
 
เง่ือนไขเบ้ืองต้นในการสมัครเป็นตัวแทนจ าหน่าย ของบริษัทศรีไทย การ์เม้นท์ จ ากัด 

 
1. ผูส้นใจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตอ้งเคยเป็นลูกคำ้ของศรีไทย กำร์เมน้ท ์มำก่อนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ถึง 1 ปี 
2. ผูส้นใจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตอ้งมีหนำ้ร้ำนเป็นของตวัเอง 
3. ท ำเลท่ีตั้ง หรือ ท่ีอยูข่องร้ำน ตอ้งอยูใ่จกลำงชุมชน โรงเรียน มหำวิทยำลยั อ ำเภอ จงัหวดั หรือแหล่งท่องเท่ียวส ำคญั 
4. ตอ้งส่งท่ีอยูท่  ำเลท่ีตั้งหนำ้ร้ำน ส ำเนำทะเบียนบำ้น บตัรประชำชน ส ำเนำเอกสำรกำรเช่ำร้ำน/เซ้งร้ำน มำทำง  E-mail:  

srethai_609@hotmail.com  แลว้แจง้วนั/เวลำท่ีส่ง E-mail ผำ่นทำง In box Facebook  
5. ผูส้นใจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยต้องจ่ำยค่ำลงสินคำ้ 30 - 50% ของยอดท่ีสั่งเส้ือเขำ้ร้ำนของท่ำนในครั้ งแรก ส่วนค่ำลง

สินคำ้ท่ีเหลือให้ช ำระภำยใน 60 วนั (ส ำหรับลูกคำ้ท่ีซ้ือสินคำ้ศรีไทยเป็นประจ ำเท่ำนั้น) และหำกเกินจ ำนวนเส้ือท่ี
ก ำหนดให้ ตอ้งจ่ำยส่วนท่ีเกินเป็นเงินสด หรือโอนเงินสดเขำ้บริษทัศรีไทย กำร์เมน้ท์ 

6. หำกผูส้นใจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยมีหน้ำร้ำนท่ีขำยสินคำ้หลำยประเภท และมีสินคำ้ประเภทเส้ือยืดเปล่ำร่วมอยู่ด้วย 
เช่น เส้ือยดืคอกลม คอวี เส้ือเขำ้รูป เส้ือเด็ก เส้ือโปโล เส้ือแขนกดุ เส้ือกลำ้ม เส้ือแขนยำว โดยสินคำ้ประเภทเส้ือยดืเปล่ำ 
ตอ้งลงสินคำ้ของศรีไทย กำร์เม้นท ์เพียงเจำ้เดียวเท่ำนั้น หำกตรวจสอบพบว่ำท่ำนน ำสินคำ้ของเจำ้อ่ืนมำร่วมขำยดว้ย 
บริษทัจะด ำเนินตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ สำมำรถยกเลิกสัญญา และน ำสินคำ้ของศรีไทยกลบัคืนบริษทัทั้งหมด และ
ตอ้งจ่ำยค่ำผดิสญัญำ  ตั้งแต่  100,000 – 500,000 บำท ให้แก่บริษทั ศรีไทย กำร์เมน้ท ์จ ำกดั 

7. กำรตั้งรำคำในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำรำคำท่ีศรีไทย กำร์เมน้ท ์ก ำหนดให้  
8. กรณีท่ีผูส้นใจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยยงัไม่เคยซ้ือสินคำ้ของศรีไทย กำร์เมน้ท ์ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงัน้ี 

8.1 ผูส้มคัรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตอ้งมำศึกษำรูปแบบกำรจดักำรหนำ้ร้ำน กำรขำย และสต็อกต่ำงๆ กบัหนำ้ร้ำน 
ศรีไทย ในสำขำท่ีตนเองสะดวก ดงัน้ี 
***สาขากรุงเทพ ฯ    ***สาขาต่างจังหวัด 
(โบ๊เบ๊ทำวเวอร์) มีทั้งหมด 6 ร้ำนดงัน้ี   - ขอนแก่น 
ชั้น 1 --- 3D ชอ้ป (091-765-2129)   สำขำอูฟู้่  ร้ำน 1 --- ศรีไทย (088-089-3466) 
ชั้น 2 --- ศรีไทย (086-389-9797 และ 092-007-6599) สำขำอูฟู้่  ร้ำน 2 --- ศรีไทย (098-584-3756) 
ชั้น 3/1 ---ศรีไทย (089-501-4499)   ประตูน ้ ำ ขอนแก่น --- ศรีไทย ( 095-996-4364) 
ชั้น 3/2 --- ศรีไทย (087-679-3399)   ประตูน ้ ำ ขอนแก่น --3D ชอ้ป ( 092-775-9463) 
ชั้น 3/3 --- ศรีไทย (094-810-2299)   ประตูน ้ ำ ขอนแก่น -- ST สปอร์ต (062-107-7665) 
ชั้น 4 --- ศรีไทย (084-837-9722)   ประตูน ้ ำ ขอนแก่น --- ร้ำนตน้ไผ ่(097-186-5164) 

- อดุรธานี 
สำขำโบ๊เบ๊ อุดร -- 3D ชอ้ป (090-952-0189) 
- อบุลราชธานี 
สำขำตลำด U-Park --- ศรีไทย (086-7726444) 

 
8.2 เงื่อนไขอ่ืนๆ ปฏิบติัตำมขอ้ 2 - 4 และขอ้ 6 - 7 
8.3 เม่ือผูส้นใจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยยอมรับขอ้ตกลง และมีคุณสมบติัผำ่นตอ้งช ำระเงินค่ำลงสินคำ้ 50% ของจ ำนวน

สินคำ้ท่ีลงให้ ส่วนท่ีเหลือให้ช ำระภำยใน 30 วนั (หมำยเหตุ : ศรีไทย กำร์เม้นท์จะลงสินคำ้ให้ตวัแทนจ ำหน่ำย
ประมำณ 1,000 – 10,000 ตวั) 

9. ห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเหมือนศรีไทยทั้ งเน้ือผำ้และชนิดผำ้ ได้แก่ เส้ือเปล่ำ คอกลม คอวี แขนสั้น แขนยำว เส้ือเด็ก 
หรือผำ้แบบอ่ืนท่ีรับจำกเรำ ห้ำมน ำสินคำ้แบรนดอ่ื์นมำขำยซ ้ ำ 

mailto:srethai_609@hotmail.com%20%20แล้ว


10. อุปกรณ์กำรแต่งร้ำนต่ำงๆ ให้ลูกคำ้ออกเอง ส่วนชั้นวำงในร้ำน ทำงเรำจะด ำเนินกำรให้ แต่ลูกคำ้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใน
กำรท ำชั้นให้กบัทำงศรีไทย (จ่ำยในรำคำประหยดั) 

11. จงัหวดัท่องเท่ียว เรำจะรับไม่เกิน 4 เจ้ำ จงัหวดัเล็กๆไม่เกิน 2 เจ้ำ อ ำเภอท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวไม่เกิน 2 เจ้ำ อ ำเภอ
ทัว่ไปไม่เกิน 1 เจำ้ (อำจจะมำกกว่ำน้ี ซ่ึงทำงเรำจะพิจำรณำในภำยหลงั) 

12. ตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีไดร้ับกำรพิจำรณำแลว้ สำมำรถมำรับสินคำ้ไดท่ี้ร้ำนศรีไทยตำมภำคต่ำงๆดงัน้ี 
- ภำคกลำง โบ๊เบ๊ทำวเวอร์ กทม. 
- ภำคอิสำน ขอนแก่น อุดรฯ อุบลฯ 
- ภำคเหนือ เชียงใหม่ 
- ภำคใต ้หำดใหญ่  
- ภำคตะวนัออก ชลบุรี 
- ภำคตะวนัตก ตำก 
*** เบอร์โทรภำคเหนือ ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตก จะแจง้ให้ทรำบในภำยหลงั 
 

***หมายเหตุ: ผูท่ี้ผ่ำนกำรคดัเลือกจำกเง่ือนไขขำ้งตน้ บริษทั ศรีไทย กำร์เมน้ท ์จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปหน้ำร้ำนของท่ำนเพื่อให้ค ำปรึกษำ ช้ีแจง
รำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำซ้ือขำยต่อไป และตวัแทนจ ำหน่ำยตอ้งติดป้ำยแสดงหน้ำร้ำนค ำว่ำ “ตัวแทนจ าหน่าย บริษัท ศรีไทย 
การ์เม้นท์ จ ากัด” โดยเลือกจุดท่ีโดดเด่น มองเห็นชดัเจน  หรือหำกท่ำนเกิดขอ้สงสัยเพิ่มเติมกรุณำติดต่อเบอร์โทรศพัท์ 081-891-6899 และ 
086-7726444 (คุณพิรุณ รุ่งเรือง กรรมกำรผูจ้ดักำร)  หรือ 062-702-0506 , 062-702-4517 , 062-702-4564 (ADMIN) 
 
 
 


