บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สาหรับภาคการเกษตร
ระหว่าง
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กับ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
ฉบับนี้ จัดทาขึ้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 80 อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ซ.ลาดพร้าว 4
ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึง่ ต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “สานักงาน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 50 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย ว่าที่ร้อยตรี
สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า
“สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงความร่วมมือและวัตถุประสงค์
ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะร่วมมือกันดาเนินการส่ งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนา
ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร ด้วยความเหมาะสม พอเพียง อย่างมีแบบแผน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล่า
สร้างความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1

1.1 เพื่อร่วมกันพัฒ นาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสานักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ บุคลากรภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ให้เข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในภาคการผลิต และการตลาด ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน
1.2 เพื่อร่วมกันดาเนินงานหรือโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
1.3 เพื่อร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุน การร่วมวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล
1.4 ร่วมมือดาเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร
ข้อ 2. ขอบเขตความร่วมมือ
2.1 ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
2.2 ร่วมเป็นเครือข่ายในการดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งเสริม
และสนับ สนุ นภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างสานักงาน กับ สานักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ
2.4 เพื่อดาเนินการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมกันฉบับนี้
ข้อ 3. ระยะเวลาความร่วมมือ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น ระยะเวลา 5 (ห้ า ) ปี นั บ ตั้ ง แต่
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยทาเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้
กรณีที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ สิ้นสุดลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาข้างต้น ให้
ทั้งสองฝ่ายมีความตกลงยินยอมและทาเป็นหนังสือเพื่อยกเลิกบันทึ กข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ และใน
กรณีที่ฝ่ายใดมีความประสงค์ต้องการยุติความร่วมมือของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ ให้ฝ่ายนั้น
แจ้งเป็นหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน)
ข้อ 4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้สิทธิในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์
คู่มือ เอกสาร หรือ ข้อมูลที่ใช้มานาเสนอผลงานในการดาเนินการตามโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบั บนี้ ย่ อมตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ และเป็ นทรั พย์ สิ นทางปั ญญาของผู้ ที่น าเสนอผลงานฯ หรื อของผู้ คิดค้ นนั้ น
หากเป็นกรณีที่ว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างดาเนินการหรือเกิดขึ้นภายหลังจากดาเนินการโครงการ
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ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ของทั้งสองฝ่าย
สาหรับผู้ร่วมโครงการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ข้อ 5. การรักษาความลับ
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะรักษาความลับซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับประสงค์จะให้
เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนั้นไว้เป็นความลับ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทาด้วยวิธีการใด
ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที่เป็นความลับอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลที่เป็น
ความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ และกรณีที่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลแก่ บุคลากร ที่ปรึกษา และ/หรือบุคคลภายนอก ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลจะต้องดาเนินการให้
บุคลากร ที่ปรึกษา และ/หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็น
ความลับโดยมีข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับข้อกาหนดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ด้วย
การรักษาความลับดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้ยังคงมีผลต่อไปแม้ บันทึกข้อตกลงจะสิ้นสุดลง
แล้ว ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับนั้นก่อน
ข้อ 6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
แต่ล ะฝ่ ายสามารถประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานโรงการ และ/หรือความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้
ได้ ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่าย และไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ก่อน ทั้งนี้ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้องแสดงข้อความหรือ
สัญลักษณ์อื่นใดให้ปรากฏอย่างชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย
ข้อ 7. การโอนสิทธิตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ให้แก่บุคคลอื่น
ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ข้อ 8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้ฝ่ายที่ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขทาหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน) โดยระบุเงื่อนไข
หรือเหตุผลทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
และต้องนามาแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
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ข้อ 9. การแก้ไขปัญหา
หากเกิดปัญหาหรือข้อขั ดข้องในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสอง
ฝ่ายจะร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุก
ประการทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อแสดงถึงเจตจานงและความตั้งใจในการ
ดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ลงนาม……………………………….............

ลงนาม………………………………..................

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

(ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์)

ผู้อานวยการ

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ลงนาม………………………………...........พยาน

ลงนาม……………………………............พยาน

(นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์)

(นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย)

รองผู้อานวยการ

รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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