บันทึกขอตกลงการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center)
เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ณ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 130/1 ถนนโพธิ์ราง ตําบลในเมือง
อําเภอ
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เมื่อวันที่.......................................... ระหวาง สหกรณออมทรัพย อนามัยสุรินทร จํากัด โดย
....................................ตําแหนงประธานกรรมการ และ........................................ตําแหนงผูจัดการ ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ตามขอบังคับซึ่งตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “สอ.อสร.” ฝายหนึ่ง กับ สหกรณออมทรัพย...............................จํากัด โดย
.....................................ตําแหนงประธานกรรมการ และ.........................................ตําแหนงผูจัดการ ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันตามขอบังคับ มีสํานักงานตั้งอยู............................................................................................................................. ซึ่งตอไป
ในขอตกลงนี้จะเรียกวา “ผูใชบริการ” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายทําขอตกลงความรวมมือกันดวยวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ โดยการนําเอา
โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของ “สอ.มอ.” ไปให “ผูใชบริการ” ใชงานโดยมีขอตกลงดังตอไปนี้
ขอ 1 คําจํากัดความ
“สอ.มอ.” หมายความวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด เจาของโปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพย สอ.มอ. ซึ่งไดรับมอบอํานาจและหนาที่จากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ตามบันทึกขอตกลงการใชบริการเชื่อมตอ
ระบบสารสนเทศบัตรเดบิตและการรับ-สงขอมูล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
“สอ.อสร.” หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ผูไดรับสิทธิ์จากเจาของในการนําโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพยไปติดตั้งใหสหกรณที่ขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center) เพื่อการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
“สมาชิกสหกรณ” หมายถึง สมาชิกสหกรณของ “ผูใชบริการ” ที่ถือบัตรเดบิตสหกรณ (CO-OP D CARD) ของ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
“บัตรเดบิต” หมายถึง บัตรเดบิตสหกรณ (CO-OP D CARD) ระบบออนไลน ที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ออก
ใหแกผูถือบัตรเดบิตซึง่ เปนสมาชิกสหกรณของผูใชบริการเพือ่ ใชในการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบิต
“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายถึง การใชบัตรเดบิตถอนเงินผานเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรือใชบัตรเดบิต
ชําระคาสินคาและ/หรือคาบริการ หรือบริการทางการเงินอื่นๆ ที่ผูใชบริการตกลงใชบริการกับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
“ขอมูล” หมายถึง ขอมูลที่เกีย่ วกับการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเดบิตของสมาชิกสหกรณที่สงผานระบบศูนย
ปฏิบตั ิการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center)
“ระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center)” หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ “ผูใหบริการ” พัฒนาขึ้นเพือ่
ดําเนินการเกี่ยวกับการ รับ-สง ขอมูลระหวาง “ผูใชบริการ” กับ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพือ่ ใหธนาคารบริการ
ธุรกรรมทางการเงินแกสมาชิกสหกรณผานบัตรเดบิตสหกรณ (CO-OP D CARD)
ขอ 2 ขอตกลงทั้งสองฝาย
2.1 “ผูใชบริการ” มีหนาที่จัดหา และเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
แมข ายที่ เก็ บขอ มูล ของ“ผูใชบริ การ” กับ เครื่ องแมข ายรับ-ส งขอ มูล ของ “ผู ใหบ ริการ” พรอ มเชาคู สายเชื่ อมตอระบบ
สารสนเทศและอุปกรณเครื อขา ยที่ใช ในการเชื่ อมตอ อุปกรณระบบรั กษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร ตามที่ “ผู
ใหบริการ” กําหนด คาใชจายในการดําเนินการดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของ “ผูใชบริการ”
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2.2 “สอ.อสร.” มีหนาที่ในการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต (Application Software) ในเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชในการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เก็บขอมูลของ “ผูใชบริการ” และ “ผูใชบริการ” ตกลง
ยินยอมให “สอ.มอ.” นําขอมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณที่ได รับหรือสง มาประมวลผลในฐานขอมูลในเครื่อง
แมขายของ “ผูใชบริการ” โดยผานระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center) ของ “สอ.มอ.”
2.3 “ผูใชบริการ” จะไมเปดเผยในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแก “สอ.มอ.” ใหผูอื่นทราบซึ่งขอมูล
หรือเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต (Application Software) ซึ่ง “สอ.มอ.” ประสงคใหเปนความลับ
2.4 ในกรณีเกิดขอผิดพลาด หรือลาชา หรือเกิดกรณีที่ “สอ.อสร.” ตองหยุด หรือระงับการใหบริการตาม
บันทึกขอตกลงนี้ เนื่องจากเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบงานหรือบุคลากรของ “สอ.อสร.” หรือดวยเหตุอื่นใดที่เปนความผิดของ
“สอ.อสร.” “สอ.อสร.” จะแจงให “ผูใชบริการ” ทราบโดยเร็วที่สุด พรอมทั้งแกไขขอผิดพลาด หรือปญหาดังกลาว เพื่อให
กลับมาใหบริการไดตามปกติ
2.5 “ผูใชบริการ” ตกลงสงเงินอุดหนุนให “สอ.อสร.” เพื่อสมทบเขากองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรม
ระบบงานสหกรณในป.............. จํานวน................................บาท(...................................................................................)
ภายในวันที.่ ............................................ ตามเอกสารหนาที่ 4 หลักเกณฑ การคํานวณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร
โปรแกรมระบบงานสหกรณการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รับ - สง ขอมูล (CO-OP Center) แนบทายบันทึกขอตกลง
ฉบับนี้ และปตอๆไป “สอ.อสร.” จะแจงจํานวนเงินใหทราบเปนหนังสือลวงหนากอนวันที่ทําบันทึกขอตกลงไมนอยกวา 30 วัน
“สอ.อสร.” ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ การคํานวณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงาน
สหกรณการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รับ - สง ขอมูล (CO-OP Center) เมื่อครบระยะเวลาตามขอตกลงฉบับนี้
ขอ 3 สอ.อสร. กําหนดเงื่อนไขในการใหบริการดังนี้
3.1 ใหบริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต ตามขอ 2.2 และ ใหการอบรมและใหคําปรึกษาดานการใช
งานโปรแกรมระบบควบคุมและนําสงขอมูลใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
3.2 ใหคําปรึกษาและติดตอประสานงานกับบริษัทใหเชาคูสายเชื่อมตอระบบสารสนเทศ กรณีมเี หตุขัดของ
3.3 เปนศูนยปฏิบัติการ ใหบริการ รับ - สง ขอมูล ระหวาง “ผูใชบริการ” กับ ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว เหตุการณทางธรรมชาติ สงคราม การกอการราย การจลาจล
ความวุนวายทางการเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การประทวง หรือการนัดหยุดงานของพนักงาน
3.4 ดูแลโปรแกรมระบบ รับ - สง ขอมูล ในเครือ่ งคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องเชื่อมตอระหวางเครือ่ ง
คอมพิวเตอรแมขายที่เก็บขอมูลของ “ผูใชบริการ” กับเครือ่ งแมขาย รับ-สง ขอมูลของ “สอ.มอ.” หากมีปญหาจะดําเนินการ
ติดตั้งใหใหมผานโปรแกรมระบบควบคุมทางไกล (Remote) โดยไมคิดคาใชจาย กรณีที่ไมสามารถแกไขปญหาผานโปรแกรม
ระบบควบคุมทางไกล (Remote) และจําเปนตองใหเจาหนาทีข่ อง “สอ.อสร.” เดินทางมาติดตัง้ โปรแกรม รับ - สง ขอมูล
“ผูใชบริการ” เปนผูรับผิดชอบคาพาหนะ เดินทางไป - กลับ คาที่พักและคาเบี้ยเลีย้ งตามหลักเกณฑที่ “สอ.อสร.” กําหนด
ใหแกเจาหนาที่ที่เดินทางมาเพือ่ การดังกลาว
"สอ.อสร." กําหนดคาใชจายในการใหบริการขางตนเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายบันทึก
ขอตกลงฉบับนี้
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ข อ 4 การเริ่ มต นและสิ้ นสุ ด ของบั นทึ ก ข อ ตกลงการขอใช บ ริ ก ารระบบศู นย ป ฏิ บั ติ ก าร รั บ - ส ง ข อ มู ล
(CO-OP Center)
4.1 บั น ทึ ก ข อ ตกลง นี้ มี ร ะยะเวลาตั้ ง แต ....................................................ถึ ง วั น ที่
........................................................... ทั้งนี้หากฝายหนึ่งฝายใดมิไดบอกเลิกบันทึกขอตกลงเปนหนังสือไปยังอีกฝายหนึ่งภายใน
30 วัน กอนครบกําหนดบันทึกขอตกลงใหถือวาทั้งสองฝายตกลงขยายกําหนดเวลาตามบันทึกขอตกลงนี้ออกไปอีก......ป โดยให
มีเงื่อนไขในบันทึกขอตกลงนี้มีผลบังคับใชตอไปทุกประการ โดยไมตองจัดทําบันทึกขอตกลงกันใหมอีก และใหบันทึกขอตกลงขอ
นี้มีผลใชบังคับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามบันทึกขอตกลงนี้ทุกๆคราวไป
4.2 บันทึกขอตกลงฉบับนี้ใหสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) “ผูใชบริการ” มีหนังสือบอกเลิกบันทึกขอตกลงไปยัง “สอ.อสร.” กอนวันครบกําหนดบันทึก
ขอตกลง 30 วัน เมื่อ “สอ.อสร.” ไดรับแลว ภายใน 15 วัน ให “สอ.อสร.” มีตอบรับหนังสือตอบรับบอกเลิกบันทึก
ขอตกลง บันทึกขอตกลงนี้เปนอันสิ้นสุดลง
(2) เมื่ อฝ ายใดฝา ยหนึ่ง ปฏิ บัติผิ ดบั นทึ กข อตกลงนี้ โดยอีกฝายได แจ งใหฝ ายที่ป ฏิบั ติ ผิ ดบั นทึ ก
ขอตกลงนี้ ใหแกไขเหตุแหงการผิดบันทึกขอตกลงภายใน 30 วันแลว และฝายที่มิไดปฏิบัติผิดบันทึกขอตกลงมีสิทธิบอกเลิก
บันทึกขอตกลงเปนหนังสือไดทันที
(3) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเปนเหตุใหไมสามารถเชื่อมตอระบบสารสนเทศ หรือใหบริการตามขอตกลง
นี้ไดเปนเวลา 30 วัน ติดตอกัน ทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะบอกเลิกขอตกลงนี้โดยบอกกลาวใหอีกฝายทราบเปนหนังสือไดทันที
ขอ 5. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงนี้จะกระทําไดโดยทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษร
ขอตกลงนี้ทาํ ขึ้นสองฉบับมีขอ ความถูกตองตรงกัน คูตกลงไดอาน และเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลง
ลายมือชื่อพรอมทั้งตราประทับ(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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เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงการขอใชบริการระบบศูนยปฏิบัติการ รับ-สงขอมูล (CO-OP Center)
เอกสารแนบท า ยฉบับ นี้ถื อเปนส วนหนึ่ งของบันทึ กข อตกลงการขอใชบ ริการระบบศู นย ปฏิ บัติ การ รั บ -ส ง ขอ มู ล
(CO-OP Center) เพื่อ การทํา ธุ รกรรมทางการเงิ นผ า นบั ต รเดบิ ต ธนาคารธนชาต จํ ากั ด (มหาชน) ฉบับ ทํ าขึ้ นเมื่ อวั นที่
.................................... ... .ณ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 130/1 ถนนโพธิ์ราง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร
1. หลักเกณฑการคํานวณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณการขอใชบริการระบบ
ศูนยปฏิบัติการ รับ - สง ขอมูล (CO-OP Center)
ใหคํานวณเงินอุดหนุนตามสัดสวนจํานวนสมาชิกของผูใชบริการ ณ วันที่สิ้นเดือน.........................ของทุกป โดยให
กําหนดเงินอุดหนุนตามจํานวนสมาชิก ดังนี้
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 คาเบี้ยเลีย้ งเจาหนาที่ที่ทําการติดตัง้ และอบรมวิธีการใชงานโปรแกรมฯ วันละ 1,000 บาท/คน
(อยางนอย 2 คน ขึ้นอยูกับขนาดของสหกรณ)
2.2 คาที่พักเหมาจายวันละ 1,200 บาท/หอง
2.3 คาพาหนะ (น้ํามันรถยนต กม.ละ 5.00 บาท) กรณีเดินทางโดยเครื่องบินคิดตามที่จายจริง
ลงชื่อ……………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(…………………………………..)
(…………………………………..)
แทนสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด (สอ.อสร.)
ลงชื่อ……………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(…………………………………..)
(…………………………………..)
แทนสหกรณออมทรัพย………………………………………..จํากัด (ผูใช)
ลงชื่อ………………………….…..พยาน (ฝาย สอ.อสร.)
(…………………………………..)

ลงชื่อ……………………………..…..พยาน (ฝาย ผูใช)
(…………………………………..)

