แบบคาร้ องขอรับใบอนุญาตให้ บริ การ
เคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter)
เกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ

ทะเบียนรับเลขที่................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................)
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ.................................................................................................................)
ประเภทของกิจการ

 บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน. อื่น ๆ ....................................
 สานักงานใหญ่ .....................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร .....................................................  ลาดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร ...............
ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล.............................................. เขต/อาเภอ.........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน ...................../……………………../………………
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริ ษัท เลขที่ .....................................................................................................
ออกให้ ณ วันที่ .........................../............................../...........................
เป็ นสมาชิกของสมาคม ........................................................................................................................................................
(ที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง)
ขอรับการอนุญาตให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การเกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.) ข้ าพเจ้ า ฯ ในฐานะผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การเกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบธุรกิจให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ ว่าด้ วยการชาระเงินสงเคราะห์ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ และกฎอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับการชาระเงิ น
สงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางประกาศกาหนดเกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาต อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครัด
(2.) บรรดาเอกสาร หลักฐาน ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ้ ชู าระเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็ นผู้วา่ จ้ างหรื อผู้รับมอบอานาจตัวแทนของผู้ว่าจ้ าง
ได้ ส่งมอบให้ กับผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ เพื่อให้ บนั ทึกข้ อมูลและรับ-ส่ง ข้ อมูลดังกล่าวเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ข้ าพเจ้ าฯ จะเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ
(3.) การชาระเงิน สงเคราะห์ ทางอิเล็กทรอนิก ส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ให้ สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การท า
สวนยางทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการ
ั้
ชาระเงินสงเคราะห์แล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชย
ค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานตาม
กฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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(4.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิ บัติต ามระเบี ยบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ของสานักงานกองทุน สงเคราะห์ การท าสวนยาง
ที่เกี่ย วข้ องกับ การชาระเงิน สงเคราะห์ อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครัด หากข้ า พเจ้ า ฯ กระทาการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ
ประกาศ คาสัง่ ดังกล่าว ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่.....................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุญาต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุญาต
........................................................................................
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................
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แบบคาร้ องขอรับใบอนุญาตให้ บริ การ
เคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter)
เกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

คำร้ องมอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน

ข้ าพเจ้ า (ชื่อเคาน์เตอร์ บริ การภาษาไทย......................................................................................................................)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิม่ )
 ลาดับสาขาทีจ่ ดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter) เพื่อการให้ บริ การบันทึกข้ อมูล และรับ-ส่ง ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กบั ระบบ
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ให้ แก่ผ้ ชู าระเงินสงเคราะห์ ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย.......................................................................
หมูท่ ี่..................ถนน .............................................................แขวง/ตาบล..................................................................... เขต/
อาเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ......................................... e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการเป็ นเคาน์เตอร์ บริ การรับอนุญาต โดยข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการ
กระทาของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ลงชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ

(

)

ลงชื่อ
(

เจ้ าของหรื อผู้จดั การ
)

ยื่นวันที่..............................................
หมำยเหตุ

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงหรื อเพิม่ เติมผู้มีอานาจกระทาการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ทุกครัง้
2. การมอบอานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการกระทาการแทนเป็ นการทัว่ ไปให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาท
เป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคาร้ องขอรับใบอนุญาตให้ บริ การ
เคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter)
เกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรำยชื่อพนักงำน/ลูกจ้ ำง

ข้ าพเจ้ า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย......................................................................................................................)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิม่ )
 ลาดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter) เพื่อการให้ บริ การบันทึกข้ อมูล และรับ-ส่ง ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กบั ระบบ
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ให้ แก่ผ้ ชู าระเงินสงเคราะห์ ได้ มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ างผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับเคาน์เตอร์ บริ การ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ เคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter) ผู้ซงึ่ ได้ รับอนุญาตจากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางให้
เป็ นผู้บริ การรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ มอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างตามรายชื่อข้ างต้ นเป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางและ/หรื อติดต่อราชการ กับสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
แทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทาของพนักงาน/ลูกจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุกกรณี

ลงชื่อ
(

เจ้ าของหรื อผู้จดั การ
)

ยื่นวันที่..............................................
หมำยเหตุ

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิม่ เติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิม่ เติมต่อ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางทุกครัง้
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แบบคาร้ องขอรับใบอนุญาตให้ บริ การ
เคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter)
เกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กำรให้ บริกำรบันทึกข้ อมูลและรับ-ส่ งข้ อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือกำรลงลำยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลาดับสาขาทีจ่ ดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะให้ บริ การบันทึกข้ อมูล และรับ-ส่ง ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กบั ระบบคอมพิวเตอร์ ของสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง ให้ แก่ผ้ ชู าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หมายเลขผู้มีสทิ ธิรับ-ส่ง ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กับระบบคอมพิวเตอร์ ของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (Production system) ของผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
 ใบรับเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริ ษัท..................................................................................................................
(1.3) ใช้ บริ การผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริ การ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….
(2.) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ให้ บริ การบันทึกข้ อมูล และรับ-ส่ง ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กบั ระบบคอมพิวเตอร์ ของสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ให้ แก่ผ้ ชู าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……
ลงชื่อ
เจ้ าของหรื อผู้จดั การ
(
)
ประทับตรานิติบคุ คล
ยื่นวันที่..............................................
(ถ้ ามี)
หมำยเหตุ กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางทุกครัง้
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หลักฐำนที่ต้องนำมำแสดงในกำรลงทะเบียน
- กรณีย่ นื คำร้ องขอรับใบอนุญำตผู้ให้ บริกำรเคำน์ เตอร์ บริกำร (Service Counter) เกี่ยวกับกำรชำระเงินสงเครำะห์ ทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(1) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรั บรองการเป็ นหุ้นส่วนจากสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท กรุงเทพมหานคร หรื อสานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอรับอนุญาต พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก ชื่อและที่อยูข่ องธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึง่ ธนาคารรับรองหรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
นามบริ ษัท / ห้ าง พร้ อมสาเนาภาพถ่ายรับรองสาเนาถูกต้ อง 1 ชุด (ถ้ ามี)
(4.) หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกจากสมาคมทีเ่ กี่ยวกับการออกของทีก่ รมศุลกากรรับรอง พร้ อมสาเนาภาพถ่ายรับรองสาเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(5.) เอกสารแสดงความเหมาะสมในการให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ พร้ อมสาเนาภาพถ่ายรับรองสาเนาถูกต้ อง 1 ชุด แสดง
- คุณลักษณะและจานวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการให้ บริ การ
- จานวนพนักงานที่ให้ บริ การ
- มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- แผนที่ตงสถานประกอบการที
ั้
ข่ อรับการอนุญาตให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ
- แบบแผนผังสถานที่ให้ บริ การทีข่ อรับการอนุญาตให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ
- กรณีมีกำรมอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน ในกำรให้ บริกำรเคำน์ เตอร์ บริกำรรับอนุญำต ให้ ยื่นคาร้ องขอ
หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คาร้ องการมอบอานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอานาจ พร้ อมสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีกำรมอบหมำยให้ พนักงำน/ลูกจ้ ำงกระทำกำรในกำรบันทึกข้ อและรับ-ส่ ง ข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบ
คอมพิวเตอร์ ของสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์ กำรทำสวนยำงและ/หรือติดต่ อรำชกำรกับสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์
กำรทำสวนยำง
ให้ ยื่นคาร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คาร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทาการแทน พร้ อมสาเนาภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวประชาชนเป็ นรายบุคคล พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีประสงค์ จะกำรให้ บริกำรบันทึกข้ อมูลและรับ-ส่ งข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ ยื่นคาร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 5 คาร้ องการขอทาการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางด้ วยตนเอง
- ใบอนุญำตเป็ นผู้ให้ บริกำรเคำน์ เตอร์ บริกำรของกรมศุลกำกร

หน้ า 6/6

สัญญาให้บริการเคาน์เตอร์บริการ
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า
บริ ษั ท ฯ สานั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่

โดย

เดือน

พ.ศ.
ในฐานะกรรมการ

รหัสไปรษณีย์
ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาต” ขอทาสัญญาให้บริการเคาน์เตอร์บริการไว้ต่อ สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้อนุญาต” ซึ่งสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ เลขที่
รหัสไปรษณีย์
เพื่อผูกพันความรับผิดในการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้อนุญาต เป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์
บริการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ ของผู้ให้อนุญาต ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของผู้ให้อนุญาตที่ใช้บังคับอยู่แล้วหรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า
2. ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสถานประกอบการที่มีความสะดวกและเหมาะสมแก่การให้บริการแก่ผู้ชาระเงิน
สงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะและจานวนที่เหมาะสมใน
การดาเนิ น การ และมีระบบการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็ กทรอนิกส์ ส าหรับ สร้าง ส่ ง รับ เก็บรักษา และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ผู้ให้อนุญาตกาหนด มีระบบมาตรฐานรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานตามที่ผู้ให้อนุญาตกาหนด และมีพนักงานที่สามารถบันทึกและ
รับ-ส่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ผู้ให้อนุญาตกาหนด
3. ผู้ได้รับอนุญาตต้องยินยอมและอานวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้อนุญาต ในการเข้า
ตรวจสอบสถานประกอบการ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์และอุป กรณ์ ความสามารถของพนั กงานผู้ ป ฏิ บัติ งาน เพื่ อ
ประเมินความเหมาะสมในการให้บริการ
4. ผู้ได้รับอนุญาตต้องเก็บรักษาบรรดาเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ให้อนุญาต หรือผู้ว่าจ้าง
หรือผู้รับ มอบอานาจตัวแทนของผู้ ว่าจ้าง ได้ส่ งมอบให้ กับ ผู้ ได้รับอนุญ าตเพื่อให้บันทึกข้อมูลและรับ -ส่ง ข้อมูล
ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้อนุญาต ไว้เป็นความลับ
5. ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดทารายงานการปฏิบัติงานแยกตามประเภทของเอกสารที่ให้บริการบันทึกข้อมูล
และการรับ-ส่ง ข้อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้อนุญาตเป็นรายเดือนภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไปของการให้บริการ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
6. ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่จัดเก็บค่าจ้างค่าตอบแทนในการให้บริการเคาน์เตอร์บริการสูงกว่าที่ได้มีการกาหนดไว้
7. ผู้ได้รับอนุญาตต้องทาการจัดเก็บและรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตนได้ให้บริการบันทึกข้อมูลและการ
รับ-ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้อนุญาต ไว้ ณ สถานที่ให้บริการ หรือสานักงานแห่งใหญ่
หรือสถานที่อื่นที่ได้รับอนุญาต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ให้บริการ
8. ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวง สาหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขในการอนุญาต ทั้งที่ได้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติ
/ฝ่าฝืน...

-๒ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของผู้ให้อนุญาต หรือเพราะปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้
อนุญาตจะเป็นผู้กาหนดจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนและ/หรือค่าเสียหายและแจ้งให้ทราบ โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้อง
นาเงินไปชาระแก่ผู้ให้อนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้อนุญาต การบังคับค่าสินไหมทดแทนและ/
หรือค่าเสียหายดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทาผิดหลุดพ้นจากการที่จะต้องถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
9. ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยแจ้งการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางผู้ออกใบอนุญาต การบอกเลิกสัญญาจะมีผลต่อเมื่อผู้อานวยการสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางยินยอมและแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาต ทราบด้วยแล้ว
10. ผู้ให้อนุญาตสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ
ผู้ให้สัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ
11. สัญญาฉบับนี้กาหนดให้มีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ เดือน
พ.ศ.
เป็นต้นไป
เมื่อครบกาหนดอายุสัญญาหากผู้ได้รับอนุญาตต้องการดาเนินกิจการต่อต้องดาเนินการทาสัญญาใหม่ หากไม่อ าจ
จัดทาได้ทันโดยมีเหตุที่สมควร ในระยะเวลาที่ไม่ได้ทาสัญญาใหม่นั้น ผู้ได้รับอนุญาตยินยอมให้มีความผูกพันความ
รับผิดตามสัญญาฉบับนี้จนกว่าจะได้มีการทาสัญญาขึ้นใหม่
ผู้ได้รับอนุญาตได้อ่านสัญญาฉบับนี้แล้ ว เห็นเป็นการถูกต้องตรงตามความประสงค์และยิ นยอมผูกพัน
ตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราเครื่องหมายของผู้ได้รับอนุญาตไว้ต่อหน้าพยาน เพื่อ
เป็นหลักฐานแห่งสัญญานี้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ
(

ผู้ให้อนุญาต
)

ลงชื่อ
(

ผู้ได้รับอนุญาต
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ใบอนุญาตให้ บริการเคาน์ เตอร์ บริการ
ที่

/2558

ใบอนุญาตฉบับนี ้ ให้ ไว้ เพื่อรับรองว่า บริษัท
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่
สถานที่ตงั ้ เลขที่

จากัด

เป็ นผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการดาเนินการ และผ่ านการ
ทดสอบการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กบั สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางแล้ ว

ให้ ไว้ ณ วันที่ ....................... พ.ศ. .........

ลงชื่อ.......................................................................................
(ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง)

แบบรายงานการจัดส่งเอกสาร ประเภท....................................................
ชื่อเคาน์เตอร์ บริ การ..............................................................
ประจาเดือน.................................พ.ศ....................
ส่งต่อสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
ลาดับ

ใบรับเงินสงเคราะห์

ด่านศุลกากร

ลาดับ

ใบรับเงินสงเคราะห์

ด่านศุลกากร

