
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สัญญาการแบงปนขอมูล

(Data Sharing Agreement)

สัญญาการแบงปนขอมูล (ซ่ึงตอไปในสัญญาฉบับน้ีเรียกวา “สัญญา”) ฉบับน้ีทำข้ึนเม่ือวันท่ี........................

(วันท่ีสัญญาเร่ิมมีผลบังคับใช) ระหวาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ต้ังอยูเลขท่ี 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ

กรุงเทพมหานคร 10140  โดย ......................................... ตำแหนง......................................................... ผูรับ

มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันท่ี -------------------------- จาก รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย ตำแหนงอธิการบดี

(ซ่ึงตอไปในสัญญาฉบับน้ี เรียกวา“ผูใหขอมูล”)

กับ

มหาวิทยาลัย/บริษัท…………………………..……….. ต้ังอยูเลขท่ี................................................................. โดย

……………………ผูรับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันท่ี ……………..........................……..……… จาก

…………………..……… ตำแหนง................................ (ซ่ึงตอไปในสัญญาฉบับน้ี เรียกวา“ผูรับขอมูล”)

ท้ังสองฝายตกลงในการแบงปนขอมูล (ซ่ึงตอไปในสัญญาฉบับน้ี เรียกวา“โครงการ”) ตามวัตถุประสงคดังน้ี

� เพ่ือการวิจัย เร่ือง..................................... ไดรับทุนวิจัยจาก...................................... โดย

มี..................................... เปนหัวหนาโครงการ

� เพ่ือการเรียนการสอน วิชา/หลักสูตร.............................. ของ......................................................

(ระบุช่ือภาควิชา/คณะ/สถาบันการศึกษา)

� อ่ืนๆ .......................................................

รายละเอียดของโครงการใหเปนไปตามขอบขายของการใชขอมูล วิธีการจัดการขอมูล และรายช่ือของบุคคล

ท่ีใชขอมูลท่ีระบุไวในภาคผนวก ก.

ท้ังสองฝายจึงตกลงทำสัญญากัน มีขอความดังตอไปน้ี

1. คำนิยาม

ขอมูล หมายความวา ขอมูลของ “ผูใหขอมูล” ท่ี “ผูรับขอมูล” ขอนำไปใช

และศึกษา โดยเปนขอมูลทุกอยางแบบไมจำกัด ท้ัง

ขอมูลท่ีเปนผลจากการวิจัยในทุกศาสตร ความรูเก่ียวกับ

เทคนิค วิธีการ หรือกรรมวิธีสำหรับปฏิบัติงาน ไมวา

จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล หรือกฎหมายอ่ืนๆ หรือไมก็ตาม

ขอมูลท่ีเปนความลับ หมายความวา ขอมูลท้ังหมดท่ีเปนความลับของ “ผูใหขอมูล” ในรูป

ของเอกสาร แบบจำลอง หรือในรูปแบบอ่ืนท่ีจับตองได
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เปนขอมูลทุกประเภทท่ีเปนความลับ ในระยะเวลาท่ี

กำหนด หรือในทางอ่ืนใดท่ีไดระบุอยางชัดแจงหรือ

โดยนัย

สิทธิในทรัพยสินทางปญญา หมายความวา ทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทอันเกิดจากการใชขอมูล

และขอมูลท่ีเปนความลับ

2. ขอบเขตของสัญญา

2.1 “ผูใหขอมูล” ตกลงให “ผูรับขอมูล” ใช “ขอมูล” ของ “โครงการ”

2.2 “ผูรับขอมูล” จะใช “ขอมูล” ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดในสัญญาฉบับน้ีเทาน้ัน

2.3 “ผูรับขอมูล” จะใช “ขอมูล” อยางถูกตองเหมาะสมตามแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักจริยธรรมในงาน

วิชาการและการวิจัย ดวยทักษะ  ความเอาใจใส  และความเคารพ  รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ คูมือตางๆ ท่ีเก่ียวของและบังคับใชอยูในประเทศและตามหลักเกณฑสากล เชน ICH-GCP

2.4 “ผูรับขอมูล” ตองอางอิงวา “ผูใหขอมูล” เปนแหลงท่ีมาของ “ขอมูล” ท่ีไดนำไปใชในการเผยแพร

เวนแตจะมีการตกลงเปนอยางอ่ืน

2.5 “ผูรับขอมูล” ตกลงจะขอความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูใหขอมูล” ถามีการเปล่ียนแปลง

การใช “ขอมูล” ของ “โครงการ” นอกเหนือจากท่ีกำหนด

2.6 “ผูรับขอมูล” ไมใชผูแทนหรือไมสามารถใหการรับประกันโดยชัดแจงหรือโดยนัยท่ีเก่ียวของกับ

“ขอมูล” ซ่ึง “ผูใหขอมูล” จะไมรับผิดชอบในการใช “ขอมูล” ของ “ผูรับขอมูล” ถามีการใช

“ขอมูล” อยางไมถูกตองเหมาะสม หรือละเมิดสิทธิผูอ่ืน หรือละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

และ “ผูรับขอมูล” จะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากเหตุดังกลาวโดยไมกระทบกับ “ผูใหขอมูล”

3. การแบงปนขอมูล การโอนสิทธิ การใชประโยชนนอกเหนือวัตถุประสงค

3.1 “ผูรับขอมูล” จะไมแบงปน สงตอ ถายทอด หรือโอนสิทธิใน “ขอมูล” บางสวนหรือท้ังหมดใหกับ

บุคคลท่ีสาม หากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูใหขอมูล”

3.2 “ผูรับขอมูล” จะไมใช “ขอมูล” เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือเพ่ือการอ่ืน

ท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีสาม

หาก “ผูรับขอมูล” ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูใหขอมูล” ในการนำ “ขอมูล”

ไปใชเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือเพ่ือการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีสาม

ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใช “ขอมูล” ตามวัตถุประสงคดังกลาว จะตองมีการตกลงแยกเปนสัญญาอีก

ฉบับหน่ึงเพ่ือกำหนดรายละเอียดและแนวการจัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนแก “ผูใหขอมูล” อยาง

เปนธรรม

3.3 กรณี “ผูรับขอมูล” นำ “ขอมูล” ไปใชนอกเหนือวัตถุประสงคโดยไมไดรับความยินยอมจาก “ผูให

ขอมูล” หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึงขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ถือเปนการฝาฝนการปฏิบัติตาม
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สัญญาน้ี “ผูใหขอมูล” สามารถบอกเลิกสัญญาไดทันที และมีสิทธิเรียกคาเสียหายดังกลาวจาก “ผู

รับขอมูล” ไดอีกดวย

4. ระยะเวลาของสัญญา

สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนระยะเวลาสาม (3) ป นับแตวันท่ีทำสัญญา

5. ทรัพยสินทางปญญา

5.1 “ขอมูล” เปนทรัพยสินและทรัพยสินทางปญญาของ “ผูใหขอมูล” โดยไมไดโอนกรรมสิทธิใน

ทรัพยสินและสิทธิในทรัพยทางปญญาใหกับ“ผูรับขอมูล” และสัญญาฉบับน้ีไมตัดสิทธิของ “ผูให

ขอมูล” ในการใช หรือแบงปน “ขอมูล” ใหกับหนวยงานอ่ืน หรือเผยแพรตีพิมพผลงานท่ีเก่ียวของ

กับ “ขอมูล”

5.2 ท้ังสองฝายตกลงใหทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากการใช “ขอมูล” ใน “โครงการ” ของ “ผูรับ

ขอมูล” (ซ่ึงตอไปในสัญญาฉบับน้ี เรียกวา “ทรัพยสินทางปญญา”) เปนสิทธิรวมกันของท้ังสองฝาย

ตามสัดสวนการมีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนางาน “ทรัพยสินทางปญญา”

หาก “ทรัพยสินทางปญญา” มีศักยภาพในการนำไปใชประโยชนได ฝายใดฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝาย

จะอนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหมีสิทธินำไปใชได เปนสิทธิแบบไมเด็ดขาด แตไมสามารถโอนสิทธิ

ตอใหบุคคลอ่ืน

6. การรักษาความลับของขอมูล

6.1 “ผูรับขอมูล” ตองรักษาความลับของขอมูลใน “ขอมูล”และขอมูลท่ีเปนความลับตางๆ ตามสัญญา

น้ี โดยไมเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม

6.2 “ผูรับขอมูล” จะแจง “ผูใหขอมูล” ทราบในทันทีหากมีเหตุอันสงสัยหรือมีพฤติการณท่ีไมมีอำนาจ

ในการใช การทำสำเนา หรือการเปดเผยความลับในขอมูล

6.3 “ผูรับขอมูล” จะใหการเขาถึง“ขอมูล” และขอมูลท่ีเปนความลับตางๆ แกหัวหนาโครงการของ

“ผูรับขอมูล” และบุคคลท่ีเก่ียวของในการดำเนินการตามสัญญาฉบับน้ีได โดยมีความรับผิดชอบใน

การเก็บรักษาความลับของขอมูลเหมือนกันทุกคน และฝาย “ผูรับขอมูล” ตองรับผิดชอบรวมกัน

หากมีการฝาฝนการเก็บรักษาความลับของขอมูลใน “ขอมูล” และขอมูลท่ีเปนความลับตางๆ ตาม

สัญญาน้ี

6.4 เม่ือสัญญาส้ินสุดลง “ผูรับขอมูล” และบุคคลท่ีเก่ียวของยังมีหนาท่ีในการรักษาความลับของ

“ขอมูล” และขอมูลท่ีเปนความลับตางๆ ตามสัญญาน้ีเปนเวลาอีกสาม (3) ป

7. การบอกเลิกสัญญา และการส้ินสุดของสัญญา

7.1 “ผูใหขอมูล” มีสิทธิท่ีจะแจง “ผูรับขอมูล” เปนลายลักษณอักษรเพ่ือบอกเลิกสัญญาเม่ือไรก็ไดดวย

เหตุผลใดก็ได
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7.2 กรณีสัญญาส้ินสุดลง “ผูรับขอมูล” ตองยุติการใช “ขอมูล” และขอมูลท่ีเปนความลับตางๆ ทันที

โดยการสงคืน หรือทำลาย “ขอมูล” และขอมูลท่ีเปนความลับตางๆ ตามท่ี “ผูใหขอมูล” กำหนด

หลังจากระยะเวลาสัญญาส้ินสุด หรือหลังจากไดรับคำรองขอของ “ผูใหขอมูล” แลวแตกรณี ดวย

คาใชจายของ “ผูรับขอมูล” และแจงผลท่ีดำเนินการเสร็จส้ินแลวเปนลายลักษณอักษรใหแก “ผูให

ขอมูล” ดวย

8. กฎหมายท่ีใชบังคับ

สัญญาฉบับน้ีใหอยูภายใตการบังคับใชและการตีความตามกฎหมายไทย ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวของ

กับสัญญาฉบับน้ีใหย่ืนฟองในเขตอำนาจของศาลไทย

สัญญาน้ีทำข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ ในสัญญาโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสำคัญ ตอหนาพยานและคูสัญญา ตางยึดถือไวฝายละฉบับ

(ลงช่ือ)………………………......................…ผูใหขอมูล

(…………………...........…………….)

(ลงช่ือ)……………….......................………….ผูรับขอมูล

(…………………............…………….)

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

(………………............………………..)

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

(………………............………………….)

ภาคผนวก ก.
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o สัญญาการแบงปนขอมูล เปนการจัดการขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

โดย............................................ (ผูใหขอมูล) และ................................... (ผูรับขอมูล)

o ช่ือโครงการ/หลักสูตร/อ่ืนๆ ท่ีนำขอมูลไปใช........................

o วัตถุประสงคของโครงการ.....................

o ขอมูลวิจัยท่ีแบงปน ...............

o วิธีการแบงปน การจัดการ การใชขอมูล และการวิเคราะห ..........................

o วิธีการจัดเก็บ และการทำลาย...........................

o บุคคลท่ีใหขอมูล (ระบุก่ีคน ช่ือนามสกุล ตำแหนง และช่ือองคกร)....................

o บุคคลท่ีเขาถึงและใชขอมูล (ระบุก่ีคน ช่ือนามสกุล ตำแหนง และช่ือองคกร).....................
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