
บันทึกขอตกลงการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รบั-สงขอมูล (CO-OP Center) 

เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

 

ขอตกลงฉบับน้ีทําขึ้น  ณ  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  130/1 ถนนโพธ์ิราง  ตําบลในเมือง        อําเภอ

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  เม่ือวันท่ี.......................................... ระหวาง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  โดย

....................................ตําแหนงประธานกรรมการ และ........................................ตําแหนงผูจัดการ  ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพัน

ตามขอบังคับซ่ึงตอไปในขอตกลงน้ีจะเรียกวา “สอ.อสร.” ฝายหน่ึง กับ สหกรณออมทรัพย...............................จํากัด  โดย

.....................................ตําแหนงประธานกรรมการ  และ.........................................ตําแหนงผูจัดการ  ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ

ผูกพันตามขอบังคับ   มีสํานักงานตั้งอยู.............................................................................................................................  ซ่ึงตอไป

ในขอตกลงน้ีจะเรียกวา “ผูใชบริการ” อีกฝายหน่ึง   

ท้ังสองฝายทําขอตกลงความรวมมือกันดวยวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ  โดยการนําเอา

โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของ “สอ.มอ.” ไปให “ผูใชบริการ” ใชงานโดยมีขอตกลงดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 คําจํากัดความ 

  “สอ.มอ.” หมายความวา  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด  เจาของโปรแกรมระบบงานสหกรณ

ออมทรัพย สอ.มอ. ซ่ึงไดรับมอบอํานาจและหนาท่ีจากธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) ตามบันทึกขอตกลงการใชบริการเช่ือมตอ

ระบบสารสนเทศบัตรเดบิตและการรับ-สงขอมูล เม่ือวันท่ี  16  กรกฎาคม 2558 

 “สอ.อสร.” หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ผูไดรับสิทธ์ิจากเจาของในการนําโปรแกรม

ระบบงานสหกรณออมทรัพยไปติดตั้งใหสหกรณท่ีขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center)  เพ่ือการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 “สมาชิกสหกรณ” หมายถึง สมาชิกสหกรณของ  “ผูใชบริการ”  ท่ีถือบัตรเดบิตสหกรณ (CO-OP D CARD) ของ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 “บัตรเดบิต” หมายถึง บัตรเดบติสหกรณ (CO-OP D CARD) ระบบออนไลน ท่ีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ออก

ใหแกผูถือบตัรเดบิตซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณของผูใชบริการเพ่ือใชในการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบติ 

 “ธุรกรรมทางการเงิน”  หมายถึง การใชบัตรเดบิตถอนเงินผานเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมัต ิ(ATM) หรือใชบัตรเดบิต

ชําระคาสินคาและ/หรือคาบริการ หรือบริการทางการเงินอื่นๆ ท่ีผูใชบริการตกลงใชบริการกับธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) 

 “ขอมูล” หมายถึง   ขอมูลท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบติของสมาชิกสหกรณท่ีสงผานระบบศูนย

ปฏิบตัิการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center) 

 “ระบบศูนยปฏบิัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center)” หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ี “ผูใหบริการ”  พัฒนาขึ้นเพ่ือ 

ดําเนินการเก่ียวกับการ รับ-สง ขอมูลระหวาง  “ผูใชบริการ”  กับ ธนาคารธนชาต  จาํกัด (มหาชน)  เพ่ือใหธนาคารบริการ

ธุรกรรมทางการเงินแกสมาชิกสหกรณผานบัตรเดบิตสหกรณ (CO-OP D CARD) 

 

ขอ 2 ขอตกลงทั้งสองฝาย 

  2.1  “ผูใชบริการ” มีหนาท่ีจัดหา และเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการเช่ือมตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร

แมขายท่ีเก็บขอมูลของ“ผูใชบริการ”  กับเคร่ืองแมขายรับ-สงขอมูลของ “ผูใหบริการ”   พรอมเชาคูสายเช่ือมตอระบบ

สารสนเทศและอุปกรณเครือขายท่ีใชในการเช่ือมตอ อุปกรณระบบรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอรตามท่ี  “ผู

ใหบริการ” กําหนด   คาใชจายในการดําเนินการดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของ  “ผูใชบริการ” 
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  2.2  “สอ.อสร.”  มีหนาท่ีในการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต (Application  Software)  ในเคร่ือง

คอมพิวเตอรท่ีใชในการเช่ือมตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีเก็บขอมูลของ “ผูใชบริการ”  และ “ผูใชบริการ” ตกลง

ยินยอมให  “สอ.มอ.”    นําขอมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณท่ีได รับหรือสง  มาประมวลผลในฐานขอมูลในเคร่ือง

แมขายของ “ผูใชบริการ”  โดยผานระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center)  ของ  “สอ.มอ.” 

  2.3  “ผูใชบริการ” จะไมเปดเผยในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก “สอ.มอ.” ใหผูอื่นทราบซ่ึงขอมูล

หรือเทคนิคเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต (Application  Software)  ซ่ึง  “สอ.มอ.”  ประสงคใหเปนความลับ 

  2.4  ในกรณีเกิดขอผิดพลาด หรือลาชา หรือเกิดกรณีท่ี “สอ.อสร.” ตองหยุด หรือระงับการใหบริการตาม

บันทึกขอตกลงน้ี    เน่ืองจากเกิดปญหาเก่ียวกับระบบงานหรือบุคลากรของ  “สอ.อสร.”  หรือดวยเหตุอื่นใดท่ีเปนความผิดของ                 

“สอ.อสร.”  “สอ.อสร.”  จะแจงให  “ผูใชบริการ”  ทราบโดยเร็วท่ีสุด  พรอมท้ังแกไขขอผิดพลาด หรือปญหาดังกลาว เพ่ือให

กลับมาใหบริการไดตามปกติ 

  2.5  “ผูใชบริการ”  ตกลงสงเงินอุดหนุนให  “สอ.อสร.”  เพ่ือสมทบเขากองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรม

ระบบงานสหกรณในป..............   จํานวน................................บาท(...................................................................................)      

ภายในวันท่ี............................................. ตามเอกสารหนาท่ี 4   หลักเกณฑ การคํานวณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร

โปรแกรมระบบงานสหกรณการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ  รับ - สง ขอมูล (CO-OP Center)   แนบทายบันทึกขอตกลง

ฉบับน้ี  และปตอๆไป “สอ.อสร.” จะแจงจํานวนเงินใหทราบเปนหนังสือลวงหนากอนวันท่ีทําบันทึกขอตกลงไมนอยกวา  30  วัน  

“สอ.อสร.”  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ การคํานวณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงาน

สหกรณการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ  รับ - สง ขอมูล (CO-OP Center) เม่ือครบระยะเวลาตามขอตกลงฉบับน้ี  

 

 ขอ 3  สอ.อสร. กําหนดเงื่อนไขในการใหบริการดังน้ี 

 3.1 ใหบริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต ตามขอ 2.2 และ ใหการอบรมและใหคําปรึกษาดานการใช

งานโปรแกรมระบบควบคุมและนําสงขอมูลใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

  3.2  ใหคําปรึกษาและตดิตอประสานงานกับบริษัทใหเชาคูสายเช่ือมตอระบบสารสนเทศ กรณีมีเหตขุัดของ 

  3.3  เปนศูนยปฏบิัติการ ใหบริการ  รับ - สง ขอมูล ระหวาง  “ผูใชบริการ”  กับ  ธนาคารธนชาต  จํากัด  

(มหาชน)  เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย เชน  ไฟไหม นํ้าทวม แผนดินไหว เหตุการณทางธรรมชาติ สงคราม การกอการราย การจลาจล 

ความวุนวายทางการเมือง การกบฏ การปฏิวัต ิการประทวง หรือการนัดหยดุงานของพนักงาน 

  3.4   ดูแลโปรแกรมระบบ  รับ - สง ขอมูล ในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชเปนเคร่ืองเช่ือมตอระหวางเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายท่ีเก็บขอมูลของ “ผูใชบริการ”  กับเคร่ืองแมขาย  รับ-สง ขอมูลของ “สอ.มอ.” หากมีปญหาจะดําเนินการ

ติดตั้งใหใหมผานโปรแกรมระบบควบคุมทางไกล (Remote) โดยไมคิดคาใชจาย  กรณีท่ีไมสามารถแกไขปญหาผานโปรแกรม

ระบบควบคุมทางไกล (Remote) และจําเปนตองใหเจาหนาท่ีของ  “สอ.อสร.”  เดินทางมาตดิตัง้โปรแกรม รับ - สง ขอมูล  

“ผูใชบริการ”  เปนผูรับผดิชอบคาพาหนะ เดินทางไป - กลับ คาท่ีพักและคาเบี้ยเลีย้งตามหลักเกณฑท่ี  “สอ.อสร.”  กําหนด

ใหแกเจาหนาท่ีท่ีเดินทางมาเพ่ือการดงักลาว 

  "สอ.อสร." กําหนดคาใชจายในการใหบริการขางตนเปนไปตามอตัราท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายบันทึก

ขอตกลงฉบับน้ี 
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   ขอ 4  การเริ่มตนและส้ินสุดของบันทึกขอตกลงการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ  รับ - สง ขอมูล       

(CO-OP Center) 

 4 .1   บั นทึกข อ ตกลง น้ี มี ระยะ เ วลาตั้ ง แต  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถึ ง วั น ท่ี

........................................................... ท้ังน้ีหากฝายหน่ึงฝายใดมิไดบอกเลิกบันทึกขอตกลงเปนหนังสือไปยังอีกฝายหน่ึงภายใน  

30  วัน  กอนครบกําหนดบันทึกขอตกลงใหถือวาท้ังสองฝายตกลงขยายกําหนดเวลาตามบันทึกขอตกลงน้ีออกไปอีก......ป  โดยให

มีเงื่อนไขในบันทึกขอตกลงน้ีมีผลบังคับใชตอไปทุกประการ  โดยไมตองจัดทําบันทึกขอตกลงกันใหมอีก  และใหบันทึกขอตกลงขอ

น้ีมีผลใชบังคับเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามบันทึกขอตกลงน้ีทุกๆคราวไป 

 4.2  บันทึกขอตกลงฉบับน้ีใหสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 

   (1)  “ผูใชบริการ”  มีหนังสือบอกเลิกบันทึกขอตกลงไปยัง “สอ.อสร.”  กอนวันครบกําหนดบันทึก

ขอตกลง   30  วัน  เม่ือ “สอ.อสร.”  ไดรับแลว   ภายใน  15  วัน ให  “สอ.อสร.”   มีตอบรับหนังสือตอบรับบอกเลิกบันทึก

ขอตกลง  บันทึกขอตกลงน้ีเปนอันสิ้นสุดลง 

   (2)  เม่ือฝายใดฝายหน่ึงปฏิบัติผิดบันทึกขอตกลงน้ี โดยอีกฝายไดแจงใหฝายท่ีปฏิบัติผิดบันทึก

ขอตกลงน้ี ใหแกไขเหตุแหงการผิดบันทึกขอตกลงภายใน 30 วันแลว  และฝายท่ีมิไดปฏิบัติผิดบันทึกขอตกลงมีสิทธิบอกเลิก

บันทึกขอตกลงเปนหนังสือไดทันที 

  (3)   เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยเปนเหตุใหไมสามารถเช่ือมตอระบบสารสนเทศ  หรือใหบริการตามขอตกลง

น้ีไดเปนเวลา 30 วัน ติดตอกัน  ท้ังสองฝายมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกขอตกลงน้ีโดยบอกกลาวใหอีกฝายทราบเปนหนังสือไดทันที 

 

ขอ 5. การแกไขเปล่ียนแปลงขอตกลงน้ีจะกระทําไดโดยทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษร 

   

ขอตกลงน้ีทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  คูตกลงไดอาน และเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จงึไดลง

ลายมือช่ือพรอมท้ังตราประทับ(ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูตกลงตางยดึถอืไวฝายละฉบับ   
 

 

            ลงช่ือ……………………………………               ลงช่ือ……………………………………… 

        (…………………………………..)                          (…………………………………..) 

แทนสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด (สอ.อสร.) 
 

 

            ลงช่ือ……………………………………               ลงช่ือ……………………………………… 

        (…………………………………..)                          (…………………………………..) 

แทนสหกรณออมทรัพย………………………………………..จํากัด   (ผูใช) 
 

 

   ลงช่ือ………………………….…..พยาน (ฝาย สอ.อสร.)               ลงช่ือ……………………………..…..พยาน (ฝาย ผูใช) 

          (…………………………………..)        (…………………………………..) 
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เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รบั-สงขอมูล (CO-OP Center) 

  

 เอกสารแนบทายฉบับน้ีถือเปนสวนหน่ึงของบันทึกขอตกลงการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สง ขอมูล      

(CO-OP Center) เพ่ือการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ฉบับทําขึ้นเม่ือวันท่ี

.................................... ... .ณ   สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  130/1 ถนนโพธ์ิราง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง

สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

 1.  หลักเกณฑการคํานวณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณการขอใชบริการระบบ

ศูนยปฏิบัติการ รับ - สง ขอมูล (CO-OP Center)   

 ใหคํานวณเงินอดุหนุนตามสัดสวนจาํนวนสมาชิกของผูใชบริการ  ณ  วันท่ีสิ้นเดอืน.........................ของทุกป  โดยให

กําหนดเงินอดุหนุนตามจํานวนสมาชิก ดงัน้ี 

จํานวนสมาชิก (คน) เงินอุดหนุน (บาท) 

    ไมเกิน 2,000 20,000.- 

2,001 - 3,000 30,000.- 

3,001 - 5,000 40,000.- 

5,001 - 6,000 50,000.- 

6,001 - ขึ้นไป 60,000.- 

  

 2. คาใชจายในการดําเนินการติดตั้ง และใหการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต 

  2.1  คาเบี้ยเลีย้งเจาหนาท่ีท่ีทําการตดิตัง้ และอบรมวิธีการใชงานโปรแกรมฯ  วันละ  1,000 บาท/คน  

(อยางนอย 2 คน ขึ้นอยูกับขนาดของสหกรณ) 

  2.2  คาท่ีพักเหมาจายวันละ  1,200 บาท/หอง 

  2.3  คาพาหนะ (นํ้ามันรถยนต กม.ละ  5.00  บาท) กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบินคิดตามท่ีจายจริง 

 

           ลงช่ือ……………………………………               ลงช่ือ……………………………………… 

        (…………………………………..)                          (…………………………………..) 

แทนสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด (สอ.อสร.) 
 

 

            ลงช่ือ……………………………………               ลงช่ือ……………………………………… 

        (…………………………………..)                          (…………………………………..) 

แทนสหกรณออมทรัพย………………………………………..จํากัด   (ผูใช) 
 

 

   ลงช่ือ………………………….…..พยาน (ฝาย สอ.อสร.)               ลงช่ือ……………………………..…..พยาน (ฝาย ผูใช) 

          (…………………………………..)        (…………………………………..) 


