
  แบบฟอร์ม 

 

หน้า : 1   / 4 

เร่ือง : หนังสือแสดงเจตนารักษาความลับ  (Non-Disclosure Agreement: NDA) 
รหัสเอกสาร :  

IS-00-4-023-00 
 
 

 

 

 

ระดับชั้นความลับ ใช้ภายใน 

 
ท ำที่  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 

        เลขที่ 2  ถนนวังหลัง  แขวงศิริรำช  เขตบำงกอกน้อย  กรุงเทพมหำนครฯ  
วันที่..............เดือน......................................พ.ศ..................... 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ บริษัท..................................................................โดย..............................................

ต ำแหน่ง.......................................................ผู้รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจฉบับลงวันที่ ...... .......…............. 
ส ำนักงำนเลขที่............….....อำคำร..........…..........…........ซอย.....…..............................ถนน.....….............................. 
ต ำบล/แขวง.....…..............................อ ำเภอ/เขต.....…..............................จังหวัด.... .…................................... ( ซ่ึงต่อไป
ในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับข้อมูล”) ซ่ึงเป็นผู้รับจ้ำงภำยใต้สัญญำในโครงกำร...................................................... 
.............................................................................ฉบับลงวันที่.............…................สัญญำเลขที่ ......... .............................   
ขอให้ค ำม่ันเพ่ือผูกพันต่อ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล (ซ่ึงต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ 
“ผู้ให้ข้อมูล”) โดยมีรำยละเอียดและเง่ือนไข ดังนี้ 
 
ข้อ 1.  ค านิยาม 

“สัญญำ”  หมำยถึง สัญญำในโครงกำร..............................................................................................................  
ฉบับลงวันที่.............….....................................สัญญำเลขที่................................................................   

“วัตถุประสงค์” หมำยถึง วัตถุประสงค์ตำมสัญญำ 
“ผู้มีอ ำนำจ” หมำยถึง บุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่

จะต้องได้รับกำรเปิดเผยซ่ึงข้อมูลอันเป็นควำมลับเพ่ือด ำเนินกำรให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
 “ข้อมูลอันเป็นควำมลับ” หมำยถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่ำอยู่ในลักษณะและรูปแบบใด ที่ผู้ ให้ข้อมูลได้เปิดเผยต่อ

ผู้รับข้อมูล ทั้งที่ได้เปิดเผยมำก่อนหรือหลังจำกวันที่ลงนำมในหนังสือแสดงเจตนำฉบับนี้  
ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นควำมลับ ให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ด้วย 
(1) ข้อมูลของระบบ ข้อมูลลูกค้ำ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนใดที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับผู้ให้ข้อมูล  
(2) ข้อมูลเก่ียวกับระบบทั้งหมดที่ผู้ ให้ข้อมูลพัฒนำขึ้น ไม่ว่ำจะพัฒนำขึ้นเองหรือจ้ำงบุคคลภำยนอก

พัฒนำขึ้น ตัวอย่ำงเช่น รูปแบบกำรน ำส่งข้อมูล, ข้อก ำหนดของระบบ, คุณสมบัติของระบบ, ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค 
ควำมช ำนำญ, วิธีกำรจัดกำร, ชื่อบัญชีผู้ใช้งำน (User Name/User ID) และรหัสผ่ำน (Password) เป็นต้น 

(3) ข้อมูลไม่ว่ำอยู่ในลักษณะและรูปแบบใดทีมี่เนื้อหำที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป หรือเป็นควำมลับทำง
กำรค้ำ หรือผลกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ ศึกษำ รำยงำน บันทึก  

(4) ภำพถ่ำย หรือส ำเนำ ของข้อมูลอันเป็นควำมลับ 
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ข้อ 2.  การรักษาความลับและข้อก าหนดในการเข้าติดต่อประสานงาน 
 

2.1  ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะปฏิบัติตนตำม กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ นโยบำย ข้อบังคับ รวมถึงข้อตกลงต่ำงๆ 
และกฎหมำยใดๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของผู้ให้ข้อมูล 

 

2.2  ผู้รับข้อมูลจะไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นควำมลับ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกจำก
วัตถุประสงค์ของสัญญำ 

 

2.3  ผู้รับข้อมูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นควำมลับให้แก่บุคคลใดๆ (รวมทั้ง กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง 
พนักงำน ตัวแทน ผู้แทน ตลอดจนที่ปรึกษำ ของผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูล) โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์
อักษรจำกผู้ให้ข้อมูลก่อน  เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวจะเป็นผู้มีอ ำนำจ ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรให้ผู้ มีอ ำนำจ
และบุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรรักษำควำมลับ  
ซ่ึงเป็นข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ไม่น้อยกว่ำข้อก ำหนดและเง่ือนไขของหนังสือฉบับนี้   และหำกผู้ให้ข้อมูลร้องขอ  
ผู้รับข้อมูลต้องด ำเนินกำรให้ผู้มีอ ำนำจและบุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ลงนำมในหนังสือ
แสดงเจตนำไม่เปิดเผยข้อมูล หรือในสัญญำรักษำควำมลับตำมที่ผู้ให้ข้อมูลก ำหนดด้วย ในกำรนี้  หำกผู้ มีอ ำนำจและ
บุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรรักษำควำมลับ หรือ
หนังสือแสดงเจตนำไม่เปิดเผยข้อมูล หรือสัญญำรักษำควำมลับดังกล่ำว ผู้รับข้อมูลต้องช ำระค่ำชดเชยควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ข้อมูล  

ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทรำบทันที ที่ล่วงรู้ว่ำได้มีกำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับไปเปิดเผยต่อ
บุคคลใด หรือตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใดซ่ึงไม่ใช่ผู้มีอ ำนำจ 

 

2.4  ผู้รับข้อมูลจะไม่ท ำซ้ ำ ส ำเนำ หรือท ำสรุปย่อ หรือท ำบันทึกรำยกำร เก่ียวกับรำยละเอียดข้อมูลอันเป็น
ควำมลับไม่ว่ำทั้งหมดหรือในส่วนใดส่วนหนึ่ง เว้นแต่เป็นเรื่องที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุ ประสงค์ รวมทั้ง
ได้แจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนด ำเนินกำรแล้ว และให้ถือว่ำส ำเนำ  สรุปย่อ และบันทึก
รำยกำรดังกล่ำว เป็นข้อมูลอันเป็นควำมลับ ซ่ึงผู้รับข้อมูลจะต้องแสดงให้เห็นอย่ำงชัดแจ้งว่ำส ำเนำ  สรุปย่อ และ
บันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็นข้อมูลอันเป็นควำมลับด้วย 

 

2.5  ผู้รับข้อมูลจะไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นควำมลับ ไปในทำงที่ท ำให้หรืออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ให้ข้อมูล 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม   

 

2.6  ผู้รับข้อมูลจะเก็บรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับไว้ในสถำนที่ปลอดภัย  และจะปฏิบัติต่อข้อมูลอันเป็น
ควำมลับด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและมีมำตรฐำนเพียงพอ ที่จะป้องกันไม่ให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลอันเป็นควำมลับ หรือมี
กำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับนั้นไปเปิดเผย หรือน ำไปท ำส ำเนำ หรือน ำไปใช้ โดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้ให้ข้อมูล 
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2.7  ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งรำยชื่อของบุคคลที่จะเข้ำปฏิบัติงำนตำมสัญญำต่อผู้ให้ข้อมูลก่อนเริ่มปฏิบัติงำน  
และหำกมีกำรเปลี่นแปลงบุคคลที่เข้ำปฏิบัติงำน ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทรำบเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลให้ควำม
เห็นชอบล่วงหน้ำทุกครั้ง 

 

2.8  ผู้รับข้อมูลต้องได้รับข้อมูลอันเป็นควำมลับโดยวิธีกำรตำมที่ผู้ให้ข้อมูลก ำหนด (เช่น ก ำหนดตัวบุคคลผู้ มี
สิทธิเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับข้อมูล ก ำหนดวิธีกำรส่งมอบข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูล เป็นต้น) และในกรณีที่ ผู้รับข้อมูลได้รับ
ข้อมูลอันเป็นควำมลับโดยวิธีกำรที่แตกต่ำงจำกวิธีกำรตำมที่ผูใ้ห้ข้อมูลก ำหนด ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้ผู้ ให้ข้อมูลทรำบ
โดยทันที 

 
ข้อ 3.  ระยะเวลาในการรักษาความลับ 

 ผู้รับข้อมูลจะเก็บรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับที่ได้รับมำ ไว้เป็นควำมลับตลอดไป แม้ว่ำสัญญำหรือหนังสือ
แสดงเจตนำฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้ว ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม 
 
ข้อ 4.   การรับรองให้เป็นทรัพย์สินของผู้ให้ข้อมูล  

ข้อมูลอันเป็นควำมลับ และข้อมูลใดๆ ที่ได้มำจำกหรือเกิดขึ้นมำจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ (รวมถึงส ำเนำ
ของข้อมูลดังกล่ำว ไม่ว่ำอยู่ในลักษณะและรูปแบบใด) ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ให้ข้อมูลแต่เพียงผู้ เดียว 
 
ข้อ 5.   การส่งคืนหรือท าลายข้อมูลอันเป็นความลับ 

เม่ือสัญญำสิ้นสุดลง หรือเม่ือได้รับกำรร้องขอจำกผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลต้องส่งคืน ซ่ึงข้อมูลอันเป็นควำมลับ
และข้อมูลใดๆ ที่ได้มำจำกหรือเกิดขึ้นมำจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ (รวมถึงส ำเนำของข้อมูลดังกล่ำว ไม่ว่ำอยู่ใน
ลักษณะและรูปแบบใด) ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลทันที หรือท ำลำยทิ้งทันที ในกรณีที่ผู้ ให้ข้อมูลมีควำมประสงค์ให้ท ำลำย  
โดยผู้รับข้อมูลต้องแจ้งต่อผู้ให้ข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ ได้ท ำลำยข้อมูลอันเป็นควำมลับและส ำเนำทั้งหมดของ
ข้อมูลอันเป็นควำมลับนั้นแล้ว และหำกผู้ให้ข้อมูลร้องขอ ผู้รับข้อมูลต้องจัดกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
เข้ำตรวจสอบทุกขั้นตอนในกำรส่งคืนหรือท ำลำยข้อมูลอันเป็นควำมลับทั้งหมด ทั้งนี้  กระบวนกำรดังกล่ำวถือเป็น
กระบวนกำรที่ผู้รับข้อมูลต้องเก็บเป็นควำมลับด้วยเช่นกัน 
 
ข้อ 6.  ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ผู้รับข้อมูลตกลงว่ำ ทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ ซ่ึงรวมถึง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ และสิทธิ อ่ืนใดที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำ ซ่ึงเก่ียวกับ หรือเป็นผลมำจำก หรือเกิดขึ้นเนื่องมำจำก กำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ 
หรือกำรได้รู้หรือได้ใช้ข้อมูลอันเป็นควำมลับ ให้ทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวตกเป็นของผู้ให้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว  
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ข้อ 7.  การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับการด าเนินงานของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้รับข้อมูลจะไม่ประกอบกิจกำรใดหรือกระท ำกำรใดอันเป็นกำรแข่งขันหรืออำจเป็นกำรแข่งขันกับกำร
ด ำเนินงำนของผู้ให้ข้อมูล และจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือ หรือให้ค ำปรึกษำแก่บุคคลภำยนอก หรือบุคคลอ่ืน อันอำจเป็น
ทำงเสียหำยหรือเป็นกำรแข่งขันกับกำรด ำเนินงำนของผู้ให้ข้อมูล ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่ว่ำข้อมูลหรือ
ค ำปรึกษำนั้นจะถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใดก็ตำม     

 
ข้อ 8.  การแยกส่วนท่ีเป็นโมฆะออกจากส่วนท่ีสมบูรณ์ 

ในหนังสือฉบับนี้ หำกมีข้อควำมหรือข้อก ำหนดใดที่ตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม  
ผู้รับข้อมูลตกลงให้แยกส่วนที่เป็นโมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์นั้น ออกจำกข้อควำมหรือข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่สมบูรณ์ โดยให้ถือว่ำ
ข้อควำมหรือข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่สมบูรณ์มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย 

 
ข้อ 9.  การแก้ไขเยียวยา 

ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับข้อมูลชดใช้ค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกิดขึ้น  หรืออำจเกิดขึ้น 
อันเนื่องมำจำกกำรที่ผู้รับข้อมูลปฏิบัติผิดข้อก ำหนดข้อหนึ่งข้อใดในหนังสือฉบับนี้ รวมถึงที่เกิดจำกกำรเรียกร้อง ฟ้องร้อง 
ด ำเนินคดี และกำรบังคับตำมกฎหมำยทุกประกำร  

 
ข้อ 10. การเปล่ียนแปลงแก้ไข 

กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อควำมหรือข้อก ำหนดใดๆ ในหนังสือฉบับนี้ จะกระท ำไม่ได้ เว้นแต่ผู้ให้ข้อมูลจะได้ให้
ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน 
   
 ผู้รับข้อมูล ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือแสดงเจตนำไม่เปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดและยินยอมตำมนั้น  
จึงได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญ 
 
 
     ลงชื่อ  ........................................................ผู้รับข้อมูล 

 (....................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................ 
บริษัท............................................................... 

       วันที.่................................................................. 
 


