
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎ ระเ�ยบ ใน การ �เ�น �ร�จ  
 
บท�  
 
ขอ แสดง ความ �น� �บ การ �ด�น ใจ ของ �ณ ใน การ เ�า �วม �บ ครอบค�ว   BARAWKAT   การ เ�ม �น ของ 
�ณ ใน �น � ไ� พา �ณ มา เ�น �วน ห�ง ของ �มชน � � �วใจ เ�ยว�น   �บ เค�อน �วย เ�า หมาย เ�ยว�น เ�อ 
�พา   “ �ณภาพ ��ต � � ”   ไป � �คน   �ง ใน เ�อง �ขภาพ � �   ราย ไ�� �   �ศนค� � �   และ เ�อน � �   ภาย ใ� 
การ �เ�น งาน �วย ห�ก จ�ยธรรม   และ ความ �อ�ต�   และ เ�อ ใ�การ �เ�น งาน ของ �ณ เ�น ไป อ�าง ราบ 
�น   โปรด �กษา กฎ ระเ�ยบ ใน การ �เ�น �ร�จ *   � ใ� เ�าใจ   เ�อ �วม เ�น ทาง ไป �วย �น � เ�า หมาย � �งใจ  
 
และ ไ� �าการ �ง �อ �น�า เรท ราคา �เศษ ค�ง � ของ �ณ จะ เ�นการ �ง �อ เ�อ ใ� ผ�ต�ณ� ใน ราคา �ก ลง  
ห�อ เ�อ � �ร�จ ใน ฐานะ �วแทน �ห�าย   เรา ขอ อ� เ�ยง �าง เ�อ คอย �วย เห�อ �ณ   หาก �ณ � � ถาม 
ใดๆ   สามารถ �ด�อ สอบถาม ไ��   @dis.barawkat   �ม งาน ของ เรา จะ คอย � และ �ณ  
 
�ด�าย � ��น �ใจ เ�น อ�าง มาก � ไ� � โอกาส �วม งาน �บ �ณ   ไ� �า เ�า หมาย ของ �ณ �อ อะไร   ��น ห�ง 
เ�น อ�าง �ง �า�   BARAWKAT   � จะ ไ� เ�น �วน ห�ง ใน การ �วม เ�น ทาง ไป �บ �ณ   เ�อ � เ�า หมาย �น ใ� 
�เ�จ อ�าง � �ณ �งใจ  
 
 
 

 
 
 
�ก และ ปราถณา �  
 
ไลรา   ศ� เส�ยม  
� บ�หาร   BARAWKAT  
 
 
* หมายเห�   BARAWKAT   สงวน �ท� แ� เ�ยง � เ�ยว ใน การ เป�ยนแปลง กฎ ระเ�ยบ ใน การ �เ�น �ร�จ เ�น ระยะ   อ�างไร �ตาม กฎ ระเ�ยบ ให� 
จะ ใ� �บ �ง � เ�ด �น ใน อนาคต   �ง หมายความ �า จะ ไ�� ผล �อน ห�ง �ห�บ พฤ�กรรม ใน อ�ต   BARAWKAT   อาจ � �หนด   �หนด �� การ �ด การ 
ใดๆ   ห�อ การ ลงโทษ � เหมาะ สม �อ การ ละเ�ด กฎ ระเ�ยบ ใดๆ   และ เรา ขอ สงวน �ท� ใน การ ยกเ�น �งหมด   ห�อ บาง �วน ของ การ ละเ�ด กฎ ใดๆ  



ระเ�ยบ �อ   1   :   เ�ม �น   
1.1   การ เ�ม �น เ�น �วแทน �ห�าย  
�คคล � จะ สามารถ เ�น �วแทน �ห�าย   BARAWKAT   �อง  
1.   ไ� �บ การ ส�บส�น โดย �วแทน �วแทน �ห�าย ระ�บ   VIP   เ�า�น   ( * � ส�บส�น )  
2.   กรอก และ �ง ราย ละเ�ยด การ เ�น �วแทน �ห�าย   BARAWKAT   �า นทางเวป ไซ� � �หนด เ�า�น  
3.   ไ� �บ �ตร ประ� �ว   พ�อม   ID   ใน การ เ�ม �น เ�น �วแทน �ห�าย *  
 
1.1.1    เ�อนไข การ �ง �อ ผ�ต�ณ�  

● ไ�� การ �หนด เ�อนไข ใ� �อ ผ�ต�ณ� ค�ง ละ �นวน มาก   เ�อ �ก�น ผ�ต�ณ�   �วแทน �ห�าย 
สามารถ เ�อก เ�ม �น ใน �ด � สะดวก ��ด  

● ไ�� การ �กษา ยอด �อ / เ�อน   �วแทน �ห�าย จะ ไ� �บ �ท� ประโยช� ตาม เ�อนไข   และ �วนลด �ก 
ค�ง ตาม เรท ราคา การ �ง �อ ใน ค�ง �นๆ   
 

 
1.1.2   ไ� ส�บส�น ใ� ส�าง ห�   
ห�ง ใน ประโยช� ของ การ เ�ม เ�น �วแทน �ห�าย   BARAWKAT   �อ สามารถ เ�ม �น ไ� ใน งบ ประมาณ ไ� 
�ง มาก   เรา ส�บส�น ใน การ ส�าง �ร�จ แบบ ปลอด ห�   �วแทน �ห�าย � �องการ ส�าง ราย ไ� ไ� �เ�น 
�อง ลง�น เ�อ �ก�น �น�า �นวน มาก   ห�อ ส�าง ห�  
 
BARAWKAT   ไ� ส�บส�น อ�าง �ง ใ� ส�าง ห�   ห�อ � �ม เ�น เ�อ ค�า โอกาส ใน การ ส�าง ราย ไ��  
BARAWKAT   �ง �น เ�น � �ม ใดๆ   �ง ไ� �เ�น เ�อ ใ� ใน การ เ�ม �น เ�น �วแทน �ห�าย  
 
1.1.3   อ�ญาต ห�ง คน �อ ห�ง ร�ส สมา�ก  
แ�ละ ร�ส สมา�ก สามารถ � ไ� เ�ยง ห�ง คน เ�า�น   ยกเ�น กร� � สมรส   ห�อ สมา�ก � แ�งงาน �น   หาก 
�คคล ใด �การ ส�คร มากก�า   1   ค�ง จะ �อ�า การ ส�คร � �ก �อง �อ ค�ง แรก  
 
1.1.4   การ �ด�อ �อสาร �บ   BARAWKAT  
�วแทน �ห�าย �อง ใ� � อ� � สามารถ �ด�อ ไ� �บ   BARAWKAT   เ�อ การ เ�บ �น�ก �อ�ล   
 
1.1.5   การ �ง �อ � เหมาะ สม   
�วแทน �ห�าย � ไ�ใ�   VIP   สามารถ �ง �อ �าน � ส�บส�น   VIP   ของ เ�า � � �ณสม�� สม�ร� ไ� โดยตรง   
หมายเห�   :   VIP   � � �ณสม�� สม�ร� จะ �บ เฉพาะ การ �ง �อ �น�า �บ ทา งบ � �ทฯ   เ�า�น  
�วแทน �ห�าย ไ� สามารถ �ง �อ   ห�อ �าย เ�น �ห�บ การ �ง �อ ใน นาม ของ �วแทน �ห�าย รา ย�นๆ   ไ�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*BARAWKAT   สงวน �ท� ใน การ ใ� �ลย��จ แ� เ�ยง � เ�ยว �า จะ อ��� ห�อ ไ� อ��� การ ส�คร   และ เ�อ �การ อ��� แ�ว �วแทน �ห�าย ให� 
�ง จะ สา มาถ �ง �อ   และ �ห�าย ผ�ต�ณ� ของ   BARAWKAT   ไ�  

 



ระบเ�ยบ �อ   2   ราย ละ เ� ดการ เ�น สมา�ก  
2.1   �ท� ของ สมา�ก ภาพ  
 
2.1.1   สมา�ก �อง เ�น �คคล ธรรมดา  
BARAWKAT   �บ � จรณา เฉพาะ การ ส�คร � ลง นาม โดย �คคล ธรรมดา   ราย ไ� ของ �วแทน �ห�าย จะ �ก 
รายงาน ใน �อ   และ เลข ประ� �ว� เ�ย ภา� ของ แ�ละ �คคล  
 
2.1.2   สมา�ก ภาพ �อน  
หาก   BARAWKAT   ��จ� ทราบ �า �วแทน �ห�าย   � สมรส   � ครอง   ห�อ �คคล ใน � � �วน �วม ใน สมา�ก 
ภาพ �การ ส�คร สมา�ก มากก�า ห�ง ร�ส   ห�อ �วย �ฒนา ใน �ก สมา�ก ภาพ ห�ง   BARAWKAT   ขอ 
สงวน �ท� แ� เ�ยง � เ�ยว ใน การ  

● เ�ก ถอน   ห�อ �หนด เ�อนไข ใ� �บ ห�ง ห�อ �ง สอง สมา�ก ภาพ  
● �หนด บท ลงโทษ ห�อ สภาพ �ง�บ แ� สมา�ก ภาพ   และ / ห�อ � ส�บส�น  
● �เ�น กา ร�นๆ   ตาม � เ�น สมควร  

 
2.1.3   เกณ� อา� �น � ของ สมา�ก  
� ส�คร จะ �อง �อา� อ�าง �อย   20   � ใน การ ส�คร  
 
2.1.4   กฎ �เศษ �ห�บ � ส�คร อา�   18-19   �  
� ส�คร � �อา�   18-19   � สามารถ ส�คร ไ� เ�อ � การ �นยอม เ�น ลาย �กษ� �กษร จาก � ปกครอง ตา มกฏ 
หมาย  
 
2.1.5   สมา�ก ภาพ ของ � สมรส และ � ครอง  
� สมรส   และ � ครอง � �วน �วม ไ� เ�ยง สมา�ก ภาพ เ�ยว  
 
2.1.6   การ ประกาศ เ�ยร��ณ � สมรส   ห�อ � ครอง  
�วแทน �ห�าย   BARAWKAT   สามารถ ขอ ใ� เ�ม �อ � สมรส   ห�อ � ครอง ใน การ ประกาศ เ�ยร��ณ ไ�  
 
2.2   �ท� ใน การ �กษา �ท� ประโยช� ใน การ ไ� �บ โปร โม �น  
BARAWKAT   ไ�� การ �กษา ยอด ประ� เ�อน เ�อ �กษา สถานภาพ การ เ�น �วแทน �ห�าย   แ� เ�อ 
ใ�การ �เ�น งาน ของ �ม งาน �เ�น �อ ไป ไ� อ�าง ราบ �น �บ เ�อน �วม �ม   กร� � �วแทน �ห�าย  ขาด 
การ �ง �อ �ด�อ �น นาน   6   เ�อน    �วแทน �ห�าย จะ  

● เ�ย �ท� การ สะสม คะแนน เ�อ �บ โปร โม �น ประ� � � เ�น  �ท� �เศษ เ�ม เ�ม  � มอบ ใ� แ� �วแทน 
�ห�าย เรท   VIP   เ�า�น   เ�อ �น �ด สถานภาพ คะแนน วะวม จะ เ�า�บ   0  

● เ�ย �ท� ใน การ เ�น � ส�บส�น ของ �วแทน �ด�ว   โดย �วแทน   VIP   � �กษา สถานภาพ ��บ บน จะ 
ไ� �ท� � แทน  

 
2.3   �ท� ใน การ ส�คร ให�  
หาก �วแทน �ห�าย � �น �ด สถานภาพ ไป แ�ว �องการ ส�คร เ�อ เ�ม �น �ห�าย �น�า �ก ค�ง   สามารถ 
�ไ� �น� เ�อ สถานภาพ การ เ�น สมา�ก เ�ม �น �ด ลง  
 
 
 
 
 
 



ราย ละเ�ยด �อ   3   �จกรรม ทาง �ร�จ  
3.1   การ �เ�น �ร�จ ของ �ณ  
3.1.1   �อง ป��� ตาม กฎ ระเ�ยบ   และ กฎหมาย  
�วแทน �ห�าย �อง ป��� ตาม กฎ ระเ�ยบ   และ กฎหมาย   นอกจาก �น �วแทน �ห�าย �อง ไ� ส�บส�น 
ใ� �วแทน �าน �น ละเ�ด เ�อนไข   ห�อ �อ ตกลง ตาม � ระ� ไ� ใน ตอน �การ ส�คร สมา�ก ตาม กฎ ระเ�ยบ �  
BARAWKAT   ไ� �หนด   ห�อ ตาม กฎหมาย  
 
3.1.2   �กษา �อ เ�ยง   และ ภาพ �กษ� ของ   BARAWKAT  
�วแทน �ห�าย �าม กระ� การ ใดๆ   ( ไ� �า จะ เ�ยว�อง �บ �ร�จ   BARAWKAT   ห�อ ไ� )   � � เ�ยว�อง �บ 
ความ ไ� �จ�ต ,   อาชญากรรม   ห�อ �ด �อ จ�ยธรรม �น � )   �ง หาก � การก ระ � �ง ก�าว   ทาง   BARAWKAT  
� �ท� ขาด แ� เ�ยง � เ�ยว ใน กา ร� จรณา �า อาจ �ง ผลก ระทบ   ห�อ เ�น �นตราย �อ �อ เ�ยง ,   ภาพ �กษ� ,  
ผ�ต�ณ� ,   ท�พ��น ทาง �ญญา ,   �า �ยม ของ   BARAWKAT   รวม �ง �วแทน �ห�าย �าน �น � เ�น เ�อน 
�วม �ร�จ  
 
3.1.3   การ �ดเ�อน แผนการ ขาย   และ �ท� การ เ�น �วแทน �ห�าย  
การ �ดเ�อน แผนการ ขาย   �อ เ�นการ ละเ�ด � �าย แรง   �ง รวม �ง การ สอน ห�อ ส�บส�น ใ� � �น � �วน �วม 
ใน การก ระ � �ง ก�าว   การ ลงโทษ �ง อาจ หมาย �ง การ ยกเ�ก สถานภาพ และ การ �ญ เ�ย ราย ไ� และ โปร 
โม �น �างๆ   
�วอ�าง  

● การ �ง �อ ผ�ต�ณ� ภาย ใ� �อ �วแทน �ห�าย คน �น  
● การ �ง �อ ผ�ต�ณ� โดย เ�นการ แสดง ใ� เ�น �า พยายาม � เ�อ �บ ผล ประโยช� จาก แผนการ 

ขาย   ( �ง ตรง �าม �บ การ �ง �อ ผ�ต�ณ� เ�อ �ต�ประสง� ใน การ �ห�าย ใ� �บ �ก�า ห�อ เ�อ ใ� 
�วน �ว )  

● การ �าม �วแทน �ห�าย �ด�ว ไ� ใ� �การ �ง �อ �น�า ใน �ท� � เ�า สามารถ �บ ผล ประโยช� 
จาก แผนการ ขาย ไ�  

● การ สอน ห�อ ส�บส�น ใ� � �น กระ� การ ละเ�ด ห�อ �ดเ�อน แผนการ ขาย  
 
3.1.4   การ แถลงการ� ห�อ ใ� �มภาษ� �อ  
�วแทน �ห�าย อาจ   BARAWKAT   อาจ ไ� �บ ความ สนใจ และ ขอ �มภาษ� จาก �อ เ�ยว �บ การ เ�น 
�วแทน �ห�าย   ห�อ เ�ยว �บ ผ�ต�ณ�   �ง ทาง เรา ซาบ�ง � ไ� �บ ความ สนใจ จาก �อ �างๆ   แ� � เ�ยง 
บ��ท ห�อ � ไ� �บ มอบ เ�า�น � ไ� �บ อ� ญา� ใ� �ด ห�อ เ�ยน �ง �อมวลชน ห�อ �อ �น ใด ใน นาม ของ  
BARAWKAT   ห�อ บ��ท ใน เค�อ  
 
หาก �วแทน �ห�าย ไ� �บ การ �ด�อ จาก �อมวลชน   �วแทน �ห�าย สามารถ �ด�อ แ�ง �ม งาน �ม�น� 
ของ เรา ไ��   @dis.barawkat  
เ�น เ�ยว�น   �วแทน �ห�าย ไ� ไ� �บ อ�ญาต � จะ ใ� �มภาษ�   ห�อ เ�ญ �อมวลชน ไป �ง งาน ประ�ม ของ  
BARAWKAT   โดย พละ กาล   โดย� ไ� ไ� �บ อ�ญาต จาก บ��ท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราย ละเ�ยด �อ   4   การ �ห�าย  
 
4.1    การ �ห�าย ใ� �บ � บ�โภค  
BARAWKAT   เ�น บ��ท �ด �ห�าย ผ�ต�ณ�   การ �อ ผ�ต�ณ� จาก   BARAWKAT   � �ต�ประสง� เ�อ 
� ไป บ�โภค �วน �ว   ห�อ เ� �ห�าย ใ� แ� �ก�า   ห�อ �วแทน �ห�าย �ด�ว เ�า�น   การ �ง �อ ผ�ต�ณ� 
เ�ยง เ�อ �องการ ราย ไ�   ห�อ �บ โปร โม �น �ง กระ� �ไ�   การก ระ � ใหน �กษณะ � จะ �ง ผล ใ� �ก ลงโทษ 
�น �นแรง   �ง รวม �ง การ ยกเ�ก สถานภาพ การ เ�น �วแทน � �าย   การ ระ�บ �ท� �เศษ และ โปร โม �น   รวม 
�ง การ ระ�บ การ �ง �าย เ�น ราย ไ�   
 
4.2   การ ป��� ตน ใน ฐานะ �วแทน �ห�าย  
 
4.2.1   �วแทน �ห�าย � สถานะ เป�ยบ เส�อน แบรน�   แอม บา สเด อ�  
�วแทน �ห�าย �อง �ภาพ และ � �ใจ เสมอ   �กษา กฎ ระเ�ยบ ใน การ �เ�น �ร�จ   รวม �ง �ด�อ �ณธรรม  
และ จ�ยธรรม ใน การ �เ�น งาน  
 
4.2.2   การ ขาย ผ�ต�ณ� ใ� แ� คน � ไ� ไ� เ�น �วแทน �ห�าย เ�อ � ไป ขาย �อ  
�วแทน �ห�าย  ไ� สามารถ  ขาย ผ�ต�ณ� ใ� �บ �คคล � ไ�ใ� �วแทน �ว ห�าย   เ�อ �ต�ประสง� ใน 
การ� ไป �ห�าย �อ ไ�  
 
4.2.3   การ ขาย ผ�ต�ณ� ใ� �บ �วแทน �ห�าย � ไ�ใ� �วแทน �ด�ว ของ �ว เอง  
�วแทน �ห�าย ไ� สามารถ �ห�าย ผ�ต�ณ� ใ� �บ �วแทน �ห�าย � ไ�ใ� �วแทน �ด�อ ของ �ว เอง ไ�  
ไ� �า กร� ใดๆ �ง �น   �ง กร� � �อ เ�น ความ �ด �าย แรง   การ ลงโทษ �ง อาจ หมาย �ง การ ยกเ�ก สถานภาพ 
การ เ�น �วแทน �ห�าย  
 
4.2.4   การ แ�ไข �ดแปลง ฉลาก ผ�ต�ณ�  
�วแทน �ห�าย  ไ� สามารถ  �ด �า   แ�ไข   �ดแปลง ฉลาก ของ ผ�ต�ณ� เ�อ �ใ� เ�ด ความ เ�าใจ �ด ไ�  
 
4.2.5   �อ � เสนอ ห�อ � แนะ� การ ใ�  
�อ � เสนอ ใน หาร ใ� ผ�ต�ณ� ของ   BARAWKAT   จะ �อง สม�ร�   ครบ �วน และ เ�น จ�ง สอดค�อง ตาม 
�อ�ล � อ� บน ฉลาก ผ�ต�ณ� และ เอกสาร ��บ   ใน ขณะ � �ห�าย ผ�ต�ณ�   �วแทน �ห�าย �ง อ�บาย 
� เ�อน   ( �า � )   ตาม � ระ� ไ� บน ฉลาก ผ�ต�ณ�   ห�อ หาก � �ก�า � � เ�อนไข ทางการ แพท�   ห�อ อ� ภาย 
ใ� การ �แล ของ แพท� ใ� ป�กษา แพท� �อน การ ใ� ผ�ต�ณ�  
 
4.2.6   การ เ�บ �กษา ผ�ต�ณ�  
�วแทน �ห�าย �อง � ความ �บ �ด ชอบ ใน การ �ด เ�บ ผ�ต�ณ� อ�าง เหมาะ สม โดย �ด ผ�ก ผ�ต�ณ� 
อ�าง �ก �อง   โดย เ�บ ไ� ใน � แ�ง   ไ� �อน   และ �าง ไกล จาก แสงแดด  
 
4.2.7   การ ใ� บ�การ �ก�า  
�วแทน �ห�าย �อง ใ� บ�การ �ก�า �วย ความ จ�งใจ   และ �อ�ล � เ�น จ�ง   พ�อม �ง ใ� �อง ทางการ 
�ด�อ � �ก�า สามารถ �ด�อ ไ� ใน กร� � �ก�า � �ถาม ห�อ �อ สง�ย  
 
 
 
 
 
 



ระเ�ยบ �อ   5   การ ส�บส�น และ การ เ�น ��  
5.1   ห�า� ของ การ เ�น   “ � ส�บส�น ”  
5.1.1   การ �ก อบรม  
ห�ง ใน บทบาท ห�ก ของ � ส�บส�น �อ การ �บ ทราบ �อ�ล กฎ ระเ�ยบ ใน การ �เ�น �ร�จ   และ ใ� � 
แนะ� แ� �วแทน �ด�ว   � ส�บส�น สามารถ ขอ ความ �วย เห�อ จาก �วแทน   VIP   ไ�   แ� ความ �บ �ด ชอบ 
ห�ก ใน การ แนะ�   สอน งาน   และ �ก อบรม เ�น ของ � ส�บส�น เอง   การ อบรม ใ� �อ�ล � ��ญ �ห�บ 
�วแทน �ห�าย ให� �อ  

● �อ�ล ของ ผ�ต�ณ� ภาย ใ� การ �ด �ห�าย ของ    BARAWKAT   และ �� ใ�  
● กฎ ระเ�ยบ ใน การ �เ�น �ร�จ   
● แผนการ ขาย และ การ ส�าง ราย ไ�  
● การ ใ� โฆษณา   เอกสาร   และ �ปกร� �วย ขาย � เหมาะ สม  

� ส�บส�น � อาจ เ�ยก �อง �า �ก อบรม   ห�อ �า �ปกร� � ใ� ใน การ �ก อบรม จาก �วแทน �ด�ว ไ�   นอก เ�ย 
จาก อ�บาย ใ� �วแทน �ห�าย ทราบ อ�าง �ดเจน �ง �า ใ� �าย � จะ เ�ด �น   �ง �วแทน �ห�าย � �ท� เ�อก 
�า จะ เ�า การ อบรม ห�อ ไ�   แ� �ง� �ง �น � ส�บส�น �เ�น �อง ใ� �อ �ล �อน ฐาน ใน การ เ�ม �ร�จ แ� 
�วแทน �ห�าย ให� โดย ไ�� �า ใ� �าย ใดๆ   
 
5.1.2   การ �กษา �ม งาน �ด�ว   และ สาย งาน ของ � ส�บส�น  
ความ �ม�น� ระห�าง �วแทน �ด�ว   สาย งาน   และ � ส�บส�น �อ รากฐาน ของ แผนการ ขาย   และ การ ไ� �บ 
ราย ไ�   กฎ ระเ�ยบ �อ �ง�บ ของ บ��ท �ง ใ�การ �มครอง �ง สอง �าย   รวม �ง �ท� ของ การ เ�น � ส�บส�น  
�วแทน �ห�าย � เ�น � ส�บส�น ไ� ลง�น เวลา   พ�งงาน   ความ เ�น ��   และ การ �ก อบรม ใ� แ� �วแทน 
�ด�ว ของ เขา   การ เป�ยน � ส�บส�น จะ ส�าง ความ เ�ย หาย ใ� แ� ความ �นคง และ ��ง ใจ ใน การ �เ�น 
�ร�จ   BARAWKAT   �ง ไ� อ� ญา� ใ� � การ เป�ยนแปลง � ส�บส�น   นอกจาก เ�นการ กระ� ภาย ใ� 
เ�อนไข บาง ประการ เ�า�น   โดย �งหมด จะ อ� ใน �ลย��จ �ท� ขาด ของ   BARAWKAT   แ� เ�ยง � เ�ยว  
 
5.1.3   การ โ�ม �าว ใ� เป�ยน � ส�บส�น   
�วแทน �ห�าย จะ � การ ใดๆ   �น เ�นการ แทรกแซง ความ �ม�น� ระห�าง � ส�บส�น �บ สมา�ก �ด�ว 
ราย �น �ไ�   �ก �ง �ง พยายาม � จะ โ�ม �าว ใ� สมา�ก ราย �น เป�ยน � ส�บส�น � �ไ� เ�น �น  
 
 
5.1.4   การ แ�ไข การ ส�บส�น  
�วแทน �ห�าย � � ความ ประสง� จะ ขอ แ�ไข การ ส�บส�น จะ �อง �ง แบบ ฟอ�   “ �ขอ เป�ยน ใ�การ 
ส�บส�น ”   � กรอก ครบ �วน � � การ ลง นาม �บรอง   พ�อม �วย   “ ห�ง�อ �นยอม การ เป�ยน การ ส�บส�น ”   � 
� การ ลง นาม �บรอง จาก � ส�บส�น ตนเอง ใน �จ��น และ จดหมาย �บรอง การ ยอม�บ จาก � ส�บส�น ราย 
ให�  
��อง �ห�บ การ แ�ไข � ส�บส�น � จะ ไ� �บ � � จรณา �น จะ �อง เ�น ไป ตาม �ก กร� �าน �าง �ง �อ ไป �   :  

● เ�ด ความ �ด พลาด ใน ราย ละเ�ยด ของ การ ส�บส�น � กรอก ไ� ใน การ ส�คร สมา�ก  
● �ง ��อง ภายใน   24   ชม . �บ จาก �น �   BARAWKAT   �บ �อ�ล การ ส�คร สมา�ก  
● � ส�บ ราย �จ��น และ ราย ให� อ� ใน สาย งาน เ�ยว�น  
● สมา�ก ภาพ �จ��น �ง �ไ� �น �แห�ง   VIP   
● �วแทน �ห�าย � �ง ��อง �ง ไ� ไ� � การ ส�บส�น �วแทน �ห�าย �ด�ว  

 
5.2   ความ เ�น �อ อา�พ  
�วแทน � �าย ไ� ควน ตอบโ� �คคล � โพส� เ�อหา ใน ทาง ลบ เ�ยว �บ ตนเอง   สมา�ก ราย �น   ห�อ  
BARAWKAT   หาก � เ�อง �ง ก�าว เ�ด �น �วแทน �ห�าย สามารถ �ด�อ แ�ง �อ�ล รายงาน โพส� เ�อหา 
ทาง ลบ ไ��   @dis.barawkat  
 



5.3   การ �กษา ความ �ม�น� �วน �คคล  
การ ประกอบ �ร�จ ใน �าน การ ขาย � ความ เ�ยว�อง อ�าง มาก �บ ความ �ม�น� �วน �คคล   และ ความ � ใน 
การ ใ� �อ�ล ผ�ต�ณ�   และ �ณ�า �มา จาก การ ส�าง   “ �กษะ ” ของ �ง   2   �ง � จะ �วย ใ� �วแทน �ห�าย 
ประสบ ความ �เ�จ ไ� ตาม � �งใจ   �วย เ�ม ความ �นใจ �ก �ง �ง �วย ส�าง แรง �นดาล ใจ ใ� � �น � เ�น 
เ�ยว�น  
 
 
ระเ�ยบ �อ   6   การ �การ ตลาด �ร�จ ของ �ณ  
6.1   การก �า ว�าง และ การ �บรอง  
เ�อ � การ แ�ง �น เ�อง รา ว�นๆ   �อ�า �วแทน �ห�าย ��ง �การ ก�าว �าง   ไ� �า จะ เ�น ประสบ กา ร� � 
ไ� �บ จาก การ ใ� ผ�ต�ณ�   รวม �ง ราย ไ�� ไ� �บ จาก การ �เ�น �ร�จ   รวม �ง การ �บรอง � �น �า 
ผ�ต�ณ� ไ� ผล   ประโยช� ของ ผ�ต�ณ�   แผนการ ขาย และ การ ส�าง ราย ไ�   �ง เ�น เ�อง � � � �วแทน 
�ห�าย จะ เต�ยม � ก�าว �าง � เ�น ไป ตาม กฎหมาย และ กฎ ระเ�ยบ   บาง �วน ของ กฎ เห�า � � 
�ต�ประสง� เ�อ �วย ใ� �วแทน �ห�าย ป��� ตาม กฎหมาย  
 
  6.1.1   � ก�าว �าง �ง ผ�ต�ณ�  
�วแทน � ห�า �อง ไ� ก�าว �าง �า ผ�ต�ณ� � สรรพ�ณ ใน การ �กษา โรค   
� ก�าว �าง �างๆ   �อง ไ� เ�นการ ก�าว เ�น จ�ง   และ �อง � ความ ชอบ �วย กฎหมาย  
 
6.1.2   � ก�าว �าง �ง ผล�พ� ของ � บ�โภค  
�ก � ก�าว �าง รวม �ง � �น�น ของ � ใ� ผ�ต �ณ� จะ �อง � � สง วน �ท� ใน � ก�าว �าง �ง �อ ไป �   “ 
ผล�พ� ของ ผ�ต�ณ� อาจ แตก �าง �น ไป ใน แ�ละ �คคล ”  
 
6.1.3   � ก�าว �าง �าน ราย ไ�  
�อย แถ ลง ใดๆ   เ�ยว �บ ราย ไ�� เ�ด �น จ�ง ห�อ � � �กยภาพ ของ �วแทน �ห�าย �า เ�น   “ � ก�าว �าง 
�าน ราย ไ� ”   � ก�าว �าง �าน �ป แบบ การ ใ� ��ต   ( รวม �ง ภาพ�าย � เ�ยว�อง �บ รถยน� , สระ �าย � ,   �น 
ห�ด �ก �อน   ฯลฯ )   �งหมด �อ เ�น � ก�าว �าง �าน ราย ไ�   �อความ สงวน �ท� ใน � ก�าว �าง �าน ราย ไ� 
�ห�บ �อ �างๆ � � แบรน�   BARAWKAT   รวม �ง ผ�ต�ณ� ภาย ใ� การ �ด �ห�าย ของ   BARAWKAT   จะ 
�อง � �อความ สงวน �ท� �ง�   “ ราย ไ�� ไ� �บ อาจ แตก �าง �น ใน แ�ละ �คคล ”  
 
6.2   การ ขาย ลด ราคา  
BARAWKAT   � ความ �เ�น �อง �หนด ราคา �ง�บ ของ �น �า ขอย ป�ก   และ �น�า ขาย�ง �ห�บ 
ผ�ต�ณ� � �ด �ห�าย โดย   BARAKAT   �ง �วแทน �ห�าย �เ�น �อง �ด �ห�าย ใน ราคา � �หนด ไ� 
เ�า�น  
 
หาก �วแทน �ห�าย �าน ใด �า�น   ทา งบ � �ทฯ � �ท� ใน การ ระ�บ �อ ห�อ �บ เ�ก สมา�ก ภาพ ของ �าน  
 
6.3   ความ �บ ทางการ �า  
�วแทน �ห�าย จะ �กษา ความ �บ ทางการ �า �วย ความ เ�อ �น และ �ด เ�น ความ �บ เสมอ   แ� ห�ง จาก �น 
�ด การ เ�น สมา�ก  
 
 
 
 
 
 



ระเ�ยบ �อ �   7   การ �ง�บ ใ� กฎ ระเ�ยบ  
กฎ ระเ�ยบ เห�า � � ไ� เ�อ ปก�อง โอกาส ทาง �ร�จ และ ตรา�น �า   BARAWKAT   การ ละเ�ด อาจ �ง ผล ใน 
เ�ง ลบ เ�ยว �บ   BARAWKAT   ผ�ต�ณ�   ห�อ �วแทน �ห�าย ของ   BARAWKAT   
 
บ��ท ส�บส�น อ�าง �ง ใ� สมา�ก รายงาน การ �า�น กฎ ของ   BARAWKAT   เ�อ ปก�อง �า �ยม และ �อ 
เ�ยง ของ   BARAWKAT   และ สมา�ก �วแทน �ห�าย   
 
7.1   ระเ�ยบ �น ��อง  
�วแทน �ห�าย สามารถ แ�ง เ�อง � �องการ �อง เ�ยน �บ ทาง �ม งาน �ม�น� �าน �อง ทาง  
@dis.barawkat   เ�อ ทาง �ม งาน จะ � แบบ ฟอ�ม �อง เ�ยน � เ�น ทางการ   �อ�ล การ �อง เ�ยน ประกอบ 
�วย ราย ละเ�ยด ของ ��อง เ�ยน   และ �อ เ�จ จ�ง � ส�บส�น การก �า วหา *  
* �อ เ�จ จ�ง � ประกอบ �วย �อ   หมายเลข โทร�พ� ของ �คคล � เ�ยว�อง   สถาน � และ �นๆ  
 
7.1.1   การ �บสวน  
หาก   BARAWKAT   � จรณา ภาย ใ� �ลย��จ �ท� ขาด แ� เ�ยง � เ�ยว พบ �า ��อง เ�ยน �า�น กฎ �ง ก�าว 
� �อ�ล เ�ยง พอ� จะ ส�บส�น การก �า วหา   �ม งาน ของ   BARAWKAT   จะ �ด�อ ไป �ง สมา�ก � เ�ยว�อง 
�บ การ �อง เ�ยน เ� ใ� สมา�ก ไ� �แจง   ใน บาง กร� อาจ เ�น เ�อง �เ�น � จะ �อง �หนด �อ ��ด ของ 
สมา�ก ภาพ ใน ขณะ � �ง อ� ใน �น ตอน การ �บสวน   �อ ��ด เห�า � อาจ รวม �ง การ เ�า �วม งาน ประ�ม ของ  
BARAWKAT   และ การ ระ�บ ห�อ ป�เสธ ของ  

● �ท� การ �ง �อ  
● การ �ง �าย โบ�ส และ ราย ไ�  
● ราง�ล ห�อ �ท� ประ โย ช� �นๆ   
● �ท� ใน การ เ�น �ทยากร ใน งาน ประ �ม �ม นา � �ด โดย   BARAWKAT  
● �ท� ใน การ แสดง ตน �า เ�น �วแทน �ห�าย ของ   BARAWKAT  

BARAWKAT   ขอ สงวน �ท� แ� เ�ยง � เ�ยว � จะ ประกาศ �อ ของ สมา�ก � �า�น กฎ ระเ�ยบ ขอ งบ � �ทฯ  
�กษณะ ของ การ �า�น รวม �ง โทษ � ไ� �บ  
 
7.1.2   การ ลงโทษ  
การ �า�น กฎ ระเ�ยบ อาจ ส�าง �ญหา ใน ทาง กฎหมาย ห�อ กฎ ระเ�ยบ ใ� �บ   BARAWKAT   และ เ�น 
�นตราย �อ �ร�จ ของ สมา�ก �วแทน �ห�าย �ก คน   �วย เห� � การ ลงโทษ อาจ เ�น �ป ธรรม  
BARAWKAT   จะ � จรณา ภาย ใ� �ลย��จ ขาด แ� เ�ยง � เ�ยว ใน การ �หนด โทษ � เหมาะ สม โดย �น อ� 
�บ �กษณะ ของ การ �า�น และ ผล � เ�ด ห�อ อาจ เ�ด �น   �ง รวม �ง  

● การ ระ�บ �ท� และ �ท� ประโยช� ของ สมา�ก  
● มาตรา การ ลงโทษ ทางการ เ�น  
● ความ �บ �ด ชอบ ใน การ ชดใ� �า �เ�ยม ทาง กฎหมาย ของ   BARAWKAT   
● การ งด เ�น ใน การ เ�น �ทยากร  
● �น จาก สถานภาพ การ เ�น �วแทน �ห�าย  

หาก   BARAWKAT   ส�ป �า � สมา � ก�นๆ �วย เห�อ ส�บส�น ห�อ เ�น �คคล � � �วน ใน การ �า�น  
BARAWKAT   อาจ �อ�า สมา�ก �ง ก�าว �อง �บ �ด ชอบ �อ การ �า�น �วย  
 
7.1.3   การ ยกเ�ก สมา�ก ภาพ การ เ�น �วแทน �ห�าย  
BARAWKAT   ภาย ใ� �ล� ��จ �ท� ขาด แ� เ�ยง � เ�ยว อาจ �การ ยกเ�ก สมา�ก ภาพ การ เ�น �วแทน 
�ห�าย หาก สมา�ก �า�น กฎ ระเ�ยบ  
การ ยกเ�ก � ผล �ง�บ ใ� ใน �น �   BARAWKAT   แ�ง เ�น ราย �กษ� �กษร �อ สมา�ก   เ�อ � การ ยกเ�ก 
สมา�ก ภาพ   สมา�ก ไ� สามารถ เ�ยก �อง ใดๆ   �อ   BARAWKAT   �ง เ�น ผล มา จาก การ ยกเ�ก  
 



�วแทน �ห�าย � �ก ยกเ�ก สมา�ก ภาพ แ�ว จะ ไ� สามารถ  
�เ�น �ร�จ ใน ฐานะ �วแทน �ห�าย จนก�า จะ � การ ส�คร ให� �ก ค�ง  
แสดง �ว �า เ�น �วแทน �ห�าย ของ   BARAWKAT   
ใ� �อ ทางการ �า ,   โลโ� ,   เค�องหมายการ�า และ ท�พ��น �ญญา �นๆ ของ   BARAWKAT   
เ�า �วม �ก อบรม   งาน ประ�ม   �จกรรม ทาง �งคม ห�อ โปร โม �น ใดๆ ของ   BARAWKAT   แ� อ� ใน ฐานะ 
ของ � สมรส ห�อ แขก ของ �วแทน �ห�าย �ตาม  
 
 
ระเ�ยบ �อ   8   �อ �ญ�� ทาง กฎหมาย เ�ม เ�ม  
 
�อความ �าง�ง �าน �าง �ง   “ �อ ตกลง ”   หมาย �ง การ ส�คร และ ความ �ม�น� ตาม �ญญา ระห�าง �วแทน 
�ห�าย �บ   BARAWKAT   
 
8.1   �า เ�ย หาย  
ตาม ขอบเขต �ง�ด � กฎหมาย �หนด  
 
8.2   การ สละ �ท� และ ความ �า�า  
BARAWKAT   อาจ แ�ง การ ละเ�ด กฎ ห�อ การ ละเ�ด กฎ ระเ�ยบ �นๆ   ของ �อ ตกลง �บ �วแทน � ห�าย 
ใดๆ   ภาย ใ� �ล� ��จ แ� เ�ยง �าย เ�ยว   การ �   BARAWKAT   ไ� � เ�น การ ป� เสธ ห�อ ละเลย � จะ ใ� 
�ท� �นาจ ห�อ ทาง เ�อก �น ใด ภาย ใ� �อ ตกลง � � �บ �วแทน �ห�าย ไ� �อ�า เ�นการ ยกเ�น �อ ตกลง 
�ง ก�าว ห�อ เ�นการ สละ �ท� ของ ภาย ใ� �อ ตกลง   BARAWKAT   ไ� �า เวลา ใด  
 
8.3   การ เ�อก ใ� กฎหมาย  
�อ ตกลง � และ �อ �พาท ใดๆ   � เ�ด �น จาก ความ �ม�น� ระห�าง   BARAWKAT   และ �วแทน �ห�าย จะ �ก 
ควบ�ม โดย กฎหมาย � ��ญ ของ ประเทศไทย โดย ไ� �จารณา �ง ห�ก กฎหมาย � �อ �ด แ�ง �อ �พาท ใดๆ  
 
การ �พาท �ง ก�าว จะ ไ� �บ การ แ�ไข ไ� เฉพาะ ใน กระบวนการ �จารณา ค� ใน ศาล � � �นาจ �ง �ง อ� ใน 
ประเทศไทย เ�า�น  
 
8.4   การ ชดเชย �า เ�ย หาย  
�วแทน �ห�าย จะ �อง �มครอง ,   แ� �าง ,   และ ปก�อง   BARAWKAT   จาก การ �อง �อง การ �เ�น ค� ห�อ 
การ เ�ยก �อง �า เ�ย หาย รวม �ง �า ใ� �าย �งหมด ห� �น   และ ความ เ�ย หาย � เ�ยว�อง   ห�อ เ�ด �น จาก 
การ � �วแทน �ห�าย ละเ�ด �อ ตกลง ห�อ ละเ�ด การ �เ�น �ร�จ   BARAWKAT   ของ สมา�ก  
BARAWKAT  
 
8.5   การก �า ว�าง ระห�าง �วแทน �ห�าย  
BARAWKAT   จะ ไ� �บ �ด ชอบ �า ใ� �าย   การ �ญ เ�ย   ความ เ�ย หาย   ห�อ �า ใ� �าย ใดๆ   � เ�ด �น จาก 
สมา�ก ราย ห�ง ใ� แ� สมา�ก ราย �น ไ� �า จะ เ�ด �น โดย ทาง ตรง ห�อ ทาง �อม   �น เ�อง มา จาก การก ระ 
�การ ละเ�น การ ป��� ห�อ จาก �อยแถลง ของ สมา�ก ราย ใด  
 
 
 
 
 
 



❏ �าพเ�า ยอม�บ �า    �าพเ�า ไ� �ความ เ�าใจ �ง   " �อ ตกลง �วม "   หาก �าพเ�า �า�น   ทา งบ � �ทฯ  
� �ท� ใน การ ระ�บ การ �ง �อ ห�อ ยกเ�ก สมา�ก ภาพ ของ �าพเ�า   และ หาก การก ระ � �น   ส�าง 
ความ เ�อด �อน ใ� แ� � บ�โภค   และ / ห�อ   �วแทน �ห�าย   และ / ห�อ บ��ทฯ   ตาม �อ   3,4   และ   5  
�าพเ�า �น� ใ� ทา งบ � �ทฯ   �เ�น การ ทาง กฎหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
BARAWKAT   ขอ สงวน �ท� ใน การ ยกเ�ก การ เ�น �วแทน �ห�าย   หาก �วแทน �ห�าย ไ� กระ� การ ใดๆ   �   BARAWKAT   � จรณา �า จะ เ�ด 
ความ เ�ย หาย ห�อ �ลาย �อ เ�ยง ห�อ ผ�ต�ณ� ของ   BARAWKAT   


