
 

สญัญาเช่าและอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในระบบ “เอไอโลจิสติกส”์ 
 

สญัญาเลขท่ี  ..................................................... 

 

สญัญาฉบบัน้ีท าข้ึน  ณ  ............................................................................................เมื่อวนัท่ี ........................................

ระหวา่ง  ...........................................................................................ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี ............................................. 

..........................................................................................................................................................................................

โดย .................................................................................ต าแหน่ง .................................................................................. 

ซ่ึงต่อไปน้ีในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หเ้ช่า” ฝ่ายหน่ึง กบั บริษัท .......................................................................................

ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  ...................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

โดย ...............................................................................ต าแหน่ง ....................................................................................   

ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรบัรองของส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัฯ                          

เลขท่ี .....................................  ลงวนัท่ี  ...........................  ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูเ้ช่า” อีกฝ่ายหน่ึง    

 

คู่สญัญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้ 1. ค ำนิยำม 
“ระบบเอไอโลจสิติกส”์ หมายความวา่ ระบบบริหารจดัการงานทางดา้นโลจิสติกส ์แบบ ออนไลน์ โดยคิดค่าบริการ

เป็นรายเดือน อนัประกอบดว้ย  

1. ระบบบริหารจดัการชปิเมนท ์(AI Shipment) 

2. ระบบบญัชี (AI Account) 

3. ระบบแสดงขอ้มูลส าหรบัผูบ้ริหาร (AI Management) 

4. ระบบบริหารบุคคลากร (AI Human Resource) 

5. ระบบบริหารจดัการความรูท้างดา้นโลจสิติกสภ์ายใน (Logistic Library) 

6. ระบบคน้หาพิกดัศุลกากร (HS Code Check) 

“Shipment” หมายความวา่ งานท่ีสรา้งในระบบเอไอโลจสิติกส ์หรือจ านวน LOT 

“สื่อ” หมายความวา่ วตัถุซ่ึงมีโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทึกอยู่ 

“ลิขสิทธ์ิ” หมายความวา่   ความเป็นเจา้ของอนัชอบธรรมในสิ่งน้ัน ๆ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

  

บรษิัท เอ.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส ์จ ำกดั 

นำยโสฬส ชำติงำม กรรมกำรผูจ้ดักำร 
อำคำร เอสเอสพี 2 ถนนอำจณรงค ์คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

116/70 ชัน้ 12A  



ขอ้ 2. ขอ้ตกลงเช่ำและอนุญำตใหใ้ชสิ้ทธิ 
ผูเ้ช่าตกลงเช่า และ ผูใ้หเ้ชา่ตกลง อนุญาตใหใ้ชส้ิทธิ “ระบบเอไอโลจิสติกส”์ ซ่ึงมีเง่ือนไข และ รายละเอียดของบริการ

ดงัน้ี 

1.ขอ้ตกลงเข่า 

ชื่อเง่ือนไขบริการ ............................................................ ในราคา ................................................................................. 

(....................................................................................................................................) และผูเ้ช่ายินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่า

เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราท่ีก าหนด (ถา้มี)  

ขอ้จ ากดัการใชง้าน .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ประกอบดว้ยระบบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 ระบบบริหารจดัการชปิเมนท ์(AI Shipment) 

 ระบบบญัชี (AI Account) 

 ระบบแสดงขอ้มูลส าหรบัผูบ้ริหาร (AI Management) 

 ระบบบริหารบุคคลากร (AI Human Resource) 

 ระบบบริหารจดัการความรูท้างดา้นโลจสิติกสภ์ายใน (Logistic Library) 

 ระบบคน้หาพิกดัศุลกากร (HS Code Check) 

 

โดยมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วนัท่ี ………………………………………………….ถึงวนัท่ี ……………………………………………………………………………………………….

ผูใ้หเ้ช่าจะท าการส่งรายชื่อผูม้สีทิธิเขา้ถึงฐานขอ้มูล (รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ช่า) ทาง ………………………………………………

ภายในวนัท่ี ………………………………………………………………………ในสภาพพี่พรอ้มใชง้านอยา่งครบถว้น 

ขอ้ 3. รำยช่ือผูมี้สิทธิเขำ้ถึงฐำนขอ้มูล(รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ช่ำ) 
หำกมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถงึฐำนขอ้มลูหรือขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ช่ำ อำทิ โปรแกรมเมอร ์จะสำมำรถเขำ้ถึงส่วนของ

ฐำนขอ้มลู ผูใ้หเ้ชำ่จะก ำหนดรำยชื่อบคุคลที่สำมำรถเขำ้ถึงฐำนขอ้มลูได ้ 

บคุคลตำมรำยชื่อดงัต่อไปนีเ้ท่ำนัน้ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงฐำนขอ้มลูหรือขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ชำ่ได ้

3.1 ชื่อ……………………………………… เลขประจ าตวัประชาชน…………………………… ต าแหน่ง………………………… 

3.2 ชื่อ……………………………………… เลขประจ าตวัประชาชน…………………………… ต าแหน่ง………………………… 

CTAT Plan 

สำมำรถใชง้ำนระบบ Ai Shipment, Ai Account, Ai Management, Ai Human Resource 

xx บำท / Shipment 

*** xx บำทต่อชิปเมนท ์*** 

Logistic Library, Hs Code Check (Pro Package) แบบยกเวน้ค่ำบรกิำรรำยปี และ ไม่มีคำ่บรกิำรขัน้ต ่ำ 



ขอ้ 4. กำรรับรองและกำรอนุญำตใหใ้ชสิ้ทธิ 
4.1 ผูใ้หเ้ช่า ขอรบัรองและยืนยนัวา่เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวโดยสมบูรณ ์ปราศจากภาระผูกพนัใด 

ๆ และมีอ านาจในการอนุญาตให ้ผูเ้ช่า ใชส้ิทธิใน “ระบบเอไอโลจิสติกส”์ ตลอดจน สิ่งอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 

“ระบบเอไอโลจิสติกส”์ ตามสญัญาน้ีโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4.2 ผูใ้หเ้ช่าอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิใน “ระบบเอไอโลจสิติกส”์ กบัเครื่องคอมพิวเตอรข์อง ผูเ้ช่าไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวน

เครื่อง ตามเง่ือนไขใน ขอ้ 2 

4.3 ก าหนดระยะเวลาอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิใน “ระบบเอไอโลจสิติกส”์ ตามสญัญาน้ี นับตั้งแต่วนัท่ีท าสญัญาน้ี เป็น

ระยะเวลา 1 ปี ตามเง่ือนไขใน ขอ้ 2 

4.4 เมื่อสญัญาน้ีครบก าหนดแลว้ หากไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสญัญาตาม ขอ้.11 (การบอกเลิก

สญัญา) ใหถื้อวา่สญัญาน้ีมีผลใหใ้ชบ้งัคบัอีกคราวละ 1 ปี โดยใหเ้ง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเดิม เวน้แต่ในส่วน

ของค่าเช่า ซ่ึงผูใ้หเ้ช่ามสีิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าเชา่ไดต้ามสมควร 

ขอ้ 5. เอกสำรอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำ 
เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาน้ี 

1. ใบเสนอราคา  เลขท่ี .................................... วนัท่ี .............................. 

2. สญัญารกัษาความลบั (Non-disclosure Agreement)  เลขท่ี .................................... วนัท่ี .............................. 

 

ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาท่ีขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั 

ขอ้ 6. กำรช ำระเงิน 
ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าใชง้าน “ระบบเอไอโลจิสติกส”์ ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 เป็นรายเดือน หลงัจากท่ี

มีการแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการจากผูใ้หเ้ช่าภายใน 14 วนัท าการ มิเช่นน้ันแลว้ ผูเ้ช่ายินดีใหค้ิดดอกเบี้ ยในอัตรารอ้ยละ 1 

ต่อเดือนจากการช าระล่าชา้ 

 

ขอ้ 7. สิทธิของคู่สัญญำ 
7.1 ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะใช ้“ระบบเอไอโลจิสติกส”์ ตลอดจนคู่มือ หรือ บริการอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 

ของสญัญาฉบบัน้ีน้ี 

7.2 ผูใ้หเ้ช่าไม่อนุญาตใหผู้เ้ช่า ขาย เช่าชว่ง ใหย้ืม หรือกระท าการอืน่ใดนอกจากการใชง้านปกติ ไม่วา่จะทั้งหมด

หรือบางส่วนของ “ระบบเอไอโลจิสติกส”์ รวมถึงเอกสารหรือสิทธิใดๆ ท่ีใหไ้วต้ามสญัญาน้ี เวน้แต่จะไดร้บั

ความยินยอมจากผูใ้หเ้ช่าเป็นหนังสือ 



7.3 หา้มผูเ้ช่าท าซ า้ ดดัแปลง ตลอดจนน า “ระบบเอไอโลจิสติกส”์ หรือสว่นหน่ึงสว่นใดของระบบ ออกเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน หรอืกระท าการอื่นใดท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หเ้ชา่

เป็นหนังสือ หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้

 

ขอ้ 8. ขอ้จ ำกดัควำมรับผิดและกำรรับประกนั  
8.1 ภายในก าหนดระยะเวลาการอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิตามสญัญาขอ้ 4.3 ผูใ้หเ้ชา่ขอรบัประกนัวา่นับแต่วนัท่ีผูเ้ช่าได้

เริ่มใชง้าน “ระบบเอไอโลจสิติกส”์ ตามขอ้ 2 ผูใ้หเ้ชา่จะใหร้ะบบสามารถท างานไดต้ามท่ีก าหนดไว ้ตามสญัญา

น้ีทุกประการ 

8.2 หากมีปัญหาท าใหร้ะบบไม่สามารถใชง้านได ้ผูใ้หเ้ช่าสญัญาวา่จะแกไ้ขใหร้ะบบกลบัมาใชง้านไดภ้ายใน 48 

ชัว่โมงยกเวน้เหตุสุดวิสยั อาทิ เช่น ภยัธรรมชาติ ภาวะสงคราม โรคระบาด หรอื เหตุขดัขอ้งจากบริการพื้ นฐาน

จากภาครฐัเชน่ ไฟฟ้า หรอื ระบบอินเตอรเ์นท ขดัขอ้ง เป็นตน้ 

8.3 หากผูเ้ช่าไม่สามารถเก็บรกัษารหสัผ่านของผูเ้ช่า หรือ พนักงานของผูเ้ช่า ไวเ้ป็นความลบัหรือท าใหค้นอื่นลว่งรู ้

รหสัผ่าน จนเกิดความเสียหายต่อขอ้มูลของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรณีดงักล่าวได ้

8.4 โดยปกติระบบ “เอไอโลจสิติกส”์ จะจดัท าเอกสารทางบญัชี อาทิ สมุดรายวนั, งบก าไรขาดทุน และ งบดุล เป็น

ตน้ โดยอตัโนมติั ซ่ึงบริการดงักล่าวมีเพื่อใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้านเท่าน้ัน ไม่ใช่บริการตรวจสอบบญัชี 

หรือ บริการท่ีรบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว การตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าวเป็น

หน้าท่ีของผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายจากการแสดงเอกสารดงักลา่วผิดพลาดได้ 

ขอ้ 9. บริกำรหลงักำรขำย 
9.1 ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งจดัอบรมการใชง้าน “ระบบเอไอโลจสิติกส”์ ตามสญัญาน้ีใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของผูเ้ช่า อยา่งน้อย 1 

ครั้ง โดยไม่คิดค่าใชจ้า่ยในการจดัอบรมจากผูเ้ช่า  

9.2 ผูใ้หเ้ช่า ตอ้งใหค้ าแนะน าการใชง้าน “ระบบเอไอโลจิสติกส”์ ใหแ้ก ่ผูเ้ช่า และ เจา้หน้าท่ีของผูเ้ชา่ ในเวลา

ท างานปกติ (8.30 – 17.30 น. วนัจนัทร ์- วนัศุกร)์  

9.3 ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งจดัท าคู่มือการใช ้“ระบบเอไอโลจิสติกส”์ และปรบัปรุงคู่มือดงักล่าวใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

ขอ้ 10. กำรรักษำควำมลบัทำงกำรคำ้ 
10.1 ผูเ้ช่าจะไม่เปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย แก่ผูใ้หเ้ช่า ใหบุ้คคลอื่นทราบ ซ่ึงขอ้มูลหรือ

เทคนิคเกี่ยวกบั “ระบบเอไอโลจสิติกส”์ ซ่ึงผูใ้หเ้ช่า ประสงคใ์หเ้ป็นความลบัทางการคา้  

10.2 ผูใ้หเ้ช่าสญัญาวา่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลการใชง้านของผูเ้ช่าตลอดจน ความลบัทางการคา้ของผูเ้ชา่ ตามมาตรฐาน

ท่ีไดร้ะบุไวใ้น สญัญารกัษาความลบั (Non-disclosure Agreement) และ “นโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy 

Policy) ของ ระบบเอไอโลจิสติกส”์ ท่ีเป็นเอกสารประกอบสญัญาฉบบัน้ี 



 

ขอ้ 11. กำรบอกเลิกสัญญำ 
11.1 ในกรณีท่ีผูเ้ชา่ตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหผู้เ้ช่าแจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหก้บัผูใ้หเ้ชา่อยา่งน้อย 1 เดือน  

11.2 ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ชา่ตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหผู้ใ้หเ้ชา่แจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหก้บัผูเ้ช่าอยา่งน้อย 3 

เดือน โดยผูเ้ช่าไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายจากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวได ้ 

11.3 ถา้ผูเ้ชา่ผิดนัดไม่ช าระคา่เชา่เดือนใดเดือนหน่ึงแลว้หรือประพฤติผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือไม่ปฏิบติัตาม

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ีไดร้ะบใุนสญัญาบริการฉบบัน้ี ใหถื้อวา่ผูเ้ชา่ผิดสญัญาและ

ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาเชา่โดยใหส้ญัญาเช่าสิ้ นสุดลงทนัที 

 

 

สญัญาดงักล่าวน้ีถูกท าข้ึนเป็น 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งอยา่งเดียวกนั คู่สญัญาทั้ง 2 ฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความใน 

สญัญาน้ีดีแลว้ และรบัรองวา่ถูกตอ้งตามประสงคข์องทั้ง 2 ฝ่ายจึงลงนามไวต้่อหน้าพยานและเก็บรกัษาไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

ลงชื่อ ................................................... ผูเ้ช่า 

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

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ ................................................... ผูเ้ชา่ 

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

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ ................................................... พยานผูเ้ชา่ 

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

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ ................................................... ผูใ้หเ้ช่า 

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

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ ................................................... ผูใ้หเ้ช่า 

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

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ ................................................... พยานผูใ้หเ้ช่า 

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

ต าแหน่ง ............................................... 
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