
สญัญารกัษาความลบั (Non-disclosure agreement) 
 

สญัญาเลขท่ี  ..................................................... 

 

สญัญาฉบบัน้ีท าข้ึน  ณ  ............................................................................................เมื่อวนัท่ี ........................................ 

ระหวา่ง  ...........................................................................................ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี ............................................. 

..........................................................................................................................................................................................

โดย .................................................................................ต าแหน่ง .................................................................................. 

ซ่ึงต่อไปน้ีในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หบ้ริการ” ฝ่ายหน่ึง  

 

กบั บรษิัท......................................................................................ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี .................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

โดย ...............................................................................ต าแหน่ง ....................................................................................   

ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรบัรองของส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัฯ                          

เลขท่ี .....................................  ลงวนัท่ี  ...........................  ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูใ้ชบ้รกิาร” อีกฝ่ายหน่ึง    

 

โดยจะเรียกรวมกนัวา่ “คูส่ญัญา” โดยท่ี 

 

(ก) ผูใ้หบ้ริการ ไดใ้หบ้ริการ “ระบบเอไอโลจิสติกส”์ และบริการท่ีเกีย่วเน่ือง โดยคิดค่าบริการแบบรายเดือน ใหก้บั 

ผูใ้ชบ้ริการ อนัประกอบดว้ย  

 

 ระบบบริหารจดัการชปิเมนท ์(AI Shipment) 

 ระบบบญัชี (AI Account) 

 ระบบแสดงขอ้มูลส าหรบัผูบ้ริหาร (AI Management) 

 ระบบบริหารบุคคลากร (AI Human Resource) 

 ระบบบริหารจดัการความรูท้างดา้นโลจสิติกสภ์ายใน (Logistic Library) 

 ระบบคน้หาพิกดัศุลกากร (HS Code Check) 

 
 

(ข) ผูใ้ชบ้ริการ ไดใ้ชบ้ริการดงักล่าว และมีความประสงคท่ี์จะคุม้ครองขอ้มูลการใชง้านเป็นความลบั  

 

คู่สญัญาจึงไดท้ าสญัญาฉบบัน้ีโดยมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

บรษิัท เอ.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส ์จ ำกดั 

นำยโสฬส ชำติงำม กรรมกำรผูจ้ดักำร 
อำคำร เอสเอสพี 2 ถนนอำจณรงค ์คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

116/70 ชัน้ 12A  



ขอ้ 1. ค ำนิยำม 
ข้อมูลท่ีเป็นความลับ กรณีผู ้ให้บริการ ให้หมายถึง ข้อมูลทางด้านเทคนิค ของระบบเอไอโลจิสติกส์ 

ประกอบดว้ย กระบวนการท างาน, การออกแบบ ตลอดจน ขอ้มูลอื่นๆ ของระบบ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส ์

หรือ รูปแบบอื่นใด หรือ 

กรณีผูใ้ชบ้ริการ ใหห้มายถึง ขอ้มูลการใชง้านระบบเอไอโลจิสติกส ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส ์หรือ 

รูปแบบอื่นใด 

ขอ้ 2. กำรรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั 
2.1 ผูใ้ชบ้ริการจะไม่เปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสยีหาย แก่ผูใ้หบ้ริการ ใหบุ้คคลอืน่ทราบ ซ่ึง

ขอ้มูลหรือเทคนิคเกี่ยวกบั “ระบบเอไอโลจสิติกส”์ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการ ประสงคใ์หเ้ป็นความลบัทางการคา้  

2.2 คู่สญัญาตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลับไวโ้ดยครบถว้น และอย่างเคร่งครดั จะตอ้งไม่เปิดเผย ท าส าเนา หรือท า

การอื่นใดท านองเดียวกนั แก่บุคคลอื่นไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสือจาก คู่สญัญา

อีกฝ่าย 

2.3 คู่สญัญาตอ้งไม่ใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัหรือเป็นอนัตรายต่อคู่สญัญาอีกฝ่าย 

2.4 คู่สญัญาตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบโดยทนัทีท่ีพบการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยไม่ไดร้บั

อนุญาต หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตามสญัญาน้ีอีกทั้งจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายอย่าง

เต็มท่ีในการเรียกคืนซ่ึงการครอบครองขอ้มูลท่ีเป็นความลับ การป้องกนัการใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลับโดยไม่ได้

รบัอนุญาต และการระงบัยบัยั้งการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัออกสู่สาธารณะ 

2.5 คู่สัญญาตอ้งแจง้ใหบุ้คลากร พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาของคู่สญัญาอีกฝ่าย และ/หรือบุคคลภายนอกท่ีตอ้ง

เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลท่ีเป็นความลับน้ันทราบถึงความเป็นความลับและขอ้จ ากัดสิทธิในการใชแ้ละการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเป็นความลับ และคู่สัญญาตอ้งด าเนินการใหบุ้คคลดังกล่าวตอ้งผูกพันดว้ยสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็น

หนังสือในการรกัษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยมีขอ้ก าหนดเช่นเดียวกบัหรือไม่น้อยกวา่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขใน

สญัญาฉบบัน้ีดว้ย 

 

ขอ้ 3. ระยะเวลำในกำรรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั 
คู่สญัญาจะเก็บรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีไดร้บัมา ไวเ้ป็นความลบัตลอดไป แมว้า่สญัญาหรือหนังสือแสดง

เจตนาฉบบัน้ีจะสิ้ นสุดลงแลว้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม 

 



ขอ้ 4. กำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นควำมลบั 
 หากคู่สญัญามีความจ าเป็นท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอนัมีความจ าเป็นเน่ืองมาจาก การสอบปากค า 

หมายศาล การใหข้อ้มูลกบัผูม้ีอ านาจทางกฎหมาย จะตอ้งบอกคู่สญัญาก่อนเปิดเผยชอ้มูลท่ีเป็นความลบั  

ขอ้ 5. กำรส่งคืนหรือท ำลำยขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั 
เมื่อการด าเนินงานท่ีมีอยู่ระหว่างผูใ้ชบ้ริการกับผูใ้หบ้ริการเสร็จสิ้ นลง คู่สัญญาจะตอ้งส่งมอบขอ้มูลท่ีเป็น

ความลบัและส าเนาของขอ้มูลท่ีเป็นความลับท่ีผูใ้หบ้ริการไดร้บัไวค้ืนใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนลบหรือท าลายขอ้มูลท่ี

เป็นความลับท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอรห์รืออุปกรณอ์ื่นใดท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มูล (ถา้มี) หรือด าเนินการอื่นตามท่ีไดร้บั

การแจง้เป็นหนังสือจากผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนยุติการใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลับท่ีไดจ้ากคู่สญัญาทันทีและคู่สญัญาจะตอ้ง

รกัษาความลบัของขอ้มูลท่ีไดร้บัจากผูใ้ชบ้ริการตลอดไป แมว้า่การด าเนินงานเสร็จสิ้ นลงแลว้ก็ตาม 

ขอ้ 6. กำรชดใชค่้ำเสียหำย 
คู่สญัญามีสิทธิเรียกรอ้งชดใชค้่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีเกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก

การท่ีผูใ้หบ้ริการปฏิบติัผิดขอ้ก าหนดขอ้หน่ึงขอ้ใดในหนังสือฉบบัน้ี รวมถึงท่ีเกิดจากการเรียกรอ้ง ฟ้องรอ้งด าเนินคดี 

และการบงัคบัตามกฎหมายทุกประการ 

ขอ้ 7. กำรบงัคบัใช ้
7.1 ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่ส่วนใดส่วนหน่ึงในสญัญาฉบบัน้ีเป็นโมฆะ ใหถื้อวา่ขอ้ก าหนดส่วนท่ีเป็นโมฆะไม่

มีผลบงัคบัในสญัญาน้ีและขอ้ก าหนดท่ีเหลืออยูใ่นสญัญาฉบบัน้ียงัคงใชบ้งัคบัและมีผลอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ 

7.2 สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใตก้ารบงัคับใชแ้ละตีความตามกฎหมายไทยสัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบับ มีขอ้ความถูกตอ้ง

ตรงกนั คู่สญัญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอียดตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อพรอ้มทั้งประทับตรา (ถา้

มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้าพยานและคู่สญัญาต่างยึดถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั 

  



ขอ้ 8. กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้ความหรือขอ้ก าหนดใดๆ ในหนังสือฉบบัน้ีจะกระท าไม่ได ้เวน้แต่คูส่ญัญาจะไดใ้ห้

ความยินยอมเป็นล ายลกัษณอ์กัษรก่อน คูส่ญัญาอา่นและเขา้ใจขอ้ความในหนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยขอ้มูลฉบบัน้ี

โดยตลอดและยินยอมตามน้ันจงึไดล้งลายมือชื่อและประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญั 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูใ้ชบ้ริการ 

( ................................................) 

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูใ้ชบ้ริการ 

( ................................................) 

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ .............................................. พยานผูใ้ชบ้ริการ 

( ................................................) 

ต าแหน่ง ............................................... 

ลงชื่อ ................................................ ผูใ้หบ้ริการ 

( ................................................) 

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูใ้หบ้ริการ 

( ................................................) 

ต าแหน่ง ............................................... 

 

ลงชื่อ .............................................. พยานผูใ้หบ้ริการ 

( ................................................) 

ต าแหน่ง ............................................... 
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