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สญัญาฉบบันีท้ าขึน้………..<โปรดระบ>ุ….......... และมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่………..<โปรดระบ>ุ….......... 

ระหวา่ง: 

1. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตัง้อยู่ ณ 924 สขุมุวทิ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ซึง่ตอ่ไป

ในสญัญาฉบบันีเ้รยีกวา่ “ผูว้า่จา้ง” หรอื “สสวท.” ฝ่ายหนึง่ กบั 

2. ………………..……<โปรดระบุ>…....................  ตัง้อยู่ ณ ………..<โปรดระบุ>…..........  ซึง่ต่อไปในสัญญาฉบับนี้

เรยีกวา่ “………..<โปรดระบ>ุ…..........” หรอื “บรษัิทฯ” อกีฝ่ายหนึง่ 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัมขีอ้ความดงัตอ่ไปนี้ 

1. วตัถปุระสงค ์

  โดยที ่สสวท. ไดต้ดิตอ่ และ/หรอื วา่จา้ง บรษัิทฯ เพือ่ ………..<โปรดระบ>ุ….......... นัน้  คูส่ญัญาแตล่ะ

ฝ่ายอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของตนอนัเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน ตามวตัถุประสงค ์ใหแ้ก่

คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ โดยคูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูประสงคใ์หคู้ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลู เก็บรักษาขอ้มูลดงักลา่วไวเ้ป็น

ความลับ 

2. “ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั” 

“ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั” หมายความถงึ ขอ้มลูใดๆ รวมทัง้ขอ้มลูของบคุคลทีส่าม ซึง่คูส่ญัญา ฝ่ายผูใ้หข้อ้มูลได ้

เปิดเผยแกคู่ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลู และคูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูประสงคใ์หคู้ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูเก็บรักษาขอ้มลูดงักลา่วไว ้

เป็นความลบัและ/หรอืความลบัทางการคา้ของคูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลู โดยขอ้มลู ดงักลา่วจะเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานตาม

วตัถปุระสงค ์ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเพยีงแค ่กระบวนการ ขัน้ตอน วธิ ีการด าเนนิโครงการ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(อาทเิชน่ 

Source Code โปรแกรมปฏบิัตกิาร และฐานขอ้มูลที ่ ใชเ้ชือ่มตอ่โปรแกรมคอมพวิเตอร)์ แบบ ตน้แบบ ภาพวาด สตูร 

เทคนคิ การพัฒนาผลติภัณฑ ์ขอ้มลูการทดลอง ขอ้มูลทางธุรกจิ ไดแ้ก ่ขอ้มูลเกีย่วกับการตลาด การบรหิาร การเงนิ เป็นตน้ 

ขอ้มลูลกูคา้ ขอ้มูล ลกูจา้ง และขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานตามวตัถปุระสงค ์

3. การรกัษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

 คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูตกลงวา่จะเก็บรักษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูได ้เปิดเผยใหแ้ก่
คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูภายใตข้อ้ตกลงฉบับนี ้เป็นระยะเวลานานตราบเทา่ทีข่อ้มูลทีเ่ป็น ความลบันัน้ยังมนัียส าคญั
ตอ่ผูใ้หข้อ้มลู แตไ่มน่อ้ยกวา่ระยะเวลา ......  ปี โดยมขีอ้ปฏบิัตดิงันี้ 

3.1 รักษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทีไ่ดรั้บมาอย่างเคร่งครัดและไมเ่ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัไมว่า่ทัง้หมดหรอืแต่

บางสว่น ใหแ้กบ่คุคลใดหรอืองคก์รใดทราบ เวน้แตจ่ะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับใหแ้กล่กูจา้งหรอื

พนักงานของคูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูทีต่อ้งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้มลูทีเ่ป็นความลับนัน้เทา่นัน้ และ

คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูจะตอ้งจัดใหล้กูจา้งหรอืพนักงานของคูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูไดผ้กูพันและปฏบิตั ิ

ตามเงือ่นไขในการรักษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลับดว้ย 

3.2 ใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลับเพยีงเพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1 เทา่นัน้ 
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3.3 เก็บรักษาเอกสาร บนัทกึ หรอืวัตถอุืน่ใดทีบ่รรจขุอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทีไ่ดรั้บมาไวใ้นสถานทีท่ีป่ลอดภัยที่

บคุคลทัว่ไปไม่สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย และรักษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทีไ่ดรั้บมาในลักษณะและระดบั

เดยีวกนักบัการรักษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของตนเอง แตท่ัง้นี ้จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระดบัทีว่ญิญชูนพงึรักษา

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของตนเอง 

3.4 ไมท่ าซ ้าขอ้มลูทีเ่ป็นความลับแมเ้พยีงสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด เวน้แตก่ารท าซ ้าเพือ่การใชข้อ้มลูทีเ่ป็น

ความลับใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1 เทา่นัน้ และไมท่ าวศิวกรรมยอ้นกลับ หรอื

ถอดรหัสขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ ตน้แบบ หรอืสิง่อืน่ใดทีบ่รรจขุอ้มลูทีเ่ป็นความลับ รวมทัง้ไมเ่คลือ่นยา้ย พมิพ์

ทบั หรอืท าใหเ้สยีรูปซึง่สญัลกัษณ์ทีแ่สดงเครือ่งหมายสทิธบิัตร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ ตราสญัลกัษณ์ 

และเครือ่งหมายอืน่ใดทีแ่สดงกรรมสทิธิข์องตน้แบบหรอืส าเนาของขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทีไ่ดรั้บมาจาก

คูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มูล 

4. การรกัษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

 หนา้ทีใ่นการรักษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลับตามสญัญาขอ้ 3 จะไมใ่ชบ้งัคบักบัคูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลู หากคูส่ญัญา

ฝ่ายผูรั้บขอ้มลูสามารถแสดงพยานหลกัฐานไดว้า่ 

4.1 ขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูไดรั้บทราบอยู่กอ่นทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูจะไดเ้ปิดเผย

ขอ้มลูนัน้ 

4.2 คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูไดรั้บขอ้มลูทีเ่ป็นความลับจากบคุคลทีส่ามทีไ่มอ่ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในเรือ่งการ

รักษาความลับ หรอืขอ้จ ากดัในเรือ่งสทิธ ิ

4.3 ขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีรู่ก้นัโดยทั่วไปกอ่นหรอืขณะเวลาทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มูลเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็น

ความลับแกคู่ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลู หรอืเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทีไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะหลงัจากที่

คูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มูลไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับใหแ้กคู่ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลู 

4.4 ขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีม่าจากการพัฒนาโดยอสิระของคูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูเอง 

4.5 ขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีก่ าหนดใหต้อ้งเปิดเผยโดยกฎหมายหรอืตามค าสัง่ศาล ทัง้นีคู้ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บ

ขอ้มลูจะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหคู้ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูไดรั้บทราบถงึขอ้ก าหนดหรอืค าสัง่ดังกลา่วกอ่นทีจ่ะ

ด าเนนิการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว และในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวคูส่ญัญาฝ่ายขอ้มลูจะตอ้งด าเนนิการ

ตามขัน้ตอนทางกฎหมายเพือ่ขอใหคุ้ม้ครองขอ้มลูดงักลา่วไม่ใหถ้กูเปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ย 

4.6 ผูรั้บขอ้มลูไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผูใ้หข้อ้มลูกอ่นเปิดเผยขอ้มลูนัน้ 

5. การชดใชค้า่เสยีหาย 

5.1 กรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลู และ/หรอืพนักงาน และ/หรอืลกูจา้งของคูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูฝ่าฝืน

ขอ้ก าหนดตามสญัญาฉบับนี ้และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูและ/หรอืบคุคล ทีม่ี

อ านาจในการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลู คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มูลจะตอ้งชดใช ้

คา่เสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูและ/หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บความเสยีหายส าหรับความเสยีหายเชน่    

วา่นัน้ 
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5.2 คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูรับทราบวา่การเปิดเผยหรอืการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลับโดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตาม

สญัญาฉบบันี้จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูในจ านวนทีไ่ม่สามารถประเมนิได ้ดงันัน้

คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูยนิยอมใหคู้ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูใชส้ทิธทิีจ่ะรอ้งขอตอ่ศาลเพือ่ใหม้คี าสัง่ให ้

คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูหยุดการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตามสญัญาฉบับนี ้และ/หรอืใชว้ธิี

คุม้ครองชัว่คราวใดๆ ตามทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มูลเห็นวา่เหมาะสมได ้โดยคูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทัง้หมดในการด าเนนิการดงักลา่ว 

5.3 กรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มูลสงสยัวา่คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มูลฝ่าฝืนขอ้ตกลงตามสญัญาฉบับนี ้คูส่ญัญา

ฝ่ายผูรั้บขอ้มลูจะตอ้งเป็นฝ่ายพสิจูนว์า่คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มูลไมไ่ดฝ่้าฝืนขอ้ตกลงตามสญัญาฉบบันี้ 

6. ขอ้ตกลงอืน่ๆ 

6.1 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาฉบับนีจ้ะกระท าไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าเป็นหนังสอืและลงนามโดยคูส่ญัญาทัง้สอง

ฝ่าย 

6.2 การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลับของคูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูตามสญัญาฉบับนี ้ไมถ่อืวา่คูส่ญัญาฝ่ายผูใ้ห ้

ขอ้มลูไดอ้นุญาตใหคู้ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มูลใชผ้ลงานซึง่มสีทิธบิตัร ลขิสทิธิเ์ครือ่งหมายการคา้ หรอืขอ้มลู

ทางการคา้อืน่ของคูส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลู เวน้แตคู่ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูจะมหีนังสอืแสดงความตกลงเป็น

อยา่งอืน่ 

6.3 กรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูไดโ้อนกจิการ รวมกจิการ หรอืควบกจิการ หรอืด าเนนิการอืน่ๆ ในลกัษณะทีม่ี

การเปลีย่นแปลงอ านาจในการด าเนนิกจิการของคูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลู คูส่ญัญาฝ่ายผูรั้บขอ้มลูจะตอ้งแจง้

ใหคู้ส่ญัญาฝ่ายผูใ้หข้อ้มลูทราบโดยทนัท ี

 สญัญาฉบับนี้ท าขึน้เป็นสองฉบับ มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกัน คูส่ญัญาไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาละเอยีด แลว้ 

จงึไดล้งลายมอืชือ่พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นส าคัญ และตา่งเก็บรักษาไวฝ่้ายละหนึง่ฉบับ 

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย:ี <…………….<โปรดระบุ>…............ > (บรษิทัฯ): 

 

 

 

ลงชือ่ ………….……………………………..…......  

สสวท. 

(<………………<โปรดระบ>ุ…............... >) 

 

 

 

ลงชือ่ ....................................................  

บรษัิทฯ 

(<………………<โปรดระบ>ุ…............... >) 

 

 

ลงชือ่ ………………………….……………… พยาน 

(……………………………………………………………..) 

 

 

ลงชือ่ ………………….................................. พยาน 

(………………………………………………….………………) 

 

ประทับตรา ประทับตรา 

 


