
 
 
 
 

 
 

                                                        

 

 

นโยบายการท าสัญญาปกปิดความลบั 
(Non Discloser Agreement Policy) 
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นโยบายการการท าสัญญาปกปิดความลบั (Non Discloser Agreement Policy) 

 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทรำบขอ้มูลของบริษทั รักษำขอ้มูลท่ีเป็น

ควำมลบัมิให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ขอ้มูลท่ีอำจมีผลกระทบต่อบริษทั หรือผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย บริษทัจึงขอสงวนสิทธิไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ท่ีปรึกษำ หรือผูรั้บจำ้งของบริษทัใช้ขอ้มูล

ภำยในหำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นเพื่อให้เกิดควำมยติุธรรมและเสมอภำคต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

1. “ข้อมูลอนัเป็นความลบั (Confidential  Information)” หมำยถึง ขอ้มูลใด ๆ ไม่วำ่จะอยูใ่นลกัษณะและ

รูปแบบใด รวมถึงเทคโนโลยี แผนงำน ซอฟต์แวร์ กำรจัดกำรเครือข่ำย ข้อเสนอ สัญญำ วิธีกำร

ด ำเนินงำน ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น (Know How) ขอ้ก ำหนดรำยละเอียด (Specification) ขอ้มูล

ทำงบญัชีกำรเงิน กรำฟ แผนภูมิ ตำรำง รำยละเอียดต่ำง ๆ ของ “บริษทั”  และ อ่ืน ๆ ท่ีคล้ำยกนั ซ่ึง

ขำ้พเจำ้ไดท้รำบหรือไดรั้บจำกกำรเขำ้มำท ำงำนตำมสัญญำจำ้งให้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูล รวมทั้ง บรรดำขอ้มูล

ทั้งปวงท่ีไดรั้บมำจำกขอ้มูลดงักล่ำวซ่ึงรวมถึงผลกำรประเมินหรือขอ้มูลท่ีเปิดเผยดว้ยวำจำและ/หรือ 

ขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บจำกบุคคลท่ีสำม  

2.  “ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ” หมำยถึง ขอ้มูลทุกประเภททั้ งท่ีอยู่ในรูปของเอกสำร เอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบนัทึกขอ้มูลต่ำง ๆ รวมถึงขอ้มูลหรือควำมรู้ภำยในบริษทัของผูใ้ห้ขอ้มูล และ/หรือ

บริษทัในเครือทั้งหมดของบริษทัผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น ขอ้มูล อุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลำกร และ

บริกำรสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  “การเปิดเผยข้อมูลความลับ (Disclosure of Confidential Information)” หมำยถึง กำรเผยแพร่ กำร

ขำย กำรให้เช่ำซ้ือ กำรแจกจ่ำย กำรท ำซ ้ ำ กำรดัดแปลงและกำรให้เช่ำต้นฉบับหรือส ำเนำงำน ท่ี

เก่ียวข้องกับ “ข้อมูลอันเป็นควำมลับ” ไม่ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วน ไม่ว่ำจะอยู่ในลักษณะท่ีอำจ

ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูใ้หข้อ้มูลหรือไม่ก็ตำม 

4.  “กรรมการบริษัท (Board of Directors)” หมำยถึง กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและไม่เป็นผูบ้ริหำร 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

5.  “ผู้บริหาร (Manager)” หมำยถึง ผูบ้ริหำรตั้งระดบัผูจ้ดักำรข้ึนไป 



                                                                                                   

            บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

3 

 

 

NDA : V.2 November, 2020 

 

6.  “พนักงาน (Staff)” หมำยถึง พนักงำนท่ีท ำงำนให้แก่บริษทัโดยไดรั้บเงินเดือนค่ำจำ้งจำกบริษทั ทั้ง

พนกังำนประจ ำ พนกังำนชัว่ครำว รวมทั้งลูกจำ้งรำยวนัดว้ย 

7. “ที่ปรึกษา (Consultant)” หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมช ำนำญทำง

วชิำกำร และให้บริกำรในกำรใหค้  ำปรึกษำขอ้เสนอแนะทำงดำ้นเทคนิควิชำกำรสำขำวชิำชีพต่ำงๆ และ

ตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู ้ว่ำจ้ำงในด้ำนต่ำง  ๆ เช่น วิศวกรรมศำสตร์ กำรเงิน บัญชี 

เศรษฐศำสตร์ สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นตน้ ท่ีปรึกษำอำจแบ่งอย่ำงกวำ้งๆ ตำมลกัษณะของควำม

เช่ียวชำญหรืองำนท่ีให้บริกำร เช่น ท่ีปรึกษำดำ้นกำรเงิน ท่ีปรึกษำดำ้นองคก์ร ท่ีปรึกษำดำ้นวิศวกรรม 

(หรือวศิวกรท่ีปรึกษำ) ท่ีปรึกษำดำ้นเศรษฐกิจ ท่ีปรึกษำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

8.  “ผู้รับจ้างของบริษัท (The Contractor of the Company) ” หมำยถึง บุคคลท่ีถูกวำ่จำ้งเพื่อด ำเนินกำร

หรือท ำช้ินงำน ปฏิบติังำน หรือบริกำรให้แลว้เสร็จตำมขอ้ตกลงกำรจำ้งงำนกบับริษทั ซ่ึงไดรั้บค่ำจำ้ง

ตำมผลส ำเร็จของงำน โดยมีสำระส ำคญัแตกต่ำงกนัไปตำมเง่ือนไขและวตัถุประสงคใ์นกำรวำ่จำ้งของ

แต่ละงำน 

9. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ท่ีปรึกษำ หรือผูรั้บจำ้งของบริษทั ตอ้งรักษำขอ้มูลของบริษทั และของ

ลูกคำ้ไวเ้ป็นควำมลบัโดยไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือข่ำวสำรบริษทั ท่ียงัมิควรเปิดเผย และไม่ใหข้่ำวสำรหรือ

ขอ้มูลใดๆ ท่ีผูมี้อ  ำนำจสั่งกำรยงัไม่อนุญำต 

10. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ท่ีปรึกษำ หรือผูรั้บจำ้งของบริษทัไม่พึงเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั และ

ขอ้มูลของลูกคำ้โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวกบับทบงัคบัของกฎหมำย 

11. หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัท ำสัญญำต่อบุคคลต่ำง ๆ ท่ีทรำบขอ้มูลอนัเป็นควำมลับของบริษทั และ

จดัท ำระบบกำรจดัเก็บเอกสำรสัญญำใหถู้กตอ้งครบถว้นตำมนโยบำยของบริษทั 

12. หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดหนำ้ท่ีใหบุ้คคลภำยในสังกดัของตนด ำเนินกำรรับผิดชอบในกำรท ำสัญญำ

รักษำควำมลบัดงักล่ำวใหเ้สร็จเรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 



                                                                                                   

            บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

4 

 

 

NDA : V.2 November, 2020 

 

13. จดัให้มีกำรส่ือสำรภำยในหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ในกำรจดัท ำสัญญำดงักล่ำว ให้

พนักงำนได้ตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรไม่จดัท ำสัญญำรักษำควำมลับ และควำมรับผิดจำกกำร

ละเลยหรือไม่ปฏิบติัตำมระเบียบตำมท่ีก ำหนด  

 

แนวทางปฏิบัติการท าสัญญาปกปิดความลบั (Non Discloser Agreement) 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนท ำกำรจดัท ำตน้ฉบบัเอกสำร ส ำเนำหรือจดัเก็บขอ้มูลอยำ่งเหมำะสม 

ปลอดภยั เพื่อป้องกนัมิใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขำ้ถึงขอ้มูลหรือควำมลบัเหล่ำนั้น 

2. กรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงควำมลบัในท่ีสำธำรณะ 

3. หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบจดัท ำสัญญำโดยใชแ้บบฟอร์มสัญญำกลำงท่ีทำงหน่วยงำนก ำกบัและควบคุม ได้

จดัท ำข้ึน โดยระบุวตัถุประสงค์และรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ มำกท่ีสุด 

4. ก ำหนดชั้นควำมลบัของขอ้มูลออกเป็น 3 ชั้น คือ ลบัท่ีสุด ลบัมำก ลบั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

4.1 ลับที่สุด หมำยถึง ขอ้มูลข่ำวสำรลบั ซ่ึงหำกเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำม

เสียหำยแก่บริษทัอยำ่งร้ำยแรงท่ีสุด  

4.2 ลับมาก หมำยถึง ขอ้มูลข่ำวสำรลบั ซ่ึงหำกเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วน จะก่อให้เกิดควำม

เสียหำยแก่ประโยชน์ของบริษทัอยำ่งร้ำยแรง  

4.3 ลบั หมำยถึง ขอ้มูลข่ำวสำรลบั ซ่ึงหำกเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย

แก่ประโยชน์ของบริษทั  
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5. มอบหมำยให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรจดัท ำสัญญำให้เก็บขอ้มูลเป็นควำมลบักบัคู่คำ้ ท่ีปรึกษำ 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงทรำบขอ้มูลขององค์กรทุกคร้ังเม่ือมีกำรท ำสัญญำหรือเจรจำธุรกิจ ทั้งน้ีตอ้ง

จดัท ำสัญญำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุดภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัเร่ิมสัญญำ โดยก่อนท ำ

สัญญำต้องแจ้งและขอเลขท่ีสัญญำจำกหน่วยงำนก ำกับและควบคุม เม่ือด ำเนินกำรเรียบร้อยให้

หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบในเร่ืองนั้นจดัเก็บส าเนาเอกสารสัญญารักษำควำมลบัไว ้และใหส่้งมอบต้นฉบับ

เอกสารสัญญาใหห้น่วยงำนก ำกบัและควบคุมจดัเก็บเขำ้สำรบบและจดัท ำทะเบียนเอกสำรสัญญำ 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติการท าสัญญาปกปิดความลบั (Non Discloser Agreement) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ท ำสัญญำต่อบุคคลต่ำง ๆ 
ท่ีทรำบขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัของบริษทั 
(ขอเลขท่ีสัญญำจำกหน่วยงำนก ำกบัฯ) 

 

หนังสือสัญญารักษาความลบัของ
บริษัทเด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 
(Non-Disclosure Agreement ) 

 

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จดัด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ
โดยเร็วท่ีสุดภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัเร่ิม

เจรจำหรือท ำสัญญำ ฯ  

 

 

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จดัเก็บส าเนา และ
จดัส่งต้นฉบับ 

ใหห้น่วยงำนก ำกบัแลtควบคุม 

 

หน่วยงำนก ำกบัและควบคุมจดัท ำระบบกำร
จดัเก็บเอกสำรตน้ฉบบัสัญญำ  


