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กรณีละเว้ น หรือฝ่ าฝื นต่ อข้ อบังคับ หรือผิดเงือนไขข้ อปฏิบัตขิ องการเป็ นสมาชิก/ผู้ใช้ บริการ หรือ ไม่ ปฎิบัตติ ามระเบียบ
ประกาศกรมศุลกากรที 62/2552 ทางผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู ้ ห้บริ การดําเนินการตามข้อตกลงดังต่อไปนี&
1.ผูใ้ ห้บริ การจะส่งข้อมูลเพือทําการยกเลิกใบขนสิ นค้าทั&งหมดออกจากระบบของกรมศุลกากร
2.ผูใ้ ห้บริ การจะทําการระงับบริ การและจัดเก็บค่าปรับเพิมเติมเป็ นเงิน 150,000 บาท (หนึงแสนห้าหมืนบาทถ้วน) หรื อ 15 เท่าของ พร้อมดอกเบี&ย
เงินวางประกันรับ/ส่งข้อมูล
3.ผูใ้ ห้บริ การจะทําการติดตามทวงถาม หรื อดําเนินการทางกฎหมายตามลําดับขั&นตอน ทําให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว
เช่น ค่าทนาย ค่าดําเนินการ ค่าปรับ และค่าอืนๆ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยจะต้องชําระภายใน 30 วันนับแต่วนั ที
ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ
4.ทั&งนี&ผใู ้ ห้บริ การสามารถปรับเปลียนอัตราค่าบริ การตามสมควรซึงใช้การอ้างอิงจากปั จจัยภายนอก และขึ&นกับสมาคมตัวแทนออกของ
อิเล็กทรอนิกส์ไทย และใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) ของ TOT และภายใต้เกทเวย์ (เทรดสยาม กสท.และเน็ทเบย์) หรื ออืนๆ ถ้ามีตามลําดับ
5.กรณี ผิดเงือนไขหรื อชําระค่าบริ การล่าช้า ผูใ้ ห้บริ การจะทําการเตือนและระงับบริ การตามลําดับ และคิดเบี&ยปรับร้อยละ 2 บาท/เดือน หากเกิน
45 วัน ทางบริ ษทั ฯจะทําการแจ้งปรับเพิมเติมเป็ นเงิน 150,000 บาท (หนึงแสนห้าหมืนบาทถ้วน) รวมค่าดอกเบี&ย
6.กรณี ทีผิดเงือนไขตามหัวข้อดังกล่าวข้อใดข้อหนึงอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การยินยอมผูใ้ ห้บริ การสามารถกระทําการ
ระงับการให้บริ การทุกอย่างได้ทนั ที (กรณี ถูกระงับการใช้งานชัวคราว/ถาวรโดยกรมศุลกากรเนืองจากผูใ้ ช้บริ การท่านอืน/ผูใ้ ห้บริ การกระทํา
ความผิดทําให้มีผลกระทบผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้งานดังกล่าวได้ ผูใ้ ช้บริ การยินดีร่วมรับผลกระทบโดยผูใ้ ช้บริ การจะไม่เรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากผูใ้ ห้บริ การแต่อย่างใด ๆ ในทุก กรณี )
หมายเหตุ ให้ มผี ลทางกฏหมาย ณ วันทีมีการเริมสัญญาตามลายเซ็นต์ ผู้มอี าํ นาจลงนามเปลียนแปลงระบบบริษัทผู้ให้ บริการ
หรื อมีการยกเลิกระบบเคาน์เตอร์เซอร์วสิ บริ การทั&งของกรมศุลกากรและผูใ้ ห้บริ การ หรื อสัญญาจบลงถ้าลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไข
เงือนไขหลักเกณฑ์ การเปลียนผู้ถือสัญญา
1. กรณี ผถู ้ ือสัญญาต้องการเปลียนผูถ้ ือสัญญา จาก บริ ษทั ก. ไปเป็ น บริ ษทั ข .
- หลักเกณฑ์ผถู ้ ือสัญญาต้องแสดงหลักฐานความเชือมโยงความสัมพันธ์ของบริ ษทั ก. ไปบริ ษทั ข. ว่าเป็ นบริ ษทั เดียวกันหรื อเป็ นเป็ นบริ ษทั ในเครื อได้
- กรณี ทีระบบการรับส่งของบริ ษทั ก. ยังมีการใช้งานอยูจ่ ะไม่สามารถเปลียนแปลงหรื อโยกย้ายข้อมูลในทุกๆกรณี
กรณี จะมีการเปลียนแปลงหรื อโยกย้ายได้ก็ต่อเมือมีการขอยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้ผา่ นการตรวจสอบครบตามประกาศ 62/2552 แล้ว
-กรณี การขอยกเลิกหรื อโยกย้ายหรื อเปลียนแปลงจะต้องมีการจัดทําสัญญาใหม่ พร้อมกับเสี ยค่าบริ การติดตั&งเพิมเติม
2.กรณี ผถู ้ ือสัญญาต้องเปลียนโปรแกรมการใช้งาน เปลียนแปลงหรื อโยนย้ายฐานข้อมูลทีใช้ปัจจุบนั เปลียนผูร้ ับผิดชอบตามเงือนไขในสัญญา
- ต้องทําหนังสื อมอบอํานาจและหนังสื อแสดงความยินยอม ติดอากรแสตมป์ 30 บาท โดยระบุขอ้ ความต่อไปนี& ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ
ก. ระบุการยินยอมสามารถให้ผบู ้ ริ การสามารถติดตั&งและโยกย้ายฐานข้อมูลบริ ษทั ลูกค้าของผูถ้ ือสัญญาเดิม
ให้กบั บริ ษทั ใหม่ จะต้องรับผิดชอบไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลการรับ/ส่งเดิมทีข้อดังกล่าว หากพบว่านํามาส่งข้อมูลใบขนฯมาส่งใหม่
และต้องรับผิดชอบในการใช้ฐานข้อมูลและรับ/ส่งตามพรบ.กฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่วา่ จะเป็ นคดีแพ่งหรื อคดีอาญาร่ วมกันกับบริ ษทั ใหม่
ในทุกๆกรณี
ข. ระบุการยินยอมในการยกเลิกการใช้บริ การการรับ-ส่ง ข้อมูลด้านกรมศุลกากร ได้ (การนําฐานข้อมูลของบริ ษทั ผูถ้ ือสัญญาเดิมจะมีเพียง
ฐานข้อมูลลูกค้าเท่านั&นจะไม่มีขอ้ มูลใบขนสิ นค้าและอินวอยซ์ออกมาใช้งาน) โดยให้มีการเปลียน
USER ACCOUNT ใหม่ให้กบั บริ ษทั ใหม่ในการรับ/ส่งข้อมูล
บริ ษทั ตะวันเทคโนโลยี จํากัด
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