
กฏระเบียบ และขอควรปฏิบัติสําหรับสมาชิก

รานเอ-โกะ และแฟรนไชสรานเอ-โกะ ทุกอยาง 20 บาท
1. สมาชิกจะตองแขวน หรือขึ้นปายรานเอ-โกะ  บริเวณหนารานใหเห็นชัดเจนอยูเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจแกลูกคาที่ เขา

มาเลือกซื้อสินคา วาจะไดรับการบริการที่ดี เปนมาตราฐานเดียวกัน และสินคาดีมีคุณภาพภายใตชื่อรานเอ-โกะ (ทาง
บริษัทฯ จะมีทีมงานคอยตรวจสมาชิกสาขาตางๆ วาไดแขวนปาย ถูกตองชัดเจนหรือไม หากสมาชิกไมแขวนปายรานให
ชัดเจน ทางบริษัทฯ จําเปนตองขอรับปายคืน และยกเลิกสิทธิการเปนสมาชิกของสาขาน้ันๆ)

2. สมาชิกจะตองรักษาชื่อเสียงของรานเอ-โกะ อยูเสมอ และจะไมกระทําการใดๆ ที่ทําใหชื่อรานเอ-โกะ เสียหาย  เชน
โกหก หรือคดโกง ลูกคา, ทะเลาะ ตอวาลูกคา, พูดจาไมสุภาพ ตอลูกคา, พูดหรือแสดงทาทางดูถูกลูกคา และไมให
เกียรติลูกคา (หากบริษัทฯไดรับการรองเรียนมา เรามีความจําเปนตองยกเลิกสถานะการเปนสมาชิกของสาขาน้ันๆ)

3. สมาชิกจะตองซื่อสัตย ตอลูกคาเสมอ, หามคดโกงลูกคา, ใหเกียรติ และพูดจาสุภาพกับลูกคาเสมอ ยิ้มแยมเมื่อพูดคุยกับ
ลูกคา และขอบคุณลูกคาทุกคร้ังที่เขามาใชบริการ ถึงแมลูกคาจะไมไดซื้อสินคาใดๆเลยก็ตาม
(การบริการที่ดี, ออนนอม, ยิ้มแยม, สุภาพ เปนหัวใจหลักของรานเอ-โกะ ทุกราน และไดรับคําชมจากลูกคาเสมอมา)

4. สมาชิกจะตองรักษาปายรานเอ-โกะ  ใหดีและใหมอยูเสมอ ไมควรเก็บพับปายโดยไมระวัง  เพราะหากปายรานเสียหาย
อันเน่ืองมาจากความไมระมัดระวังดูแล  ทางบริษัทฯ จําเปนจะตองคิดคาใชจายในการจัดทําปายใหมใหสมาชิก ตาม
ความเหมาะสม

5. เพื่อรักษาสถานภาพณการเปนสมาชิก สมาชิกจะตองมีการสั่งซื้อสินคาเขามาเปนประจําทุกเดือน หากขาดการสั่งซื้อนาน
เกิน 3 เดือนติดตอกัน สิทธิการเปนสมาชิกจะถูกระงับโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา

6. สมาชิกควรกลาวคําขอโทษตอลูกคาเสมอ เมื่อลูกคาตําหนิ หรือไมพอใจใดๆ ไมควรโตเถียงกับลูกคา ควรรับฟง
คําตําหนิ และกลาวขอโทษลูกคา และคอยๆอธิบายอยางสุภาพใหลูกคาเขาใจ

7. สมาชิกควรหมั่นฝกอบรมพนักงานขายภายในรานอยูเสมอ ใหการดูแลลูกคาอยางสุภาพ, ออนโยน, ซื่อสัตย และยิ้มแยม
กับลูกคาอยูเสมอ

8. ทางบริษัทฯ จะมีทีมงาน QC ตรวจสาขาตางๆของสมาชิกอยูเสมอ หากสมาชิกสาขาใดกระทําผิดกฏระเบียบ
ทางบริษัทฯ จะทําการตักเตือนเพื่อใหสมาชิกแกไข  หากสมาชิกยังไมแกไข ทางบริษัทฯมีความจําเปนตองขอยกเลิก
สถานะภาพการเปนสมาชิกของสาขาน้ันๆ

ขาพเจาไดอานและเขาใจ กฏระเบียบ และสิทธิพิเศษของสมาชิกรานเอ-โกะ เปนอยางดีแลว และมีความยินดี
ที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบเหลาน้ัน และไดลงนามไวเปนหลักฐาน เพื่อสมัครสมาชิกรานเอ-โกะ ตอไป

ลงชื่อ (ตัวบรรจง)__________________________

(สําเนาสําหรับสมาชิก 1 ชุด) วันที่________________



ใบสมัครสมาชิกรานเอ-โกะ
และแฟรนไชสรานเอ-โกะ ทุกอยาง 20 บาท

ชื่อ__________นามสกุล__________________หมายเลขสมาชิก__________

เพศ___________บัตรประชาชนเลขที่______________________________

ที่อยูปจจุบัน_______________________________________________

_____________________________E-mail ___________________

โทรศัพทบาน__________โทรศัพทมือถือ_____________Fax_____________

ที่อยู ที่ต้ังสาขารานเอ-โกะ________________________________________
______________________________________________________

โทรศัพทราน_________________โทรศัพทมือถือ______________________

สถานที่ใกลเคียง_____________________________________________
กรุณาวาดแผนที่ต้ัง สาขารานเอโกะ : (อยางชัดเจน) ; ระบุ วัน-เวลา เปดราน

ขาพเจาไดอานและเขาใจ กฏระเบียบ และสิทธิพิเศษของสมาชิกรานเอ-โกะ เปนอยางดีแลว และมีความยินดี
ที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบเหลาน้ัน เพื่อการสมัครสมาชิกรานเอ-โกะ

ลงชื่อ (ตัวบรรจง)__________________________

วันที่สมัคร _________________



สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
รานเอ-โกะ และแฟรนไชสรานเอ-โกะ ทุกอยาง 20 บาท

1. สมาชิกสามารถซื้อสินคาไดในราคาพิเศษ เร่ิมตนเพียงชิ้นละ 13 บาท เมื่อเปดบิลซื้อสินคา 20,000 บาทขึ้นไป
แถมฟรีคาขนสงทั่วประเทศ (ลูกคาทั่วไปซื้อในราคาชิ้นละ 14 บาท)

2. สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนสินคาที่ขายชา หรือขายไมดี ไดภายใน 30 วัน โดยสินคาที่ขอเปลี่ยนน้ันจะตองอยูในสภาพดี
เพื่อใหสมาชิกไดมีโอกาสทดลองขายสินคาตัวใหมๆที่ไมแนใจวาจะขายดีไหม  โดยทางบริษัทใหทดลองขายสินคา
น้ัน 30 วัน หากขายไมดีสามารถนํามาเปลี่ยนตัวใหมที่ขายดีไปแทนได  (ลูกคาทั่วไปจะไมสามารถเปลี่ยนสินคาได)

3. สมาชิกจะไดรับของแถม หรือของขวัญพิเศษปลายป จากทางบริษัทฯ เพื่อใหสมาชิกนําไปขายตอทํากําไร หรือ    นําไป
แจกตอเปนของขวัญใหกับลูกคาตอไปฟรี (จํานวนของขวัญจะขึ้นอยูกับยอดสั่งซื้อตลอดทั้งปของสมาชิกน้ันๆ)

4. สมาชิกจะไดรับขาวสารสินคาใหมๆ, สินคาขายดี, สินคาจัดรายการโปรโมชั่น  จากทางบริษัทฯอยูเสมอ และ
สมาชิกจะไดรับสิทธิในการสั่งซื้อสินคาที่มีจํานวนจํากัด (หมดแลวหมดเลย)  และสินคารายการโปรโมชั่นราคาพิเศษ
(สินคาราคาพิเศษน้ีสามารถซื้อไดเฉพาะสมาชิกเทาน้ัน)

5. สมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ ในการจัดสงสินคาทั่วประเทศฟรี แคมียอดซื้อเพียง 5,000 บาทขึ้นไปเทาน้ัน และจะไดรับ
การดูแลใบสั่งซื้อของสมาชิกกอนใคร (ลูกคาทั่วไปตองมียอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไปจึงจะไดรับคาขนสงฟรีทั่วประเทศ)

6. สมาชิกสามารถซื้อสินคาจากรานอ่ืนมาขายรวมกันได โดยไมจําเปนจะตองขายสินคาของทางบริษัทฯเพียงอยางเดียว
ทั้งน้ีเพื่อความหลากหลาย และความสบายใจแกสมาชิกที่จะเลือกซื้อสินคาจากหลายแหลงมาขายได

7. สมาชิกจะไดรับการลงรูปโฆษณาหนาราน, แนะนําสาขา   ลงในนิตยสารตางๆ ( เถาแกใหม,  ชุมทางอาชีพ, SME ชี้
ชองรวย, ชองทางทํามาหากิน  เปนตน)  ,ใน Web-site ของบริษัทฯ (WWW.20บาท.com) และรายการ TV ตางๆ
ที่ทางบริษัทฯไดทําการโฆษณาเอาไว

8. สมาชิกไมตองเสียคาใชจายในการสมัครสมาชิก หรือคาแฟรนไชสใดๆ รวมไปถึงไมตองเสียคาสวนแบงการตลาด
รายปตางๆ ทางบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทางการตลาดเหลาน้ันเอง  โดยสถานะการเปนสมาชิกมีอายุตลอด
ชีพ หรือจนกวาสมาชิกจะขอลาออก หรือถูกถอดถอนสถานะภาพการเปนสมาชิกเน่ืองจากสมาชิกปฏิบัติผิดกฏระเบียบ
ของบริษัทฯ

9. สมาชิกจะไดรับประโยชนจากการทําการตลาด, การจัดโปรโมชั่น, การลงสื่อโฆษณา, การออกรายการ TV,
การออกบูทประชาสัมพันธตามงานตางๆ  ของทางบริษัทฯ โดยสมาชิกจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ  ทางบริษัทฯ
จะเปนผูทําการตลาดใหฟรี

10. สมาชิกจะไดรับปายรานเอ-โกะ, ปายโปรโมชั่น, ปายโฆษณา, สติกเกอรตกแตงราน ตางๆฟรี โดยทางบริษัทฯจะเปน
ผูออกแบบ และจัดทําใหสมาชิกโดยเฉพาะ

WWW.20


หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก
รานเอ-โกะ ทุกอยาง 20 บาท

1. สําเนาบัตรประชาชน พรอมเบอรโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
2. รูปถายหนาราน, แผงที่ขาย, หรือลอตที่เชา โดยถายใหเห็นชัดเจนบริเวณที่จะทําปายรานเอ-โกะ และขนาดปาย
3. รูปถายหนาราน , แผงที่ขาย , หรือลอตที่เชา  พรอมสมาชิกยืนหนาราน
4. ใบสมัครสมาชิกรานเอ-โกะ พรอมวาดแผนที่ต้ังรานใหชัดเจน และวัน-เวลา ที่เปดรานขายของ
5. ใบกฏระเบียบ และขอควรปฏิบัติ สําหรับสมาชิก พรอมลงชื่อเรียบรอย

สมาชิกสามารถสงเอกสารมาสมัครทางจดหมาย, ทาง E-mail, หรือสมัครดวยตนเองที่บริษัทฯ
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ และสมาชิกจะไดรับหมายเลขสมาชิกเมื่อเอกสารถูกตองครบถวน และสามารถใชสิทธิในการ
รับสวนลดตางๆไดทันที

หมายเหตุ :

1. เมื่อสมาชิกไดรับปายรานเอ-โกะแลว  จะตองถายรูปหนารานที่ขึ้นปายเรียบรอยแลวอยางชัดเจน สงกลับมาที่
บริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันการรับปายและขึ้นปายอยางถูกตอง โดยสงทางจดหมาย หรือ E-mail

2. ทางบริษัทฯ จะสงพนักงานไปตรวจสอบสมาชิกสาขาตางๆ เพื่อใหการทํางานที่เปนมาตราฐานเดียวกัน
3. หากสมาชิกยายราน , ยายแผง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ จากที่เคยใหไว สมาชิกจะตองแจงใหทางบริษัทฯ

ทราบ เพื่อแกไขขอมูลของสมาชิกใหถูกตองตลอดเวลา
4. สมาชิกสามารถสงรูปถายหนาราน พรอมสมาชิก แบบหลอๆ สวยๆ มาที่บริษัทฯ เพื่อใชลงโฆษณาสาขา

ในนิตยสาร และเพื่อลงรูปใน Web-Site ของบริษัทฯ


