ตราของ
หนวยงาน
อื่น

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ ………………………………………..
____________________
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ทําขึ้นที่ …………………………………………………………
เมื่อวันที่........................................... พ.ศ. .... ระหวาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยูเลขที่ ๙/๙ หมู ๙
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โดย ………………………………………………………………………………
ตําแหนง………………………………………………………………..…………………………………… ผูมีอํานาจลงนามผูกพันแทน
มหาวิทยาลัย ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการนี้ เรียกวา “มหาวิทยาลัย” ฝ;ายหนึ่ง กับ
……………………………………………………………. ตั้งอยูเลขที่ …………………………………………………………………………..
โดย…………………………………………….………………………ตํ าแหนง………………………………………………………………….
ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการนี้ เรียกวา “…………………..” อีกฝ;ายหนึ่ง
ทั้ งสองฝ; ายไดตกลงทํ าบั นทึ กขอตกลงความรวมมื อ ทางวิ ชาการ ซึ่ ง ตอไปในบั นทึ ก ขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการนี้ เรียกวา “บันทึกขอตกลง” โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ ๑ หลักการเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
ขอ ๒ วัตถุประสงค'
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………….………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………….………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………

-๑ขอ ๓ กรอบและแนวทางการดําเนินงาน
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………….………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………….………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
ขอ ๔ หนาที่ของทั้งสองฝ1าย
๔.๑ หนาที่ของมหาวิทยาลัย
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………
๔. …………………………………………………………………………………………………………………………
๔.๒ หนาที่ของหนวยงาน
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………
๔. …………………………………………………………………………………………………………………………
ขอ ๕ ผลผูกพันทางกฎหมาย
บั น ทึ ก ขอตกลงฉบั บ นี้ เ ป? น เพี ย งการแสดงเจตนารวมกั น ของทั้ ง สองฝ; า ยเทานั้ น โดยไมมี
ผลผู ก พั นทางกฎหมายหรื อ สรางภาระผู ก พั น รวมทั้ ง ขอผู ก มั ดทางกฎหมายไมวาทางตรงหรื อ ทางออม
แตประการใด
ขอ ๖ สิทธิในทรัพย'สินทางป8ญญา
สิ ท ธิในทรั พ ยA สินทางปBญ ญาหรือ สิท ธิ อื่ นใดของผลงาน สิ่ ง ประดิ ษฐA คู มื อ เอกสาร โปรแกรม
คอมพิวเตอรA ขอมูล หรือสิ่งอื่นใดที่ไดสรางสรรคAขึ้นจากการดาเนินงานโครงการยอยภายใตบันทึกขอตกลงนี้
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยAสินทางปBญญาดังกลาว ใหเป?นไปตามขอตกลงของทั้งสองฝ;าย ในแตละโครงการ
ยอยภายใตบันทึกขอตกลงนี้เป?นรายกรณีไป
ขอ ๗ การรักษาความลับ
ทั้งสองฝ;ายจะรักษาความลับและ/หรือความลับทางการคาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงฉบับนี้ จะไมเปIดเผยหรือถายทอดใหแกบุคคลอื่น และ/หรือนําความลับดังกลาวไปหาประโยชนAไมวา
กรณีใด ๆ เวนแตจะไดความยินยอมเป?นหนังสือจากอีกฝ;ายหนึ่งกอน และทั้งสองฝ;ายตกลงวาจะเก็บรักษา
ความลับของขอมูลที่เป?นความลับของฝ;ายผูใหขอมูลนับตั้งแตวันที่ไดรับขอมูลและตลอดระยะเวลาที่บันทึก

-๒ขอตกลงฉบับนี้มีผลบัง คับและตอไปอีก เป?นระยะเวลา ........ ปK นั บ ตั้ ง แตวั นที่ไดรับ การเปIดเผยขอมูลจาก
ฝ;ายผูใหขอมูลที่เป?นความลับนั้น
ขอ ๘ การกําหนดรายละเอียดของบันทึกขอตกลง
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ ใหถือเป?นขอตกลงความรวมมือทั่วไปในการดําเนินการของทั้งสองฝ;าย
และอาจมอบหมายผูประสานงานได เพื่อรวมกันกําหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใตขอบเขตแหงบันทึก
ขอตกลงนี้ โดยตองสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของแตละฝ;าย
ขอ ๙ ระยะเวลาของบันทึกขอตกลง
บั นทึ ก ขอตกลงฉบับนี้ มีกํ าหนดระยะเวลา............(.........) ปK นั บ ตั้ ง แตวั นที่ ลงนามในบันทึก
ขอตกลง (วันที่................................................ พ.ศ. .... ถึงวันที่...................................................... พ.ศ. ....)
กรณี ที่ บั น ทึ ก ขอตกลงครบกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง และทั้ ง สองยั ง เห็ น ชอบที่ จ ะ
ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ตอไป ใหทําความตกลงกันเป?นลายลักษณAอักษรเพื่อใหบันทึกขอตกลง
ฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไป
ขอ ๑๐ การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือขยายความรวมมือเพิ่มเติมบันทึกขอตกลง
ทั้งสองฝ;ายตกลงวา บันทึกขอตกลงฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือขยายความรวมมือ
เพิ่ ม เติ ม บั น ทึ ก ขอตกลงนี้ ไดโดยไดรั บ ความยิ น ยอมจากทั้ ง สองฝ; าย โดยทั้ ง สองฝ; า ยจะไดตกลงรวมกั น
เป?นลายลักษณAอักษรเป?นกรณีๆ ไป และจัดทําเป?นบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายบันทึกขอตกลงฉบับนี้
ขอ ๑๑ การสิ้นสุดของบันทึกขอตกลง
การระงับหรือยกเลิกบันทึกขอตกลงฉบับนี้กระทําไดโดยฝ;ายใดฝ;ายหนึ่งจะตองแจงรายละเอียด
เป? นลายลั ก ษณA อั ก ษรใหอี ก ฝ; ายหนึ่ ง ทราบลวงหนาไมนอยกวา...........(.........) วั น ตามแบบและพิ ธีก าร
เชนเดียวกับการทําบันทึกขอตกลงนี้ ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกขอตกลงที่อยูในระหวางดําเนินการตาม
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ ใหขอตกลงดังกลาวนั้นมีผลตอเนื่องตอไปจนกระทั่งการนั้นจะเสร็จสมบูรณA เวนแตทั้ง
สองฝ;ายจะตกลงกันเป?นอยางอื่น
ขอ ๑๒ การระงับขอขัดแยง
ในกรณี ที่ มีขอขั ดแยงใด ๆ ในการดํ าเนิ นการตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ ทั้ ง สองฝ;ายตกลงจะ
เจรจารวมกันเพื่อระงับขอขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยการเจรจาเพื่อระงับขอขัดแยงดังกลาวทั้งสองฝ;ายตกลงจะเนน
การรักษาความสัมพันธAอันดีระหวางกัน

-๓บั นทึ ก ขอตกลงฉบับนี้ ทํ าขึ้ นไวเป? นสองฉบับ โดยมี ขอความถู กตองตรงกั นทั้งสองฝ;ายไดอาน
และเขาใจขอตกลงโดยละเอี ยดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเป?นสําคัญตอหนาพยาน
และตางฝ;ายตางยึดถือไวฝ;ายละหนึ่งฉบับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงนาม............................................................
(.......................................................)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงนาม................................................พยาน
(..................................................)
ตําแหนง ........................................................

หนวยงานอื่น

ลงนาม..........................................................
(.....................................................)
ตําแหนง ........................................................

ลงนาม..............................................พยาน
(..................................................)
ตําแหนง ........................................................

