
 

(ราง) 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวาง 

ช่ือบริษัทหรือหนวยงาน............... 

รวมกับ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

…………………………………………………………………… 
 

 บันทึกขอตกลงฉบับนี ้ทำขึ ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบัง                           

เมื่อวันที่ ..................  เดือน .................... 2565 ระหวาง ........................................   ตั้งอยูเลขท่ี 

..........................................................โดย (ชื่อ)................................................................. ตำแหนง 

.............................................ผู มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี ้เรียกวา 

“……………………….” ฝายหนึ่ง กับ   
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบัง ตั ้งอยู เลขที ่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑                 

แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โดย รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ

ตำแหนง รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผูมีอำนาจลงนาม 

ผูกพันนิติบุคคล ซ่ึงตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “สจล.” อีกฝายหนึ่ง 
 

๑. วัตถุประสงค 

 (ยอหนานี้ อธิบาย ที่มาและความสำคัญของบันทึกขอตกลงความรวมมือในรายละเอียดหรือ

สามารถเขียนเปนขอวัตถุประสงค) 

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

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

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

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

๒. กิจกรรมความรวมมือ 
 

ทั้งสองฝายตกลงทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโดยกำหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงาน 
ดังตอไปนี้ 

 

           ( เนื้อหาในสวนนี้ อาจแบงหนาท่ีอยางชัดเจนของท้ัง ๒ หนวยงาน หรือเขียนในภาพรวมตัวอยาง เชน) 
 

๒.๑ …………… และ สจล. ตกลงรวมกันทำความรวมมือดำเนินการพัฒนางานวิจัย เพื ่อนำไปสู                 
      การเรียน การสอนในชั้นเรียน ตลอดจนนำไปสู ในเชิงพาณิชย 
๒.๒ ………….. และ สจล. ดำเนินการรวมกันในการสงเสริมงบประมาณคาใชจายในการวิจัยหรือจัดทำ 
     นวัตกรรม หรือกิจกรรมใดๆ ตลอดจนคาใชจายท้ังปวง รวมไปถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือ 
     สิทธิอื ่นใดที ่เกิดขึ ้นภายใตความรวมมือนี้ จะถูกจัดสรรอยางเสมอภาคและเปนธรรม ใหอยู                    
     ในดุลยพินิจของผูบริหารท้ังสองฝาย 
 
 

ตราสัญลักษณ 

ของหนวยงาน 



-๒- 

 

๒.๓ ทั้งสองฝายตกลงกันวา กิจกรรมใดที่เกิดจากการพัฒนารวมกันภายใตบันทึกขอตกลงความ   
รวมมือฉบับนี้ หากสามารถนำไปขยายผล หรือกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย ใหมีการแบงสรร
ประโยชนตามสัดสวน ท่ีท้ังสองฝายจะมีการตกลงในรายละเอียดในแตละกิจกรรม 

๒.๔ …………… และ สจล. จะรวมกันพัฒนาหลักสูตร............................................................................... 
๒.๕ …………… ยินดีรับนักศึกษาของ สจล.  เขาทำการฝกงานภาคฤดูรอนหรือสหกิจศึกษา 

 

๓. คาใชจาย 
 

 คาใชจายในการดำเนินกิจกรรมความรวมมือตางๆ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้จะอยูบนพื้นฐาน       
ของการปรึกษาหารือ และเปนที่ยอมรับรวมกันของทั ้งสองฝาย และจะรวมกันพิจารณาเปนรายกรณีไป               
และเปนลายลักษณอักษร 
 
4. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 

4.1 สิทธ ิในทร ัพย ส ินทางป ญญาหรือส ิทธ ิอ ื ่นใดของผลงาน ส ิ ่งประดิษฐ  ค ู ม ือ เอกสาร                        
โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูล หรือสิ่งอื่นใดที่ฝายใดฝายหนึ่งนำมาใชในการดำเนินการภายใตบันทึกขอตกลง
ฉบับนี้รวมถึงโครงการยอย ใหเปนกรรมสิทธิ์ของฝายนั้น เวนแตท้ังสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน 

4.๒ ส ิทธ ิในทร ัพย ส ินทางป ญญาหรือส ิทธ ิอ ื ่นใดของผลงาน ส ิ ่งประดิษฐ  ค ู ม ือ เอกสาร                           
โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูล หรือสิ่งอื ่นใดที่ไดสรางสรรคขึ ้นรวมกันจากการดำเนินโครงการยอยภายใต 
บันทึกขอตกลงนี้ใหเปนไปตามขอตกลงของแตละโครงการยอย หากโครงการยอยใดไมมีการทำขอตกลงหรือ  
ไมมีการตกลงกันเรื่องทรัพยสินทางปญญาไว ใหเปนสิทธิรวมกันของทั้งสองฝายฝายละกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้สิทธิ์ใน
ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวใหรวมถึงการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาวดวย 

หากการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้กอใหเกิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหท้ังสองฝาย
เปนเจาของรวมกันในทรัพยสินทางปญญานั้น เวนแต ทั้งสองฝายจะมีการตกลงกันเปนลายลักษณอักษร             
เปนอยางอ่ืน  
 
5. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
  
 ทั้งสองฝายสามารถเผยแพร ประชาสัมพันธ โฆษณา หรือใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรวมมือ               

ตอสาธารณะเพ่ือวัตถุประสงคในการเผยแพรผลงาน โดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกอีกฝายหนึ่ง และจะตอง
ไมเปนการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ และ/หรือความลับทางการคาท่ีเกิดจากบันทึกขอตกลงฉบับนี้รวมท้ังท่ี
ไดรับมาจากผูรวมดำเนินงานโครงการอ่ืน โดยในการเผยแพรประชาสัมพันธตังกลาวจะตองแสดงขอความหรือ
สัญลักษณอื ่นใดใหปรากฏเปนความรวมมือของผูรวมดำเนินงานโครงการและแสดงถึงความเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญาในผลงานอยางชัดเจนดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

 

6. การรักษาความลับ  
     ทั้งสองฝายจะตองระบุเปนลายลักษณอักษรวาขอมูลใดเปนขอมูลที่เปนความลับ (ถามี) โดยทั้งสอง
ฝายตกลงวาจะรักษาขอมูลที่เปนความลับนั้น สำหรับการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะตองไดรับความยินยอม           
เปนลายลักษณอักษรจากเจาของขอมูลนั้นกอน และใหมีผลบังคับตลอดระยะเวลาแหงบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
และยังคงมีผลตอไปแมบันทึกความเขาใจฉบับนี้จะสิ้นสุดลง 
 ในการทำงานรวมกันตามขอบเขตวัตถุประสงคของบันทึกขอตกลงนี้ หากมีการนำขอมูลความลับ              
ฝายหนึ่งฝายใดมาใช อีกฝายหนึ่งตองเก็บรักษาขอมูลสวนท่ีเปนความลับไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแต กรณีท่ี 
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากฝายเจาของขอมูลตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
 

7. การแกไขเปล่ียนแปลงบันทึกขอตกลง 
 

การแกไข หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกขอตกลงนี้จะกระทำไดตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบ
จากท้ังสองฝาย และไดทำเปนหนังสือตามแบบพิธีเชนเดียวกับการทำบันทึกขอตกลงฉบับนี้ โดยใหลง                    
ลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราสำคัญ (ถามี) ไวทุกฝาย แนบทายบันทึก ขอตกลงฉบับนี้ และใหถือเปน             
สวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

 
8. การมีผลบังคับใชและการยกเลิกบันทึกขอตกลง 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ มีผลใชบังคับเปนระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับตั้งแตวันท่ีท้ังสองฝาย
ลงนามเปนตนไป กรณีฝายหนึ่งฝายใดมีความประสงคจะยกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ จะตอง
บอกกลาวเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา ๙๐ (เกาสิบ) วัน ทั้งนี้ การที่บันทึกขอตกลง
ฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาดวยกรณีใด ไมมีผลเปนการยกเลิกกิจกรรมภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ที่ดำเนินงาน                  
ไปแลว หรือท่ีอยูระหวางดำเนินงาน เวนแตท้ังสองฝายจะตกลงเปนหนังสือกันเปนอยางอ่ืน  

 
 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี ้ไดทำขึ ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ         
ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยานและประทับตรา (ถามี)  และท้ังสองฝายตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 
 

 

         ...............................................................           ..................................................................... 
        (...............................................................)               (......................................................................)           
 .....................................................          อธิการบดี                  
                                                                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
 

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

 
หมายเหตุ : เนื้อหาสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  ยกเวน ขอใหคงในขอ   3 - 8                               
        


