สัญญาสํานัก งานบัญชีแอ็ค เน็ต
ทําที่ บริษัท เอ็นเอส เบสท จํากัด
99/18 ชั้น 2 หมู 11 ซอยเสนานิค ม 1
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
วันที่...............เดือ น...........................................พ.ศ.............................
สัญญานี้ ทําขึ้นระหวาง บริษั ท เอ็นเอส เบสท จํากัด โดย...........................................................................
กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูก พันบริษัท
ตามหนังสือ รับรองของ
สํา นัก งานทะเบียนหุนสว นบริษัท
กรุงเทพมหานคร ที่แ นบทายสั ญญา สํา นัก งานตั้งอยูที่เลขที่ 99/18 ชั้น 2 หมู 11 ซอยเสนานิค ม 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 ซึ่งตอ ไปในสัญญาเรียกวา “ผูใหสัญ ญา” ฝายหนึ่งกับ
........................................................ประชาชนเลขที่.............................................ที่อ ยูตามบัตรประชาชน เลขที่
....................หมู................ถนน..............................................แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ
..........................................จัง หวัด.........................................วั นหมดอายุบัตร...........................
ซึ่งตอ ไปในสัญญาเรียกวา “ผูรับสัญญา” อีก ฝายหนึ่ง
โดยที่ “ผูใหสัญ ญา” ไดจัดทํารูปแบบสํานัก งานบัญชีแอ็ค เน็ต ซึ่ง ประกอบไปดวยงานบริก ารจัดทําและ
ลงบัญชี งานบริก ารตรวจสอบบัญชี และงานบริก ารทาง ดานกฎหมาย
การใหบริก ารขางตน “ผูรับสัญญา” จะเป นผูดําเนิ นการจัดทําดวยบุค ลากรของ “ผูรับสัญญา”
“ผูใหสั ญญา” ตกลงรูปแบบและเงื่อ นไขระบบสํานัก งานบัญชีแอ็ค เน็ต “ผูรับสัญญา” ตกลงรับรูปแบบ
และเงื่อ นไขระบบสํานัก งานบัญชีแอ็ค เน็ต เพื่อ ทําธุรกิจรวมกัน ทั้ง สองฝายจึงไดต กลงทําสัญญาตอ กันภายใต
เงื่อ นไขตอ ไปนี้
ขอ 1 การอนุญาต “ผูใ หสัญญา” ตกลงอนุญาตให “ผูรับสัญ ญา” ใชเครื่อ งหมายการคาในสถาน
ประกอบการคาของ “ผูรับสัญญา” ไดโดย “ผูใหสัญ ญา” จะใหค วามชวยเหลือ ดานวิชาการเกี่ยวกับการบริก าร
ทางดานบัญชี บริก ารทางดานกฎหมาย และการประชาสัมพันธผานเว็บไซตข อง “ผูใหสัญ ญา” ไมนอ ยกวา 1 หนา
เว็บไซต ตลอดอายุสัญญาโดยไมค ิดมูล คา รวมทั้งเอกสารการประชาสัมพันธทางดานอื่น 1 ชุด
ขอ 2 มาตรฐานและคุณภาพในการใหบริก าร “ผูรับสัญญา” จะตอ งใชเครื่อ งหมายการคาในสถานที่
ประกอบการคาเฉพาะกับบริก ารที่เกี่ยวกับ “ผูใหสั ญญา” โดยการบริก ารใหไดค ุณภาพ และมาตรฐานที่ “ผูให
สัญญา” ไดก ําหนดไวเทานั้น
ขอ 3 ระยะเวลาในการใชเครือ่ งหมายการคา “ผูรับสัญญา” มีสิทธิ ใชเครื่อ งหมายคาตามสัญญานี้มีก ําหนด
....................ป นั บตั้งแตวันที่. ...........เดือ น.............................พ.ศ.................ถึงวั นที่. ..................
เดือ น.........................พ.ศ.......................โดย “ผูรับสัญญา” ตกลงจายคาตอบแทนในการใชเครื่อ งหมายเปนคาแรก
เขา 30,000 บาท และคาแฟรนไชส 20,000 บาท อายุสัญญา 2 ป
ในวันทํา สัญญา “ผูรับสัญ ญา” ชําระงินคาเครื่อ งหมายการคา รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่ “ผูรับสัญญา” เปน
ผูรับผิดชอบตามที่ต กลงกัน โดยชําระเปนเงินสด หรือ เช็ค

3.1 เงินสด จํา นวน............................................บาท / เช็ค ธนาคาร..................................
สาขา...........................เช็ค เลขที่...............................วัน ที่................เดือ น.......................พ.ศ.......................
3.2 เงินสด จํา นวน............................................บาท / เช็ค ธนาคาร..................................
สาขา...........................เช็ค เลขที่...............................วัน ที่................เดือ น.......................พ.ศ.......................
3.4 การตอ สัญญาเมื่อ ครบกําหนด 2 ป ถา “ผูรับสัญญา” ประสงคจะตอ สัญญา “ผูรับสัญญา”
จะตอ งจายคาตอ สัญญาใหก ับ “ผูใหสัญ ญา” เปนคราว ๆ ไป คราวละ 1 ป ๆ ละ 10,000 บาท การตอ สัญญาขึ้นอยู
กับดุลพินิจของ “ผูใหสัญ ญา” โดยใหถ ือ เอาขอ สัญญาฉบับนี้ใชบั งคับตอ กัน
ขอ 4 รายไดที่ “ผูรับสั ญญา” จะไดรับจากลูก คาเมื่อ มาใชบริก ารกับ “ผูรับสัญ ญา” โดยมิตอ งแบงสวนแบง
รายไดใหก บั “ผูใหสั ญญา” ยกเวนมีข อ วาจางเปนอยางอื่นโดย “ผูให สัญญา” เป นผูก ระทํา
ขอ 5 หนาที่และความรับผิดชอบของ “ผูใ หสัญ ญา” ในระหวางอายุสัญญาฉบับนี้ “ผูใหสั ญญา” รับวาจะ
ไมอ นุญาตใหผูอ ื่นใชเครื่อ งหมายการคาดังกลาว เพือ่ ประกอบกิจการคา ซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันอันเปนการ
แขงขันกับกิจการ “ผูรับสัญญา” ในบริเวณอาณาเขต เว นแตก รณี “ผูรับสัญ ญา” ไมสามารถเปด สถานประกอบการ
คาใหค รบถวนในอาณาเขตที่ก ําหนดให หรือ ไดรับความยินยอมเปนลายลัก ษณอ ัก ษรจาก “ผูใชสัญญา”
ขอ 6 หนาที่และความรับผิดชอบของ “ผูรับสัญ ญา”
6.1 “ผูรับสัญ ญา” จะตอ งใชเครื่อ งหมายการคาตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อ ประกอบการคาตามปกติ
และอยูภายใตข อบเขตทีก่ ําหนดไวในสัญญา “ผูรับสัญ ญา” ตกลงวาจะไมก ระทําสิ่งใด ๆ อันเปนการรบกวนหรือ
แยงกับสิทธิ์ก ารเป นเจาของเครื่อ งหมายการคาของ “ผูใหสัญ ญา” ไมวาจะเปนการกระทําเพื่อ ประโยชนข องตนเอง
หรือ ผูอ ื่นตลอดจนจะไมก ระทําการใด ๆ หรือ ยอมใหก ระทําฝาฝนกฎหมายหรือ ขัดตอความสงบเรียบรอ ยหรือ
ศีล ธรรมอันดีของประชาชนหรือ กอ ใหเกิดความเดือดรอ นรําคาญ
หรือ เปนที่ นารังเกียจแกบุค คลในสถานที่
ประกอบการคานั้น
6.2 “ผูรับสัญญา” สัญญาวาจะไมนําเครื่อ งหมายการคา และกิจการคาตามสัญญาฉบับนี้ไมวา
ทั้งหมดหรือ บางสว นไปใหบุค คลภายนอกใช เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลัก ษณอกั ษรจาก “ผูให สัญญา”
6.3 “ผูรับสั ญญา” จะตอ งสงลูก จาง หรือ ตัวแทนเขารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีก ารทํางาน และ
บริก าร ตามโครงการใหค วามชวยเหลือ ทางวิชาการ เกี่ยวกับการประกอบกิจการจาก “ผูใหสั ญญา” ตามวันเวลา
และสถานที่ซึ่ง “ผูใ หสัญญา” แจ งใหทราบทั้ งนี้เพื่อ ใหสามารถเขาใจ และชํานาญในวิธีก ารทํา งานรวมกับ “ผูให
สัญญา” ภายใตเครื่อ งหมายการคาดังกลาว
6.4 “ผูรับสัญ ญา” ตกลงยินยอมให “ผูให สัญญา” หรือ ตัวแทนเขาตรวจดูสถานที่ประกอบการ
คาของ “ผูรับสัญ ญา” ไดตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ในการเสียภาษีก ารคาเองทั้งสิ้น
6.5 “ผูรับสัญญา” จะตอ งปอ งกันเครื่อ งหมายการคาดังกลาวมิใหผูอ ื่นกระทําการลวงล้ําสิทธิใน
เครื่อ งหมายการคาของ “ผูใหสั ญญา” ไมวาจะเปนการใชเครื่อ งหมายการคาปลอมหรือ การเลียนแบบเครื่อ งหมาย
ของ “ผูใหสั ญญา” การใชรูปรอยประดิษฐ หรือ ขอ ความใด ๆ จะตอ งแจงให “ผูใ หสัญญา” ทราบทั นที
6.6 “ผูรับสัญญา” ไมมีสิทธิปรับปรุง ดัดแปลง แกไข โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอ มูล คูมือ และ
เอกสารที่เกี่ยวขอ งที่ “ผูใ หสัญ ญา” สงมอบตามสัญญานี้เพื่อ ประโยชนในการใชงานของ “ผูรับสัญญา” ได
6.7 “ผูรับสัญญา” ยอมรับวา ตรา หรือ ชื่อ ของ “ผูใ หสัญ ญา” ที่ประทับลงบนคูมือ และเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวขอ งกับการทํางานสํานัก งานบั ญชีแอ็ค เน็ต ตามสัญญานี้เป นลิข สิทธิ์ข อง “ผูใ หสัญญา” และ “ผูรับ
สัญญา” จะไมปลด หรือ ลบตราหรือ ชือ่ ของ “ผูใ หสัญญา” ออกจากสิ่งดังกลาว

ขอ 7 คูสัญญาจะโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญานี้ให แกบุค คลอื่นไมได เวนแตจะไดรับความยินยอม
เปนลายลัก ษณอ ัก ษรจากคูสัญญาอีก ฝายหนึ่ง
ขอ 8 การผิดสัญญาและการเลิก สัญญา
8.1 หากคูสัญญาฝายใดไมปฎิบัติตามสัญญา หรือ ผิดสัญญาขอ ใดขอ หนึ่ง คูสัญ ญาอีก ฝายหนึ่ง
มีสิทธิบอกเลิก สัญญาได โดยมีหนังสือ บอกกลาวไปยังคูสัญญาอีก ฝายหนึ่งใหทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน
8.2 หาก “ผูรับสัญ ญา” หยุดดําเนินการหรือ เลิก กิจการหรือ ถูก ฟอ งเกี่ยวกับการดําเนินการหรือ
ศาลมีค ําพิพ ากษาใหล มละลาย “ผูใหสัญ ญา” บอกเลิก สัญญาไดทันที
8.3 ถา “ผูรับสัญญา” ไมชําระคาตอบแทนการใชเครือ่ งหมายการคา หรือ ชําระลาชากวากําหนด
ในสัญญานี้ “ผูรับสัญญา” ยอมใหค ิด ดอกเบี้ยในอัตรารอ ยละ 15 ตอ ป จากยอดเงินที่ค างชําระทั้งหมด หรือ ยอมให
“ผูใหสั ญญา” บอกเลิก สัญญา และริบเงินคาตอบแทนการใชเครื่อ งหมายการคาที่ “ผูรับสัญญา” ไดชําระไวแลว
ขอ 9 ผลของการเลิก สัญญา ในกรณีที่สั ญญานี้สิ้ นสุดไมวาจะดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม “ผูรับสัญญา”
จะตอ งหยุด ประกอบกิจการทันที และไมมีสิทธิใชเครื่อ งหมายการคาดังกลาวอีก ตอ ไป และตอ งคืนสิทธิก ารใช
สํานัก งานบั ญชีแอ็ค เน็ตทันที
ขอ 10 บรรดาหนังสือ หรือ เอกสารตาง ๆ ที่ค ูสัญญาฝายหนึ่ง ฝายใดจะสงใหก ับคูสัญญาอีก ฝายหนึ่ งเมื่อ
ไดสงไปยังภูมิล ําเนาของคูสัญญาที่ไดระบุไวในสัญญานี้
ใหถ ือ วาคูสัญญาอีก ฝายหนึ่งไดรับหนังสือ เอกสาร
ดังกลาวแลวเปนการสงโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ 11 หากมีขอ พิพ ากเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ คูสัญ ญาตกลงใหทําการฟอ งรอ งและดําเนินคดีที่ศ าล
แพง กรุงเทพมหานคร
หนัง สือ สัญญานี้ ทําขึ้นสองฉบับ มีข อ ความถูก ตอ งตรงกันทุก ประการ คูสัญญาไดอ านและเขาใจ
ขอ ความโดยตลอดแลว จึงไดล งลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปน สําคัญตอ หนาพยานและตางยึดถือไว
ฝายละฉบับ
ลงชื่อ ..........................................................ผูให สัญญา
(
)
ลงชื่อ ..........................................................ผูรับสัญญา
(
)
ลงชื่อ ..................................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ ..................................................................พยาน
(
)

