เงื่อนไขและขัน้ ตอนการสมัครเป็ นนักธุรกิจเลกาซี และจรรยาบรรณ
เบือ้ งต้นในการดาเนินธุรกิจ
1.

การดาเนิ นการกรณี หมดอายุ-การลาออก-การสมัครใหม่

เงื่อนไข/ขัน้ ตอน
กรณี Non-Active 120 วัน
- เป็ นนักธุรกิจเลกาซีทห่ี มดอายุแล้ว และ อยู่
ในช่วงต่ออายุสาย 90 วัน โดยไม่ประสงค์จะต่อ
อายุสมาชิก
- นับจากวันหมดอายุยอ้ นหลังไป 120 วัน ปรากฏ
ว่านักธุรกิจไม่มกี ารดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) ไม่มกี ารรักษายอดส่วนตัว
2) ไม่มรี ายได้จากบริษทั ฯ
3) ไม่มกี ารซือ้ สินค้าทัง้ แบบปกติและแบบแจงยอด
4) ไม่ได้รบั การแจงยอด
5) ไม่มกี ารแนะนาหรือสปอนเซอร์นกั ธุรกิจใหม่
6) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในฐานะนักธุรกิจเลกาซี่
- ให้ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอสมัครใหม่ กรณี NonActive 120 วันและเอกสารทีใ่ ช้ประกอบ มาที่
legal@legacy.co.th หรือ ยืน่ เอกสารตัวจริงที่
เคาน์เตอร์บริการเลกาซีท่ ุกสาขาทัวประเทศ
่
กรณี รหัสโมฆะเนื่ องจากไม่ส่งเอกสารภายในกาหนด
กรณีไม่ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีท่ าการบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์
(โดยแนบเอกสารมาพร้อมกับการกรอกข้อมูลการสมัคร
ในระบบออนไลน์ หรือ โดยส่งไฟล์เอกสารมาทางอีเมล
app@legacy.co.th หรือ ยืน่ เอกสารตัวจริงทีเ่ คาน์เตอร์
บริการเลกาซีท่ ุกสาขาทัวประเทศ
่
) ถือว่ารหัสนัน้ เป็ น
โมฆะ >>> จะสามารถสมัครเป็ นนักธุรกิจเลกาซีใ่ หม่ได้
หลังจากพ้นกาหนด 60 วันนับแต่วนั ทีก่ ารสมัครสมาชิก
เป็ นโมฆะ
กรณี หมดอายุ - สมัครใหม่
กรณีหมดอายุสมาชิกภาพ 1 ปี และไม่ประสงค์จะต่ออายุ
สมาชิกภาพ >>>

เอกสารที่ใช้
1) แบบฟอร์มขอสมัครใหม่ กรณี Non-Active
120 วัน
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร
หลัก พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร
ร่วม (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง
พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผสู้ มัคร
มีอายุระหว่าง 18-20 ปี )

ขอยกเลิกสถานะโมฆะโดยส่งไฟล์เอกสารมาที่
app@legacy.co.th หรือ ยืน่ เอกสารตัวจริงที่
เคาน์เตอร์บริการเลกาซีท่ ุกสาขาทัวประเทศ
่
หมายเหตุ : ฝ่ ายตรวจสอบเอกสารมีดลุ ยพิ นิจในการ
อนุญาตให้ยกเลิ กสถานะดังกล่าว

ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้อง และ ระบุขอ้ ความใช้สาหรับสมัครใหม่

เงื่อนไข/ขัน้ ตอน
จะสามารถสมัครเป็ นนักธุรกิจเลกาซีใ่ หม่ได้ หลังจากพ้น
กาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีห่ มดอายุสมาชิกภาพ

กรณี ต่ออายุสาย
- คือการต่ออายุสมาชิกภาพภายใน 90 วัน
หลังจากวันหมดอายุ ซึง่ สามารถกระทาได้ 2 วิธ ี
คือ
1) นาส่งใบต่ออายุสมาชิกภาพ ทีเ่ คาน์เตอร์
บริการเลกาซีท่ ุกสาขาทัวประเทศ
่
2) โทรติดต่อ call center บริษทั เลกาซี่ คอร์ป
จากัด และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการต่ออายุ
สมาชิกภาพ
กรณี ลาออก – สมัครใหม่ (ระยะเวลา 180 วัน)
นธก.ส่งไฟล์เอกสารแบบฟอร์มขอลาออกและเอกสารทีใ่ ช้
ประกอบการลาออกมาที่ legal@legacy.co.th หรือ ยืน่
เอกสารตัวจริงทีเ่ คาน์เตอร์บริการเลกาซีท่ ุกสาขาทัว่
ประเทศ เพื่อทีฝ่ ่ ายจรรยาบรรณจะได้ตรวจสอบและ
พิจารณาอนุ มตั ิ

เอกสารที่ใช้
กรณีหมดอายุเกิน 90 วัน มาที่ legal@legacy.co.th
หรือ ยืน่ เอกสารตัวจริงทีเ่ คาน์เตอร์บริการเลกาซีท่ ุก
สาขาทัวประเทศ
่

ใบต่ออายุสมาชิกภาพ

1) แบบฟอร์มขอลาออก
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร
หลัก พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร
ร่วม (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง
พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผขู้ อ
ลาออกมีอายุระหว่าง 18-20 ปี )

หมายเหตุ
กรณี สมัครใหม่ สาหรับผู้ที่ลาออกตามกฎ 90 วัน (เฉพาะผูท้ ี่ได้รบั การอนุมตั ิ การ
ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560 – 31 สิ งหาคม 2560 )

เงื่อนไข/ขัน้ ตอน
นับตัง้ แต่วนั ทีน่ กั ธุรกิจสามารถสมัครใหม่ได้
ให้ส่งไฟล์ใบคาร้องขอใช้สทิ ธิสมัครใหม่ , ใบ
สมัครและเอกสารทีใ่ ช้ประกอบ มาที่
legal@legacy.co.th หรือ ยืน่ เอกสารตัว
จริงทีเ่ คาน์เตอร์บริการเลกาซีท่ ุกสาขาทัว่
ประเทศ เพื่อทีฝ่ ่ ายจรรยาบรรณจะได้
ตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ิ

เอกสารที่ใช้
1) ใบคาร้องขอใช้สทิ ธิสมัครใหม่
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครหลัก พร้อมเซ็น
รับรองสาเนาถูกต้อง ( ระบุขอ้ ความ ใช้ประกอบการยื่นคา
ร้องขอใช้สทิ ธิสมัครใหม่ )

3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครร่วม (ถ้ามี)
พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง ( ระบุขอ้ ความ ใช้
ประกอบการยื่นคาร้องขอใช้สทิ ธิสมัครใหม่ )

4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง พร้อมเซ็น
รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผสู้ มัครมีอายุระหว่าง 18-20 ปี )
(ระบุขอ้ ความใช้ประกอบการยื่นคาร้องขอใช้สทิ ธิสมัครใหม่ )

...........................
1) ใบสมัคร
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครหลัก พร้อมเซ็น
รับรองสาเนาถูกต้อง
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครร่วม (ถ้ามี)
พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง พร้อมเซ็น
รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผสู้ มัครมีอายุระหว่าง 18-20 ปี )
5) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออม
ทรัพย์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
...........................

2.

ข้อแนะนาในการกรอกแบบฟอร์มและการเตรียมเอกสารในการดาเนิ นการเรื่องต่างๆ ฝ่ าย
จรรยาบรรณแนะนาให้ท่านปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ใช้แบบฟอร์มปั จจุบนั ของบริษทั ฯเท่านัน้
2) กรอกข้อมูลที่ ครบถ้วน และ ถูกต้อง ตรงตามความเป็ นจริง
3) กรอกข้อมูลด้วยลายมือบรรจง สามารถอ่านได้โดยง่าย
4) ในการเซ็นชื่อ ควรให้นกั ธุรกิจผูป้ ระสงค์จะดาเนินการ เซ็นชื่อด้วยตนเอง (เนื่องจากฝ่ าย
จรรยาบรรณและฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องจะทาการตรวจสอบลายมือชื่อนักธุรกิจ หากไม่ใช่ลายมือชื่อที่
แท้จริงของนักธุรกิจ ฝ่ ายจรรยาบรรณและฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่ดาเนินการตามที่
นักธุรกิจยืน่ ความประสงค์เข้ามา)
5) เตรียมเอกสารประกอบการดาเนินการในกรณีต่างๆ ให้ครบถ้วน เซ็นชื่อและเขียนข้อความรับรอง
สาเนาถูกต้อง พร้อมทัง้ ระบุว่าเอกสารดังกล่าวใช้สาหรับดาเนินการในเรือ่ งใด เช่น ใช้สาหรับสมัคร
สมาชิกเลกาซี่ , ใช้สาหรับขอสมัครใหม่กรณีหมดอายุเกิน 90 วัน , ใช้สาหรับเปลีย่ นแปลงบัญชี
ธนาคาร , ใช้สาหรับการขอเพิม่ ชื่อรหัสคู่ เป็ นต้น

เอกสาร

กรณีสมัครรหัสหลัก
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร
กรณีสมัครรหัสคู่
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ผูส้ มัคร
หลัก)
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ผูส้ มัคร
ร่วม)
สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาสูตบิ ตั รบุตร
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาใบหย่า
สาเนาใบมรณบัตร
3.

เซ็นชื่อ
ผูส้ มัครหลัก

เซ็นชื่อ
ผูส้ มัครร่วม

ระบุขอ้ ความ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง

ระบุขอ้ ความว่าใช้สาหรับดาเนินการ
เรือ่ งใด
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สิ่ งที่นักธุรกิ จควรปฏิ บตั ิ
1) ในกรณีทท่ี ่านถูกร้องเรียน หรือ มีขอ้ มูลข่าวสารสาคัญทีท่ ่านควรรู้ บริษทั ฯจะติดต่อท่านทางอีเมล
และ/หรือ หมายเลขโทรศัพ ท์ หลายครัง้ บริษัทฯ ไม่ส ามารถติดต่ อ ท่านได้ เนื่องจากท่านไม่ได้
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ทาให้ท่านต้องเสียประโยชน์ หรือ ได้รบั ความเสียหาย
ดัง นั น้ บริษัท ฯจึง ขอแนะน าให้ท่ า นปรับ ปรุ ง ทัง้ ข้อ มูล ส่ ว นตัว และข้อ มูล การติด ต่ อ เช่ น ที่อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล เป็ นต้น ให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
2) ไม่ลงลายมือชื่อแทนผูอ้ ่นื เนื่องจาก หากเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯตรวจสอบพบว่าลายมือชื่อดังกล่าว
ไม่ใช่ลายมือชื่อของนักธุรกิจทีป่ ระสงค์จะดาเนินการในเรื่องนัน้ ๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ
การดาเนินการเรือ่ งดังกล่าว
3) ส่งเอกสารประกอบการดาเนินการเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น ในการขอสมัครใหม่
กรณี Non-Active 120 วัน นักธุรกิจต้องส่งแบบฟอร์มขอสมัครใหม่ กรณี Non-Active 120 วัน และ
สาเนาบัตรประชาชนระบุขอ้ ความใช้ในการขอสมัครใหม่แบบ Non-Active 120 วัน เป็ นต้น
4) แนบไฟล์เอกสารที่มองเห็นข้อความได้อย่างชัดเจน หรือ มีความละเอียดสูงเพียงพอทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะ
สามารถตรวจสอบได้

5) ไม่แนบไฟล์อ่นื ๆทีไ่ ม่ใช่ไฟล์เอกสารทีบ่ ริษทั ฯระบุให้ใช้ประกอบการสมัครเป็ นนักธุรกิจเลกาซื่ เช่น
ไฟล์รปู วิวทิวทัศน์,ไฟล์รปู ดารา เป็ นต้น
6) ในการระบุว่าเอกสารที่ส่งมายังบริษทั ฯ ใช้สาหรับการดาเนินการเรื่องใด นักธุรกิจควรระมัดระวัง
โดยไม่เขียนชื่อบริษทั ฯผิด เช่น เขียนเป็ น Lagace , Galacy , เลซี่ , กาแล็กซี่ เป็ นต้น
7) ไม่ส่งสาเนาสมุดบัญชีธนาคาร เป็ นบัญชีทไ่ี ม่มกี ารเคลื่อนไหวมาเป็ นระยะเวลานาน
8) ไม่ส่งสาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุแล้ว
9) ไม่ใช้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จในการดาเนินการเรื่องต่างๆ เช่น ผู้สมัครอายุไม่ถงึ 18 ปี บริบูรณ์ ต้องการ
สมัครเป็ นนักธุรกิจเลกาซี่ จึงกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ดว้ ยข้อมูลเท็จ
4.

สิ่ งที่ไม่ควรปฏิ บตั ิ ในการดาเนิ นธุรกิ จ
1) ให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้องแก่ดาวไลน์หรือนักธุรกิจเลกาซีท่ ่านอื่น เช่น แจ้งดาวไลน์ว่าสินค้าทุกประเภท
ของบริษทั ฯสามารถจาหน่ ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกกรณี แต่ตามกฎของบริษทั ฯ นัน้ สินค้า
ประเภท core product ไม่สามารถโฆษณาทางออนไลน์ได้ เป็ นต้น
2) จาหน่ายสินค้าเลกาซีใ่ ห้แก่ผทู้ ไ่ี ม่ได้เป็ นสมาชิก ด้วยราคาสมาชิก
3) นาสินค้าประเภท core product ไปจาหน่ายในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Lazada , Shopee
4) จาหน่ายสินค้าประเภท HibridX หรือ ประเภท Basic Product ต่ากว่าราคาควบคุม
5) เพิกเฉยต่อการทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งเตือนในกรณีทน่ี ักธุรกิจกระทาละเมิดต่อบริษทั ฯ หรือ กระทาผิดกฎ
จรรยาบรรณ
6) ชักชวนให้นกั ธุรกิจย้ายสายงาน
7) ชักชวนให้นกั ธุรกิจเลกาซีไ่ ปประกอบธุรกิจอื่น
8) เปลีย่ นหรือคืนผลิตภัณฑ์ดว้ ยเจตนาทุจริต
9) กล่าวให้รา้ ยบริษทั ฯหรือนักธุรกิจเลกาซีท่ ่านอื่นๆ
10) ดาเนินการเกี่ยวกับสถานภาพของนักธุรกิจท่านอื่น โดยนักธุรกิจท่านนัน้ ไม่ได้ให้ความยินยอม เช่น
ทาเรือ่ งลาออกให้ดาวไลน์ โดยดาวไลน์ไม่ยนิ ยอม
11) แจงยอดให้นกั ธุรกิจท่านอื่น โดยนักธุรกิจท่านนัน้ ไม่ได้ให้ความยินยอม
12) จาหน่ายสินค้าให้สมาชิกเลกาซีภ่ ายใต้สายงานของนักธุรกิจท่านอื่น

5. เรื่องอื่นๆ ที่ต้องการนาเสนอเพิ่ มเติ ม
1) นักธุรกิจควรให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริงต่อบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่
หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล นอกจากนี้หากนักธุรกิจทาการเปลีย่ นแปลงหมายเลขโทรศัพท์ หรือ
อีเมล แนะนาให้ทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในระบบด้วย เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถติด ต่อนัก
ธุรกิจได้ หากเกิดกรณีสาคัญเร่งด่วน
2) หากนักธุรกิจกระทาละเมิดต่อบริษทั ฯ เช่น กระทาการเคลมสินค้าโดยไม่สุจริต , การชักชวนนัก
ธุรกิจเลกาซีให้ไปประกอบธุรกิจอื่น หรือ กระทาผิดกฎจรรยาบรรณของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการยกเลิกสัญญาการเป็ นนักธุรกิจ หรือ ระงับสิทธิการเข้าใช้ระบบและการซือ้ สินค้า กับนัก
ธุรกิจทีท่ าการละเมิดดังกล่าว
3) ในการที่นักธุรกิจร้องเรียนต่อฝ่ ายกฎหมายและจรรยาบรรณ ในเรื่องที่ถูกนักธุรกิจท่านอื่นชักชวน
ตนเองหรือ นัก ธุ ร กิจ ภายใต้ส ายงานให้ไ ปประกอบธุ ร กิจ อื่น กรณีด ัง กล่ า ว ฝ่ ายกฎหมายและ

จรรยาบรรณขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านและ/หรือ นักธุรกิจภายใต้สายงานของท่าน มีความจาเป็ น
ที่จะต้องแสดงตนเพื่อยืนยันว่า ท่านและ/หรือ นักธุรกิจภายใต้สายงานของท่านเป็ นผู้เสียหายที่
แท้จริง เพื่อทีฝ่ ่ ายกฎหมายและจรรยาบรรณจะดาเนินการสืบสวนสอบสวนถึงข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้
ต่อไป ( บริษทั ฯจะปกป้ องนักธุรกิจ แต่นกั ธุรกิจก็ตอ้ งปกป้ ององค์กรของตนด้วย )
4) สาหรับนักธุรกิจทีล่ าออก และ ขอสมัครใหม่ ในระหว่างทีท่ ่านรอสมัครใหม่ บริษทั ฯขอความร่วมมือ
จากท่านดังนี้ คือ
- ไม่ทากิจกรรมใดๆทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจเลกาซี่ เช่น ซือ้ สินค้า , เข้า center เป็ นต้น
- งดให้ความเห็นในแง่ลบเกีย
่ วกับสายงานเก่า

