
SUPER V REMOVER

หนังสือสัญญาและกฎการขายสินค้าแบรนด์ SUPER V REMOVER 

1. สมัครเป็นตัวแทนจําหน่าย Super V Remover ได้ด้วยการเปิดบิลขั้นตํ่า 4 ขวด ในราคา 750 บาทราคา

ขายปลีกต้องขายราคาเดียวกันคือ 250 บาท ห้ามลดราคา ห้ามปัดเศษ และตัวแทนต้องคิดค่าส่งด้วยทุก

ครั้ง *ห้ามส่งฟรี (เพื่อเห็นใจตัวแทนในครอบครัวเราที่สต๊อกน้อย ได้ราคาส่งที่สูงกว่า จะอยู่ไม่ไหวถ้าทุก

คนแย่งกันส่งฟรี)  

2. ตัวแทนที่สต๊อกตั้งแต่ 40 ขวดขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับตัวแทนในสายงานตนเอง 

3. ต้องสมัครผ่านตัวแทนจําหน่ายที่มีรหัสหรือสมัครผ่านบริษัทโดยตรงเท่านั้น 

4. ตัวแทนจําหน่ายจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 

5. ไม่อนุญาตให้แถมสินค้าหรือจัดราคาโปรโมชั่นเองก่อนได้รับอนุญาติจากทางแบรนด์ 

6. ไม่อนุญาตให้ตัวแทนรวบรวมกันซื้อสินค้า หากพบจะตัดสิทธิ์จากการเป็นตัวแทนทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น 

7. ตัวแทนต้องเปิดเผยเรทราคาและปล่อยสินค้าได้ทุกเรทจนถึงเรทสุดท้ายที่ทางแบรนด์กําหนดให้ เรทราคา

ขายส่งตัวแทนในสายงานต้องเป็นเรทเดียวกันกับบริษัทเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเรทใดๆทั้งสิ้น 

8. ห้ามจัดโปรโมชั่นสะสมจํานวนยอดสั่งซื้อในสายงานเพื่อแลกเป็นเงินหรือของที่มีมูลค่าแปลเป็นเงินได้ เช่น

ทองคําโดยที่บริษัทไม่อนุญาต 

9. ห้ามจัดโปรโมชั่นสะสมจํานวนยอดสั่งซื้อในสายงานเพื่อแลกเป็นเงินหรือของที่มีมูลค่าแปลเป็นเงินได้ เช่น

ทองคําโดยที่บริษัทไม่อนุญาต 

10.ตัวแทนยินยอมให้บริษัทฯตรวจสอบรายละเอียดภายในทีม หรือข้อมูลด้านอื่นๆได้ทุกประการ 

11.หากตัวแทนท่านใดฝ่าฝืนกฎการขายสินค้าของ super v remover ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางแบรนด์ 

หรือทําให้โครงสร้างของราคาตลาดทางตัวแทนจําหน่ายเสียหาย จะต้องเสียค่าปรับเท่ากับค่าเสียโอกาส

ของตัวแทนท่านอื่น และถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์การเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยทันท ี

12.ห้ามสมัครซํ้าซ้อนข้ามสาย ถ้าบริษัทตรวจเช็คและจับได้จะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนทันท ี

13.ห้ามหาสินค้าเองข้ามสายเด็ดขาดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคต ในกรณีลูกทีมต้องการสินค้า

เพิ่มให้แจ้งแม่ทีมของตนเองไปก่อน เมื่อแม่ทีมไม่มีของ แม่ทีมจะเป็นผู้หาสินค้าให้กับลูกทีมเองเท่านั้น 

14.หากตัวแทนได้พยายามในการทุจริต โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเป็นการสร้างตัวแทนเพื่อรับคะแนนสะสม

เพิ่ม หรือเหตุอื่นใด ทางบริษัทฯสามารถระงับสภาพสมาชิกนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

15.ไม่อนุญาตให้มีการนําลิงค์ของเว็บไซต์ไปทําการโพส ที่เป็นการสร้างความรําคาญหรือทําให้บุคคลอื่นได้

รับความเดือดร้อน 

16.ตัวแทนจําหน่ายต้องไม่มีการดําเนินการที่ผิดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมที่ร้ายแรง 

17.เมื่อตรวจสอบว่าร้านค้าหรือช่องทางการจําหน่ายของตัวแทนนั้นไม่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีการจําหน่ายสินค้า

บริษัทฯ สามารถดําเนินการสิ้นสภาพของตัวแทนจําหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

18.กรณีผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดถือเป็นการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทันที 

**หมายเหตุ กฎต่างๆที่บริษัทตั้งขึ้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัดด้วยนะคะ สัญญาและกฎข้อบังคับทางแบรนด์สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แต่

จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทุกครั้ง 
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ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนและขั้นตอนการจัดจําหน่าย 

 1.ส่งข้อมูลมาที่ Line ID : ayayaz โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.1 ชื่อ-นามสกุลจริง 

  1.2 ชื่อเล่น/อายุ 

  1.3 สําเนาบัตรประชาชน 

  1.4 ชื่อร้านค้า (ถ้ามี) 

  1.5 วัน/เดือน/ปีเกิด 

  1.6 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก 

  1.7 LINE / Facebook หรืออื่นๆ ที่ติดต่อสะดวก 

  1.8 สถานที่ที่จะนําไปขาย : คนรู้จัก / ขายกับร้านค้า, ซักรีด, ร้านอาหาร / หน้าร้าน /   
   website / Facebook / แฟนเพจ / Instagram/ LINE / อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ 

 
 2. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วส่งมาทาง Line ID : ayayaz เท่านั้น 

 3. เมื่อทางร้านได้รับเอกสาร/ข้อมูล จะพิจารณาข้อมูลและจะแจ้งรหัสตัวแทน/รหัสสมาชิกให้แก่ท่าน 

 4.ตัวแทนทุกคนจะต้องผ่านการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Super V พร้อมทั้งวิธีซักอย่างละเอียด
ผ่านทางแม่ทีมหรือบริษัทแล้วเท่านั้น ไม่อนุญาติให้มีการโฆษณาเกินจริง และการันตีคราบที่ทางบริษัทไม่ได้
แจ้งไว้โดยเด็ดขาด 

 5. เมื่อทราบข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วทางร้านอนุญาติให้ท่าน นําข้อมูล รูปภาพ รายละเอียดสินค้า 
ไปเผยแพร่ในสถานที่ขาย / หน้าร้าน / website / Facebook / แฟนเพจ / Instagram/ LINE หรือช่องทา
งอื่นๆ ที่ท่านจําหน่ายได้เลยค่ะ 
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วิธีการสั่งสินค้า มี 3 แบบ 

แบบที่ 1 
วิธีการส่ังสินค้าและส่งสินค้าสําหรับผู้ที่เปิดบิล 4 ขวดขึ้นไปแบบ “สต็อคเอง” 

1. แจ้งรหัสตัวแทน หรือ รหัสสมาชิก พร้อมแจ้งออเดอร์ จํานวนสินค้าที่ต้องการ 

2. แจ้งที่อยู่สําหรับจัดส่งสินค้า 

3. รอทางร้านสรุปยอด (ห้ามโอนโดยที่ยังไม่มีทีมงาน แจ้งยอดรวมให้) 

4. เมื่อท่านได้รับการแจ้งยอดรวม : ท่านโอนเงิน + แจ้งโอน 

5. เมื่อทางบริษัทได้รับเงินและตรวจเช็คเรียบร้อย เราจะส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป 

แบบที่ 2 
วิธีการส่ังสินค้าและส่งสินค้าสําหรับผู้ที่เปิดบิล 4 ขวดขึ้นไป แล้ว “สต็อคไว้ที่บริษัท” 

1. แจ้งรหัสตัวแทน หรือ รหัสสมาชิก  

2. แจ้งออเดอร์ “จํานวนสินค้าที่ต้องการเปิดบิล” และ “จํานวนที่ต้องการสต็อค” 

3. รอทางร้านสรุปยอด (ห้ามโอนโดยที่ยังไม่มีทีมงาน แจ้งยอดรวมให้) 

4. เมื่อท่านได้รับการแจ้งยอดรวม : ท่านโอนเงิน + แจ้งโอน บริษัทจะทําการเก็บสินค้าของท่านไว้ให้ที่บริษัท 

5. เมื่อท่านมีออเอดร์เข้ามาและต้องการให้บริษัทส่งของ ให้ทําตามขั้นตอนนี้ 

 5.1  แจ้งรหัสตัวแทน หรือ รหัสสมาชิก พร้อมแจ้งออเดอร์ จํานวนสินค้าที่ต้องการ  

 5.2  แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สําหรับจัดส่งสินค้า 

 5.3  โอนเงิน ค่าจัดส่ง(คิดตามเรทของบริษัท) มาให้ที่บัญชีของบริษัท  

 5.4  เมื่อทางบริษัทได้รับเงินและตรวจเช็คเรียบร้อย เราจะส่งสินค้าให้ลูกค้าของท่านในวันถัดไป ซึ่งจะ 
         ส่งในนาม “ร้านของท่าน” เสมือนว่าคุณเป็นผู้จัดส่งให้ลูกค้าของคุณเอง และจะไม่มีข้อมูล             
         ใดๆ เกี่ยวกับทางร้านเราทั้งสิ้น 

***บิลที่เปิดแล้วสต็อคไว้ที่บริษัทไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้*** 

** หากต้องการเก็บเงินปลายทาง ตัวแทนต้องมีบัญชีรับเงินที่ผูกกับ Kerry แล้วเท่านั้น  

กรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้าทางบริษัทจะไม่ตัดสต็อคออกไป แต่ค่าขนส่งตัวแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบ** 
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แบบที่ 3 
วิธีการส่ังสินค้าและส่งสินค้าสําหรับตัวแทนประเภทดรอปชิบ (ไม่สต็อค) 

1. แจ้งรหัสตัวแทน หรือ รหัสสมาชิก พร้อมแจ้งออเดอร์ จํานวนสินค้าที่ต้องการ 

2. แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สําหรับจัดส่งสินค้า 

3. โอนเงิน ค่าจัดส่ง และ ราคาส่งต้นทุนสินค้า(ขวดละ 220 บาท) มาให้ที่บัญชีของบริษัท 

4. แจ้งโอน เมื่อทางบริษัทได้รับเงินและตรวจเช็คเรียบร้อย เราจะส่งสินค้าให้ลูกค้าของท่านในวันถัดไป ซึ่งจะ
ส่งในนาม “ร้านของท่าน” เสมือนว่าคุณเป็นผู้จัดส่งให้ลูกค้าของคุณเอง และจะไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ
ทางร้านเราทั้งสิ้น 

***ทางร้านจะดําเนินการส่งสินค้าให้ หลังจากได้รับยอดชําระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น***  

** หากต้องการเก็บเงินปลายทาง ตัวแทนต้องมีบัญชีรับเงินที่ผูกกับ Kerry แล้วเท่านั้น  

กรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้าทางบริษัทจะไม่ตัดสต็อคออกไป แต่ค่าขนส่งตัวแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบ**


