ขอตกลงความรวมมือใหใชและติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
ระหวางสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
กับ สหกรณออมทรัพย...................................................จํากัด
วันที.่ ......................................................
ข อ ตกลงฉบั บ นี้ ทํา ขึ้ น ณ สหกรณ อ อมทรั พย อ นามั ย สุ รินทร จํ า กั ด 130/1 ถนนโพธิ์ รา ง ตํ า บลในเมื อ ง
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เมื่อวันที่.......................................... ระหวาง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
โดย....................................ตําแหนงประธานกรรมการ และ........................................ตําแหนงผูจัดการ ผูมีอํานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันตามขอบังคับซึ่งตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “สอ.อสร.” ฝายหนึ่ง กับ สหกรณออมทรัพย...............................จํากัด
โดย.....................................ตําแหนงประธานกรรมการ และ.........................................ตําแหนงผูจัดการ ผูมีอํานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันตามขอบังคับ มีสํานักงานตั้งอยู.............................................................................................................................
ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “ผูใช” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายทําขอตกลงความรวมมือกันดวยวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม ปรับปรุงกิจการของสหกรณ ใหมีการบริหาร
จัดการสหกรณที่ดีขึ้น โดย "เจาของ" มิไดทําในเชิงพาณิชย แตเปนการให “ผูใช” นําเอาโปรแกรมระบบงานสหกรณออม
ทรัพยของ “เจาของ” ไปใชงานโดยมีขอตกลงดังตอไปนี้
ขอ 1 คํานิยาม
“เจาของ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด เจาของโปรแกรมระบบงาน
สหกรณออมทรัพย สอ.มอ.
“สอ.อสร.” หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ผูไดรับสิทธิ์จากเจาของในการนําโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพยไปติดตั้งใหสหกรณที่ขอใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
“ผูใช” หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด ซึ่งไดตกลงใช
โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
“โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรั พย” หมายความวา คํา สั่ง หรือ ชุดคําสั่ง ที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานใหไดรับผลตามระบบงานสหกรณออมทรัพย เปนโปรแกรมประยุกตซึ่งสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด เปนเจาของลิขสิทธิ์ ไมรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
“โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ(OS)” หมายความวา ซอฟตแวร ทีท่ ําหนาที่เปนตัวกลางระหวางเครือ่ งคอมพิวเตอร
กับซอฟตแวรประยุกต
“ซอฟตแวร” หมายความวา ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทาํ งาน
“ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)” หมายความวา โปรแกรมที่ทาํ หนาที่เปนตัวกลางในระบบติดตอระหวางผูใชกับ
ฐานขอมูล เพือ่ จัดการและควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูล
ขอ 2 กําหนดระยะเวลาขอตกลง 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่............................... ถึง วันที่............................................
ในการทําขอตกลงครั้งตอไป “ผูใช” จะตองแจงให “สอ.อสร.” ทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวันสิ้นสุดขอตกลง ไมนอย
กวา 30 วัน

2

กรณี “ผูใช” ไดใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลงนี้ “ผูใช” มี
สิทธิ์ใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยไดตลอดไป แตทั้งนี้ใหมีสิทธิ์ใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ภายใต
สิทธิ์ที่กําหนดไวใน ขอ 9 แหงขอตกลงฉบับนี้
กรณีขอยกเลิกขอตกลงกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาของขอตกลง “ผูใช” จะตองแจงให “สอ.อสร.” ทราบเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน เมื่อ “สอ.อสร.” ไดแจงให “ผูใช” ยกเลิกสัญญาไดแลว “ผูใช” จะตองยินยอมให
“สอ.อสร.” นําโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ของ “เจาของ” ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรของ “ผูใช” คืน
ทั้งหมด
ขอ 3 “เจาของ” ตกลงให “ผูใช” ใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของ “เจาของ” และ
“ผูใช” ตกลงรับโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของ “เจาของ” ที่ติดตั้งโดย “สอ.อสร.” เพื่อนําไปใชงานในกิจการของ
“ผูใช” เทานั้น โดย “ผูใช” ยินดีสมทบคาใชจายและเงินอุดหนุนกองทุนเผยแพรและพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ
ใหแก “สอ.อสร.” ดังรายการตอไปนี้
3.1 สมทบคาใชจายในการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ดังนี้
3.1.1 เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย จํานวน...................บาท
(..................................................................) ตามรายละเอียดตามบันทึกตอทายขอตกลงความรวมมือ
นี้ ใหจายภายใน30 วัน นับจากวันสงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
3.1.2 คาใชจายสําหรับเจาหนาที่ในการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย พรอมฝกอบรมการใช
โปรแกรมระบบงานสหกรณ อ อมทรั พย ให จ า ยแก เ จ า หน า ที่ ที่ทํา การติด ตั้ ง ตามรายการใบแจ ง
คาใชจาย ณ วันสงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
3.2 สมทบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณ ปที่ 1 จํานวน.................บาท
(..........................................) ใหจายภายใน 30 วัน นับจากวันสงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย เปนเวลา 5 ป
ปตอ ๆ ไป ใหจาย ภายในวันที่ 15 ของ เดือน...............................
วิธีการคํ านวณจํา นวนเงินสมทบเงิ นอุ ดหนุนกองทุ นพั ฒนาและเผยแพร โปรแกรมระบบงานสหกรณ ให
คํานวณจากจํานวนสมาชิกสหกรณของผูใชในอัตราหัวละ 15 บาทตอป ทั้งนี้ต่ําสุดตองไมนอยกวา 30,000 บาทตอป และ
สูงสุดไมเกิน 150,000 บาทตอป เฉพาะปแรกใหใชจํานวนสมาชิกสหกรณของ “ผูใช” ณ วันสิ้นเดือนกอนเดือนที่ติดตั้ง
โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย และในปถัดไปใหใชจํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นเดือน..............................ของทุกป
เปนเกณฑในการคํานวณจํานวนเงินอุดหนุนการดูแลรักษาระบบและใหคําปรึกษาแกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงาน
สหกรณออมทรัพยและกรณีที่ตองการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมคิดเงินสมทบเงินอุดหนุนการดูแลรักษาระบบและใหคําปรึกษา
แกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยเพิ่ม 10 เปอรเซ็นตอปจากยอดเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและ
เผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณสําหรับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม
กรณีติดตั้งเครื่องเครือขาย (Client) นอกสํานักงานที่เปนที่ตั้งของเครื่องแมขาย (Server) เพื่อใหบริการ
แกสมาชิก คิดตามจํานวนเครื่องเครือขาย (Client) เครื่องละ 5,000 บาท/ป
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ขอ 4 การใหบริการหลังการติดตัง้ โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
4.1 ใหคําปรึกษาดานการใชงานโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย เมื่อ “ผูใช” ขอรับคําปรึกษา
4.2 โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยเมื่อ “เจาของ” ไดพัฒนาขึ้นใหมตอเนื่องจากโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ อ อมทรั พย เ ดิ ม “เจ า ของ” จะติ ด ตั้ ง โปรแกรมระบบงานสหกรณ อ อมทรั พย ให โ ดยไม คิ ด ค า
โปรแกรม โดย “ผูใช” ตองแจงความประสงคให “สอ.อสร.” ทราบเปนลายลักษณอักษรและตกลง
จายคาพาหนะเดิ นทางไป – กลับ คาที่พักและคา เบี้ย เลี้ยงตามหลั กเกณฑที่สหกรณ ออมทรัพยอนามั ย
สุรินทร จํากัด กําหนดใหแกเจาหนาที่ที่เดินทางมาเพื่อการดังกลาว
4.3 กรณีระบบจัดการฐานขอมูล(DBMS) ใน เครื่องแมขาย (SERVER) มีปญหาในการใชงาน จะดําเนินการ
แกไขหรือติดตั้งระบบจัดการฐานขอมูล(DBMS) ใหสามารถใชงานไดภายใน 72 ชม.(ภายใต เงื่อนไขที่
“ผูใช” ตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่จําเปนตองใชในการติดตั้งตามที่ “สอ.อสร.”
กําหนด ใหอยูในสภาพที่พรอมจะติดตั้ง) โดย “ผูใช” รับผิดชอบคาพาหนะเดินทางไป - กลับ คาที่พัก
และคา เบี้ ยเลี้ย งตามหลั กเกณฑ ที่ส หกรณ ออมทรัพยอนามั ยสุ รินทร จํา กัด กํา หนดใหแ กเ จา หน าที่ ที่
เดินทางมาเพื่อการดังกลาว เฉพาะสวนที่เกินเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ ไมรวมสวนที่คิดเพิ่มกรณีติดตั้งเครื่องลูกขาย(Client) นอกสํานักงานที่เปนที่ตั้งของเครื่องแมขาย
เฉลี่ยเปนรายเดือนในสวนของเดือนที่ดําเนินการ
4.4 กรณี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ใ ช เ ป น เครื่ อ งเครื อ ข า ย (client) เสี ย หากต อ งการให เ จ า หน า ที่ ข อง
“สอ.อสร.” เดินทางไปติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย “ผูใช” เปนผูรับผิดชอบคาพาหนะ
เดิ นทางไป-กลั บ ค าที่ พัก และคา เบี้ย เลี้ ยงตามหลั กเกณฑที่สหกรณ ออมทรัพยอ นามั ยสุ รินทร จํา กั ด
กําหนดใหแกเจาหนาที่ที่เดินทางมาเพื่อการดังกลาว
ขอ 5 เจาของจะเปนผูดําเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยและระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)
ใหแก “ผูใช” โดย“ผูใช” จะตองอํ านวยความสะดวกดวยการดําเนิ นการจัดหาระบบจัดการฐานขอมู ล (DBMS) และ
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ(OS) และระบบเครือขายที่จําเปนตองใชในการ
ติดตั้งตามที่ “สอ.อสร.” กําหนด คาใชจายในการจัดหาดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของ “ผูใช”
ขอ 6 “ผูใช” ตกลงนําโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ตามขอตกลงนี้ไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแม
ขาย........เครื่อง เครื่องลูกขาย..........เครื่อง หาก “ผูใช” ตองการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแมขาย (Server) เพื่อเปน
เครื่องสํารองหรือเครื่องเครือขาย (Client) ทีต่ ิดตั้งภายในสํานักงานหรือนอกสํานักงานที่เปนที่ตั้งของเครื่องแมขาย (Server)
คิดตามจํ านวนเครื่องที่ขอเพิ่มในอั ตราเครื่ องละตามหลักเกณฑที่สหกรณออมทรัพย อนามัยสุรินทร จํากั ด กําหนด ซึ่ ง
“ผูใช” ตองแจงให “สอ.อสร.” ทราบเปนลายลักษณอักษรและจะตองไดรับความเห็นชอบจาก “สอ.อสร.” กอนจึงจะ
ดําเนินการได
ขอ 7 “สอ.อสร.” สงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ตามขอตกลงนี้ใหถูกตองครบถวนพรอมใชงาน
ใหแก “ผูใช” ณ สํานักงานของผูใช เมื่อวันที.่ .................................................
ขอ 8 “ผูใช” ตองออกหนัง สือเป นหลักฐานแสดงการรับมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยใหแ ก
“สอ.อสร.” ภายใน 30 วัน นับจากวันทีท่ ําขอตกลงฉบับนี้
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ขอ 9 สิทธิ์ของคูตกลง
9.1 “ผูใช” มีสิทธิ์ที่จะใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
9.2 “เจาของ” ไมอนุญาตให “ผูใช” ขาย โอน ใหเชา ใหยืม หรือใชเปนหลักประกันหนี้ไมวาจะทั้งหมด
หรือบางสวนซึ่งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยและเอกสารสิทธิ์ใด ๆ ที่ใหไวตามขอตกลง
นี้แกผูอื่น
9.3 การอนุญาตใหใชสิทธิ์ตามขอตกลงนี้ หามมิให “ผูใช” ทําซ้ํา ดัดแปลงซึ่งโปรแกรมระบบงาน
สหกรณออมทรัพย หรือนําโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ออกเผยแพรตอสาธารณชน
หรือกระทําการอื่นใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ “เจาของ” แมครบกําหนดเวลาของขอตกลงแลว
9.4 “ผูใช” ขอรับรองวา จะไมลบ ทําลาย ทําใหเสียหายหรือทําใหไมชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ของ “เจาของ”
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
9.5 “ผูใช” มีสิทธิ์ทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยไดหนึ่งชุด เพื่อปองกันการสูญหาย
ในการใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ไวในเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น หามบันทึกลงใน
สื่ออื่น
ขอ 10 “สอ.อสร.” จะดําเนินการแกไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยซึ่งชํารุด
บกพรองใหดีคงสภาพเดิม ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจงใจแกไขปรับปรุงโดย ”ผูใช” หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
กรณีที่ “ผูใช” ใหผูอื่นดําเนินการแกไขขอบกพรองของโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย “เจาของ” ไมตองรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขอ 11 “ผูใช” จะไมเปดเผยในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแก “เจาของ” ใหผูอื่นทราบซึ่งขอมูลหรือ
เทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยซึ่ง “เจาของ” ประสงคใหเปนความลับ
ขอตกลงนี้ทาํ ขึ้นสองฉบับมีขอ ความถูกตองตรงกัน คูตกลงไดอาน และเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงได
ลงลายมือชื่อพรอมทั้งตราประทับ(ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูตกลงตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ……………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(…………………………………..)
(…………………………………..)
แทนสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด (สอ.อสร.)
ลงชื่อ……………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(…………………………………..)
(…………………………………..)
แทนสหกรณออมทรัพย………………………………………..จํากัด (ผูใช)
ลงชื่อ………………………….…..พยาน (ฝาย สอ.อสร.)
(…………………………………..)

ลงชื่อ……………………………..…..พยาน (ฝาย ผูใช)
(…………………………………..)
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บันทึกตอทาย
หลักเกณฑเงื่อนไขเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
1. เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณ ใหคิดดังนี้
จํานวนสมาชิก
(คน)
1 - 2,000
2,001 - 3,000
3,001 - 4,000
4,001 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7,000
7,001 - 8,000
8,001 - 9,000
9,001 - 10,000
10,001 - 15,000
15,001 - ขึ้นไป

เงินอุดหนุน
(บาท)
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
150,000
200,000

กรณีมีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมคิดเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณเพิ่ม 10
เปอรเซ็นตอปจากยอดเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณสําหรับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม
2.
3.
4.
5.

คาติดตั้งระบบฐานขอมูลเครือ่ งแมขาย เครือ่ งละ 500 บาท จํานวน...........เครื่อง
คาสิทธิ์การใชงานเครือ่ งเครือขาย เครื่องละ 300 บาท
จํานวน...........เครื่อง
คาโอนถายขอมูลจากระบบเกาลงระบบใหม (5 บาท/คน) จํานวน...........คน
คาโปรแกรมระบบงานสอบถามขอมูลสวนตัวสมาชิกผานเว็บไซต

เปนเงิน.................บาท
เปนเงิน.................บาท
เปนเงิน.................บาท
เปนเงิน.................บาท

หมายเหตุ การถายโอนขอมูลจากระบบเกาลงระบบใหม หมายถึง การถายโอนขอมูลทะเบียนสมาชิก ขอมูลหุนและหนี้
คงเหลือ ขอมูลบัญชีเงินฝากคงเหลือ

