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สั ญญำธุรกิจแฟรนไชส์ "วินเนอร์ ชำบู "
ทำที่ บริษทั วินเนอร์ ฟ้ ูด แฟรนไชส์ จำกัด
วันที่

เดือน

พ.ศ.

สัญญำนี้ทำขึ้นระหว่ำง บริษทั วินเนอร์ ฟ้ ูด แฟรนไชส์ จำกัด โดย นำงสำวจิรำพร อ่ วมเปี่ ยม
ผูร้ ับมอบอำนำจลงนำมสัญญำธุรกิจแฟรนไชส์ บริ ษทั วินเนอร์ ฟ้ดู แฟรนไชส์ จำกัด
สำนักงำนตั้งอยูท่ ี่ 102 ซอยประเสริ ฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริ ฐมนูกิจ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุ งเทพมหำนคร 10230 ซึ่งต่อไปในสัญญำเรี ยกว่ำ "แฟรนไชส์ซอร์ " ฝ่ ำยหนึ่ง
ชื่ อ-นำมสกุล.........................................................................เลขที
เลขทีป่ ระจำตัวป่ ประชำชน............................................
ระจำตัวประชำชน
ทีอ่ ยู่.............................................................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำเรี ยก
"แฟรนไชส์ซี" อีกฝ่ ำยหนึ่ง
โดยที่แฟนไชส์ซอร์เป็ นเจ้ำของสิทธิ์ และเครื่ องหมำยกำรค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU"
ระบบกำรจัดจำหน่ำย กำรออกแบบ คูม่ ือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรผลิต กำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำรต่ำงๆ
ปรำกฎตำมแนบท้ำยสัญญำนี้ และแฟรนไชส์ซอร์ มีควำมประสงค์ จะทำตำมข้อตกลงกับแฟรนไชส์ซี
ตำมเงื่ อนไขและข้อกำหนดในสัญญำที่จะกล่ำวต่อไป
ทั้งสองฝ่ ำยจึงตกลงทำสัญญำกันดังนี้
ข้ อ 1. คำนิยำม
เพื่อให้เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของสัญญำธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับนี้ และรวมถึงเอกสำรภำคผนวก
ที่ปรำกฏตำมแนบท้ำยสัญญำนี้ คำในข้อควำมให้มีควำมหมำยดังนี้
ข้อ 1.1 "แฟรนไชส์" หมำยถึง สิทธิ์และเครื่ องหมำยกำรค้ำที่แฟรนไชส์ซอร์ อนุญำตให้
แฟรนไชส์ซีได้ใช้ในกำรประกอบกำรร้ำนแฟรนไชส์เพื่อจัดจำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำร "วินเนอร์ ชำบู
WINNER SHABU" ณ. สถำนที่..............................................................ตำมที่ระบุในสัญญำฉบับนี้
ข้อ 1.2 สัญญำธุรกิจแฟรนไชส์ หรื อ สัญญำ หมำยถึง ข้อกำหนด ข้อผูกพัน ระหว่ำง
แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ตำมที่ระบุและตำมภำคผนวกที่ปรำกฎตำมแนบท้ำยสัญญำนี้ หรื อตำมที่
ได้มีกำรแก้ไขโดยควำมเห็นชอบของทั้งสองฝ่ ำย
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ข้อ 1.3 "แฟรนไชส์ ซอร์ " หมำยถึง บริ ษทั วินเนอร์ ฟ้ดู แฟรนไชส์ จำกัด ผูซ้ ่ ึงเป็ นเจ้ำของสิ ทธิ์
และ เครื่ องหมำยกำรค้ำสำหรับกำรผลิต กำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" และ
อนุญำตให้แฟรนไซส์ซีได้ใช้สิทธิ์ ดังกล่ำวในกำรประกอบกำรร้ำนแฟรนไชส์
ข้อ 1.4 "แฟรนไชส์ซี" หมำยถึง ชื่อ-นำมสกุล......................................................................
ผูซ้ ่ ึงได้รับกำรอนุญำตให้ประกอบกำรร้ำนแฟรนไชส์เพื่อกำรจัดจำหน่ำย "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU"
ณ. สถำนที่.........................................................................ภำยใต้สิทธิ์ และเครื่ องหมำยกำรค้ำของแฟรนไชส์ซอร์
ข้อ 1.5 ร้ำนแฟรนไชส์ หมำยถึง ร้ำนค้ำหรื อกิจกำรซึ่งได้รับอนุญำตให้ดำเนิ นกำรจัดจำหน่ำย
"วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" ภำยใต้สิทธิ์ และเครื่ องหมำยกำรค้ำของแฟรนไชส์
ข้อ 1.6 รำยกำรสิ นค้ำ หมำยถึง รำยกำรสิ นค้ำหรื อรำยกำรบริ กำรที่มีให้ไว้เพื่อจัดจำหน่ำยหรื อ
ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ โดยเป็ นสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ผลิตหรื อจัดทำขึ้น ที่มีควำมเฉพำะภำยใต้สิทธิ์และ เครื่ อง
หมำยกำรค้ำของแฟรนไชส์ซอร์
ข้อ 1.7 กำรเข้ำถึงสิ นค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" หมำยถึง แฟรนไชส์ซี จะต้อง
จัดเตรี ยมสถำนที่และบริ กำรพื้นฐำนที่จำเป็ นและเพียงพอสำหรับลูกค้ำ ในกำรที่จะซื้อสิ นค้ำ กำรชำระเงิน
และอื่นๆ ตำมที่แฟรนไชส์กำหนด
ข้อ 1.8 กำรจัดจำหน่ำย หมำยถึง กำรขำยสินค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" ภำยใต้
ระบบกำรจัดจำหน่ำยที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด
ข้อ 1.9 ระบบกำรจัดจำหน่ำย หมำยถึง ระบบกำรผลิต กำรปฏิบตั ิงำน กำรบริ หำรแฟรนไชส์
เพื่อกำรขำยสิ นค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" ที่มีกำรเชื่อมต่อกันจำกแฟรนไชส์ซอร์ ไปยัง
แฟรนไชส์ซี และต่อไปยังลูกค้ำ
ข้อ 1.10 มำตรฐำนของระบบกำรจัดจำหน่ำย หมำยถึง มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกำร
ร้ำนแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซี และสอดคล้องกับระบบกำรจัดจำหน่ำยที่แฟรนไชส์ซอร์ กำหนดและมอบ
ให้กบั แฟรนไชส์ซี
ข้ อ 2 เครื่ องหมำยกำรค้ ำและข้ อกำหนดในกำรใช้ งำน
ข้อ 2.1 เครื่ องหมำยกำรค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" เป็ นของ บริ ษทั วินเนอร์
แฟรนไชส์ จำกัด สัญญำฉบับนี้ เพื่อประกอบกำรค้ำตำมปกติและอยูภ่ ำยใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในสัญญำ
แฟรนไชส์ซีตกลง ว่ำจะกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรรบกวนหรื อแย้งกับสิ ทธิ์กำรเป็ นเจ้ำของเครื่ องหมำย
กำรค้ำของแฟรนไชส์ซอร์ ไม่วำ่ จะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่นตลอดจนจะไม่กระทำกำรใดๆ
หรื อยอมให้กระทำ ฝ่ ำฝื นกฎหมำยหรื อขัดต่อควำมสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดี หรื อก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนรำคำญ หรื อเป็ นที่น่ำรังเกียจแก่บคุ คลในร้ำนค้ำนั้น แฟรนไชส์ซอร์ จะทำกำรยุติหรื อสิ้นสุด
สัญญำทันที หำกแฟรนไซส์ซีไม่ทำตำมข้อกำหนด
ข้อ 2.2 แฟรนไชส์ซีสญ
ั ญำว่ำจะไม่นำเครื่ องหมำยกำรค้ำ และร้ำนค้ำตำมสัญญำฉบับนี้ ไม่วำ่
ทั้งหมด หรื อบำงส่วนไปให้บคุ คลภำยนอกใช้ หรื อเช่ำช่วง เว้นแต่ละได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำกแฟรนไชส์ซอร์ เท่ำนั้น
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ข้ อ 3 กำรให้ สิทธิ์แฟรนไชส์ ระยะเวลำของสั ญญำ ค่ ำธรรมเนียม และกำรโอนสิ ทธิ์
ข้อ 3.1 กำรให้สิทธิ์แฟรนไชส์
แฟรนไชส์ซอร์ (ผูใ้ ห้สิทธิ์ ) ยินยอมให้แฟรนไชส์ซี (ผูร้ ับสิทธิ์ ) ประกอบกำรร้ำน
แฟรนไชส์เพื่อกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" ณ. สถำนที่......................................
จังหวัด.................................................ด้วยระบบกำรจัดจำหน่ำย สิ ทธิ์ และเครื่ องหมำยกำรค้ำของแฟรนไชส์ซอร์
ข้อ 3.2 แหล่งวัตถุดิบ
แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU"
ต้องมำจำกแฟรนไชส์ซอร์ หรื อผูจ้ ดั จำหน่ำยที่แฟรนไชส์ซอร์อนุญำต เท่ำนั้น
ข้อ 3.3 สถำนที่ต้งั ร้ำนแฟรนไชส์
สถำนที่ต้งั ร้ำนแฟรนไชส์ ณ. สถำนที่................................................
ข้อ 3.4 ระยะเวลำของสิทธิ์ แฟรนไชส์
ระยะเวลำของสิ ทธิ์แฟรนไชส์ตำมสัญญำฉบับนี้ คือ..-..ปี .......-.......เดือน
ข้อ 3.5 วันที่เริ่ มมีผลบังคับ
วันที่เริ่ มมีผลบังคับกำรใช้สทธิ์แฟรนไชส์ คือ วันที่........เดือน.............. พ.ศ. ..............
**แฟรนไชส์ซีเปิ ดร้ำนพร้อมจำหน่ำย ไม่เกิน 15 วัน หลังจำกลงนำมในสัญญำ
ข้อ 3.6 ผลจำกกำรยินยอม
โดยผลจำกกำรยินยอมตำมสัญญำฉบับนี้ แฟรนไชส์ซีตอ้ งดำเนิ นกำรดังนี้
(1) ยอมรับและปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขของสัญญำ
(2) ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของแฟรนไชส์ซอร์ทกุ ครั้งตลอดระยะเวลำของสัญญำ
(3) ทั้งสองฝ่ ำยเจตนำที่ปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขกำรให้สิทธิ์ แฟรนไชส์ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
ฉบับนี้
ข้อ 3.7 กำรชำระค่ำธรรมเนี ยมแฟรนไชส์
ในวันทำสัญญำ แฟรนไชส์ซีชำระเงินค่ำธรรมเนี ยมแฟรนไชส์เป็ นเงินจำนวน
9,900.- บำท (เก้ ำพันเก้ำร้ อยบำทถ้ วน) รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่มแล้ ว
ข้ อ 4 หน้ ำทีข่ องแฟรนไชส์ ซอร์
ข้อ 4.1 ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำฉบับนี้แฟรนไชส์ซอร์รับว่ำจะไม่อนุญำตให้ผอู ้ ื่นใช้เครื่ องหมำย
กำรค้ำดังกล่ำวเพื่อประกอบกิจกำรค้ำ ซึ่งมีสภำพอย่ำงเดียวกันอันเป็ นกำรแข่งขันกับแฟรนไชส์ในอำณำเขต
สถำนที่ต้งั ร้ำนค้ำของแฟรนไชส์ซี ตำมแผนผังที่ปรำกฎตำมแนบท้ำยสัญญำนี้
ข้ อ 5 หน้ ำทีข่ องแฟรนไชส์ ซี
ข้อ 5.1 แฟรนไชส์ซีมีหน้ำที่ประกอบกำรร้ำนแฟรนไชส์เพื่อกำรผลิตและจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ
ข้อ 5.2 แฟรนไชส์ซีตอ้ งจัดหำอุปกรณ์ที่จำเป็ นทั้งหมดสำหรับกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ
ข้อ 5.3 แฟรนไชส์ซีตอ้ งใช้วตั ถุดิบประเภทเนื้ อสัตว์-ของสดจำก แฟรนไชส์ซอร์ เท่ำนั้น
ข้อ 5.4 แฟรนไชส์ซีจะต้องซื้อสินค้ำภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของแฟรนไชส์ซอร์ ไม่วำ่ จะเป็ น
สิ นค้ำที่มีอยูแ่ ล้วในขณะทำสัญญำหรื อที่พึงมีต่อภำยหน้ำ ซึ่งแฟรนไชส์ซีได้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 งวด
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ในทำงกำรค้ำ ตลอดจนสิ นค้ำที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนดให้แฟรนไชส์ซีสำมำรถซื้อได้ และแฟรนไชส์ซี
ไม่สำมำรถนำสินค้ำจำพวกอื่นๆ เข้ำมำจำหน่ำยในแฟรนไชส์ดงั กล่ำวได้
ข้อ 5.5 แฟรนไชส์ซีจะต้องส่งลูกจ้ำง หรื อตัวแทน เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับผลิต และจัดจำหน่ำย
เพื่อควำมถูกต้องและมำตรำฐำนคุณภำพสินค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU"
ข้อ 5.6 แฟรนไชส์ซีตกลงยินยอมให้แฟรนไชส์ซอร์ หรื อตัวแทนเข้ำตรวจดูร้ำนแฟรนไชส์ซี
ได้ตลอดระยะเวลำกำรจำหน่ำยสินค้ำ รวมทั้งแฟรนไชส์ซีจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หำเครื่ องแบบให้กบั ลูกจ้ำงหรื อ
พนักงำน โดยแฟรนไชส์ซีจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น
ข้อ 5.7 แฟรนไชส์ซีตอ้ งดำเนินกำรเรื่ องภำษี และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เอง เช่น ภำษีเงินได้ประจำปี
ภำษีป้ำย ภำษีโรงเรื อนและ ที่ดิน เป็ นต้น
ข้ อ 6 กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ข้อ 6.1 แฟรนไชส์ซีตอ้ งปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสมในทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำนเพื่อให้กำรจำหน่ำย
สิ นค้ำ "วินเนอร์ ชำบู WINNER SHABU" แก่ลูกค้ำมีควำมสะอำดปลอดภัย น่ำเชื่อถือ และรำคำมำตรำฐำน
หำกสำขำของแฟรนไชส์ซี ถูกร้ องเรียนจำกลูกค้ ำไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกี่ยวข้องกับกำรอำหำร และกำร
บริ กำรของแฟรนไชส์ซีเอง บริ ษทั ฯ สำมำรถให้แฟรนไชส์ซียตุ ิกำรประกอบกิจกำร วินเนอร์ ชำบู
สำขำ...................................................................ของแฟรนไชส์ซี ได้ทนั ที
ข้อ 6.2 กำรดูแลรักษำสถำนที่ ป้ำยสัญลักษณ์ให้มีสภำพดูดีอยูเ่ สมอ
ข้อ 6.3 กำรรักษำยอดขำย - และกำรสัง่ ซื้อ "แฟรนไชส์ซี" จะต้องรักษำยอดกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบ
ประเภทเนื้อสัตว์ จำนวน 500 ถำด/เดือน และต้องรักษำยอดขำยตั้งแต่ 30,000.- บำท ภำยในระยะเวลำ
3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ขำย มิฉะนั้นถือว่ำสำขำของแฟรนไชส์ซีไม่อยูใ่ นมำตรำฐำนของบริ ษทั ฯ อำจมีผล
ต่อกำรขยำยตัวของสำขำที่จะเกิดขึ้นภำยในพื้นที่บริ กำรของแฟรนไชส์ซีได้
ข้อ 6.4 แฟรนไชส์ซีจะต้องส่งยอดขำยของทุกวันเข้ำระบบออนไลน์ ที่บริ ษทั ฯ กำหนด ไม่เกิน
12.00 น. ของวันถัดไป
ข้ อ 7 กำรโฆษณำ และส่ งเสริมกำรขำย แฟรนไชส์ซีตอ้ งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโฆษณำในอัตรำ
ข้อ 7.1 แฟรนไชส์ซีตอ้ งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโฆษณำในอัตรำ
แฟรนไชส์ซีตอ้ งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโฆษณำในอัตรำ 10% จำกยอดขำย ที่ผ่ำนช่องทำงของบริ ษทั ฯ
โดยแฟรนไชส์ซอร์เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ในกำรใช้เงินค่ำธรรมเนียมกำรโฆษณำในลักษณะและวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรโฆษณำ กำรตลำด กำรจัดกิจกรรม และกำรส่งเสริ มกำรขำย
ข้อ 7.2 แฟรนไชส์ซี จะต้องเข้ำร่ วมโปรโมชัน่ ต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรตลำด
อัตรำค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ แฟรนไชส์ซีจะต้องสำรองส่วนแบ่งกำไรจำกยอดขำย 5 % เพื่อร่ วมโปรโมชัน่ ต่ำงๆ
ข้ อ 8 กำรผิดสั ญญำ กำรเลิกสัญญำ และข้ อกำหนดภำยหลังกำรสิ้นสุ ดสั ญญำ
ข้อ 8.1 หำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ ง คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ ง
มีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญำได้ โดยมีหนังสือบอกกล่ำวไปยังคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
15 วัน ในกรณี ผิดสัญญำที่เป็ นลักษณะควำมผิดทำงอำญำ คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งมีสิทธิ์บอกเบิกสัญญำได้ทนั ที
ข้อ 8.2 ในกรณี ที่แฟรนไชส์ซีมีกำรละเมิดสัญญำ แฟรนไชส์ซอร์ สำมำรถใช้สิทธิ์ ที่มีท้งั หมดและ
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กำรแก้ไขตำมที่กำหนดในสัญญำหรื อที่มีอยูภ่ ำยใต้กฎหมำย รวมทั้งกำรบอกเลิกสัญญำ
ข้ อ 9 ผลของกำรเลิกสั ญญำ ในกรณี ที่สญ
ั ญำนี้สิ้นสุดลงไม่วำ่ จะด้วยเหตุใดๆ ก็ตำมแฟรนไชส์ซี
จะต้องหยุดประกอบกำรร้ำนแฟรนไชส์ทนั ทีและไม่มีสิทธิ์ ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำต่อไป
ข้ อ 10 เอกสำรสัญญำ
บรรดำหนังสือหรื อเอกสำรต่ำงๆ ที่คสู่ ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดจะส่งให้กบั คูส่ ญ
ั ญำ
อีกฝ่ ำยหนึ่งเมื่อได้ส่งไปยังภูมิลำเนำของคูส่ ญ
ั ญำที่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้ ให้ถือว่ำคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งได้
รับหนังสื อเอกสำรดังกล่ำวแล้วเป็ นกำรส่งโดยชอบด้วยกฎหมำย

หนังสือสัญญำฉบับนี้ทำขึ้นเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร
คูส่ ญ
ั ญำได้อ่ำนและเข้ำใจ ข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ ไว้เป็ นสำคัญต่อ
หน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ

ลงชื่อ.............................................................แฟรนไชส์ซอร์ ลงชื่อ........................................................แฟรนไชส์ซี
( นำงสำวจิรำพร อ่วมเปี่ ยม )
( ...................................................... )
ผูร้ ับมอบอำนำจลงนำมสัญญำธุรกิจแฟรนไชส์
ลงชื่อ.............................................................พยำน
( ...................................................... )

ลงชื่อ...................................................................พยำน
( ...................................................... )
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ั
ั
สญญาธุ
รกิจแฟรนไชส ์ "วินเนอร์ ชาบู" (เอกสารแนบท้ายสญญา)

ค่ ำแฟรนไชส์ 9,900.- บำท (เก้ ำพันเก้ำร้ อบบำทถ้ วน)
รำยกำรอุปกรณ์ ทแี่ ฟรนไชส์ ซีจะได้รับ
1. สูตร และวิธีกำรทำวินเนอร์ ชำบู พร้อมจำหน่ำย และรำยกำรอำหำรตำมโปรโมชัน่ ต่ำงๆ
2. ป้ำยไฟขนำด 30 ซม.
3. ใบปลิว 200 ใบ
4. ติดตั้งระบบ RMS สำหรับกำรขำยแบบออนไลด์ เช่น Wongnai, Lineman เป็ นต้น ระยะเวลำกำรติดตั้ง
7 วันทำกำร นับจำกวันที่ชำระค่ำแฟรนไชส์เรี ยบร้อยแล้ว

กำหนดกำรสั่งซื้ อสินค้ ำ - ส่ งสินค้ ำ
** กำรสัง่ ซื้อสิ นค้ำต้องทำกำรสัง่ ซื้อผ่ำนระบบสัง่ ซื้อของบริ ษทั ฯ
** กำรสัง่ สินค้ำทุกรอบบิลต้องสัง่ สินค้ำตั้งแต่ 3,000 - 5,000 บำท ขึ้นไป
** ค่ำบริ กำรในกำรจัดส่งสิ นค้ำคิดตำมระยะทำงจริ ง แฟรนไชส์ซีจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง

ลงชื่อ........................................................แฟรนไชส์ซี
(....................................................... )

อไปในสัญญำเรี ยก
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