
 

 

ขอตกลงความรวมมือใหใช และติดต้ังโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 

ระหวางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำกัด 

............................................................................................... 

เลขท่ี ........./2564 

ขอตกลงฉบับ น้ีทำ ข้ึน ณ  สหกรณ ออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำ กัด อาคารผาสุก 
มหาวิท ยาลั ยส งขลานค ริน ทร  วิท ยา เขต หาด ให ญ  ต ำบลห าด ให ญ  อ ำเภ อหาดให ญ  จั งห วั ดส งขล า                                                 
เมื่อวันที่  ......................... พ.ศ. 2564 ระหวาง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำกัด โดย                                
..................................... ตำแหนงประธานกรรมการ และ.............................................ตำแหนงผูจัดการใหญ                      
เปนผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามขอบังคับ ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “ผู ใหบริการ” ฝายหนึ่ง กับ                                   
สหกรณออมทรัพยคายเขตอุดมศักดิ์ จำกัด โดย.............................................. ตำแหนงประธานกรรมการ และ
.................................. ตำแหนงผูจัดการ เปนผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามขอบังคับ มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี 
............................................................................................. ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “ผูรับบริการ” อีกฝายหนึ่ง   

ท้ังสองฝายทำขอตกลงความรวมมือกันดวยวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ โดยการ
นำโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของ “ผูใหบริการ” ไปให “ผูรับบรกิาร” ใชงาน โดยมีขอตกลงดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 คำนิยาม 
“โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย” หมายความวา ซอรฟแวรประยุกตประกอบดวย คำสั่ง หรือ

ชุดคำสั่ง ที่นำไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทำงานและประมวลผลตามระบบงานสหกรณออม
ทรัพย ซึ่ งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำกัด เปน เจาของลิขสิทธิ์  แตไมรวมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS), ระบบจัดการฐานขอมูล และโปรแกรมที่ใชสำหรับพัฒนารายงาน 

“โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)” หมายความวา ซอฟตแวร ท่ีทำหนาที่เปนตัวกลางระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอร กับซอฟตแวรประยุกต 

“ซอฟตแวร” หมายความวา ชุดคำสั่ง หรอืโปรแกรมท่ีใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทำงาน   
“ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)” หมายความวา โปรแกรมที่ทำหนาที่เปนตัวกลางในระบบติดตอ

ระหวางผูใช กับฐานขอมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกตอง ความซ้ำซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ 
ภายในฐานขอมูล 

“ผูใหบริการ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำกัด ซึ่งเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 

“ผูรับบริการ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยคายเขตอุดมศักดิ์ จำกัด ซึ่งไดตกลงใชโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพย ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร จำกัด ซึ่งผูกพันตามขอตกลงฉบับนี้ 

ขอ 2 ท้ังสองฝายตกลงใหบริการ และรับบริการตอกัน ดังตอไปนี้ 
2 .1 กำหนดระยะเวลาขอตกลง 5 ป  เริ่มตั้ งแต วันที่  …………………………… พ .ศ . 2564 ถึ ง                           

………………………………….. พ.ศ. 2569 ในการทำขอตกลงครั้งตอไป “ผูรับบริการ” จะตองแจงให “ผูใหบริการ” 
รับทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวันสิ้นสุดขอตกลงไมนอยกวา 30 วัน  
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2.2 กรณีที่ “ผูรับบริการ” ไดใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว
ในขอตกลงนี้ “ผูรับบริการ” มีสิทธิ์ใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยไดตลอดไป แตทั้งนี้ใหมีสิทธิ์ใชโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพย ภายใตสิทธ์ิที่กำหนดไวใน ขอ 9 แหงขอตกลงฉบับนี้เทานั้น 

2.3 กรณีขอยกเลิกขอตกลงกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาของขอตกลงฉบับนี้ “ผูรับบริการ” จะตองแจงให 
“ผูใหบริการ” รับทราบเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน และ “ผูรับบริการ” ตองยินยอมให “ผูใหบริการ” นำ
โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยออกจากเครื่องคอมพิวเตอรของ “ผูรับบริการ” ออกทั้งหมด 

ขอ 3 “ผูใหบริการ” ตกลงให “ผูรับบริการ” ใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย เพื่อนำไปใชงานใน
กิจการของ “ผูรับบริการ” เทานั้น ภายใตขอจำกัดที่มีอยูในโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยดังกลาว ณ วันที่สง
มอบ และขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยตามท่ี “ผูรับบริการ” รองขอ โดย 
“ผูรับบริการ” ยินดีสมทบคาใชจายและเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแก “ผูใหบริการ” 
ดังรายการตอไปนี้ 

3.1 สนับสนุนในการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ดังนี้ 
3 .1 .1  เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในป ท่ี ติดตั้ ง  จำนวน 

………………………… บาท (..................................................บาทถวน) ตามรายละเอียดในบันทึกตอทายขอตกลงฉบับ
นี้ โดยสนับสนุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่สงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 

3.1.2 เงินสนับสนุนคาใชจายสำหรับเจาหนาที่ของ “ผูใหบริการ” ในการดำเนินการติดต้ังโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพย และฝกอบรมการใชงานโปรแกรมดังกลาว ใหจายแกเจาหนาที่ของ “ผูรับบริการ” ณ ท่ีทำ
การติดตั้ง ตามรายการใบแจงคาใชจาย โดยกำหนดชำระในวันท่ีสงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 

3.2 สนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบและใหคำปรึกษาแกไข
ปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย เปนเวลา 5 ป ตามขอตกลงฉบับนี้ โดยในปตอไปให 
“ผูรับบริการ” สมทบเงนิสนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ …………………….ของทุกป  

3.2.1 วิธีการคำนวณเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลรักษา
ระบบและใหคำปรึกษาแกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ใหคำนวณจากจำนวนสมาชิก
สหกรณของ “ผูรับบริการ” ในอัตราคนละ 15.- บาทตอป ทั้งนี้ต่ำสุดตองไมนอยกวา 30,000.- บาทตอป และสูงสุด
ไมเกิน 150,000.- บาทตอป เฉพาะปแรกใหใชจำนวนสมาชิกสหกรณของ “ผูรับบริการ”  ณ วันที่ติดตั้งโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพย และในปถัดไปใหใชจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นเดือน…………………ของทุกป เปนเกณฑใน
การคำนวณเงินสนับสนุนดังกลาว 

3.2.2 กรณีท่ีมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม หรือติดต้ังเครื่องลูกขาย (Client) ของสำนักงานที่เปน
ท่ีตั้งของเครื่องแมขาย (Server)  

 3.2.2.1 กรณีที่มีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม จะคำนวณเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบและใหคำปรึกษาแกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงานสหกรณออม
ทรัพย เพิ่มรอยละ 10 ตอป จากยอดเงินสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม  

 3.2.2.2 กรณีที่มีการติดตั้งเครื่องลูกขาย (Client) เพ่ือใหบริการแกสมาชิกนอกสำนักงานที่
เปนท่ีตั้งของเครื่องแมขาย (Server) จะคำนวณเงินสนับสนุนตามจำนวนเครื่องลูกขาย (Client) อัตราเคร่ืองละ  
5,000.- บาทตอป 
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 3.1.2.3 กรณีที่มีการพัฒนาระบบสอบถามขอมูลสวนตัวผาน Website หรือระบบ 
Mobile Application (ระบบสอบถามขอมูลและธุรกรรมการเงิน) หรือทั้งสองระบบ จะคำนวณเงินสนับสนุน
กองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบและใหคำปรึกษาแกไขปญหาการใชงานโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพย ในอัตราตามตารางอัตราเงินสนับสนุนการดูแลรักษาระบบและใหคำปรึกษาปญหา
โปรแกรม สนับสนุนรายป (บาท) 

   

อัตราเงินสนับสนุนการดูแลรักษาระบบและใหคำปรึกษาปญหาโปรแกรม สนับสนุนรายป (บาท) 

จำนวนสมาชกิ (คน) 
สำหรับระบบสอบถามขอมูลสวนตัว

ผาน Website (ระบบเดียว) 

กรณีใชงาน Mobile Application (ระบบสอบถามขอมูลและธุรกรรม) 
(จะรวมเงินสนับสนนุในการดูแลระบบสอบถามผาน Website 

และ Mobile Application เปนรูปแบบเดียว) 

ไมเกิน 1,000 1,000.- 10,000.- 

1,001 - 2,000 2,000.- 20,000.- 

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

3,001 - 4000 4,000.- 40,000.- 

4,001 - 5,000 5,000.- 50,000.- 

5,001 - 6,000 6,000.- 60,000.- 

6,001 - 7,000 7,000.- 70,000.- 

7,001 - 8,000 8,000.- 80,000.- 

8,001 - 9,000 9,000.- 90,000.- 

9,001 คนขึ้นไป 10,000.- 100,000.- 

  
  ขอ 4 การใหบริการหลังการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 

4.1 การใหคำปรึกษาดานการใชงานโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยเมื่อ “ผูรับบริการ” ขอรับ
คำปรึกษา 

4.2 กรณี “ผูรับบริการ” ประสงคจะทำการปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย เพื่อให
โปรแกรมทำงานไดกับระบบปฏิบัติการ (OS) รุนใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณออม
ทรัพยขึ้นใหมตอเนื่องจากโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยเดิม จะตองแจงให “ผูใหบริการ” รับทราบเปนลาย
ลักษณอักษร และในการดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยดังกลาว “ผูรับบริการ” ตกลง
สนับสนุนคาใชจายใหเจาหนาที่ของ “ผูใหบริการ”  

4.3 กรณีระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ในเครื่องแมขาย (Server) มีปญหาในการใชงาน “ผู
ใหบริการ” จะดำเนินการแกไข หรือติดต้ังระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ใหสามารถใชงานไดภายใน 72 ชม. นับจาก
วันที่ไดรับแจง (ภายใตเงื่อนไขที่ “ผูรับบริการ” ตองจัดเตรยีมเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขายท่ีจำเปนตองใชใน
การติดตั้งตามที่ “ผูใหบริการ” กำหนดใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะติดตั้ง) โดย “ผูรับบริการ” ตกลงสนับสนุนคาใชจายให
เจาหนาที่ของ “ผูใหบริการ” ในการดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว ยกเวนกรณีเครื่องแมขาย (Server) มีปญหาในการ
ใชงาน อันเนื่องมาจากไวรัสคอมพิวเตอร “ผูรับบรกิาร” ตองเปนผูรับผิดชอบดำเนินการแกไข 

4.4 กรณีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเปน เครื่องลูกขาย (Client) มีปญหาในการใชงาน หากตองการให “ผู
ใหบริการ” เดินทางไปติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย “ผูรับบริการ” ตกลงสนับสนุนคาใชจายให
เจาหนาที่ของ “ผูใหบริการ” ในการดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว 
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ขอ 5 “ผูใหบริการ” ตกลงติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย และระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) 
ใหแก “ผูรับบริการ” โดย “ผูรับบริการ” จะตองจัดเตรียมระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) และจัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณตอพวงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) และระบบเครือขายที่จำเปนตองใชในการติดตั้ง
ตามที่ “ผูใหบรกิาร” กำหนด ซึ่งคาใชจายในการดำเนินการดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ “ผูรับบรกิาร” 

ขอ 6 “ผูรับบริการ” ตกลงนำโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยตามขอตกลงนี้  ไปใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องแมขาย (Server) จำนวน...... เครื่อง และสิทธิ์การใชงานเครื่องลูกขาย (Client) จำนวน...... สิทธิ์ 
หาก “ผูรับบริการ” ตองการเพิ่มสิทธิ์การใชงานโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยในเครื่องลูกขาย (Client) ทั้ง
ภายในสำนักงาน หรือภายนอกสำนักงานที่ตั้งของเครื่องแมขาย (Server) ตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร
จาก “ผูใหบริการ” กอนจึงจะดำเนินการได 

ขอ 7 “ผูใหบริการ” จะสงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ตามขอตกลงน้ีใหถูกตองครบถวนพรอม
ใชงาน ณ สำนักงานของ “ผูรับบรกิาร” ภายในวันสุดทายของการดำเนินการติดตั้ง 

ขอ 8 “ผูรับบริการ” ตองออกหนังสือเปนหลักฐานแสดงการรับมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
ใหแก “ผูใหบริการ” ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสงมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 

ขอ 9 สิทธิ์ของคูตกลง 
9.1 “ผูรับบริการ” มีสิทธิ์ที่จะใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 
9.2 “ผูใหบริการ” ไมอนุญาตให “ผูรับบริการ” ขาย หรือโอน หรือใหเชา หรือใหยืม หรือประโยชนอ่ืน

ใด หรือใชเปนหลักประกันหนี้ ไมวาจะทั้งหมด หรือบางสวน ในโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย และเอกสารสิทธิ์
ใดๆ ท่ีใหไวตามขอตกลงนี้แกผูอื่น 

9.3 การอนุญาตใหใชสิทธิ์ตามขอตกลงนี้ หามมิให “ผูรับบริการ” ทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือนำโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพยออกเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทำการอื่นใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิของ “ผู
ใหบรกิาร” ทั้งภายในระยะเวลา หรือหลังสิ้นสุดระยะเวลาของขอตกลงฉบับนี้แลว 

9.4 “ผูรับบริการ” ขอรับรองวา จะไมลบ หรือทำลาย หรือทำใหเสียหาย หรือทำใหไมชัดเจน ซึ่ง
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของ “ผูใหบริการ” 
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

9.5 “ผูรับบริการ” มีสิทธิ์ทำสำเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ไดหนึ่งชุด เพื่อปองกันการ
สูญหายในการใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยไวในเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น โดยหามบันทึกลงในสื่ออื่น 

ขอ 10 กรณีเกิดความชำรุดบกพรองในการใชงานโปรแกรม “ผูใหบริการ” จะดำเนินการปรับปรุง หรือแกไข 
หรือเปลี่ยนโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยที่ชำรุดบกพรองใหใชงานไดดังเดิม เวนแตความเสียหายที่เกิดข้ึนใน
กรณีที่ “ผูรับบริการ” ใหผูอ่ืนดำเนินการแกไขขอบกพรองของโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย “ผูใหบริการ” จะ
ไมรบัผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ขอ 11 “ผูใหบริการ” จะดำเนินการฝกอบรมการใชโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยใหแกเจาหนาที่ของ 
“ผูรับบริการ” ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีติดตั้งโปรแกรมดังกลาว โดย “ผูรับบรกิาร” ตองจัดใหเจาหนาที่
ของ “ผูรับบริการ” เขารับการฝกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด  
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 ขอ 12 “ผูรับบริการ” จะไมเปดเผยใหผูอ่ืนทราบถึงขอมูล หรือเทคนิคเก่ียวกับโปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพยซึ่ง “ผูใหบริการ” ขอสงวนสิทธิ์ไวเปนความลับ ท้ังโดยทางตรงหรือทางออมในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความ
เสียหายแก “ผูใหบรกิาร”  

ขอตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว 
จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังตราประทับ (ถามี) ไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และตางยึดถือไวฝายละฉบับ  
 
 
 

 
     ลงชื่อ                                           .  ลงชื่อ                                           . 

               (................................................................)                             (....................................................) 
แทนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำกัด (ผูใหบรกิาร) 

 
 
 

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

แทนสหกรณ.............................................................. (ผูรับบริการ) 
 
 
 

ลงชื่อ                                พยาน (ฝายผูใหบริการ) ลงชื่อ                                 พยาน (ฝายผูรับบรกิาร) 
         (......................................)                                         (……………………………………) 
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บันทึกตอทายขอตกลงความรวมมือใหใช และติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 

เรื่อง รายการเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1 
เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เพื่อเปนคาธรรมเนียมขอใชโปรแกรมฯ ตามหลักเกณฑ จำนวน ……… คน) 

……………..- 

2 
เงินสนับสนุนการติดตั้งระบบฐานขอมูลเครื่องแมขาย (Server) 
(เครื่องละ 500.- บาท  จำนวน …….. เครื่อง) 

……………..- 

3 
เงินสนับสนุนสิทธ์ิการใชงานเครื่องลูกขาย (Client) 
(สิทธ์ิละ 300.- บาท  จำนวน …. สิทธ์ิ) 

……………..- 

4 
เงินสนับสนุนการโอนถายขอมูลจากระบบเกาสูระบบใหม 
(อัตรา 5.- บาท/คน และสูงสุดไมเกิน 50,000.- บาท จำนวน ………… คน) 

……………..- 
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เงินสนับสนุนในการดูแลรักษาระบบและใหคำปรึกษาแกไขปญหาการใชงานโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรพัย  
(อัตราคนละ 15.- บาท/ป คำนวณจากจำนวนสมาชิกสหกรณของ “ผูรับบริการ” ณ 
วันท่ีติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรพัย จำนวน ………….. คน) 

……………..- 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ……………..- 

 
หมายเหตุ การถายโอนขอมูลจากระบบเกาลงระบบใหม หมายถึง การถายโอนขอมูลทะเบียนสมาชิก ขอมูลหุน

และหนี้คงเหลือ ขอมูลบัญชีเงินฝากคงเหลือ จากโปรแกรมเกาไปสูโปรแกรมระบบงานสหกรณออม
ทรัพย 

 


