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“ผู้รับขอ้มูล” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญา .................................................................. เลขที่ ............................... 
ลงวันที่ ....................... เดือน ................................ พ.ศ. ..................... ไว้ต่อกัน โดยที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นเจา้ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ............................................. ผู้ให้ข้อมูลมีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่
ผู้รับข้อมูลและผู้รับข้อมูลมีความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเพื่อ  ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ   . 

ข้อ 1 ข้อมูลที่เป็นความลับ 
 “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ รวมทั้งข้อมูลของบุคคลภายนอกซึ่งผู้ให้ขอ้มูลหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการในนามของผู้ให้ข้อมูลได้เปิดเผยแก่ผู้รับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลประสงค์ให้ผู้รับ
ขอ้มลูเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักลา่วไวเ้ปน็ความลบัและ/หรอืความลบัทางการคา้ของผูใ้หข้อ้มลู หรอืการปฏบิตังิานรว่มกบั
ผูใ้หข้อ้มลู และ/หรอืขอ้มลูทีผู่ร้บัขอ้มลูไดร้บัอนัเนือ่งมาจากการปฏบิตังิานตามทางการทีจ่า้ง หรอืการปฏบิตังิาน
ร่วมกับผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยและ/หรือโครงการวิจัยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพยีงแค ่กระบวนการ ขัน้ตอน วธิ ีโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (รหสัตน้ฉบบั รหสัจดุหมายโปรแกรม ปฏบิตักิาร และ
ฐานขอ้มลูทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่โปรแกรมคอมพวิเตอร)์ แบบ ตน้แบบ ภาพวาด ภาพถา่ย สตูร เทคนคิ การพฒันาผลติภณัฑ ์
ขอ้มลูการทดลอง ขอ้มลูดา้นเทคนคิ ขอ้มลูทางการคา้ ขอ้มลูทางธรุกจิ ไดแ้ก ่ขอ้มลูเกีย่วกบัการตลาด การบรหิาร 
การเงิน แผนธุรกิจ ปริมาณสินค้า เป็นต้น ขอ้มูลลูกค้า ขอ้มูลลูกจ้าง และขอ้มูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย
และ/หรือโครงการวิจัย 

 
* 1 และ 2 ข้อความในวงเล็บนี้ไม่ใช่ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลได้ลงนามในสัญญาด้วยตนเอง 
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 ข้อ 2 การเปิดเผยข้อมูลที่เปน็ความลับ  
 ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่อยู่ในรูปของเอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่บันทึกลงในสื่อต่าง ๆ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้รับข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลจะต้องทำเครื่องหมาย “ลับ” หรือ
เครื่องหมายที่มีความหมายทำนองเดียวกันนี้ไว้กับสิ่งนั้นอย่างชัดเจน ส่วนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับด้วย
วาจาหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่เป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แจ้งให้ผู้รับข้อมูลทราบ ณ เวลาเปิดเผยนั้นว่า
เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องสรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทำเครื่องหมาย “ลับ” หรือเครื่องหมายที่มีความหมายทำนองเดียวกันนี้ไว้กับ
ข้อความสรุปนั้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งส่งมอบข้อความสรุปดังกล่าวให้กับผูร้ับข้อมูลภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ) 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยขอ้มูลที่เปน็ความลับนั้น 

 ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามทางการที่จ้างหรือปฏิบัติงานร่วมกัน         
ผู้ให้ข้อมูลแม้จะไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามวิธีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับแลว้ 

 ข้อ 3 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 
 ผู้รับข้อมูลตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้มีการเปิดเผยภายใต้สัญญานี้และผู้รับข้อมูล
ตกลงที่จะปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.1 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับมาอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดหรือองค์กรใดทราบ เว้นแต่เฉพาะลูกจ้างหรือพนักงานหรือตัวแทนของ
ผูร้บัขอ้มลูทีต่อ้งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบันัน้เทา่นัน้ และผูร้บัขอ้มลูมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ในการควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวให้รักษาข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกับผู้รับข้อมูลและจะต้องจัดให้ลูกจ้าง
หรือพนักงานของผู้รับข้อมูลได้ผูกพันปละปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับดว้ย 
 3.2 ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพียงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น 
 3.3 เกบ็รกัษาเอกสาร บนัทกึ หรอืวตัถอุืน่ใดทีบ่รรจขุอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัทีไ่ดร้บัมาไวใ้นสถานทีท่ีม่ดิชดิ
ปลอดภยัทีบ่คุคลทัว่ไปไมส่ามารถเขา้ถงึได ้ และรกัษาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัทีไ่ดร้บัมาในลกัษณะและระดบัเดยีวกนั
กบัการรกัษาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของตนเอง แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระดบัทีว่ญิญชูนทีป่ระกอบวชิาชพีเชน่นัน้
พึงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง 
 3.4 ไม่ทำซ้ำข้อมูลที่เป็นความลับแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เว้นแต่การทำซ้ำเพื่อการใช้
ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำหนดไวใ้นสญัญา และไมท่ำวศิวกรรมยอ้นกลบั หรอืถอดรหสั
ข้อมูลที่เป็นความลับ ต้นแบบ หรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้งไม่เคลื่อนย้าย พิมพ์ทับ หรือ
ทำให้เสียรูปซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงเครื่องหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายอื่นใดที่แสดงกรรมสิทธิ์ของต้นแบบหรือสำเนาของข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับมาจากผู้ให้ข้อมูล 
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 ข้อ 4 ข้อยกเว้นในการรักษาข้อมูลที่เปน็ความลับ 
 ข้อตกลงในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อ 3 จะไม่ใช้บังคับกับผู้รับขอ้มูล ถ้าผู้รับข้อมูลสามารถ
แสดงพยานหลักฐานได้ว่า 
 4.1 ขอ้มลูดงักลา่วเปน็ขอ้มลูทีผู่ร้บัขอ้มลูไดร้บัทราบอยูก่อ่นหรอืขณะเวลาทีผู่ใ้หข้อ้มลูจะไดเ้ปดิเผยขอ้มลูนัน้ 
 4.2 ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลที่เปน็ความลับจากบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ภายใตข้้อกำหนดในเรื่องการรักษา
ความลับ หรือข้อจำกัดในเรื่องสิทธิในการให้ข้อมูล 
 4.3 ขอ้มลูดงักลา่วเปน็ขอ้มลูทีรู่ก้นัโดยทัว่ไปกอ่นหรอืขณะเวลาทีผู่ใ้หข้อ้มลูเปดิเผยขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั
แก่ผู้รับข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลที่
เป็นความลับให้แก่ผู้รับข้อมูล 
 4.4 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูล
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ข้อมูลได้ทราบถึงข้อกำหนดหรือคำสั่งดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผู้รับข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้คุ้มครองข้อมูล  
ดังกล่าวไม่ใหถู้กเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 
 4.5 ผู้รับข้อมูลได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูลนั้น 

 ข้อ 5 การชดใช้ค่าเสียหาย 
 ผู้รับข้อมูลรับทราบว่าการเปิดเผย หรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญานี้ 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแกผู่้ใหข้้อมูลในจำนวนที่ไม่สามารถประเมินได้ 
 5.1 กรณีที่ผูร้ับข้อมูลหรือลูกจ้างหรือพนักงานหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลฝ่าฝืนขอ้กำหนดตามสัญญานี้ 
ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผู้รับข้อมูลจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิงให้แก่ผู้ให้ข้อมูลและ/หรือ
บุคคลที่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับความเสียหาย ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจง้จากผู้ให้ขอ้มูล 
 5.2 ผู้รับข้อมูลยินยอมให้ผู้ให้ข้อมูลใช้สิทธิที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ผู้รับข้อมูลหยุด      
การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือใช้วิธีคุ้มครองชั่วคราวใด ๆ ตามที่ผู้ให้ข้อมูล
เห็นว่าเหมาะสมได้ โดยผู้รับข้อมูลจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว  
 5.3 กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลใช้สิทธิทางศาลอันเนื่องมาจากการที่ผู้รับข้อมูลกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด 
หรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเสียหายจากการกระทำเช่นว่านั้น ผู้รับข้อมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว  
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 ข้อ 6 ข้อตกลงอื่น ๆ  
 6.1 กรณีทีผู่้ใหข้้อมูลสงสัยว่าผู้รับข้อมูลฝ่าฝืนข้อตกลงตามสัญญานี้ ผู้รับข้อมูลจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์
ว่าผู้รับข้อมูลไม่ได้ฝ่าฝืนข้อตกลงตามสัญญานี้ 
 6.2 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูลตามสัญญานี้ ไม่ถือว่าผู้ให้ข้อมูลได้อนุญาตให้ผู้รับ
ข้อมูลใช้ผลงานซึ่งมีสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทางการค้าอื่นของผู้ให้ข้อมูล เว้นแต่ผู้ให้
ข้อมูลจะมีหนังสือแสดงความตกลงเปน็อย่างอื่น 
 6.3 ผู้รับข้อมูลยังคงมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา .... (.......) ปี นับ
แต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง เว้นแต่ผู้ให้ข้อมูลยังคงประสงค์ที่จะให้เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับไว้ต่อไป เมื่อผู้ให้
ข้อมูลแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับข้อมูลทราบ ผู้รับข้อมูลก็ยังคงต้องผูกพันต่อไปตราบใดที่ข้อมูลที่เป็นความลับ    
ดังกล่าวยังคงเป็นความลับของผู้ให้ข้อมูลอยู่ 

 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มขี้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืชือ่ พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และตา่งยดึถอืไวฝ้า่ยละฉบบั  

ลงชื่อ……………………….............ผู้ให้ขอ้มูล   ลงชื่อ……………………….............ผู้รับข้อมูล 
   (............................................)             (............................................)   
ตำแหน่ง .......................................    ตำแหน่ง .......................................  

ลงชื่อ……………………….............พยาน   ลงชื่อ……………………….............พยาน 
   (............................................)             (............................................)  
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