เอกสารแนบ 8
หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของโรงงานยาสูบ
(Non-Disclosure Agreement)

แผ่นที่ 1 จาก 5 แผ่น

หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของโรงงานยาสูบ
(Non-Disclosure Agreement)
(ฉบับบริษัทลงนาม)
ทาที่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เลขที่ 184 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ….. เดือน …..... พ.ศ. 25….
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท........................ โดย.............................. กรรมการผู้มีอานาจลงนามและ
ดาเนินการผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของ.................................................................ลงวันที่ .. เดือน ............
พ.ศ. 25.. สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………
ได้มอบอานาจให้ .......................................... เป็นผู้ลงนามแทนในสัญญานี้ ปรากฏตามหนังสือมอบอานาจ ฉบับลง
วันที่ ... เดือน ........ พ.ศ. 25.. กับกระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง) ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า
“สัญญาจ้าง” ขอให้คามั่นเพื่อผูกพันตนต่อโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “โรงงาน
ยาสูบ” ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. คานิยาม
“ข้อมูลลับ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด รวมถึงเทคโนโลยี แผนงาน
ธุรกิจซอฟต์แวร์ การจัดการเครือข่าย ข้อเสนอ สัญญา วิธีการดาเนินงาน ความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน (Knowhow) ข้อกาหนดรายละเอียด (Specification) ข้อมูลดิบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง รายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า และ
อื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทได้ ทราบ หรือได้รับจากการเข้ามาทางานตามสัญญาจ้างให้ แก่โรงงานยาสูบ รวมทั้ง
บรรดาข้อมูลทั้งปวงที่ได้รับมาจากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลการประเมินหรือข้อมูลที่เปิดเผยด้วยวาจาและ/หรือ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่สาม
ข้อ 2. บริษัทจะเก็บรักษาข้อความ และข้อมูลลับที่ได้จากการปฏิบัติงามตามสัญญาจ้าง และ/หรือที่ได้รับมาจาก
บุคคลที่สามเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลใดๆ และจะไม่กระทาการ หรือร่วมกับบุคคลอื่นใดกระทาการ
คัดลอก เลียนแบบ สาเนาบันทึก แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
และแม้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้วก็ตาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุในเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือปฏิบัติตามคาสั่งศาล
2.2 เป็นการเปิดเผยให้เฉพาะเป็นการภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในโครงการครั้งนี้
เท่านั้น
2.3 ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอานาจในการเปิดเผยข้อมูลของโรงงานยาสูบ
2.4 เป็นข้อมูลที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้ว
2.5 เป็นข้อมูลที่บริษัททราบอยู่ก่อนแล้วจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยเปิดเผยและมีหลักฐานที่ระบุชัด
แผ่นที่ 2 จาก 5 แผ่น

ข้อ 3. บริษัทจะรับผิดชอบดูแลให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามที่ระบุในข้อ 2 ด้วยโดยเคร่งครัด
ข้อ 4. หากบริษัท หรือบุคลากรของบริษัท ได้ฝ่าฝืนข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือหากบุคคลอื่นใดซึ่งได้ทราบข้อมูลของ
โรงงานยาสูบจากบริษัทหรือบุคลากรของบริษัทโดยมิชอบได้ฝ่าฝืนข้อ 2 หรือข้อ 3 บริษัทยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวให้แก่โรงงานยาสูบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 5. ให้หนังสือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง การไม่ปฏิบัติตามคามั่นในหนังสือฉบับนี้ให้ถือเป็นการปฏิบัติ
ผิดสัญญาจ้าง
บริษัทได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยานพร้อมมอบให้แก่โรงงานยาสูบ
(ลงชื่อ)....................................................
(.............................................)
ผู้มอบอานาจ

(ลงชื่อ)....................................................
(.............................................)
ผู้รับมอบอานาจ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

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

(ลงชื่อ)....................................................ผู้พิมพ์

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

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

แผ่นที่ 3 จาก 5 แผ่น

หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของโรงงานยาสูบ
(Non-Disclosure Agreement)
(ฉบับพนักงานลงนาม)
ทาที่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เลขที่ 184 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ….. เดือน …..... พ.ศ. 25….
ตามที่บริษัท ......................... ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “บริษัท” ได้ทาสัญญาจ้าง........................
ตามสัญญาลาดับที่ ........... ลงวันที่ .. เดือน ...... พ.ศ. 25.. กับกระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง)
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้ เรียกว่า “สัญญาจ้าง”
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
1. ชื่อ ...............................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ......................................
ทางานที่บริษัทในตาแหน่ง...........................................
2. ชื่อ ...............................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ......................................
ทางานที่บริษัทในตาแหน่ง...........................................
3. ชื่อ ...............................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ......................................
ทางานที่บริษัทในตาแหน่ง...........................................
4. ชื่อ ...............................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ......................................
ทางานที่บริษัทในตาแหน่ง...........................................
5. ชื่อ ...............................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ......................................
ทางานที่บริษัทในตาแหน่ง...........................................
ขอให้ ค ามั่ น เพื่ อ ผู ก พั น ตนต่ อ โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ต่ อ ไปในหนั ง สื อ นี้ เรี ย กว่ า
“โรงงานยาสูบ” ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. คานิยาม
“ข้อมูลลับ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด รวมถึงเทคโนโลยี แผนงาน
ธุรกิจซอฟต์แวร์ การจัดการเครือข่าย ข้อเสนอ สัญญา วิธีการดาเนินงาน ความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน (Knowhow) ข้อกาหนดรายละเอียด (Specification) ข้อมูลดิบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง รายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า และ
อื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบหรือได้รับจากการเข้ามาทางานตามสัญญาจ้างให้แก่โรงงานยาสูบ รวมทั้ง
บรรดาข้อมูลทั้งปวงที่ได้รับมาจากข้อมูลดังกล่าวซึ่งรวมถึงผลการประเมินหรือข้อมูลที่เปิดเผยด้วยวาจาและ/หรือ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่สาม
แผ่นที่ 4 จาก 5 แผ่น

ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาข้อความและข้อมูลลับที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง และ/หรือที่ได้รับมาจาก
บุคคลที่สามเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลใดๆ และจะไม่กระทาการหรือร่วมกับบุคคลอื่นใดกระทา
การคัดลอก เลียนแบบ สาเนาบันทึก แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใดๆตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้างและแม้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้วก็ตาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติตามคาสั่งศาล
2.2 เป็นการเปิดเผยให้เฉพาะเป็นการภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในโครงการครั้งนี้
เท่านั้น
2.3 ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอานาจในการเปิดเผยข้อมูลของโรงงานยาสูบ
2.4 เป็นข้อมูลที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้ว
2.5 เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าทราบอยู่ก่อนแล้วจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยเปิดเผยและมีหลักฐานที่ระบุชัด
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าได้ฝ่าฝืน ข้อ 2. หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้ทราบข้อมูลของโรงงานยาสูบจากข้าพเจ้าโดยมิชอบได้ฝ่า
ฝืนข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวให้แก่โรงงานยาสูบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยานพร้อมมอบให้แก่โรงงานยาสูบ
(ลงชื่อ) ................................................... ผู้แสดงเจตนา
(.............................................)
(ลงชื่อ).................................................... ผู้แสดงเจตนา (ลงชื่อ)............................................ ผู้แสดงเจตนา
(.............................................)

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

(ลงชื่อ).................................................... ผู้แสดงเจตนา (ลงชื่อ)............................................ ผู้แสดงเจตนา
(.............................................)

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ).................................................... ผู้พิมพ์
(.............................................)
แผ่นที่ 5 จาก 5 แผ่น

