สัญญาเช่าและอนุ ญาตให้ใช้สิทธิในระบบ “เอไอโลจิสติกส์”
สัญญาเลขที่ .....................................................

สัญญาฉบับนี้ ทาขึ้ น ณ ............................................................................................เมื่อวันที่ ........................................
บริษัท เอ.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด
116/70 ชัน้ 12A
ระหว่าง ...........................................................................................ส
านักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ .............................................
อำคำร เอสเอสพี 2 ถนนอำจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
..........................................................................................................................................................................................
นำยโสฬส ชำติงำม
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
โดย .................................................................................ต
าแหน่ ง ..................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผูใ้ ห้เช่า” ฝ่ ายหนึ่ ง กับ บริษัท .......................................................................................
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โดย ...............................................................................ตาแหน่ ง ....................................................................................
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั ฯ
เลขที่ ..................................... ลงวันที่ ........................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผูเ้ ช่า” อีกฝ่ ายหนึ่ ง

คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยำม
“ระบบเอไอโลจิสติกส์” หมายความว่า ระบบบริหารจัดการงานทางด้านโลจิสติกส์ แบบ ออนไลน์

โดยคิดค่าบริการ

เป็ นรายเดือน อันประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบบริหารจัดการชิปเมนท์ (AI Shipment)
ระบบบัญชี (AI Account)
ระบบแสดงข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหาร (AI Management)
ระบบบริหารบุคคลากร (AI Human Resource)
ระบบบริหารจัดการความรูท้ างด้านโลจิสติกส์ภายใน (Logistic Library)
ระบบค้นหาพิกดั ศุลกากร (HS Code Check)

“Shipment” หมายความว่า งานที่สร้างในระบบเอไอโลจิสติกส์ หรือจานวน LOT
“สื่อ” หมายความว่า วัตถุซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน
ั ทึกอยู่
“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า

ความเป็ นเจ้าของอันชอบธรรมในสิ่งนั้น ๆ และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ 2. ข้อตกลงเช่ำและอนุญำตให้ใช้สิทธิ
ผูเ้ ช่าตกลงเช่า และ ผูใ้ ห้เช่าตกลง อนุ ญาตให้ใช้สิทธิ “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ซึ่งมีเงื่อนไข และ รายละเอียดของบริการ
ดังนี้
xx บำท / Shipment
1.ข้อตกลงเข่า
CTAT Plan

ชื่อเงื่อนไขบริการ ............................................................ ในราคา .................................................................................
*** xx บำทต่อชิปเมนท์ ***
(....................................................................................................................................)
และผูเ้ ช่ายินยอมให้ผใู ้ ห้เช่า
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กาหนด (ถ้ามี)
สำมำรถใช้งำนระบบ Ai Shipment, Ai Account, Ai Management, Ai Human Resource
ข้อจากัดการใช้งาน ..........................................................................................................................................................
Logistic Library, Hs Code Check (Pro Package) แบบยกเว้นค่ำบริกำรรำยปี และ ไม่มีคำ่ บริกำรขัน
้ ต่ำ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ประกอบด้วยระบบย่อยดังต่อไปนี้







ระบบบริหารจัดการชิปเมนท์ (AI Shipment)
ระบบบัญชี (AI Account)
ระบบแสดงข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหาร (AI Management)
ระบบบริหารบุคคลากร (AI Human Resource)
ระบบบริหารจัดการความรูท้ างด้านโลจิสติกส์ภายใน (Logistic Library)
ระบบค้นหาพิกดั ศุลกากร (HS Code Check)

โดยมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วนั ที่ ………………………………………………….ถึงวันที่ ……………………………………………………………………………………………….
ผูใ้ ห้เช่าจะทาการส่งรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าถึงฐานข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ช่า) ทาง ………………………………………………
ภายในวันที่ ………………………………………………………………………ในสภาพพี่พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน

ข้อ 3. รำยชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ำถึงฐำนข้อมูล(รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ช่ำ)
หำกมีควำมจำเป็ นต้องเข้ำถึงฐำนข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ช่ำ อำทิ โปรแกรมเมอร์ จะสำมำรถเข้ำถึงส่วนของ
ฐำนข้อมูล ผูใ้ ห้เช่ำจะกำหนดรำยชื่อบุคคลที่สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลได้
บุคคลตำมรำยชื่อดังต่อไปนีเ้ ท่ำนัน้ ที่สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ช่ำได้
3.1

ชื่อ……………………………………… เลขประจาตัวประชาชน…………………………… ตาแหน่ ง…………………………

3.2

ชื่อ……………………………………… เลขประจาตัวประชาชน…………………………… ตาแหน่ ง…………………………

ข้อ 4. กำรรับรองและกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
4.1 ผูใ้ ห้เช่า ขอรับรองและยืนยันว่าเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวโดยสมบูรณ์ ปราศจากภาระผูกพันใด
ๆ และมีอานาจในการอนุ ญาตให้ ผูเ้ ช่า ใช้สิทธิใน “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ตลอดจน สิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
“ระบบเอไอโลจิสติกส์” ตามสัญญานี้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.2 ผูใ้ ห้เช่าอนุ ญาตให้ใช้สิทธิใน “ระบบเอไอโลจิสติกส์” กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผูเ้ ช่าได้โดยไม่จากัดจานวน
เครื่อง ตามเงื่อนไขใน ข้อ 2
4.3 กาหนดระยะเวลาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิใน “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ตามสัญญานี้ นับตั้งแต่วนั ที่ทาสัญญานี้ เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ตามเงื่อนไขใน ข้อ 2
4.4 เมื่อสัญญานี้ ครบกาหนดแล้ว หากไม่มีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ.11 (การบอกเลิก
สัญญา) ให้ถือว่าสัญญานี้ มีผลให้ใช้บงั คับอีกคราวละ 1 ปี โดยให้เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาเดิม เว้นแต่ในส่วน
ของค่าเช่า ซึ่งผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าเช่าได้ตามสมควร

ข้อ 5. เอกสำรอันเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำ
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญานี้
1.
2.

ใบเสนอราคา
เลขที่ .................................... วันที่ ..............................
สัญญารักษาความลับ (Non-disclosure Agreement) เลขที่ .................................... วันที่ ..............................

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้ บังคับ

ข้อ 6. กำรชำระเงิน
ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าใช้งาน “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า ตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 2 เป็ นรายเดือน หลังจากที่
มีการแจ้งหนี้ ค่าใช้บริการจากผูใ้ ห้เช่าภายใน 14 วันทาการ มิเช่นนั้นแล้ว ผูเ้ ช่า ยินดีให้คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 1
ต่อเดือนจากการชาระล่าช้า

ข้อ 7. สิ ทธิของคู่สัญญำ
7.1 ผูเ้ ช่ามีสิทธิที่จะใช้ “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ตลอดจนคู่มือ หรือ บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
ของสัญญาฉบับนี้ นี้
7.2 ผูใ้ ห้เช่าไม่อนุ ญาตให้ผเู ้ ช่า ขาย เช่าช่วง ให้ยืม หรือกระทาการอืน่ ใดนอกจากการใช้งานปกติ ไม่วา่ จะทั้งหมด
หรือบางส่วนของ “ระบบเอไอโลจิสติกส์” รวมถึงเอกสารหรือสิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รบั
ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือ

7.3 ห้ามผูเ้ ช่าทาซา้ ดัดแปลง ตลอดจนนา “ระบบเอไอโลจิสติกส์” หรือส่วนหนึ่ งส่วนใดของระบบ ออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือกระทาการอื่นใดที่เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
เป็ นหนังสือ หรือเป็ นกรณีที่กฎหมายอนุ ญาตให้ทาได้

ข้อ 8. ข้อจำกัดควำมรับผิดและกำรรับประกัน
8.1 ภายในกาหนดระยะเวลาการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาข้อ 4.3 ผูใ้ ห้เช่าขอรับประกันว่านับแต่วนั ที่ผเู ้ ช่าได้
เริ่มใช้งาน “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ตามข้อ 2 ผูใ้ ห้เช่าจะให้ระบบสามารถทางานได้ตามที่กาหนดไว้ ตามสัญญา
นี้ ทุกประการ
8.2 หากมีปัญหาทาให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ผูใ้ ห้เช่าสัญญาว่าจะแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้ภายใน 48
ชัว่ โมงยกเว้นเหตุสุดวิสยั อาทิ เช่น ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม โรคระบาด หรือ เหตุขดั ข้องจากบริการพื้ นฐาน
จากภาครัฐเช่น ไฟฟ้ า หรือ ระบบอินเตอร์เนท ขัดข้อง เป็ นต้น
8.3 หากผูเ้ ช่าไม่สามารถเก็บรักษารหัสผ่านของผูเ้ ช่า หรือ พนักงานของผูเ้ ช่า ไว้เป็ นความลับหรือทาให้คนอื่นล่วงรู ้
รหัสผ่าน จนเกิดความเสียหายต่อข้อมูลของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีดงั กล่าวได้
8.4 โดยปกติระบบ “เอไอโลจิสติกส์” จะจัดทาเอกสารทางบัญชี อาทิ สมุดรายวัน, งบกาไรขาดทุน และ งบดุล เป็ น
ต้น โดยอัตโนมัติ ซึ่งบริการดังกล่าวมีเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผใู ้ ช้งานเท่านั้น ไม่ใช่บริการตรวจสอบบัญชี
หรือ บริการที่รบั รองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวเป็ น
หน้าที่ของผูใ้ ช้บริการ และผูใ้ ช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการแสดงเอกสารดังกล่าวผิดพลาดได้

ข้อ 9. บริ กำรหลังกำรขำย
9.1 ผูใ้ ห้เช่าจะต้องจัดอบรมการใช้งาน “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ตามสัญญานี้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผูเ้ ช่า อย่างน้อย 1
ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมจากผูเ้ ช่า
9.2 ผูใ้ ห้เช่า ต้องให้คาแนะนาการใช้งาน “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ให้แก่ ผูเ้ ช่า และ เจ้าหน้าที่ของผูเ้ ช่า ในเวลา
ทางานปกติ (8.30 – 17.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์)
9.3 ผูใ้ ห้เช่าจะต้องจัดทาคู่มือการใช้ “ระบบเอไอโลจิสติกส์” และปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

ข้อ 10. กำรรักษำควำมลับทำงกำรค้ำ
10.1 ผูเ้ ช่าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผใู ้ ห้เช่า ให้บุคคลอื่นทราบ ซึง่ ข้อมูลหรือ
เทคนิ คเกี่ยวกับ “ระบบเอไอโลจิสติกส์” ซึ่งผูใ้ ห้เช่า ประสงค์ให้เป็ นความลับทางการค้า
10.2 ผูใ้ ห้เช่าสัญญาว่าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลการใช้งานของผูเ้ ช่าตลอดจน ความลับทางการค้าของผูเ้ ช่า ตามมาตรฐาน
ที่ได้ระบุไว้ใน สัญญารักษาความลับ (Non-disclosure Agreement) และ “นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy
Policy) ของ ระบบเอไอโลจิสติกส์” ที่เป็ นเอกสารประกอบสัญญาฉบับนี้

ข้อ 11. กำรบอกเลิกสัญญำ
11.1 ในกรณีที่ผเู ้ ช่าต้องการยกเลิกสัญญา ให้ผเู ้ ช่าแจ้งยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้กบั ผูใ้ ห้เช่าอย่างน้อย 1 เดือน
11.2 ในกรณีที่ผใู ้ ห้เช่าต้องการยกเลิกสัญญา ให้ผใู ้ ห้เช่าแจ้งยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้กบั ผูเ้ ช่าอย่างน้อย 3
เดือน โดยผูเ้ ช่าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้
11.3 ถ้าผูเ้ ช่าผิดนัดไม่ชาระค่าเช่าเดือนใดเดือนหนึ่ งแล้วหรือประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ งหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
หน้าที่ของผูเ้ ช่า ตามที่กฎหมายกาหนด หรือ ตามที่ได้ระบุในสัญญาบริการฉบับนี้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่าผิดสัญญาและ
ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าโดยให้สญ
ั ญาเช่าสิ้ นสุดลงทันที

สัญญาดังกล่าวนี้ ถูกทาขึ้ นเป็ น 2 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องอย่างเดียวกัน คู่สญ
ั ญาทั้ง 2 ฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้ ดีแล้ว และรับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ของทั้ง 2 ฝ่ ายจึงลงนามไว้ต่อหน้าพยานและเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ................................................... ผูเ้ ช่า

ลงชื่อ ................................................... ผูใ้ ห้เช่า

( ................................................)

( ................................................)

ตาแหน่ ง ...............................................

ตาแหน่ ง ...............................................

ลงชื่อ ................................................... ผูเ้ ช่า

ลงชื่อ ................................................... ผูใ้ ห้เช่า

( ................................................)

( ................................................)

ตาแหน่ ง ...............................................

ตาแหน่ ง ...............................................

ลงชื่อ ................................................... พยานผูเ้ ช่า

ลงชื่อ ................................................... พยานผูใ้ ห้เช่า

( ................................................)

( ................................................)

ตาแหน่ ง ...............................................

ตาแหน่ ง ...............................................

