ให้ใส่ หวั จดหมายบริ ษทั คู่สัญญาบริ ษทั ใหม่

หนังสือยินยอมและหนังสือโอนสิทธิ การใช้ บริการเคาน์ เตอร์ เซอร์ วสิ บริการ
จัดทาใบขนสินค้าแบบระบบสมาชิก
ประเภทการเปลีย่ นแปลงผู้ถอื สัญญา/เปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั /เปลีย่ นแปลงชื่อผู้ถอื หุ้น
หนังสื อนี้ทาขึ้นที่…………………………………………………………………………...
เมื่อวันที่……………………………………………………………………………..ระหว่าง
บริ ษทั ……………………………………….......................ผูถ้ ือสัญญาเลขที่.....................................
สานักงานตั้งอยูท่ ี่………………………………………………………………..................................................................
เบอร์โทรสานักงานเลขที่...........................................................E-Mail…………………….......................................................
เลขที่ผเู้ สี ยภาษี................................................................. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือสัญญาเดิม หรื อเรี ยกว่า “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” ยินยอมโอนสิ ทธิ
การใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ บริ การแบบระบบสมาชิกของบริ ษทั ตะวันเทคโนโลยี จากัด หรื อเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้บริ การ”
ให้กบั ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ชื่อ บริ ษทั .................................................................................................... ......................
สานักงานตั้งอยูท่ ี่……….……………………………………………………………...………………………………..
เลขที่ผเู้ สี ยภาษี……............................…………………….ออกให้ ณ ……………………………..
เมื่อวันที่……………………….....................................ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยข้าพเจ้า/บริ ษทั “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” ยินยอมรับเงื่อนไขการโอนสิ ทธิ กบั “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ทั้งสองฝ่ ายตกลงทาหนังสื อนี้ข้ ึนไว้เพื่อ
แสดงดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. โดยที่ “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” เป็ นคู่สัญญาเดิมกับ “ผูใ้ ห้บริ การ” ใน ฐานะผูถ้ ือสัญญาฉบับเดิม
เลขที่………………………………………ยินยอมให้ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” สามารถใช้ โปรแกรมคียใ์ บขนสิ นค้า ใช้ฐานข้อมูล
ลูกค้าของ “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” รวมถึงบริ การอื่นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถ้ ือสัญญาใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ บริ การแบบ
ระบบสมาชิกของ “ผูใ้ ห้บริ การ” โดยข้าพเจ้า/บริ ษทั “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” และ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ได้ผา่ นหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั รวมถึงยินยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ยืน่ หลักฐานการแสดงอันเห็นได้วา่ บริ ษทั “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” กับ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” เป็ นบริ ษทั ในเครื อกัน หรื อ แสดง
หนังสื อมีความเชื่อมโยงตามหลักการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อ อื่นๆ ตามระเบียบทางกฎหมาย หรื อ ตามหนังสื อทาง
ราชการออกให้
2. กรณี หลังจากมีการบันทึกข้อตกลงโอนสิ ทธิ จะไม่เรี ยกร้องเอาผิดใดๆกับ “ผูใ้ ห้บริ การ” คู่สัญญาในทุกกรณี ไม่วา่ จะ
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงชื่อผูถ้ ือสัญญา หรื อ การนาฐานข้อมูลเดิมข้อคู่สัญญาเดิม ไปให้
“ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ไปเพื่อ
ดาเนินการทางธุ รกิจ เป็ นต้น
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3. “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” และ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” จัดทาเอกสารประกอบอื่นๆตามระเบียบการโอนสิ ทธิ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เรี ยบร้อย ทุกประการ
4. “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” และ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ยินยอมรับเงื่อนไขที่ระบบรายการตามแนบท้ายดังต่อไปนี้ทุกประการ
“ผูโ้ อนสิ ทธิ ” ยินยอมการโอนสิ ทธิ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ระหว่างผูใ้ ช้บริ การเดิม มาเป็ น “ผูใ้ ห้บริ การ” (บริ ษทั
ตะวันเทคโนโลยี จากัด ) กับ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” (บริ ษทั .....................................................................)
5. “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” และ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ต่อไปเป็ น “ผูใ้ ช้บริ การ” ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงว่า
“ผูใ้ ห้บริ การ” (หรื อ บริ ษทั ตะวันเทคโนโลยี จากัด เป็ น “ผูใ้ ห้บริ การ’’) ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆในความเสี ยหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับ “ผูใ้ ช้บริ การ” จากการใช้บริ การไม่วา่ จะโดยประการใด ๆ
ในกรณี ที่เกิดมีความเสี ยหายใดๆทาให้มีผลกระทบกับ “ผูใ้ ห้บริ การ” อันเนื่องมาจากการกระทาหรื อการใช้บริ การ ใน
นามบริ ษทั “ผูโ้ อนสิ ทธิ ” หรื อ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ซึ่ งทั้ง 2 บริ ษทั ดังกล่าวตกลงยินยอมรับผิดชอบในการชดใช้บรรดา
ค่าเสี ยหายต่างๆ ทุกกรณี ที่เกิดขึ้นแก่ “ผูใ้ ห้บริ การ” โดยสิ้ นเชิงและไม่มีเงื่อนไขใดๆ
“ผูใ้ ช้บริ การ”
ยินยอมและตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องสาหรับการใช้บริ การ
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ บริ การแบบระบบสมาชิก
6. หากกรณี “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ผิดเงื่อนไขใดในการทาสัญญาไม่วา่ จากเป็ นข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุในสัญญา “ผูโ้ อนสิ ทธิ ”
ยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายในทุกๆกรณี ตามที่มีการระบุในสัญญาไม่วา่ จะเกิดจากสัญญาก่อนหน้าหรื อสัญญาที่เกิด
ภายหลังประหนึ่งเป็ นผูถ้ ือสัญญาเอง
“ผูโ้ อนสิ ทธิ ” และ “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” ทราบข้อความแห่งหนังสื อนี้ดีโดยตลอดแล้วทั้งสองฝ่ ายจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐานสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ……………………………..ผูโ้ อนสิ ทธิ
(………………………………..)

ลงชื่อ……………………………ผูร้ ับโอนสิ ทธิ
(………………………………..)

ผูม้ ีอานาจลงนามบริ ษทั

ผูม้ ีอานาจลงนามบริ ษทั

ลงชื่อ……………………………..พยาน
(………………………………..)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

ลงชื่อ……………………………..พยาน
(………………………………..)
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