้มูล ช่ือ นามสกุล เบอร์โทร และท่ีอยู่ของลูกคา้ จากส่ือออนไลน์ของนกัธุรกิจซีซี

ไอท่านอ่ืน ไปติดต่อส่งสินคา้ซีซีไอแทนเจา้ของเพจ หรือเวบ็ไซต ์หรือส่ือออนไลน์นั้น 

- ไม่ท าการแชร์โพสตจ์ากแฟนเพจของนกัธุรกิจซีซีไอท่านอ่ืนท่ีท าการลงโฆษณาและพิมพ์

ขอ้ความช่ือและเบอร์โทรใหลู้กคา้ติดต่อหาตนเอง 

- ไม่ท าการฝากขอ้ความใตโ้พสตข์องแฟนเพจ เวบ็ไซต ์และส่ือออนไลน์อ่ืนๆ ของนกัธุรกิจ

ซีซีไอท่านอ่ืน เพื่อชกัชวนใหซ้ื้อสินคา้ หรือสมคัรสมาชิกกบัตน 

- ไม่ท าการติดต่อไปหาลูกคา้ของนกัธุรกิจซีซีไออ่ืน โดยท่ีไม่รู้จกัลูกคา้มาก่อน  ไม่วา่จะเป็น

การเพิ่มเพื่อนบนเฟซบุ๊ก หรือโทรศพัทไ์ปหาลูกคา้ ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคอ์ะไรก็ตาม 

- นกัธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาตให้จ าหน่ายสินคา้ซีซีไอผ่านช่องทางออนไลน์ ตอ้งจ าหน่ายสินคา้

ให้กบัผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกซีซีไอ ในราคาตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดเท่านั้นและตอ้งไม่มีการ

จัดโปรโมชั่นใดๆ นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯก าหนดขึ้ น (โปรดดูรายละเอียดใน

www.cciofficial.com)  และไม่สามารถลดราคากรณีพิเศษ แลกซ้ือ แจกฟรี หรือแถมพร้อม

สินคา้อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นสินคา้ของบริษทัฯ 

**บทลงโทษหากฝ่าฝืนกฎข้อ 2.3.5 มี 3 ขั้นตอน  

คร้ังท่ี 1 ตักเตือนและต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 3 วัน  

คร้ังท่ี 2 นักธุรกจิจะถูกระงับการท าธุรกรรมและริบโบนัสเป็นเวลาติดต่อกนัไม่เกนิ 30 วัน 

คร้ังท่ี 3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะท าการยกเลกิรหัสนักธุรกจิในทันที 

บริษทัฯ จะมีการตรวจสอบการกระท าท่ีผิดกฎอย่างยุติธรรม และจะท าการลงโทษตามท่ีระบุไว ้

เพื่อลดการสร้างความเสียหายให้กับนักธุรกิจซีซีไอท่านอ่ืน หากท่านพบการกระท าท่ีฝ่าฝืนจากกฎ

จรรยาบรรณ รวมทั้งกฎการท าธุรกิจซีซีไอออนไลน์ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนผูก้ระท าผิด สอบถามขอ้

สงสัย หรือปรึกษา ไดท่ี้ Line ID: @cci.th หรือ โทร. 02-1573158  บริษทั ซีซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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หมวด 3 การปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณซีซีไอ 

3.1 การรักษาความลบั  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของซีซีไอกับผูค้ ้า   ผูผ้ลิต และผูจ้ัดหาถือเป็นความลบั นักธุรกิจซีซีไอ

จะตอ้งไม่ติดต่อโดยทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งกับผูจ้ดัหา ผูผ้ลิตหรือผูค้า้ใดๆ ยกเวน้ในกิจกรรมท่ีซีซีไอ

สนบัสนุนซ่ึงผูแ้ทนนั้นมาปรากฏตวัตามการร้องขอของซีซีไอ 

3.2 การเปลีย่นสายงาน การแย่งสายงานและการล่อใจให้ย้ายสายงาน 

3.2.1 การกระท าตอ้งห้าม การคงไวซ่ึ้งความซ่ือสัตยต์่อสายงานสปอนเซอร์ในองค์กรของนักธุรกิจซีซีไอ

เป็นพื้นฐานของการตลาดแบบเครือข่าย ดงันั้นนกัธุรกิจซีซีไอแต่ละรายตกลงท่ีจะไม่ขอ้งเก่ียวกบัการเปล่ียน

สาย การแยง่สายงานและการล่อใจใหย้า้ยสายงาน 

3.2.2 หน้าท่ีในการบอกกล่าว เน่ืองจากการเปล่ียนสาย การสปอนเซอร์ขา้มสาย และการล่อใจสามารถ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ซีซีไอและนกัธุรกิจซีซีไอท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระบบ นกัธุรกิจซีซีไอทุกท่านจึงมีหนา้ท่ี

แจง้แก่บริษทัโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหากท่านรับทราบหรือมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะ

สงสัยวา่นกัธุรกิจรายอ่ืนไดก้ระท าผิดขอ้ตกลงน้ี 

3.2.3. การเยียวยาแก้ไขการละเมิดสัญญา หากนักธุรกิจซีซีไอกระท าผิดข้อตกลงฉบับน้ี บริษัทอาจ

ด าเนินการใด ๆ หรือทั้งหมดตามท่ีไดร้ะบุไวด้งัต่อไปน้ี  

3.2.3.1. บอกเลิกสิทธ์ิการเป็นนกัธุรกิจซีซีไอท่ีไดก้ระท าผิด  

3.2.3.2. บอกเลิกสิทธ์ิการเป็นนักธุรกิจซีซีไอท่ีถูกสร้างขึ้นอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนสาย (การเป็นนัก

ธุรกิจซีซีไอคร้ังท่ีสอง)  

3.2.3.3 เรียกเก็บค่าปรับเป็นตวัเงินจากนกัธุรกิจซีซีไอท่ีเก่ียวขอ้ง และ  

3.2.3.4ให้สิทธ์ิการเป็นนกัธุรกิจซีซีไอท่ีสมคัรโดยการเป็นนกัธุรกิจซีซีไอคร้ังท่ีสองยงัคงอยู่และไม่เปล่ียน

สปอนเซอร์หรือการก าหนดต าแหน่ง เวน้แต่จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนตามเหตุบรรเทาโทษและความเป็นธรรม  

อยา่งไรก็ตามอ านาจจดัการสูงสุดขององคก์รจะยงัคงอยูภ่ายใตดุ้ลพินิจของบริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว  
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หมวด 4 การโฆษณาบนอนิเตอร์เน็ตและเว็บไซต์รวมท้ังช่องทางท่ีมิได้รับอนุญาตและงานแสดง

สินค้า 

4.1 ไม่ใช้แพลตฟอร์มคา้ปลีกออนไลน์ของบุคคลภายนอกทุกชนิด เช่น Amazon, Alibaba.com. 

Allegro, Lazada, Shopee เป็นต้น และเว็บประมูลสินค้า (eBay) ถือเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายท่ีไม่ได้รับ

อนุญาตและจะตอ้งไม่ถูกน ามาใชเ้พื่อขายสินคา้ของซีซีไอ 

4.2 นักธุรกิจซีซีไอท่ีท าการเปิดร้านคา้บนเว็บไซต์เป็นของตวัเอง จะตอ้งไม่ท าผิดกฎของบริษทัฯ 

เร่ืองการโฆษณาสินคา้ และตอ้งระบุราคาสินคา้ตรงตามท่ีบริษทัฯก าหนดเท่านั้น 

4.3 นักธุรกิจซีซีไอท่ีใช้เว็บไซต์หรือการโฆษณาในรูปแบบอ่ืน ๆ ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อโปรโมท

สินคา้หรือโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม นักธุรกิจซีซีไอจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีระบุไวใ้นการ

อนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดงักล่าว ทั้งยงัมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

- นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่ใชห้รือเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวัท่ีรวบรวมออนไลน์ และหากผูบ้ริโภค

คนใดไม่ตอ้งการให้เผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั นักธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

ทนัที 

- นักธุรกิจซีซีไอตอ้งให้ทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคในการหยุดการติดต่อส่ือสารเพิ่มเติมใด ๆ 

ระหว่างนกัธุรกิจซีซีไอกบัผูบ้ริโภค และถา้ผูบ้ริโภคคนใดตอ้งการให้นกัธุรกิจซีซีไอหยุด

การติดต่อ นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งหยดุการติดต่อตามค าร้องขอดงักล่าวทนัที 

- นักธุรกิจซีซีไอจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่ือสารทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่เผยแพร่เน้ือหาโดยใช้บญัชีรายช่ือเพื่อการเผยแพร่หรือเผยแพร่

ใหก้บับุคคลใดท่ีไม่ไดใ้ห้อนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงแก่กระบวนการดงักล่าว ไม่อนุญาตให้

ท าการสแปม หรือส่งจดหมายลูกโซ่หรือจดหมายขยะ 

- นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่เผยแพร่เน้ือหาท่ีผิดกฎหมาย, ก่อกวน, หม่ินประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี, 

สบประมาท, ข่มขู่, เป็นอนัตราย, หยาบคาย, อนาจารหรือวสัดุน่ารังเกียจในดา้นอ่ืน ๆ หรือท่ี

สามารถก่อใหเ้กิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมาย 
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- นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่ส่งอีเมลท่ี์ไม่ไดรั้บการร้องขอหรืออีเมลท่ี์กระจายให้คนจ านวนมาก 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มแก่บุคคลท่ีไม่เคยมีความสัมพนัธ์ในทางส่วนตวัหรือในทาง

ธุรกิจมาก่อน 

4.4 อินเตอร์เน็ตโดเมน นักธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่ใช้เคร่ืองหมายการคา้ของซีซีไอหรือช่ือท่ีแปลงมา

หรือตวัยอ่ใด ๆ ของซีซีไอเป็นช่ือโดเมนหรือท่ีอยู่อีเมล ์หรือเพื่อโฆษณาขายหรือส่งเสริมการท าธุรกิจซีซีไอ

และสินคา้และบริการของซีซีไอ 

4.5 การโฆษณาทางอีเมล์ ไม่อนุญาตให้ “ส่งสแปม" รวมถึง โทรศพัทห์รือส่งโทรสารท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายต่างๆ อย่างเด็ดขาด นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่หม่ินประมาท ข่มเหง ก่อกวน เฝ้าติดตาม ข่มขู่ หรือ

ละเมิดสิทธ์ิตามกฎหมาย (เช่น สิทธ์ิความเป็นส่วนตวัและความเป็นสาธารณะ) ของผูอ่ื้น นกัธุรกิจซีซีไอตอ้ง

ไม่ตีพิมพ ์โพสต ์อปัโหลด แจกจ่าย หรือส่ือสารหัวขอ้ ช่ือ วสัดุหรือขอ้มูลใดๆ ท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสม ลบ

หลู่ หม่ินประมาท ละเมิดสิทธ์ิ อนาจารหยาบคาย หรือผิดกฎหมาย นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่โฆษณาหรือเสนอ

ขายสินคา้หรือบริการใด ๆ เพื่อวตัถุประสงคท์างการคา้หรือจดัท าหรือส่งต่อแบบส ารวจ  การประกวดหรือ

จดหมายลูกโซ่ ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตข์องซีซีไอจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมใดๆท่ีจะเป็นการจ ากดัหรือขดัขวาง

ผูใ้ช้งานอ่ืนจากการใช้งานเว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจซีซีไอใช้เคร่ืองหมายการคา้ของซีซีไอในท่ีอยู่

อีเมล ์(เช่น ccioffical@gmail.com)  

4.4.9. การบนัทึก นักธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่ผลิตซ ้ าวสัดุโสต หรือวีดิทศัน์ท่ีผลิตขึ้นโดยซีซีไอซ่ึงมี

รายละเอียดเก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจหรือสินคา้ของซีซีไอ นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่บนัทึกเสียงในการพบปะ

งานกิจกรรมหรือการประชุมใดๆของซีซีไอไม่ว่าดว้ยวิธีใด และตอ้งไม่น าการบนัทึกดงักล่าว ไปแสดงไว้

บนกระดานสนทนาในส่ือสังคมออนไลน์ใดๆ 

4.4.10. การรับสายโทรศพัท ์นกัธุรกิจซีซีไอตอ้งไม่รับสายโทรศพัทห์รือสร้างบนัทึกโดยพูดวา่ "ซีซี

ไอ" หรือถอ้ยค าคลา้ยกนัใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดต่อผูโ้ทรวา่ผูโ้ทรไดโ้ทรมายงัส านกังานบริษทัฯ 

 4.4.11 ช่องทางท่ีมิได้รับอนุญาต ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมิได้รับอนุญาต ได้แก่ สถาน

ประกอบการคา้ปลีก แผงหรือซุม้ร้านในหา้ง ร้านขายยา หรือร้านคา้ทัว่ไป และแพลตฟอร์มคา้ปลีกออนไลน์

ของบุคคลภายนอกทุกชนิด เช่น Lazada, Shopee เป็นตน้ 
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4.4.12. งานแสดงสินคา้ อนุญาตให้นกัธุรกิจซีซีไอจดัแสดงสินคา้และโอกาสทางธุรกิจของซีซีไอท่ี

งานแสดงสินคา้และงานกิจกรรมดา้นสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีโดยจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหนา้จากซีซีไอ 

 

หมวด 5 ข้อพพิาท การละเมิดและเพกิถอน 

5.1 ข้อพพิาทระหว่างนักธุรกจิซีซีไอ 

เม่ือนักธุรกิจซีซีไอมีความเดือดร้อนหรือไม่พอใจนักธุรกิจซีซีไออ่ืนในเร่ืองการปฏิบติัหรือการ

กระท าใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นนกัธุรกิจซีซีไอของเขา นกัธุรกิจซีซีไอควรท่ีจะพยายามยุติเร่ืองดงักล่าวกบั

นกัธุรกิจซีซีไออ่ืน หากเร่ืองดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการตีความหรือการล่วงละเมิดสัญญาหรือผิดกฏฯโดยนัก

ธุรกิจซีซีไออ่ืน นักธุรกิจซีซีไอท่ีไม่พอใจหรือได้รับความเดือดร้อนจะตอ้งรายงานเร่ืองดงักล่าวเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไปยงัฝ่ายแอดมินซีซีไอ เช่นวนัท่ี จ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง พยาน ภาพถ่าย 

และเอกสารสนบัสนุนอ่ืนๆ ควรถูกรวมไวใ้นรายงานดงักล่าว การติดต่อส่ือสารดงักล่าวจะตอ้งมีลายมือช่ือ

และรหัสผูใ้ชง้านของนกัธุรกิจซีซีไอดว้ย การร้องเรียนโดยไม่ระบุตวัตนจะไดรั้บการยอมรับเช่นกนั แต่ซีซี

ไออาจไม่ด าเนินการแกไ้ขใดๆ หากปราศจากหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้การโทรศพัท์ร้องเรียนจะไม่ไดรั้บการ

ยอมรับ เน่ืองจากจะตอ้งมีการท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรทั้งจากฝ่ายท่ีร้องเรียนและจากบุคคลท่ีถูกระบุ

ว่าไดล้ะเมิดนโยบายของบริษทัฯ ซีซีไออาจแจง้ให้หัวหน้าอพัไลน์ของนักธุรกิจซีซีไอทราบเก่ียวกับการ

กระท าใดๆ ท่ีจะด าเนินการ หรืออาจด าเนินการตามขอ้น้ี ตามบทบญัญติัในส่วนน้ีจะไม่เป็นการจ ากดัสิทธ์ิ

ของซีซีไอในการด าเนินการท่ีรุนแรงยิ่งขึ้น ซ่ึงรวมถึงการระงบัชัว่คราวหรือเพิกถอนสัญญาหากซีซีไอไดมี้

ความเห็นโดยดุลพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวว่าการด าเนินการดงักล่าวมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการ

ปกป้องบริษทัฯ 

5.2 การระงับช่ัวคราว ซีซีไอสงวนสิทธ์ิในการระงบัต าแหน่งของนักธุรกิจใดๆ ไวช้ัว่คราวในเวลาใดๆ 
ดว้ยเหตุท่ีนกัธุรกิจนั้นอาจละเมิดบทบญัญติัของสัญญาขอ้ตกลงทั้งหมดน้ี ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเป็นคร้ังคราว 

หรือบทบญัญติัของกฎหมายท่ีใช้บงัคบัหรือมาตรฐานการติดต่อธุรกิจท่ีเป็นธรรม ซีซีไออาจท าการระงบั

โดยไม่ไดรั้บความยินยอมดงักล่าวดว้ยดุลพินิจของตนเอง เพื่อรอการสอบสวนในเร่ืองการละเมิดนโยบาย

บริษทัท่ีอาจเกิดขึ้น ซีซีไอจะแจง้ใหผู้น้กัธุรกิจทราบทางไปรษณียล์งทะเบียน อีเมล ์หรือไลน์ ซ่ึงจะถูกส่งไป
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ยงัท่ีอยูล่่าสุดของนกัธุรกิจท่ีระบุไวก้บัซีซีไอ ในกรณีท่ีมีการระงบัดงักล่าว นกัธุรกิจตกลงท่ีจะหยดุแสดงตวั

วา่เป็นนกัธุรกิจของซีซีไอทนัที การแกไ้ขเยยีวยาดงักล่าวน้ีจะเป็นการเพิ่มเติมจากการแกไ้ขเยยีวยาอ่ืนๆโดย

จะไม่เป็นการเฉพาะแต่เพียงประการเดียว 

5.3 ผลของการระงับช่ัวคราว 

5.3.1 ค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทนหรือโบนัสใด ๆ ท่ีอาจครบก าหนดช าระ(ถ้ามี)จะถูกระงบัไว้

ชัว่คราวเพื่อรอมติของซีซีไอ หากการล่วงละเมิดนั้นซีซีไอไม่สามารถพิสูจน์ได ้การระงบัชัว่คราวจะยุติลง

และเงินคา้งช าระทั้งหลายจะถูกจ่ายให้แก่นกัธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากการละเมิดดงักล่าวสามารถพิสูจน์ได ้

ซีซีไออาจยึดรายไดบ้างส่วนหรือทั้งหมดเพื่อหักช าระค่าเสียหายท่ีบริษทัได้รับอนัเน่ืองมาจากการละเมิด

ของนกัธุรกิจ 

5.3.2 ในระหว่างการระงบัชัว่คราวซีซีไอจะมีสิทธ์ิห้ามมิให้นักธุรกิจท่ีถูกระงบัชัว่คราวซ้ือสินคา้

และบริการ 

5.3.3 นกัธุรกิจท่ีถูกระงบัชัว่คราวจะไม่มีสิทธ์ิแสดงตนว่าเป็นนกัธุรกิจหรือโปรโมทธุรกิจของเขา

หรือสินคา้ในระหวา่งท่ีถูกระงบัชัว่คราว 

5.3.4 ค่าปรับ เม่ือการพิจารณาไดข้อ้ยุติโดยสมควรแก่เหตุและโดยอยู่ในดุลพินิจของบริษทัแต่เพียง

ผูเ้ดียว ซีซีไออาจก าหนดค่าปรับเป็นตวัเงินส าหรับการล่วงละเมิดหรือท าความผิดนั้น ๆ 

5.4 การเพกิถอนสิทธิ์ตัดรหัสนักธุรกจิการผิดสัญญาข้อตกลงตามกฏจรรยาบรรณซีซีไอ 

5.4.1 การแจง้ การผิดขอ้ตกลงตามกฏจรรยาบรรณซีซีไออย่างร้ายแรง ในกรณีท่ีนกัธุรกิจซีซีไอท าผิดอย่าง

ร้ายแรง ซีซีไออาจเพิกถอนสิทธ์ิตดัรหัสสิทธิภาพนักธุรกิจซีซีไอ โดยระบุเหตุผลของการกระท าดงักล่าว 

ทางโทรศพัทจ์ากหมายเลขท่ีแจง้ไวใ้นการสมคัร "การผิดขอ้ตกลงอยา่งร้ายแรง" รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ

เปล่ียนสายงาน การแย่งสายงานหรือ การล่อใจให้ยา้ยสายงาน  และการผิดกฏจรรยาบรรณอ่ืนๆ ท่ีซีซีไอ

พิจารณาอย่างเหมาะสมว่าบริษทัฯ และระบบเครือข่ายรวมถึงนักธุรกิจจะได้รับความเสียหาย ซ่ึงความ

พยายามใดๆ ในการเยยีวยาแกไ้ขจะไม่ไดผ้ลหรือเป็นกรณีท่ีดาวไลน์ท่ีผิดสัญญาของนกัธุรกิจตกอยูใ่นความ

เส่ียงท่ีจะถูกแยง่สายงาน 
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5.4.2 การแจง้ - การผิดกฏจรรยาบรรณอ่ืน ๆ การแจง้เพิกถอนสิทธ์ิตดัรหสัการเป็นนกัธุรกิจซีซีไอโดยระบุ

เหตุผลของการกระท าดงักล่าวจะตอ้งท าการโทรศพัทแ์ละแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งถึงนกัธุรกิจผา่นทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน นกัธุรกิจจะมีสิทธ์ิ 

5.4.2.1 ตอบสนองภายในสิบ (10) วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้พร้อมดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการ

ต่อสู้ หรือท่ีเป็นการบรรเทาหรือลดความร้ายแรงของการผิดสัญญาฯของตนเอง หรือ 

5.4.2.2 แกไ้ขการผิดสัญญาฯ การไม่ตอบสนองหรือแกไ้ขการผิดสัญญาฯจะส่งผลให้สัญญาถูกเพิก

ถอนโดยไม่ตอ้งมีการแจง้เพิ่มเติม หากมีการตอบสนองซีซีไอจะพิจารณาการตอบสนองดงักล่าวและตอบ

กลบัดว้ยค าร้องขอใหช้ี้แจงหรือการแจง้บอกเลิกสัญญาฯอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

5.4.3 ผลใช้บงัคบั การแจง้เพิกถอนสิทธ์ิฯจะมีผลตามท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือดงักล่าวหากนักธุรกิจไม่ได้

อุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบปฏิบติัส าหรับการอุทธรณ์ซ่ึงก าหนดไวด้า้นล่าง

น้ี 

5.4.4 ผลของการเพิกถอนสิทธ์ิตดัรหสั มีผลทนัทีเม่ือเพิกถอนสิทธ์ิฯ นกัธุรกิจท่ีถูกเพิกถอนสิทธ์ิฯ 

5.4.4.1 จะต้องถอดถอนและยุติโดยถาวรในการใช้เคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ ช่ือ

ทางการคา้ และสัญลกัษณ์ ป้ายเคร่ืองเขียนหรือการโฆษณาใด  ๆ ท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ แผนหรือ

โปรแกรมของซีซีไอ 

5.4.4.2 จะตอ้งหยดุแสดงตนวา่เป็นนกัธุรกิจของซีซีไอ 

5.4.4.3 จะเสียสิทธ์ิทั้งหลายในการเป็นนักธุรกิจและต าแหน่งในแผนปันผลตอบแทนและค่า

คอมมิชชัน่และรายไดใ้นอนาคตทั้งหมดตลอดจนโบนสัพิเศษ รางวลัท่องเท่ียวหรืออ่ืนใดอนัเป็นผลมาจาก

การตดัรหสัการเป็นนกัธุรกิจซีซีไอดงักล่าว 

5.4.4.4 จะตอ้งด าเนินการทั้งหลายท่ีซีซีไอเรียกร้องอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัวสัดุและการคุม้ครอง

ขอ้มูลความลบัและทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ และ 

5.4.4.5 จะถูกหา้มไม่ไหย้ืน่ใบสมคัรเป็นนกัธุรกิจซีซีไอและสัญญาฉบบัใหม่ในเวลาใด ๆ ตลอดไป 

5.4.5 สิทธ์ิในการหกักลบลบหน้ี ซีซีไอมีสิทธ์ิหกักลบลบหน้ีจากเงินจ านวนใดๆ ท่ีนกัธุรกิจเป็นหน้ีอยูก่บัซี

ซีไอ ในกรณีท่ีกฎหมายเร่ืองการเพิกถอนสิทธ์ิขดักบันโยบายขอ้ตกลงฉบบัน้ี ใหน้ ากฎหมายมาใชบ้งัคบั 
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5.4.6 การอุทธรณ์ นกัธุรกิจท่ีถูกเพิกถอนสิทธ์ิ อาจอุทธรณ์การบอกเลิกสิทธ์ิดงักล่าวไดด้ว้ยการส่งจดหมาย

ไปยงัฝ่ายบริหารกฏจรรยาบรรณของซีซีไอโดยระบุเหตุผลของการอุทธรณ์ (หมายเหตุ:การอุทธรณ์ทาง

โทรศพัท์จะไม่ไดรั้บการตอบรับไม่ว่าในสถานการณ์ใด) ซีซีไอจะตอ้งไดรั้บจดหมายอุทธรณ์ภายในสิบ 

(10) วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดมี้การแจง้เพิกถอนสิทธ์ิ หรือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นการแจง้ดงักล่าว 

5.4.6.1 หากนกัธุรกิจยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซีซีไอจะท าการพิจารณาและแจงผลค า

ตดัสินไปยงันกัธุรกิจดว้ยดุลพินิจท่ีผ่านการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ค าตดัสินของซีซีไอจะถือเป็นท่ีสุดและ

จะไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมอีกต่อไป 

5.4.6.2 หากซีซีไอไม่ไดรั้บจดหมายอุทธรณ์ภายในวนัท่ีก าหนด การเพิกถอนสิทธ์ิจะถือเป็นท่ีสุด 

5.4.6.3 ในกรณีท่ีการอุทธรณ์ไดถู้กปฏิเสธ การบอกเลิกสิทธ์ิจะมีผลตามท่ีซีซีไอไดแ้จง้เพิกถอน

สิทธ์ิคร้ังแรก 

 

 


