เงื่อนไขเบื้องต้ นในการสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ าย ของบริ ษัทศรี ไทย การ์ เม้ นท์ จากัด
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ผูส้ นใจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยต้องเคยเป็ นลูกค้ำของศรี ไทย กำร์เม้นท์ มำก่อนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน ถึง 1 ปี
ผูส้ นใจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยต้องมีหน้ำร้ำนเป็ นของตัวเอง
ทำเลที่ต้ งั หรื อ ที่อยูข่ องร้ำน ต้องอยูใ่ จกลำงชุมชน โรงเรี ยน มหำวิทยำลัย อำเภอ จังหวัด หรื อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ต้องส่ งที่อยูท่ ำเลที่ต้ งั หน้ำร้ำน สำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประชำชน สำเนำเอกสำรกำรเช่ำร้ำน/เซ้งร้ำน มำทำง E-mail:
srethai_609@hotmail.com แล้วแจ้งวัน/เวลำที่ส่ง E-mail ผ่ำนทำง In box Facebook
ผูส้ นใจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยต้องจ่ำยค่ำลงสิ นค้ำ 30 - 50% ของยอดที่ สงั่ เสื้ อเข้ำร้ ำนของท่ ำนในครั้งแรก ส่ วนค่ำลง
สิ นค้ำที่ เหลือให้ชำระภำยใน 60 วัน (สำหรับลูกค้ำที่ ซ้ื อสิ นค้ำศรี ไทยเป็ นประจำเท่ ำนั้น) และหำกเกินจำนวนเสื้ อที่
กำหนดให้ ต้องจ่ำยส่วนที่เกินเป็ นเงินสด หรื อโอนเงินสดเข้ำบริ ษทั ศรี ไทย กำร์เม้นท์
หำกผูส้ นใจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยมี ห น้ำร้ ำนที่ ขำยสิ นค้ำหลำยประเภท และมี สินค้ำประเภทเสื้ อยืดเปล่ำร่ วมอยู่ด้วย
เช่น เสื้ อยืดคอกลม คอวี เสื้ อเข้ำรู ป เสื้ อเด็ก เสื้ อโปโล เสื้ อแขนกุด เสื้ อกล้ำม เสื้ อแขนยำว โดยสิ นค้ำประเภทเสื้ อยืดเปล่ำ
ต้องลงสิ นค้ำของศรี ไทย กำร์เม้นท์ เพียงเจ้ำเดียวเท่ำนั้น หำกตรวจสอบพบว่ำท่ำนนำสิ นค้ำของเจ้ำอื่นมำร่ วมขำยด้วย
บริ ษทั จะดำเนินตำมข้อกำหนดในสัญญำ สำมำรถยกเลิกสั ญญา และนำสิ นค้ำของศรี ไทยกลับคืนบริ ษทั ทั้งหมด และ
ต้องจ่ำยค่ำผิดสัญญำ ตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บำท ให้แก่บริ ษทั ศรี ไทย กำร์เม้นท์ จำกัด
กำรตั้งรำคำในกำรจำหน่ำยสิ นค้ำ ต้องไม่ต่ ำกว่ำรำคำที่ศรี ไทย กำร์เม้นท์ กำหนดให้
กรณี ที่ผสู ้ นใจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยยังไม่เคยซื้ อสิ นค้ำของศรี ไทย กำร์เม้นท์ ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี้
8.1 ผูส้ มัครเป็ นตัวแทนจำหน่ำยต้องมำศึกษำรู ปแบบกำรจัดกำรหน้ำร้ำน กำรขำย และสต็อกต่ำงๆ กับหน้ำร้ำน
ศรี ไทย ในสำขำที่ตนเองสะดวก ดังนี้
***สาขากรุ งเทพ ฯ
(โบ๊เบ๊ทำวเวอร์) มีท้ งั หมด 6 ร้ำนดังนี้
ชั้น 1 --- 3D ช้อป (091-765-2129)
ชั้น 2 --- ศรี ไทย (086-389-9797 และ 092-007-6599)
ชั้น 3/1 ---ศรี ไทย (089-501-4499)
ชั้น 3/2 --- ศรี ไทย (087-679-3399)
ชั้น 3/3 --- ศรี ไทย (094-810-2299)
ชั้น 4 --- ศรี ไทย (084-837-9722)

***สาขาต่ างจังหวัด
- ขอนแก่น
สำขำอูฟ้ ู่ ร้ำน 1 --- ศรี ไทย (088-089-3466)
สำขำอูฟ้ ู่ ร้ำน 2 --- ศรี ไทย (098-584-3756)
ประตูน้ ำ ขอนแก่น --- ศรี ไทย ( 095-996-4364)
ประตูน้ ำ ขอนแก่น --3D ช้อป ( 092-775-9463)
ประตูน้ ำ ขอนแก่น -- ST สปอร์ต (062-107-7665)
ประตูน้ ำ ขอนแก่น --- ร้ำนต้นไผ่ (097-186-5164)
- อุดรธานี
สำขำโบ๊เบ๊ อุดร -- 3D ช้อป (090-952-0189)
- อุบลราชธานี
สำขำตลำด U-Park --- ศรี ไทย (086-7726444)

8.2 เงื่อนไขอื่นๆ ปฏิบตั ิตำมข้อ 2 - 4 และข้อ 6 - 7
8.3 เมื่อผูส้ นใจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยยอมรับข้อตกลง และมีคุณสมบัติผำ่ นต้องชำระเงินค่ำลงสิ นค้ำ 50% ของจำนวน
สิ นค้ำที่ ลงให้ ส่ วนที่เหลือให้ชำระภำยใน 30 วัน (หมำยเหตุ : ศรี ไทย กำร์เม้นท์จะลงสิ นค้ำให้ตวั แทนจำหน่ ำย
ประมำณ 1,000 – 10,000 ตัว)
9. ห้ำมจำหน่ ำยสิ นค้ำที่ เหมื อนศรี ไทยทั้งเนื้ อผ้ำและชนิ ดผ้ำ ได้แก่ เสื้ อเปล่ำ คอกลม คอวี แขนสั้น แขนยำว เสื้ อเด็ ก
หรื อผ้ำแบบอื่นที่รับจำกเรำ ห้ำมนำสิ นค้ำแบรนด์อื่นมำขำยซ้ ำ

10. อุปกรณ์กำรแต่งร้ำนต่ำงๆ ให้ลูกค้ำออกเอง ส่ วนชั้นวำงในร้ำน ทำงเรำจะดำเนินกำรให้ แต่ ลูกค้ำต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรทำชั้นให้กบั ทำงศรี ไทย (จ่ำยในรำคำประหยัด)
11. จังหวัดท่ องเที่ยว เรำจะรับไม่เกิน 4 เจ้ำ จังหวัดเล็กๆไม่ เกิน 2 เจ้ำ อำเภอที่ เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวไม่ เกิน 2 เจ้ำ อำเภอ
ทัว่ ไปไม่เกิน 1 เจ้ำ (อำจจะมำกกว่ำนี้ ซึ่ งทำงเรำจะพิจำรณำในภำยหลัง)
12. ตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรพิจำรณำแล้ว สำมำรถมำรับสิ นค้ำได้ที่ร้ำนศรี ไทยตำมภำคต่ำงๆดังนี้
- ภำคกลำง โบ๊เบ๊ทำวเวอร์ กทม.
- ภำคอิสำน ขอนแก่น อุดรฯ อุบลฯ
- ภำคเหนือ เชียงใหม่
- ภำคใต้ หำดใหญ่
- ภำคตะวันออก ชลบุรี
- ภำคตะวันตก ตำก
*** เบอร์โทรภำคเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง
***หมายเหตุ: ผูท้ ี่ ผ่ำนกำรคัดเลื อกจำกเงื่ อนไขข้ำงต้น บริ ษทั ศรี ไทย กำร์เม้นท์ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ ไปหน้ำร้ำนของท่ำนเพื่อให้คำปรึ กษำ ชี้ แจง
รำยละเอี ยดอื่ นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำซื้ อขำยต่อไป และตัวแทนจำหน่ ำยต้องติ ดป้ ำยแสดงหน้ำร้ำนคำว่ำ “ตั วแทนจาหน่ าย บริ ษัท ศรี ไทย
การ์ เม้ นท์ จากัด” โดยเลื อกจุดที่ โดดเด่น มองเห็นชัดเจน หรื อหำกท่ำนเกิ ดข้อสงสัยเพิ่มเติ มกรุ ณำติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 081-891-6899 และ
086-7726444 (คุณพิรุณ รุ่ งเรื อง กรรมกำรผูจ้ ดั กำร) หรื อ 062-702-0506 , 062-702-4517 , 062-702-4564 (ADMIN)

