ความรูเกี่ยวกับความลับทางการคา
1. ความลับทางการคา คือ อะไร
1.1 ความลับทางการคา คือ ขอมูลการคาซี่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึ่งโดย
ปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว
โดยเปนขอมูลที่นําไปใชประโยชนในทางการคาเนื่องจากการเปน
ความลับ และเปนขอมูลที่เจาของหรือผูมีหนาที่ควบคุมความลับทางการคาไดใชวิธีการที่เหมาะสมในการรักษา
ไวเปนความลับ
1.2 ขอมูลการคา จะเปนสิ่งใดก็ไดที่สื่อความหมายใหรูถึง ขอความ เรื่องราว ขอเท็จจริง หรือสิ่งใด ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะผานวิธีการใด ๆ ก็ได ตัวอยางขอมูลที่เปนขอมูลทางการคา ไดแกขอมูลดังตอไปนี้
- ขอมูลที่เกี่ยวกับตัวสินคา ซึ่งจะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับสวนผสมที่ทําใหเกิดเปนตัวสินคาขึ้นมา เชน
สวนผสมของสบูสมุนไพร สวนผสมของน้ําอัดลม สวนผสมของกระจกกันกระสุนปน หรือสวนผสมของโลหะกัน
ความรอน เปนตน
- ขอมูลที่เกี่ยวกับวิธีการผลิตสินคา เขน ขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตไวนกระชายดํา ขอมูล
เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตสบูสมุนไพร หรือกรรมวิธีการยอมสีผา
- ขอมูลการควบคุมคุณภาพสินคา
- ขอมูลที่เกี่ยวกับลูกคา เชน ขอมูลพฤติกรรมของลูกคาที่ไดมาจากการที่บริษัทไดทําการสํารวจเพื่อทํา
การสุมตัวอยางจากแหลงตาง ๆ ไดแก เสนทางที่สะดวกที่สุดในการสงของใหลูกคา ความตองการตามปกติของ
ลูกคาบัญชีรายชื่อและที่อยูของลูกคาก็อาจเปนขอมูลทางการคาไดเชนกัน
- ขอมูลเกี่ยวกับการตลาด เชน ขอมูลการวิเคราะหตลาดเพื่อใหทราบความตองการของผูบริโภคใน
ทองตลาด หรือขอมูลการวางแผนโฆษณาสินคาของบริษัท
1.3 รูปแบบของความลับทางการคาจะจัดทําไวในรูปแบบใดก็ได เชน
- จัดอยูในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะเปนตัวหนังสือ ภาพวาด ภาพถาย ไมโครฟลม วีดีโอเทป หรือ
วีซีดี
- จัดทําไวในฐานขอมูล เชน ในแผนบันทึกขอมูล หรือในเครื่องคอมพิวเตอร
- ใหบุคคลเก็บไว เชน ขอมูลความลับทางการคาที่นายจางบอกกับตัวลูกจางใหเก็บขอมูลนั้นไวเปน
ความลับ
- ขอมูลความลับทางการคาอาจจะอยูในรูปของตัววัตถุก็ได เชน ตนไมที่เปนแมพันธุ
2. เหตุใดจึงตองมีกฎหมายความลับทางการคา
ในอดีตกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่อยูในความดูแลของกรมทรัพยสินทางปญญามีอยูดวยกันจํานวน
4 ฉบับ คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการคา และกฎหมายคุมครองแบบผังภูมิ
ของวงจรรวม ในที่นี้จะขอกลาวเพียงคราวๆ วากฎหมายแตละฉบับมีหลักในการใหความคุมครองอยางไร ทั้งนี้
เพื่อนํามาเปนขอมูลขั้นพื้นฐานประกอบการพิจารณาวาเหตุใดจึงจําเปนตองมีกฎหมายความลับทางการคา
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2.1 กฎหมายลิขสิทธิ์ เปนกฎหมายที่รองรับสิทธิของผูสรางสรรคผลงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทตางๆ ไดแก
งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร
เสียงแพรภาพ และงานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ กฎหมายจึง
กําหนดใหผูสรางสรรคมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนทําขึ้น หากบุคคลอื่นมาละเมิด
สิทธิในสวนนี้ จะมีความผิดและไดรับโทษ
2.2 กฎหมายสิทธิบัตร เปนกฎหมายที่รองรับสิทธิของนักประดิษฐและนักออกแบบที่เปนผูประดิษฐสิ่ง
ใหมๆ หรือไดออกแบบผลิตภัณฑใหมขึ้นมา และตองไมเคยมีใครทําขึ้นมากอน ผูที่เปนเจาของยอมมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวที่จะใช นําเขา หรือผลิตผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ถามีบุคคลอื่นมาละเมิด
สิทธิในสวนนี้ กฎหมายจะใหความคุมครองแกผูที่เปนเจาของ
2.3 กฎหมายเครื่องหมายการคา เปนกฎหมายที่รองรับสิทธิของผูที่เปนเจาของซึ่งคิดและประดิษฐ
เครื่องหมายขึ้นมา ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม
เครื่องหมายตาง ๆ เหลานี้มีประโยชนตรงที่วาจะทําใหผูบริโภคสามารถจดจําและแยกแยะสินคาตาง ๆ ที่ใช
เครื่องหมายตางกันออกจากกันไดอีกทั้งยังทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพตามที่
ตองการและทราบถึงเจาของที่แทจริงได กฎหมายจะใหความคุมครองแกผูเปนเจาของ ถามีบุคคลอื่นมาละเมิด
สิทธิในสวนนี้ เชน ใชเครื่องหมายโดยไมไดรับอนุญาตจากผูที่เปนเจาของ จะมีความผิดและไดรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนด
2.4 กฎหมายคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม เปนกฎหมายที่รองรับสิทธิของผูสรางสรรคที่ไดออกแบบ
ทางเดินของวงจรไฟฟาขึ้นในตัวแบบผังภูมิหรือที่เรียกวาชิป (chip) การออกแบบที่จะไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายจะตองเปนการออกแบบทางเดินของวงจรไฟฟาขึ้นมาใหม ตัวอยางของชิปอาจหาดูไดจากแผงวงจร
ไฟฟาที่อยูในเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หรือเครื่องคอมพิวเตอร ชิปจะมีลักษณะเปนตัวสี่เหลี่ยม
เล็ก ๆ สีดําวางอยูบนแผน Printed Circuit Board ถาแกะฝาครอบสีดําออก ขางในจะเปนตัวแบบผังภูมิของวงจร
รวมที่ผูสรางสรรคไดออกแบบทางเดินของวงจรไฟฟาไว หากมีผูใดมาเอาแบบที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้นและไดจด
ทะเบียนคุมครองไวไปทําซ้ํา จะมีความผิดและไดรับโทษตามกฎหมาย
จากกฎหมายทั้งสี่ฉบับดังกลาวขางตนจะเห็นไดวายังไมมีกฎหมายฉบับใดใหการคุมครองถึงขอมูลที่เปน
ความลับทางการคาซึ่งเปนหัวใจสําคัญของผูประกอบธุรกิจที่ตองการคุมครองขอมูลใหมีสภาพเปนความลับ
ตลอดไป ดังนั้น กระทรวงพาณิชยจึงไดเสนอใหมีการออกกฎหมายคุมครองความลับทางการคาขึ้นมา เพื่อเปน
การสงเสริมการประกอบธุรกิจของประชาชนใหเปนไปอยางเสรีและเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเปน
ธรรมในการประกอบธุรกิจทางการคา
สําหรับกฎหมายฉบับอื่น ๆ บางฉบับ เชน กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายอาญาที่มีอยู ให
ความคุมครองความลับทางการคายังไมเพียงพอ เชน ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดมีบทบัญญัติ
ความรับผิดเพื่อการละเมิดไว ในมาตรา 420 ซึ่งอาจนํามาใชเพื่อใหความคุมครองความลับทางการคาไดถาหาก
ไดมีการทําสัญญากันระหวางผูที่เปนเจาของความลับทางการคากับลูกจางหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ แตก็ยังมี
ชองวางของกฎหมายตรงที่วา ขอสัญญาที่ทําขึ้นจะผูกพันเฉพาะคูสัญญาเทานั้น ไมผูกพันไปถึงบุคคลภายนอก
ดังนั้น ถามีการนําเอาความลับทางการคาของผูที่เปนเจาของไปใชหรือไปเปดเผย เจาของความลับทางการคาก็
ไมอาจฟองรองบุคคลภายนอกใหรับผิดตามสัญญาได เนื่องจากคนเหลานั้นไมไดเปนคูสัญญาดวย
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ในสวนของประมวลกฎหมายอาญา แมจะมีบทบัญญัติเรื่องความผิดฐานเปดเผยความลับไวในมาตรา
323 แตบทบัญญัติดังกลาวจํากัดความรับผิดไวเฉพาะผูที่ลวงรูความลับของผูอื่นโดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมี
หนาที่ประกอบอาชีพ เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี เปนตน และก็จํากัดไว
เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรม การคนพบ หรือการดําเนินการทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งไมรวมถึงทางดาน
พาณิชยกรรม
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการที่จะไปแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยซึ่งเปนกฎหมายหลักที่มีใชมานานแลวใหครอบคลุมถึงเรื่องการใหความคุมครองความลับ
ทางการคาในทุกเรื่อง อาจจะมีผลกระทบไปถึงกฎหมายลูกฉบับอื่น ๆ ได จึงจําเปนตองมีกฎหมายใหความ
คุมครองไวโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไดมีการออกกฎหมายความลับทางการคาขึ้น
ซึ่งปจจุบันกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชแลวเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 คือ "พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545"
3. ขอมูลการคาที่ไดรับการคุมครองจะตองมีลักษณะอยางไร
ขอมูลการคาที่จะเปนความลับ
ทางการคาและจะอยูในขายไดรับการคุมครอง จะตองประกอบดวย ลักษณะ 3 ประการดังนี้
3.1 เปนขอมูลทางการคาซึ่งยังไมรูจักกันทั่วไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูคนที่เกี่ยวของ กลาวคือ ขอมูล
การคานั้นไมจําเปนตองเปนของใหมที่ไมเคยมีใครรูจักมากอน แมวาขอมูลนั้นจะลวงรูในหมูคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะเปนภายในที่มีหนาที่ตองรักษาไวเปนความลับ ขอมูลนั้นก็อาจเปนความลับทางการคาไดเพราะบุคคล
อื่นภายนอกทั่ว ๆ ไปยังไมรูถึงขอมูลที่เปนความลับทางการคานั้น ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ําอัดลม
โคคาโคลาที่มีรสชาติเปนที่ถูกใจของกลุมผูบริโภคทั้งหลาย จะลวงรูในหมูกรรมการบริษัทและพนักงานในแผนก
ที่ทําหนาที่ใสสวนผสมน้ําอัดลมของบริษัทเทานั้น ถือไดวาเปนขอมูลที่เปนความลับทางการคาได เพราะบริษัท
อื่น ๆ ที่ผลิตน้ําอัดลมยังไมลวงรูหรือเขาถึงขอมูลดังกลาว
3.2 ขอมูลการคานั้นตองมีประโยชนในเชิงพาณิชย เนื่องจากเปนความลับ กลาวคือ ขอมูลนั้นนอกจาก
จะเปนขอมูลที่เจาของหวงกันไวเปนความลับแลว จะตองเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการการดํารงอยูในการ
ประกอบกิจการทางดานธุรกิจของผูที่เปนเจาของดวย ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่เปนเจาของไดใชความพยายามและ
คาใชจายอยางมากที่จะรักษาขอมูลการคาของตนใหเปนความลับตลอดไป เพื่อปองกันไมใหผูอื่นโดยเฉพาะ
คูแขงไดขอมูลของตนไป เพราะถามีเขาถึงหรือลวงรูขอมูลนั้น อาจทําใหมีการผลิตสินคาชนิดเดียวกันขายใน
ทองตลาดแขงกับผูที่เปนเจาของขอมูลความลับทางการคาได
ซึ่งจะกอใหเกิดการสูญเสียประโยชนอยาง
มหาศาลแกผูที่เปนเจาของเดิม
3.3 ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาขอมูลนั้นไวเปนความลับ
กลาวคือ ผูควบคุมความลับทางการคา ซึ่งหมายความรวมถึงเจาของความลับทางการคา ผูครอบครอง ควบคุม
หรือดูแลรักษาความลับทางการคาของเจาของ ไดจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการดูแลรักษาขอมูลการคาที่อยู
ในความดูแลของตนใหเปนความลับเพื่อปองกันมิใหผูอื่นลวงรูขอมูลนั้นไดโดยงาย
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อาจสรุปไดวา หลักในการพิจารณาวาขอมูลใดเปนความลับทางการคาหรือไม อาจพิจารณาสิ่งตาง ๆ
ตอไปนี้ประกอบดวย คือ
(1)ขอมูลนั้นเปนขอมูลที่รูจักกันภายนอกองคกรมากนอยเพียงใด
(2) ขอมูลนั้นเปนที่รูจักกันภายในองคกรมากนอยเพียงใด
(3) มีการใชมาตรการเพื่อรักษาความลับทางการคาเพียงใด
(4) คุณประโยชนของขอมูลตอเจาของและคูแขงขันในตลาดมากนอยเพียงใด
(5) ขอมูลนั้นไดมาดวยการสรางสรรค ความอุตสาหะหรือการลงทุนเพียงใด
(6) ความยุงยากในการไดมาหรือสรางขอมูลนั้นๆ โดยบุคคลอื่น สําหรับขอมูลที่ไมไดรับการคุมครอง
วาเปนขอมูลความลับทางการคา ไดแก ขอมูลที่รูกันทั่วไป ขอมูลที่สาธารณชนโดยทั่วไปเขาถึงหรือรับรู
ขอมูลสิทธิบัตร ขอมูลที่ไมมีประโยชนในเชิงพาณิชย ขอมูลที่เจาของไมไดสงวนไวเปนความลับ ขอมูล
ที่เจาของไมไดใชมาตรการรักษาไวใหเปนความลับ ความคิดที่ยังไมมีการแสดงออกไมวาจะเปน
ความคิดทางอุตสาหกรรมหรือความคิดทางการคา เปนตน

4. ควรจะเลือกใหความคุมครองขอมูลที่เปนความลับทางการคาตามกฎหมายความลับทางการคาหรือ
ตามกฎหมายสิทธิบัตร
ความลับทางการคากับสิทธิบัตรจะมีความแตกตางกันหลายเรื่องไมวาจะเปนใน
เรื่องของระบบการใหความคุมครอง สิทธิที่ไดรับ หรือในเรื่องของอายุการคุมครอง แตในบางกรณีผูที่เปนเจาของ
ขอมูลความลับทางการคาบางอยาง เชน ขอมูลการคาที่เกี่ยวกับตัวสินคาหรือตัวผลิตภัณฑ เชน สูตรอาหาร สูตร
สวนผสมของยา หรือขอมูลการคาที่เกี่ยวกับวิธีการผลิตสินคา เชน ขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการถนอมอาหาร
กรรมวิธีการผลิตสียอมผา
อาจเห็นวาขอมูลการคาของตนที่มีอยูนอกจากจะเปนความลับทางการคาแลวยัง
อาจจะอยูในเงื่อนไขที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรอีกดวย แตไมแนใจวาควรจะใหการคุมครองสิ่ง
เหลานั้นทางไหนดี ในเรื่องนี้ ผูที่เปนเจาของขอมูลดังกลาวควรพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ประกอบดวย คือ
4.1 การใหความคุมครองโดยการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร ผูที่เปนเจาของตองเปดเผยขอมูลที่เปน
รายละเอียดของการประดิษฐเพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งที่นํามาขอรับสิทธิบัตรเปนของใหมไมเคยมีมากอน แตการ
ใหความคุมครองความลับทางการคาไมจําเปนตองเปดเผยรายละเอียดของขอมูลที่เปนความลับ เนื่องจากไมได
เปนระบบจดทะเบียน ดังนั้นถาเจาของความลับทางการคานําขอมูลการคาที่เปนความลับมาจดทะเบียนขอรับ
ความคุมครองทางดานสิทธิบัตร ความเปนความลับของขอมูลนั้นก็จะหมดไป จะเปลี่ยนใจนําขอมูลการคานั้นมา
ขอรับความคุมครองตามกฎหมายความลับทางการคาอีกไมได
4.2 ถาเจาของขอมูลการคาสามารถเก็บขอมูลการคาของตนไวเปนความลับได ขอมูลนั้นก็จะคงการเปน
ความลับตอไปไมมีกําหนดเวลาสิ้นสุด แตถานําไปจดทะเบียนขอรับความคุมครองทางดานสิทธิบัตร กฎหมายจะ
ใหการคุมครองภายในเวลาที่จํากัด เมื่อพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด สิ่งนั้นก็จะตกเปนของสาธารณะ
ทุกคนก็สามารถนําไปใชได สิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียวที่เคยมีอยูก็จะหมดสิ้นไป
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4.3 ถาผูที่เปนเจาของความลับทางการคาเลือกที่จะเก็บความลับทางการคาของตนไวตอมาหากปรากฏ
วามีคนอื่นมาขโมยขอมูลที่เปนความลับทางการคานั้นไปเปดเผยใหบริษัทคูแขงรายอื่น ๆ ขอมูลการคานั้นก็จะ
สูญเสียการเปนความลับไป ผูที่เปนเจาของจะตองพิสูจนใหศาลเห็นไดวาความลับทางการคานั้นเปนของตน มี
การขโมยไป และสูตร วิธีการ หรือกรรมวิธีในการผลิตสินคาของคูแขงรายอื่น ๆ เปน สูตร วิธีการ หรือกรรมวิธีของ
ตน ซึ่งคอนขางจะพิสูจนไดยาก แตถาเจาของขอมูลเลือกที่จะนําขอมูลดังกลาวไปจดทะเบียนขอรับการคุมครอง
ทางดานสิทธิบัตร หากมีบริษัทคูแขงรายใดมาผลิตสินคาเลียนแบบโดยใช ขอมูล สูตร วิธีการ หรือกรรมวิธี
เดียวกับที่ไดจดทะเบียนสิทธิบัตรไว ผูที่เปนเจาของสิทธิบัตรก็จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
5.
มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความลับทางการคา ควรจะมีวิธีการอยางไร บริษัทหรือ
ผูประกอบการที่เปนเจาของขอมูลที่เปนความลับทางการคาควรจะมีมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
ความลับทางการคาที่อยูในความควบคุมดูแลของตนใหปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหผูอื่นฉกฉวยเอา
ขอมูลเหลานั้นไปใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต เพราะอาจจะสงผลเสียตามมาในภายหลังได ในทางปฏิบัติ ผู
ที่เปนเจาของขอมูลที่เปนความลับทางการคาอาจใชมาตรการตาง ๆ เพื่อนํามาจัดระบบการควบคุมดูแลขอมูลที่
เปนความลับทางการคาของตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของมาตรการที่เหมาะสมอาจกระทําได
หลายวิธี ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับความพรอมของแตละหนวยงาน สิ่งตาง ๆ ที่จะกลาวตอไปนี้เปนเพียงมาตรการ
ตัวอยางบางสวนที่บริษัทและผูประกอบการอาจหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการจัดทํามาตรการรักษาความลับ
ทางการคาของตนได
5.1 จําแนกแยกแยะขอมูลตาง ๆ ออกมาใหชัดเจนวาขอมูลที่มีอยู เปนมีขอมูลประเภทใด ขอมูล
เหลานั้นอยูในขายที่จะเปนความลับของบริษัทหรือไม และหากมีขอมูลที่เปนความลับทางการคา มีเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณอะไรบงบอกไวใหเห็นชัดเจนหรือไม
5.2 จัดลําดับความสําคัญของขอมูลเหลานั้นวาเปนขอมูลที่มีความลับอยูในระดับใด ทั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนในการที่บริษัทจะไดจัดทําโครงการและมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาขอมูลใหเปนความลับทาง
การคาในขั้นตอไป
5.3 ควรมีประกาศ คําสั่ง และคําเตือนแจงใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัททราบวาขอมูลประเภท
ใดบางที่จัดวาเปนขอมูลทางการคาที่เปนความลับ พนักงานหรือลูกจางระดับใดที่สามารถเขาถึงขอมูลแตละ
ประเภทได ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกพนักงานหรือลูกจาง อีกทั้งยังทําใหบุคคลเหลานั้น
ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลที่ตนเองเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวย
5.4 มีการจัดเก็บขอมูลการคาที่เปนความลับไวในที่เหมาะสมเพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในการ
เขาถึงขอมูล เชน เก็บไวในตูนิรภัย หรือมีการใชรหัสลับกอนที่จะใชแฟมขอมูลที่เก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร และ
อาจมีการเปลี่ยนรหัสลับภายในเวลาที่กําหนดเพื่อปองกันไมใหความลับรั่วไหล นอกจากนี้บริษัทอาจกําหนดใหมี
การจัดทําระบบปองกันสําหรับพนักงานที่เกี่ยวของทุกคน เชน ออกขอกําหนดใหพนักงานที่เกี่ยวของจัดเก็บ
ขอมูลหรือเอกสารทุกชิ้นไวในลิ้นชักหรือตูที่มิดชิดหลังจากที่เลิกใชขอมูลดังกลาวแลว
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5.6 กําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลความลับทางการคา
ทําสัญญาวาจะไมเปดเผยขอมูล
ดังกลาวใหกับบุคคลภายนอก เชน นายจางกําหนดใหพนักงานหรือลูกจางทําสัญญาวาพนักงานหรือลูกจางจะ
ไมนําขอมูลทางการคาของนายจางไปเปดเผยใหกับผูอื่น โดยเฉพาะคูแขงในระหวางที่ทํางานอยูกับนายจางหรือ
ในภายหลังเมื่อลูกจางออกจากงานไปแลว หรืออาจกําหนดวาเมื่อพนจากสัญญาจาง หามมิใหลูกจางทํางาน
หรือมีสวนรวม
ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับนายจางภายในเขตพื้นที่ที่
นายจางดําเนินกิจการอยู และอาจกําหนดระยะเวลาไวดวยวาจะไมประกอบกิจการแขงขันภายในกําหนดเวลากี่
ป
5.7 ในกรณีที่มีการเลิกจาง บริษัทควรมีขอกําหนดใหพนักงานหรือลูกจางตองสงมอบขอมูลการคาของ
บริษัทที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของพนักงานหรือลูกจางนั้นคืนใหแกบริษัททั้งหมด
ไมวาจะเปนขอมูลใน
รูปแบบของเอกสาร แผนบันทึกขอมูล แผนซีดีรอม หรืออื่น ๆ
5.8 ในกรณีที่บริษัทไดอนุญาตใหผูประกอบการรายอื่นใชสิทธิในขอมูลที่เปนความลับทางการคาของ
บริษัทเพื่อนําไปใชในการผลิตสินคา ควรจะกําหนดในสัญญาไวใหชัดเจนดวยวาผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิหรือ
ผูผลิตสินคา จะตองจัดหาหรือใชมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับทางการคานั้น และ
เพื่อใหเกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
บริษัทผูใหอนุญาตควรเขาไปตรวจสอบการใชขอมูลที่เปนความลับทาง
การคาที่ไดอนุญาตใหผูประกอบการไดใช เพื่อติดตามดูวามีการใชขอมูลเกินกวาขอบเขตและวัตถุประสงคที่ได
ตกลงกันไวแตแรกหรือไม ซึ่งถือไดวาเปนมาตรการเสริมในการควบคุมขอมูลนั้นใหเปนความลับทางการคาอยู
ตลอดไป
5.9 บริษัทบางรายที่มีการอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาเยี่ยมชมกิจการหรือโรงงานผลิตสินคา ควรจะ
มีการกําหนดขอบเขตของพื้นที่ในการเขาเยี่ยมชมที่ชัดเจน ไมควรอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาไปในบริเวณที่
เปนแหลงเก็บขอมูลที่เปนความลับทางการคาของบริษัท
เนื่องจากอาจทําใหความลับทางการคาของบริษัท
รั่วไหลออกไปได และในกรณีที่บริษัทมีความจําเปนที่จะตองใหกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งเขาตรวจหรือเยี่ยม
ชมในเขตพื้นที่หวงหามเฉพาะของบริษัทหรือโรงงาน เชน ในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาที่ตองใช
เทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซอนและบริษัทตองการเก็บไวเปนความลับ บริษัทอาจจะกําหนดใหผูเขาเยี่ยมชมทํา
สัญญาวาจะไมเปดเผยขอมูลดังกลาวก็ได
5.10 ในการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทหรือโรงงานผลิตออกมาจําหนาย ควรจะใชเทคนิคในการผลิต
ที่ทําใหผูอื่นเห็นแลวเกิดความรูสึกวาผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีความสลับซับซอนมาก ๆ ยากที่จะ
ลอกเลียนแบบ
ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหผูอื่นสามารถนําเอาตัวผลิตภัณฑนั้นไปทําวิศวกรรมยอนกลับ
(reverse engineering) ไดโดยงาย ซึ่งจะเปนอีกวิธีการหนึ่งในการรักษาความลับทางการคานั้นใหมีอยูตลอดไป
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6. การใหความคุมครองความลับทางการคาจะตองนํามาจดทะเบียนหรือไม
การใหความคุมครองความลับทางการคาจะตางจากการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภท
อื่น ๆ เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือแบบผังภูมิของวงจรรวม ซึ่งผูที่เปนเจาของทรัพยสินทางปญญา
ประเภทตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลวนี้หากประสงคจะไดสิทธิผูกขาดในการเปนเจาของในสิ่งที่ตนไดคิดคนหรือ
ประดิษฐขึ้น จะตองนําสิ่งนั้นไปจดทะเบียนเพื่อกอใหเกิดสิทธิในการคุมครองตามกฎหมาย โดยยื่นคําขอจด
ทะเบียนไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย แตในการคุมครองความลับทางการคา ผูที่เปนเจาของ
ไมจําเปนตองนําความลับทางการคาของตนไปจดทะเบียนแตอยางใด เพราะกฎหมายใหการคุมครองสิทธิแก
เจาของความลับทางการคาโดยไมตองจดทะเบียน ขอมูลทางการคาจะไดรับความคุมครองอยูตลอดไปตราบ
เทาที่ยังเปนความลับอยู จึงเห็นไดวาสิทธิของเจาของความลับทางการคาจะมีอยูตลอดไปหากความลับทางการ
คานั้นยังไมมีการเปดเผย อยางไรก็ตามเจาของความลับทางการคาอาจนําขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความลับทาง
การคาของตนที่มีอยูมาแจงขอมูลไวที่กรมทรัพยสินทางปญญาได ซึ่งรายละเอียดตาง ๆเกี่ยวกับเรื่องการแจง
ขอมูลดูไดจากภาคผนวกของหนังสือเลมนี้
7. การแจงขอมูลความลับทางการคา คือ อะไร มีประโยชนอยางไร
อาจนับไดวาความลับทางการ
คามีคุณคาและประโยชนอยางมหาศาลในทางเศรษฐกิจสําหรับผูที่เปนเจาของ ดังนั้น กรมทรัพยสินทางปญญา
จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งนี้
ประกอบกับตองการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําความลับ
ทางการคาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชย จึงเปดโอกาสใหเจาของความลับทางการคาสามารถนํา
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความลับทางการคามาแจงไวเปนหลักฐานทางทะเบียน ขอมูลดังกลาวจะถูกรวบรวมและ
จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลที่กรมทรัพยสินทางปญญา ขอมูลนี้จะเปนเพียงขอมูลคราว ๆ เพียงทําใหรูวาความลับ
ทางการคาที่ยื่นเขามาเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอะไร จะไมมีการบันทึกหรือเปดเผยสวนที่เปน
สาระสําคัญของความลับทางการคานั้น และกรมทรัพยสินทางปญญาจะออกหนังสือรับรองการแจงขอมูลใหไว
เปนหลักฐาน
ประโยชนของการแจงขอมูลก็คือ นอกจากจะใชเปนหลักฐานเบื้องตนในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นแลว
เจาของความลับทางการคายังสามารถนําหนังสือรับรองที่กรมทรัพยสินทางปญญาออกใหไปแสดงความ
ประสงคตอธนาคารที่รวมโครงการกับกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อขอนําความลับทางการคาของตนมาเปน
หลักประกันการขอสินเชื่อหรือเปนหลักประกันการชําระหนี้กับทางธนาคาร ผูที่ประสงคจะแจงขอมูลดังกลาว
สามารถแจงขอมูลไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด
8.ใครบางที่จะเปนเจาของความลับทางการคาได
เจาของความลับทางการคาจะเปนบุคคลธรรมดา
เชน นายแดง นางดํา นายขาว หรือจะเปนนิติบุคคล เชน บริษัทจํากัด หรือหางรานตาง ๆ ก็ได ดังนั้น อาจสรุปได
วาผูที่จะเปนเจาของความลับทางการคาไดอาจเปนบุคคล 3 ประเภทดังตอไปนี้
8.1 ผูคนพบ คิดคน รวบรวม หรือสรางสรรคขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคา บุคคลประเภทนี้
จะตองเปนผูที่คนพบ คิดคน รวบรวม หรือสรางสรรคขอมูลดวยตนเองและไดกระทําโดยสุจริต มิไดไดความลับ
ทางการคามาโดยการละเมิดสิทธิความลับทางการคาของผูอื่น
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8.3 ผูรับโอนสิทธิในความลับทางการคา ในกรณีที่เปนการโอนโดยทางมรดก เมื่อเจามรดกซึ่งเปน
เจาของความลับทางการคาถึงแกความตาย
ความลับทางการคาในกองมรดกยอมตกทอดไปยังทายาททันที
สวนกรณีการโอนทางนิติกรรม กฎหมายกําหนดใหตองทําสัญญาโอนความลับทางการคาเปนหนังสือลงลายมือ
ชื่อผูโอนและผูรับโอน และตองกําหนดเวลาในการโอนไวดวย ถาไมกําหนดเวลาไว ใหถือวาการโอนนั้นมีกําหนด
ระยะเวลาเพียง 10 ป เทานั้น
9.สิทธิของเจาของความลับทางการคามีอะไรบาง กฎหมายไดกําหนดบทบัญญัติรองรับสิทธิของผูที่เปน
เจาของความลับทางการคาไวในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 วา ผูที่เปน
เจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
9.1 มีสิทธิที่จะเปดเผย เอาไป หรือใชความลับทางการคาของตน
9.2 มีสิทธิที่จะอนุญาตใหบุคคลอื่นเปดเผย เอาไป หรือใชความลับทางการคาของตนการอนุญาต
เชนนี้ เจาของความลับทางการคาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดเพื่อใหมีการรักษาความลับทางการคานั้นตอไปก็ได
เชน ขอกําหนดในการเก็บรักษาความลับทางการคาของผูรับอนุญาต หามใชขอมูลที่เปนความลับทางการคาเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น สิทธิในการที่จะเขาไปตรวจสอบการใชความลับทางการคาของผูรับอนุญาต ขอหามการใชหรือ
ถายโอนความลับทางการคาหลังจากสิ้นสุดสัญญา
9.3 มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในความลับทางการคาของตนใหกับผูอื่น เนื่องจากความลับทางการคาเปน
ทรัพยสินที่สามารถโอนใหแกกันไดไมวาจะโอนกันโดยทางมรดกหรือโอนกันทางนิติกรรม ดังนั้น ถาเปนการโอน
ความลับทางการคาโดยทางนิติกรรม จะตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน
10.หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาอยางไร ในเรื่องนี้ กฎหมายความลับทาง
การคามาตรา 15 กําหนดหลักเกณฑไววา ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาต ผลิต นําเขา สงออก หรือ
ขายยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม ตองยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ หากปรากฏ
วาขอมูลที่ยื่นประกอบคําขอนั้นเปนความลับทางการคาไมวาจะเปนความลับเฉพาะบางสวนหรือเปนความลับ
ทั้งหมดและผูขออนุญาตไดแสดงความจํานงวาตองการใหหนวยงานของรัฐที่รับเรื่องดูแลรักษาความลับทางการ
คาดังกลาว หนวยงานที่รับเรื่องมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นไว ไมใหมีการนําเอาไปเปดเผย หรือเอา
ไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม โดยหนวยงานที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นจะตองออกระเบียบเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความลับทางการคานั้นดวย ปจจุบัน หนวยงานที่ดูแลเรื่องยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมคือ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สวนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเปน
หนวยงานที่มีหนาที่ในการดูแลเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม
ยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมที่ไดผานขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตํารับยาและไดรับอนุมัติทะเบียนจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลวจะถือวาเปนเอกสารราชการที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้นที่จะเขาถึงได และถา
จะนําไปใชจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
เอกสารนี้จะถูกจัดเก็บรักษาไวในหองทะเบียนตํารับยา
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11.การกระทําอยางไรจึงจะเปนการละเมิดสิทธิความลับทางการคาของผูอื่น การกระทําที่จะเปนละเมิด
สิทธิในความลับทางการคาของผูอื่น จะตองเปนการกระทําที่ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
11.1 เปนการเปดเผย หรือใชความลับทางการคาของผูอื่น
11.2 โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของความลับทางการคา
11.3 มีลักษณะที่ขัดตอแนวปฏิบัติในทางการคาในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน
11.4 ผูกระทําตองรูหรือมีเหตุอันควรรูวาการกระทําเชนนั้นขัดตอแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน
การกระทําใด ๆ ก็ตามที่ครบองคประกอบทั้ง 4 ขอดังกลาวขางตน ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของ
เจาของความลับทางการคา ซึ่งผลของการละเมิดสิทธินี้จะเปนเหตุใหเจาของความลับทางการคามีสิทธิฟองคดี
เรียกคาสินไหมทดแทนและขอใหมีคําสั่งระงับการกระทําดังกลาวได
12.ขอยกเวนการละเมิดสิทธิของเจาของความลับทางการคามีอะไรบาง การกระทําบางอยาง กฎหมาย
อนุญาตใหทําได โดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิของเจาของความลับทางการคา ไดแกการกระทําดังตอไปนี้
12.1
การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยผูที่ไดความลับทางการคานั้นมาทางนิติกรรมไมรูวา
คูสัญญาไดความลับทางการคานั้นมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอื่น เชน นายแสวงไดขโมย
สูตรการผลิตยารักษาโรคความจําเสื่อมซึ่งเปนความลับทางการคาของบริษัท 123 จํากัด ซึ่งเปนบริษัทนายจาง
ของนายแสวง ไปขายใหกับนายดํา ตอมานายดําไดนําสูตรยาดังกลาวไปทําสัญญาขายตอใหกับ บริษัท 999
จํากัด โดยบอกวาสูตรนี้เปนสูตรใหมที่ตนคิดขึ้นมาเอง บริษัท 999 จํากัด รับซื้อไวโดยสุจริตโดยเชื่อวาเปนของ
นายดําจริง แลวนําสูตรนี้ไปผลิตยารักษาโรคความจําเสื่อมขาย กรณีเชนนี้ ไมถือวาบริษัท 999 จํากัด ละเมิด
สิทธิของบริษัท 123 จํากัด
12.2 การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการ
คา เนื่องจากมีความจําเปนเพื่อกอใหเกิดการคุมครองตอสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของประชาชน เชน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีหนาที่ดูแลและควบคุมยาตาง ๆ ที่จําหนายในประเทศไทย โดย
กําหนดใหตองนํายาใหมมาขึ้นทะเบียนตํารับยา
และแจงสูตรยาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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12.3 การคนพบความลับทางการคาของผูอื่นดวยความรู ความชํานาญ ของผูคนพบเอง กลาวอีกทาง
หนึ่งก็คือเปนการคนพบความลับทางการคาที่ซ้ํากับความลับทางการคาของคนอื่นที่มีอยูกอนหนาแลวโดยไมได
ไปลอกเลียน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนการคนพบโดยอิสระดวยตนเอง
12.4 การทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering) ซึ่งเปนการคนพบความลับทางการคาของบุคคล
อื่น โดยบุคคลนั้นไดนําผลิตภัณฑซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปมาศึกษาวิเคราะหจนทราบวิธีการที่จะผลิตผลิตภัณฑนั้น
ขึ้นมา เชน นางสาวสมศรี ซื้อครีมทาหนาที่ทํามาจากสมุนไพรไทยในทองตลาด ใชแลว ปรากฏวาไดผลดี ผิวหนา
เลียบเนียนไมมีสิวไมมีฝา จึงหันมาคนควาและวิเคราะหหาสวนประกอบของครีมดังกลาว จนประสบผลสําเร็จ
และไดผลิตครีมชนิดเดียวกันขึ้นมาตามสูตรที่ไดจากการวิเคราะหดังกลาว เมื่อใชแลวไดผลดี กรณีเชนนี้ไมถือวา
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของเจาของที่ขายครีมรายแรก
13. เมื่อมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเกิดขึ้นเจาของความลับทางการคาจะมีวิธีการ
ดําเนินการอยางไรเพื่อปกปองรักษาสิทธิของตนไว
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิความลับทางการคาเกิดขึ้น เจาของความลับทางการคา ผูครอบครอง ควบคุม
หรือดูแลรักษาความลับทางการคา มีวิธีการปกปองรักษาสิทธิของตนได ดังนี้
13.1 การขอใชวิธีการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทโดยคณะกรรมการความลับทางการคา วิธีการ
นี้ เจาของความลับทางการคา ผูครอบครอง ควบคุม หรือดูแลรักษาความลับทางการคา อาจตกลงกับคูกรณีอีก
ฝายหนึ่งเพื่อนําเรื่องที่เกิดขึ้นขอใหกรมทรัพยสินทางปญญานําเสนอคณะกรรมการความลับทางการคา
เพื่อทําการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทที่เกิดขึ้น หากคูกรณีใดสนใจจะใชวิธีการนี้ก็สามารถติดตอไดโดยตรง
กับ กองกฎหมายและอุทธรณ กรมทรัพยสินทางปญญา
13.2 การขอใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา หากปรากฏวา คูกรณีทั้งสองฝายไมอาจตกลงกันไดกับการ
ไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทตามวิธีการแรก คูกรณีก็ยังสามารถนําขอพิพาทความลับทางการคาที่เกิดขึ้น
นั้นไปขอใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได ซึ่งในป พ.ศ. 2545 นี้ กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีการจัดตั้ง
สํานักงานปองกันและระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญาขึ้นในกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อทําหนาที่
ดําเนินการอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญาและดําเนินการไกลเกลี่ยใหมีการประนอมขอพิพาทดาน
ทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ
13.3 การนําคดีไปสูศาล ประการสุดทาย เจาของความลับทางการคา ผูครอบครอง ควบคุม หรือดูแล
รักษาความลับทางการคา อาจใชวิธีการนําคดีพิพาทที่เกิดขึ้นไปสูศาลไดโดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ความลับทางการคาไดเปดโอกาสใหผูควบคุมความลับทางการคาฟองรองผูกระทําละเมิดตอศาลไดเพื่อขอให
ศาลมีคําสั่งหามการกระทําที่เปนการละเมิดนั้น หยุดการละเมิดเปนการชั่วคราว และยังฟองเรียกคาสินไหม
ทดแทนจากผูละเมิดได อยางไรก็ตาม การที่จะฟองรองเปนคดีความในชั้นศาล คูความทั้งสองฝายจะตองเสีย
คาใชจายในการดําเนินคดีเปนเงินจํานวนมาก
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ดังนั้น คูความที่มีทุนทรัพยจํานวนนอย ควรที่จะเลือกใชวิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท หรือวิธีการ
อนุญาโตตุลาการตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
สําหรับคูความที่ไดใชวิธีการอนุญาโตตุลาการและ
อนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดแลว คูความจะนําเรื่องเดียวกันกับที่อนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
แลวนั้นมาสูศาลอีกไมได
14. คณะกรรมการความลับทางการคาคือใคร มีอํานาจหนาที่อยางไร
ในกฎหมายความลับทางการคากําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการความลับ
ทางการคา" ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกิน 13 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคล
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร การคา
ระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร หรือสาขาอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ โดยมีอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญาเปนเลขานุการ ผูที่เปนประธานกรรมการและกรรมการจะตองไมมีตําแหนงใด ๆ หรือมีสวน
ไดเสียในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการความลับทางการคามีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง/ถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับความลับทางการคา การออกกฎกระทรวง ตลอดถึงการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรอง
ขอ นอกจากนี้ยังมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาใหทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายดวย
15.มาตรการในการลงโทษผูท ี่ละเมิดความลับทางการคามีอะไรบาง
ผูที่เปดเผยหรือใชความลับทางการคาของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตยอมมีความผิดและตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวซึ่งไดแกการกระทําดังตอไปนี้
15.1 ผูที่มีเจตนาเปดเผยความลับทางการคาของผูอื่นใหเปนที่ลวงรูของคนทั่วไป กฎหมายกําหนดวา
ผูกระทํามีความผิดตองรับโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับเปนเงินไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
15.2 ผูที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาของเจาของความลับทางการคาที่ไดจดแจงให
หนวยงานราชการดูแลรักษาความลับทางการคาไว มีเจตนาไมสุจริตนําความลับทางการคานั้นไปเปดเผยหรือใช
เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ตองไดรับโทษจําคุกตั้งแต 5-10 ป หรือปรับตั้งแต 1,000,000 – 2,000,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
16. การกระทําที่เกิดขึน้ กอนการใชพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 จะเปนความผิด
หรือไม
บทเฉพาะกาลตามมาตรา 39 กําหนดวากฎหมายฉบับนี้ไมมีผลยอนหลังไปใชบังคับแกการเปดเผย เอา
ไป หรือใชความลับทางการคา ที่เปนการละเมิดความลับทางการคาที่กระทําขึ้นกอนวันที่กฎหมายฉบับนี้ใช
บังคับ คือ กอนวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 อยางไรก็ตามควรมีขอระวังดวยวา การกระทําที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นถา
เปนการกระทําที่เขาขายเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในหมวดที่ 2 ซึ่งเปนความผิดฐานเปดเผย
ความลับในมาตรา 323 หรือมาตรา 324 ถือวาผูกระทํามีความผิดและตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ หรือถาการกระทํานั้นเปนการกระทําที่เขาขายเปนความผิดตามประมวลกฎหมายแพง
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เปดเผยความลับทางการคาที่ไดลวงรูมาในขณะที่ทํางานกับนายจางก็ได ซึ่งหากคูสัญญานําความลับไป
เปดเผยหรือใชความลับทางการคานั้น นายจางก็มีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหามการเผยแพรหรือ
ใชความลับทางการคาและใหใชคาสินไหมทดแทนได แตขอสัญญาดังกลาวผูกพันแตเฉพาะคูสัญญาเทานั้น ไม
มีผลตอบุคคลภายนอก จึงไมอาจฟองบุคคลภายนอกที่ใชหรือนําความลับทางการคาไปเปดเผยใหตองรับผิด
ตามสัญญาได
• พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 16 และมาตรา 21(3) กําหนดใหมี
คณะกรรมการความลับทางการคา จํานวน 13 คน ประกอบดวยผูที่มีความรูความชํานาญในสาขาตาง ๆ มี
หนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ ไกลเกลี่ยปรือประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการคาตามที่คูกรณีรองขอ
• พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 33
• พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 34
• พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 39 "พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก การ
เปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ"
กลาวโดยสรุปความลับทางการคา
ความลับทางการคา คือ ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไปและมีประโยชนในเชิงพาณิชย ผู
ควบคุมความลับทางการคาจะตองมีมาตรการที่มีความเหมาะสมในการเก็บความลับทางการคา คือเก็บรักษา
ความลับทางการคาที่อยูในความดูแลของตนใหปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหผูอื่นฉกฉวยนําเอาขอมูล
เหลานั้นไปใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาตเพราะอาจจะสงผลเสียตามมาในภายหลังได ในทางปฏิบัติผูที่เปน
เจาของขอมูลที่เปนความลับทางการคาอาจใชมาตรการตาง ๆ เพื่อนํามาจัดระบบการควบคุมดูแลขอมูลที่เปน
ความลับทางการคาของตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ประทับตรา “ลับ” ลงในเอกสาร หามพนักงาน
เขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต ใชการถอดรหัสในการเขาถึงขอมูลความลับเปนตน ตัวอยางความลับทาง
การคา ไกแก สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสําอาง กรรมวิธีการผลิต ขอมูลการบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินคา บัญชีรายชื่อลูกคา ฯลฯ พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 เปน
กฎหมายใหมมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 กฎหมายฉบับนี้ จะใหความคุมครองครอบคลุมขอมูล
การคาที่เปนความลับทางการคาอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ผูที่เปนเจาของความลับทางการคา จะ
ไดรับความคุมครองตลอดไปตราบเทาที่ความลับนั้นยังเปนความลับอยู
การขอรับความคุมครองความลับทางการคา การยื่นคําขอแจงขอมูล คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง คํา
ขอเพิกถอน คําขอตรวจคน และคําขออื่น ๆ ใหยื่นตอ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือสํานักงาน
พาณิชยจังหวัด หรือโดยทางไปรษณียตอบรับถึงอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา หรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกาศ
กําหนดโดยใชแบบคําขอ ดังตอไปนี้
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1. คําขอแจงขอมูลความลับทางการคา
2. คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทางการคา
3. คําขอเพิกถอนขอมูลความลับทางการคา
4. คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองความลับทางการคา
5. คําขอตรวจคนขอมูลความลับทางการคา

ลค.01
ลค.02
ลค.03
ลค.04
ลค.05

เอกสารประกอบการแจงขอมูล
1. คําขอแจงขอมูลตามแบบ ลค.01
2. หนังสือยืนยันแสดงความเปนเจาของความลับทางการคา
3. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบ
ใหตัวแทนยื่นคําขอ)
4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) เชน หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีที่นิติบุคคล เจาของความลับทาง
การคา
5. ไมเสียคาใชจาย หรือคาธรรมเนียมใด ๆทั้งสิ้น
สถานที่ยื่นคําขอแจงขอมูลความลับทางการคา
เจาของความลับทางการคาสามารถแจงขอความเบื้องตนเกี่ยวกับความลับทางการคาของตนไวที่ กรม
ทรัพยสินทางปญญา งานบริการประชาชน ชั้น 3 เบอรโทรศัพท 0-2547-4636 สํานักงานพาณิชยจังหวัด หรือ
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลโดยไมมีการ
บันทึกหรือเปดเผยในสวนที่เปนสาระสําคัญ และกรมทรัพยสินทางปญญา จะออกหนังสือรับรองการแจงขอมูลไว
เปนหลักฐาน ประโยชนของการแจงขอมูลก็คือ เจาของความลับทางการคาสามารถนําหนังสือรับรองไปแสดง
ความประสงคตอธนาคารที่รวมโครงการกับกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อขอนําความลับทางการคามาเปน
หลักประกันการขอสินเชื่อ หรือหลักประกันการชําระหนี้กับธนาคาร
..............................................................................................
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