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บทคัดยอ 
 

เม่ือเจาของความลับทางการคาของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม
ขออนุญาตผลิต  นําเขา  สงออกหรือขาย  ซึ่งยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรดังกลาว  ซึ่งใน
การขออนุญาตตองมีการเสนอขอมูลประกอบคําขอรับอนุญาตตอหนวยงานของรัฐและหากขอมูล
นั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูล
อ่ืนใดที่การจัดทํา  คนพบ  หรือสรางสรรค  ตองใชความพยายามอยางมาก  เม่ือผูขออนุญาตมี
ความประสงคที่จะใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคานั้น  และผูขออนุญาตไดขอ
จดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาวดวย  หนวยงานของรัฐก็ตองมี
หนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นมิใหมีการเปดเผย  เอาไป  หรือใชในเชิงพาณิชยที่ไม
เปนธรรม  แตมีปญหาวามาตรการทางกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการในการ
ดูแลรักษาความลับทางการคามิใหถูกเปดเผย  เอาไป  หรือใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรมนั้น
เปนมาตรการที่มีขอบเขตการคุมครองของความลับทางการคาที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม  
เพียงใด 
 สารนิพนธฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวิจัยถึงบทบัญญัติทางกฎหมายของไทยที่
เกี่ยวกับการคุมครองความลับทางการคา  โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลรักษาความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐ  ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ. 2545  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นถึงปญหาของการดูแลรักษาความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐและหาแนวทางในการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว  โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดนําฐานขอมูลมาจากบทบัญญัติทางกฎหมาย  คําพิพากษาของศาล  บทความ  



และตําราทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑและมาตรการในการดูแลรักษาความลับทางการ
คาในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวาบทบัญญัติของกฎหมายไทยในการดูแลรักษาความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐเปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights : TRIPs ) เนื่องจากเปนการอนุวัตรการกฎหมายตามมาตรฐานขั้นต่ํา (Minimum  
Standard)  ของความตกลงทริปส  ขอ  39  เพียงแตมาตรการทางกฎหมายดังกลาวยังไม
เหมาะสม  ชัดเจน  เปนธรรมและเปนประโยชนเพียงพอทั้งตอผู เปนเจาของความลับ 
ทางการคา  เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคา  และประเทศชาติ  
กลาวคือ  ยังขาดมาตรการการคุมครองความลับทางการคาขณะที่ดําเนินการพิจารณาเอกสาร
การขอขึ้นทะเบียนยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  และขณะที่มีการ
เปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  อีกทั้งยังขาดหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
เหมาะสมในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐ  รวมไปถึงบท
กําหนดโทษที่สูงเกินไปสําหรับความผิดฐานเปดเผยหรือใชความลับทางการคาของผูมีตําแหนง
หนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาที่เกี่ยวกับยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรของผูอ่ืนที่
เสนอขอมูลน้ันประกอบคําขออนุญาต  ผลิต  นําเขา  สงออกหรือขายซึ่งยาหรือเคมีภัณฑทาง
การเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  ดังนั้นสารนิพนธฉบับนี้จึงไดเสนอแนะแนวทางใหมีการกําหนด
มาตรการ  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขในการคุมครองความลับทางการคากรณีการดูแลรักษา
ความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐใหมีความเหมาะสม ชัดเจน  เปนธรรมและเปน
ประโยชนเพียงพอทั้งตอผูเปนเจาของความลับทางการคา  เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ดูแลรักษา
ความลับทางการคา  และประเทศชาติ   
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Abstract 
 

When the Owner of the trade secret, in the matter of new drug and the 
agricultural chemical product, submit for the permission to produce, import, export and 
sell that products. The permission of the bureau or government will require full or part of 
the trade secret’ information, in the pattern of the test or any other information which 
acquired form the production, discovery or creativity, which had to required a lot of 
endeavor. When the owner desire to put their trade secret into the protection of the 
government and the owner already submit the motion for that protection, then the 
government will commit to protect their secret and make sure that it never be disclose, 
taken or use in commercial unjust way but there is a legal problem that the extension of 
the protection by government are sufficient enough to respond the need of the owner.   
 This assertion, the researcher intent to study the Thailand trade secret act, 
especially in the matter of the government protection on trade secret according to the 
trade secret act B.E. 2545 and other relevant act. This process of study will demonstrate 
the problem on the government protection and figure the best solution to solve that 
problem. This assertion combine the database from act, decision, article and text book 
which concerned to the rule and code of the Thailand trade secret protection. 
  



From the study, we founded that Thailand government trade secret protection is 
cohere with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPs). This because the minimum legal adaptation from the Trips Agreement section 
39 but there still have some flaw in that adaptation, in the matter of inadequate, 
clearness, just and the mutual proficiency on the owner, governmental officer and 
country. This mean we still lack the protection in the documental examine process which 
the owner file the motion for drug and the agricultural chemical product and while been 
disclosed or used by the government bureau. Moreover we still lack the efficiency rule 
and term for the trade secret protection motion to the government bureau including the 
over punishment on the ground of disclose and use the trade secret by the officer, who 
responsible for the protection of the new drug and the agricultural chemical product 
which include the attach information the came along with the permission motion in 
production, import, export or sell the new drug and the agricultural chemical product. So 
this assertion will recommend that we should establish the adequate, clear and just 
code, rule and term in the protection of the trade secret by the government bureau 
which benefits owner, officer and country. 
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 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย 
อุดมศักดิ์  สินธิพงษ  อาจารยวิชัย  อริยะนันทกะ และอาจารยวิวัฒน  วงศกิตติรักษ ที่กรุณาให
คําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการเขียนสารนิพนธจนกระทั่งสําเร็จลุลวงดวยดี  
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  ที่นี้ดวย 

 นอกจากนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณศรัณย  วัธนธาดา นักวิชาการเกษตร 8  
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  และคุณดารณี  เพ็ญเจริญ  เภสัชกร 
8 วช.  กองควบคุมยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําพรอมทั้งสนับสนุนขอมูลจนสําเร็จเปนสารนิพนธฉบับนี้ 

 ทายนี้  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ  บิดา มารดา  และครอบครัว  ซึ่งไดใหความ
อุปการะความชวยเหลือและสนับสนุนในทุกๆ ดาน  โดยเฉพาะในดานการศึกษาจนผูเขียนสําเร็จ
การศึกษา  ตลอดจนเพื่อน ๆ ซึ่งไดใหกําลังใจแกผูเขียนโดยเสมอมา 

 หากสารนิพนธฉบับนี้จะพึงกอประโยชนแกสวนรวมบาง  ผูเขียนขอมอบบูชาแกบิดา  
มารดา  และคณาจารยทุกๆ ทานที่ไดสั่งสอนอบรมใหผูเขียนสํานึกถึงความสําคัญของการศึกษา
ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น  แตหากมีความผิดพลาดหรือขอบกพรองประการใดเกิดขึ้น  ผูเขียนขอนอม
รับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทที่  2 
 

พันธกรณีตามความตกลงทริปส (TRIPs) ในการคุมครองความลับทางการคา 
 
 ระบบธุรกิจการคาของโลกในยุคปจจุบันไดพัฒนาเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  สงผลให
เกิดการแขงขันกันอยางมาก  และมิไดจํากัดอยูแตเฉพาะการคาภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง
เทานั้น  แตไดขยายออกไปอยางกวางขวางจนอาจเรียกไดวาครอบคลุมทั่วโลก  อันรวมถึงการ
ดําเนินกิจการคาในระดับสากลที่ประกอบดวยกฎระเบียบมากมาย  โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
พันธกรณีความตกลงทางการคาในองคการการคาโลก  (World Trade Oganization : WTO)  
อันเปนกฎเกณฑกติกาการคาสําคัญที่สามารถกําหนดบทบาทและนโยบายการคาทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ  ผูประกอบการในทุกภาคธุรกิจตางตระหนักถึงความสําคัญ
และพยายามศึกษาคนควาขอมูลขาวสาร  และติดตามสถานการณ  กฎเกณฑตาง ๆ อันจะเอ้ือ
ประโยชนตอภาคธุรกิจการคาระหวางประเทศ  ฉะนั้นแลวประเด็นเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน
อุตสาหกรรมและทรัพยสินทางปญญาในระดับสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของความลับทาง
การคาจึงเปนเรื่องที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองใหความสําคัญ 
 องคการการคาโลกไดจัดตั้งขึ้น  เม่ือวันที่  1  มกราคม พ.ศ.2538  โดยเปนองคกร
ระหวางประเทศที่มีการพัฒนามาจากขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา  
(General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  :  GATT)  ซึ่งจากการประชุมรอบอุรุกวัยได
ตกลงยกฐานะ  GATT  ที่เปนเพียงสัญญาการคาระหวางประเทศไมมีกฎหมายรองรับ  ใหมีฐานะ
เปนองคกรระหวางประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนองคกรกลางในการกํากับดูแลขอตกลง
ตาง ๆ ที่เปนผลจากการเจรจา  ปฏิญญา  มติ  และบันทึกความเขาใจของรัฐมนตรีที่เปนตัวแทน
ของประเทศสมาชิก  เปนเวทีในการเจรจาเพื่อลดปญหาและขอกีดกันทางการคาที่เปนอุปสรรค
ตอการคาเสรี  รวมถึงการทําหนาที่เสมือนคนกลางในการแกไขปญหาขอพิพาททางการคา
ระหวางประเทศสมาชิก1  ทั้งน้ีนับเปนความพยายามของประเทศตาง ๆ ที่จะรวมมือสราง
กฎเกณฑและระเบียบทางการคาเพื่อใหการคาในโลกเปนไปโดยเสรีและมีการแขงขันอยางเปน
ธรรมมากขึ้น   
 สาระของความตกลงและมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญภายใต  WTO  ไดกอเกิดขึ้น
อยางมากมาย  มีทั้งที่เปนความตกลงตอเน่ืองมาจาก  GATT  และความตกลงภายหลังจาก
จัดตั้ง  WTO  หรือมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  อาทิ  ความตกลงทางดานการเปดตลาดของ
สินคา  ความตกลงวาดวยสินคาการเกษตร  หรือความตกลงวาดวยสิ่งทอและเสื้อผา  และ

                                                 
 1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,“ความลับทางการคา:ทรัพยสินทางปญญาที่นาสนใจ”, เศรษฐกิจวิเคราะห 
2545, 7 (2545): 32 



 7

นอกจากพันธกรณีความตกลงที่ยกตัวอยางขางตนแลว  ยังมีอีกความตกลงที่สําคัญคือ  ความตก
ลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs )  โดยเปนขอตกลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
จัดตั้ง  WTO  เนื่องจากใน  GATT  ยังไมเคยมีแนวทางกฎเกณฑดังกลาวอยู  หรือหากมีอยูก็
นอยมาก  ดังน้ันในการประชุม  WTO  ครั้งที่ 3 ป 2542  จึงเกิดการผลักดันใหกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาเขามาเปนสวนหนึ่งในขอตกลงขององคการการคาโลกเปนผลสําเร็จ  ทั้งน้ี
เพ่ือกําหนดมาตรฐานการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ ซึ่งประเทศภาคี
จะตองปฏิบัติตามในเรื่องของสิทธิบัตร  เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ  ลิขสิทธิ์และ
สิทธิขางเคียง  การออกแบบวงจรรวม  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  ความลับทางการคา  และการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม2  
  
2.1  การจัดทําความตกลงทริปส (TRIPs) 

 
 2.1.1  ความเปนมาในการจัดทําความตกลงทริปส (TRIPs) 
 
 ความตกลงแกตต  (General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  :  GATT)  เปน
ความตกลงซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของการคาระหวางรัฐ  
หรืออาจกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดกระแสโลกาภิวัตน  หลักการพื้นฐานของ GATT 
ที่วา  ทุกประเทศจะตองใหสิทธิประโยชนแกกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ (non-discrimination) 
นับวาเปนหลักการสําคัญอันทําใหประเทศตาง ๆ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเขารวมใน
ความตกลงระหวางประเทศนี้  ประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญานั้นถือไดวาเปนประเด็น
ใหมของการเจรจาการคา  GATT  ดวยบทบัญญัติ  ขอ 20  (ดี)  ของความตกลง  GATT ได
กลาวไวอยางชัดแจงวา  การคุมครองสิทธิบัตร  เครื่องหมายการคา  และลิขสิทธิ์  ตองไมทําให
เกิดเปนอุปสรรคสําหรับการคาเสรีระหวางประเทศ3    
 จะเห็นไดวากฎเกณฑที่ปรากฏในความตกลง  GATT  ดังกลาวนั้นยังไมถือวาเปน
ขอกําหนดในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางแทจริง  จะเปนก็เพียงแตการแสดงออกให
เห็นวาการใหความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาที่อาจกอใหเกิดอุปสรรคตอการคาเสรี
ระหวางประเทศ  ซึ่งการดําเนินการของ  GATT  เองน้ันเพ่ือตองการที่จะลดอุปสรรคทางการคา
และกอใหเกิดการคาเสรี  ทั้งน้ีจะเห็นไดวาแตละประเทศตางก็ตองการที่จะขยายธุรกิจการคาของ
ตนไปยังตางประเทศใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ความจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจประกอบกับการ

                                                 
 

2
 เร่ืองเดียวกัน,33. 

 
3
 GATT, Art. XX (d). 
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เติบโตดานการคาระหวางประเทศ  ทําใหหลายประเทศตางก็เร่ิมเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ทรัพยสินทางปญญาวาเปนสวนหนึ่งในการคาระหวางประเทศ  โดนเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่
พัฒนาแลว  ทั้งน้ีก็เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการคาเสรีของตน  ประเทศที่พัฒนาแลวไดกลาวอาง
ถึงความสําคัญของการคาระหวางประเทศในสินคาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  โดย
ชี้แนะใหเห็นวาหากมีการปรับปรุงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจะกอใหเกิดผลดีตอระบบ
การคาเสรี เพราะเปนการชวยลดปญหาสินคาลอกเลียนแบบซึ่งถือไดวาเปนอุปสรรคสําคัญทาง
การคา  ทําใหประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของ  GATT  จึงมุงเนนไปที่การคาที่
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights : TRIPs )  มากกวาการเจรจาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยตรง4  
 ดังนั้นการนําประเด็นการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  เขามาอยูในการเจรจา
การคาพหุภาคีของ  GATT  มีเหตุผลสําคัญมาจากการที่ทรัพยสินทางปญญาไดกลายมาเปน
ปจจัยสําคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศและตอความเปนอยูของผูคนในประเทศอุตสาหกรรมที่
เปนประเทศที่พัฒนาแลว  จนกลาวไดวาทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของ
ประเทศเหลานั้น  เนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญอันกอใหเกิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ  
(comparative  advantages)  ในการแขงขันในตลาดการคาโลก  ในขณะเดียวกันประเทศกําลัง
พัฒนาที่ยังดอยในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งยังเปนผูตามหลังประเทศพัฒนาแลวอยู
อีกหลายกาว มักจะฉกฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญาที่คิดคนและพัฒนาโดย
วิสาหกิจของประเทศที่พัฒนาแลวไปใชโดยไมขออนุญาตและไมจายคาตอบแทน  ไดทําให
ประเทศที่พัฒนาแลวเสียเปรียบ  ซึ่งลวนตองการใหมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยาง
เขมงวด  ประเทศที่พัฒนาแลวเห็นวาการที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยาง
แพรหลายในวงกวางนั้น  เปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่หลายประเทศไมมีการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอ  ในทางตรงกันขามกกลับมีบางประเทศมีนโยบายสงเสริมการ
กระทําละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเสียอีก5 
 ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายมีความเห็นวา  การปลอมแปลงและลอกเลียนกอใหเกิด
การบิดเบือนและเปนอุปสรรคกีดขวางตอการคาเสรีระหวางประเทศ  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูทรงสิทธิ
ตองลงทุนคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตผลทางปญญาของตนขึ้น  ในทางตรงกันขาม  ผูที่ทํา
การลอกเลียนกลับมิไดลงทุนลงแรงเพื่อการสรางสรรคงานนั้นแตอยางใด  หากเพียงแตฉกฉวย
เอาผลงานของผูอ่ืนไปใชเพ่ือประโยชนของตนโดยมิไดรับอนุญาต  ซึ่งนับวาเปนการเอาเปรียบผู
                                                 
 4 ขวัญเรือน เพบขุนทด, ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา 
(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 22. 
 5 จักรกฤษณ ควรพจน และพรชัย ดานวิวัฒน, “การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ
ภายใตองคการการคาโลก” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 1-8, พิมพครั้ง
ที่ 3 (นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 127. 
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เปนเจาของทรัพยสินทางปญญาเปนอยางมาก  นอกจากนี้  หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร 
ผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาจะเสียเปรียบในการแขงขันทางการคา  เน่ืองจากราคาสินคา
ของผูทรงสิทธิจําตองผนวกเอาตนทุนของการทําวิจัยและการพัฒนาเขาไปดวยจึงทําใหสินคา
ของผูทรงสิทธิมีราคาที่สูงกวาสินคาลอกเลียนแบบ 
 ประเทศที่พัฒนาแลวไดสูญเสียตลาดการคาในสินคาบางอยางใหกับสินคาของประเทศ
กําลังพัฒนา  ซึ่งสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมบางอยางขึ้นมา
ไดอยางมีคุณภาพ  อาทิ  ประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งแตเดิมเปนผูผลิตและสงออกสินคาสิ่งทอราย
ใหญไดสูญเสียตลาดสินคาดังกลาวใหกับสินคาของประเทศกําลังพัฒนา  เน่ืองจากในการผลิต
สินคาประเภทนี้  ประเทศกําลังพัฒนามีขอไดเปรียบในเรื่องแรงงานราคาถูก  รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอก็มีลักษณะที่เรียบงายและไมซับซอนมากนัก  เม่ือเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมอื่น  ประเทศกําลังพัฒนาจึงสามารถผลิตสินคาสิ่งทอและเสื้อผาที่
มีคุณภาพดีและมีราคาถูกกวาสินคาของประเทศที่พัฒนาแลว  สงผลใหสินคาของประเทศที่กําลัง
พัฒนาสามารถแยงตลาดสินคาจากประเทศที่พัฒนาแลวเน่ืองจากเปนสินคาที่ไดรับความนิยม
จากผูบริโภค  สิ่งเหลานี้นับเปนปญหาเศรษฐกิจมหภาค  (macroeconomic ploblem)  ที่บรรดา
ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศประสบอยูในขณะนั้น  และเปนปจจัยที่นําไปสูการผลักดันใหมี
การจัดทําความตกลงทริปส 
 สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศหนึ่งในกลุมประเทศอุตสาหกรรมที่ประสบปญหาขาด
ดุลการคาและดุลการชําระเงินตอประเทศคูคาอยางหนักในชวงทศวรรษที่  80  ทําใหรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาพยายามนํามาตรการตาง ๆ มาใชเพ่ือแกปญหาขาดดุลการคาดังกลาว  และ
มาตรการหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานํามาใชก็คือ  การบีบบังคับใหประเทศคูคาที่สําคัญของ
สหรัฐอเมริกาทําการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก
สินคาที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา  โดยเฉพาะสินคาที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการ
ผลิตน้ัน  ถือวาเปนสินคาสงออกที่มีความสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม
เหลานั้น 
 เน่ืองจากมีการกระทําละเมิดอยางแพรหลายซึ่งสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถือครอง
โดยวิสาหกิจสหรัฐอเมริกา  เหลาประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกา  ที่กอนหนานั้นเปนผูตามหลังใน
เวทีการคาโลกมาโดยตลอด  ไดอาศัยโอกาสจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ชวยใหการลอกเลียนแบบเปนไปอยางงายดาย  แลอาศัยโอกาสจากความเติบโตของเทคโนโลยี
โทรคมนาคมที่ทําใหความรูและวิทยาการตาง ๆ สามารถแพรกระจายขามพรมแดนไดอยาง
รวดเร็ว  กระทําการลอกเลียนเทคโนโลยีที่เปนทรัพยสินทางปญญาของวิสาหกิจสหรัฐอเมริกา  
สงผลใหอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะบรรดาอุตสาหกรรมที่ ใชเทคโนโลยีขั้นสูงของ
สหรัฐอเมริกา  ตองไดรับความเสียหาย  สูญเสียรายไดและผลประโยชนเปนจํานวนมหาศาล  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ถือวาเปนแหลงทําเงินตราตางประเทศใหแกสหรัฐอเมริกา  ซึ่งไดรับ
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ผลกระทบอยางหนักจากการลอกเลียนทรัพยสินทางปญญาก็คือ  อุตสาหกรรมยา  ดนตรี  
ภาพยนตร  และคอมพิวเตอร6  และเพื่อที่จะแกปญหาการลอกเลียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
อยางถาวรและมีประสิทธิภาพ  สหรัฐอเมริกาไดมีการใชมาตรการทวิภาคีดวยการเจรจาบีบ
บังคับประเทศคูคาของตนเองโดยตรง  โดยขูวาจะใชการตอบโตทางการคาภายใตมาตรา 301 
ภายใตกฎหมายการคาของสหรัฐอเมริกา  รวมทั้งการขูวาจะตัดสิทธิพิเศษทางการคาคูขนานไป
กับการเจรจาในรอบอุรุกวัยของ  GATT 
 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศแตเดิมน้ันอยูภายใตการดูแลของ 
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก  (World  Intellectual  Property  Organization)  หรือไวโป 
(WIPO)  ซึ่งเปนทบวงชํานัญพิเศษขององคการสหประชาชาติ7  ในการดําเนินการของไวโปใน
สวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญานั้น  โดยทั่วไปจะกระทําโดยอาศัยกฎเกณฑและบรรทัดฐานที่
กําหนดขึ้นโดยความตกลงระหวางประเทศหลายฉบับ  เชน  การคุมครองอุตสาหกรรมสมบัติจะ
อยูภายใตหลักการของอนุสัญญากรุงปารีส  (Paris  Convention  for  the  Protection  of  
Industrial Property)  ลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียงภายใตอนุสัญญากรุงเบอรน (Berne  
Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic  Works)  และอนุสัญญากรุงโรม  
(Rome  Convention  for  the  Protection  of  Performers,  Producers  of  Phonograms  
and  Broadcasting  Organizations)  การออกแบบแผงวงจรรวมภายใตสนธิสัญญาวาดวย
ทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับวงจรรวม  (Treaty  on  Intellectual  Property  in  Respect  of  
Integrated  Circuits)  ซึ่งความตกลงระหวางประเทศฉบับนี้รูจักกันโดยทั่วไปวา  สนธิสัญญา
กรุงวอชิงตัน  เปนตน  โดยสาระสําคัญและรายละเอียดของความคุมครองตามความตกลง
ระหวางประเทศแตละฉบับจะมีความแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับประเภทของทรัพยสินทางปญญาเปน
สําคัญ8  ทั้งน้ีในเวลาตอมาการคุมครองทรัพยสินทางปญญาก็ไดเปนหัวขอการเจรจาใหมที่เพ่ิง
จะถูกนําเขาสูการพิจารณาของ  GATT  เปนครั้งแรกในรอบอุรุกวัย 
 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลงระหวางประเทศ  มีปญหาสําคัญคือ  
ความตกลงระหวางประเทศเหลานั้นมิไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการคุมครอง  (minimum  
standards)  เอาไว  อีกทั้งยังมิไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิ  (enforcement 
of  rights)  และมาตรการะงับขอพิพาท  (dispute  settlement  mechanisms)  ไวดวย   
 ความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญ  ไมวาจะ
เปนอนุสัญญากรุงปารีส  หรืออนุสัญญากรุงเบอรน  ตางก็ใชมาตรฐานของการคุมครองสิทธิใน
                                                 
 6 USITC.Foreign Protection Intellectual Property Right and the Effect on US Trade and 
Industry. Pub.2065,Inv. No.332-TA-245, 1988. 
 7 WIPO.WIPO : What It Is and What IT Does. WIPO TMP/KL/4,Gneva 
 8 จักรกฤษณ ควรพจน และพรชัย ดานวิวัฒน, “การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ
ภายใตองคการการคาโลก” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 1-8, 129. 
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ทรัพยสินทางปญญาโดยอาศัยหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  (National  Treatment)  เปนเกณฑ  
ดวยคาดหวังวาศาลภายในประเทศตาง ๆ จะบังคับสิทธิของคนตางชาติอยางเทาเทียมและเสมอ
ภาคกันกับสิทธิของคนชาติของตนเอง  ซึ่งในความเปนจริงการใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแต
เพียงประการเดียวน้ันยังไมพอตอการที่จะทําใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไดรับความคุมครอง
อยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเพราะประเทศที่เกี่ยวของอาจปฏิเสธที่จะใหความคุมครองใด ๆ เลย 
ก็ได  ดวยการไมใหความคุมครองทั้งแกคนชาติของตนเองและแกคนตางชาติ  ซึ่งก็ถือวาการ
ปฏิบัติเชนนี้ไมขัดตอหลักการปฏิบัติเย่ียงคนชาติแตอยางใด  เพราะเปนการใหการปฏิบัติที่ 
เทาเทียมกันน่ันเอง9  อีกทั้งความตกลงระหวางประเทศที่มีอยูก็มิไดกําหนดมาตรการระงับขอ
พิพาทระหวางรัฐเอาไว  โดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เกี่ยวของกระทําการฝาฝน
บทบัญญัติของความตกลงระหวางประเทศ  หรือไมปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงระหวาง
ประเทศเหลานั้น  ในกรณีเชนนี้ประเทศที่ไดรับผลกระทบจําตองพึ่งพากลไกการระงับขอพิพาท
ตามหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ  นั่นคือจะตองมีการนําคดีขึ้นวากลาวในศาล
ยุติธรรมระหวางประเทศ  (International  Court  of  Justice)10  ซึ่งการระงับขอพิพาทใน
ลักษณะดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณถึงความไมมีประสิทธิภาพตอการชี้ขาดระงับขอพิพาท
ในปญหาการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ  บรรดาประเทศที่พัฒนาแลวจึงเห็น
วากลไกระงับขอพิพาทที่มีอยูไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการที่จะทําให
ทรัพยสินทางปญญาไดรับความคุมครองอยางเขมงวด  ทั้งน้ีเนื่องจากตามกฎหมายระหวาง
ประเทศสิทธิในการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศนั้นเปนของรัฐ  
กลาวคือจะตองเปนการเริ่มคดีโดยรัฐเทานั้น  แตบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการไมมีการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญานั้นโดยปกติมักจะไดแกบุคคลทั่วไป (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)  
ไมใชรัฐ 
 ประเทศที่พัฒนาแลวจึงไดรวมกันผลักดันใหมีการนําเอาประเด็นการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาในระดับระหวางประเทศอยางเขมงวดจริงจังเขาสูการเจรจาของ 
GATT เพราะเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้น  
เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศเปนแหลงกําเนิดของเทคโนโลยีและทรัพยสินทาง
ปญญาจํานวนมาก  ฉะนั้นหากการเจรจาในประเด็นดังกลาวสําเร็จก็ยอมหมายความวา  ทุก
ประเทศที่เขารวมในระบบการคาพหุภาคีของ  GATT จะตองรับเอาพันธกรณีเร่ืองการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาไปปฏิบัติอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  ภายใตระบบและมาตรการของ GATT  
                                                 
 9 Penrose, E.T. The Economics of the International System, John Hopkins Press, Baltimore, 
1951 pp. 64-65 อางถึงใน จักรกฤษณ ควรพจน และนันทน อินทนนท, “แนวคิดและวิวัฒนาการ 
ของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนวยที่  
1-8, พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 45. 
 10 Paris  Convention, Art. 28(1); Berne Convention, Art. 33(1) 
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ซึ่งการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศจะเปนไปอยางเขมงวดและรัดกุมยิ่งขึ้น  โดย
มีมาตรการการระงับขอพิพาทและมาตรการตอบโตทางการคาที่ทรงอนุภาพของ  GATT  เปนตัว
กํากับ 
 การไดรับสิทธิประโยชนทางการคาในลักษณะตาง ๆ จากระบบการคาระหวางประเทศ
ภายใตกรอบของ  GATT ไมวาจะเปนสิทธิประโยชนจากการลดกําแพงภาษีและอุปสรรคทาง 
การคา  รวมทั้งสิทธิประโยชนจากการเปดตลาดการคา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดตลาดสําหรับ
สินคาบางประเภทที่มักถูกกีดกันในตลาดการคาที่สําคัญ  เชน  สินคาสิ่งทอ  สินคาการเกษตร 
ฯลฯ  ซึ่งสิทธิประโยชนเหลานี้ลวนเปนสิ่งดึงดูดใหประเทศพัฒนาทั้งหลายเขารวมในระบบการคา
พหุภาคีของ  GATT 
 เหตุผลที่ประเทศที่พัฒนาแลวเลือกที่จะผลักดันประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
เขาสูกรอบของ  GATT แทนการขอแกไขปรับปรุงความตกลงระหวางประเทศที่มีอยู  เนื่องจาก
การผลักดันใหมีการปรับปรุงระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดวยการแกไขบทบัญญัติใน
ความตกลงระหวางประเทศที่มีอยูเดิมน้ันเปนสิ่งที่ไมอาจกระทําไดโดยงาย  ทั้งน้ีตองยอมรับวา  
ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ไมวาจะเปนอนุสัญญา
กรุงปารีส  หรืออนุสัญญากรุงเบอรน  ตางก็ไมมีมาตรการที่จะบีบบังคับใหประเทศภาคีทําการ
ปรับปรุงระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศเหลานั้น  อีกทั้งการแกไขบทบัญญัติ
ของอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเบอรนจําเปนตองใชมติเอกฉันทของบรรดาประเทศ
ภาคีสมาชิก  ซึ่งภาคีสวนใหญก็คือประเทศกําลังพัฒนาที่ไมตองการใหมีการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาอยางเขมงวด   
 ฉะนั้นแลวการเชื่อมโยงประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเขากับการคาระหวาง
ประเทศภายใตบทบัญญัติของความตกลงทริปสนั้น  ถือเปนความสําเร็จของประเทศที่พัฒนา
แลว  เนื่องจากมีผลทําใหรัฐภาคีขององคการการคาโลกตองทําการปรับปรุงระบบการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศของตนใหมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหากไมมีความตกลง
ระหวางประเทศที่มีมาตรการเชิงบังคับดังเชนความตกลงทริปสแลว  ความพยายามของประเทศ
พัฒนาแลวในเรื่องดังกลาวก็คงจะไมประสบความสําเร็จ11 
 
 
 
 
 

                                                 
 11 จักรกฤษณ ควรพจน และพรชัย ดานวิวัฒน, “การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ
ภายใตองคการการคาโลก” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 1-8, 130-131. 
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2.1.2 วิวัฒนาการในการจัดทําความตกลงทริปส (TRIPs)  
 
  2.1.2.1  ชวงระยะเวลากอนการเจรจารอบอุรุกวัย    
 
 จากที่กลาวขางตนแลววาการเติบโตทางสังคมและทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทําให
ประเทศตาง ๆ ตองการที่จะขยายตลาดทางการคาของตนไปยังตลาดตางประเทศมากขึ้น  ความ
จําเปนในการพัฒนาและการเติบโตทางดานการคาระหวางประเทศจึงไดเร่ิมมองเห็นวาทรัพยสิน
ทางปญญาเปนสวนหนึ่งในเวทีการคาระหวางประเทศ  ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวไดเริ่มตระหนัก
ถึงความสําคัญเพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอการคาเสรีของตน  สงผลใหเกิดการผลักดันใหเกิดความ
คุมครองในสวนของทรัพยสินทางปญญาเขาสูการเจรจาของ  GATT  ซึ่งในระยะเวลาของการ
เจรจารอบโตเกียวเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 1979  ประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปไดมี
การเสนอรางความตกลงวาดวยการตอตานสินคาปลอมแปลง  หรือที่เรียกวา  Draft  Agreement  
on  Measures  to  Discourage  the  Importation  of  Counterfeiting  Goods  ( หรือ Draft  
Anti-Counterfeit  Code)  เขาสูการเจรจาในรอบนี้ดวย  แตรางความตกลงดังกลาวก็ไดรับการ
ตอตานจากประเทศอินเดียและประเทศบราซิลเปนสําคัญ  และเหตุผลสําคัญที่กอใหเกิดการ
ถกเถียงกันระหวางประเทศสมาชิกก็คือ  การที่ฝายสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปตองการให 
GATT  มีบทบาทในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ในขณะที่อินเดียและบราซิลเห็น
วาองคการทรัพยสินทางปญญาโลก  (World  Intellectual  Property  Organization)  หรือไวโป 
(WIPO)  เปนองคกรระหวางประเทศที่คุมครองในสวนของทรัพยสินทางปญญาอยูแลว  ดังน้ัน 
GATT  จึงไมควรที่จะเขาไปมีบทบาทในเรื่องดังกลาวอีก  ตลอดถึงความไมแนใจในประเด็นของ
กฎหมายตาง ๆ ภายใตรางความตกลงดังกลาว  จึงทําใหรางความตกลงนี้ไมประสบผลสําเร็จใน
การเจรจารอบโตเกียว 
 แตทั้งน้ี  รางความตกลงวาดวยการตอตานสินคาปลอมแปลงนี้ก็ไดกลับมารื้อฟน
พิจารณาใหมอีก  ณ  กรุงมอนทรีออล  ค.ศ. 1982  ภายหลังที่มีการสิ้นสุดการเจรจารอบโตเกียว
ภายใตการประชุมรัฐมนตรีของ  GATT  ที่เรียกวา  Ministerial  Declaration  of  29  
November  1982  หรือปฏิญญารัฐมนตรี  29  พฤศจิกายน  1982  โดยเปนการประชุมระหวาง
ประเทศสําหรับประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา ในกฎเกณฑที่ครอบคลุมหลาย
เร่ืองเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศตลอดถึงการพิจารณาบทบาทของ  GATT  ในการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาดวย  ซึ่งปฏิญญารัฐมนตรีดังกลาวไดมีการมอบหมายใหมีการปรึกษา
รวมกันระหวางผูอํานวยการของ  GATT  และ  WIPO  เพ่ือพิจารณากฎเกณฑตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ  โดยผลของปฏิญญานั้นไดมีการเสนอแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแลวที่นําเสนอโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตองการที่จะให  GATT  เปนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการคาสินคา
ปลอมแปลงรวมถึงการละเมิดทรัพยสินทางปญญาดานอ่ืนดวย  โดยเห็นวาองคการทรัพยสินทาง
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ปญญาโลกนั้นไมมีประสิทธิภาพเพียงพอเกี่ยวกับมาตรการในการใชสิทธิ  เชน  แมวาจะมีความ
ตกลงระหวางประเทศที่ไดวางกรอบเกี่ยวกับการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวาง
ประเทศไวก็ตาม  แตยังไมเพียงพอตอการใหความคุมครองในหลายประการ  รวมถึงการขาด
แคลนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการหารือหรือระงับขอพิพาทระหวางรัฐ  เปนตน12  ในทาง
ตรงกันขามประเทศกําลังพัฒนาซึ่งนําโดยประเทศอินเดียและบราซิลมีแนวความคิดวาองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลกนั้นเปนองคกรที่เหมาะสมในการดูแลจัดการเกี่ยวกับการใหความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เพียงพอแลว  
 ทายที่สุดเม่ือคณะมนตรี  GATT  ไดพิจารณาถึงความเห็นที่แตกตางกันระหวางประเทศ
ที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา  ประกอบกับความไมแนใจในประเด็นกฎหมายตาง ๆ ใน
ความตกลง  ไมวาจะเปนความกวางและความไมแนนอนเกี่ยวกับบทบาทในการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาของ  GATT  รวมถึงประเด็นปญหาที่ประเทศภาคีหลายประเทศเกรงวาการ
ตอตานสินคาปลอมแปลงนั้นจะนําไปสูการเลือกปฏิบัติหรืออุปสรรคใหม ๆ ตอการคาที่ชอบธรรม
จากประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งนําไปสูความขัดแยง  โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาเห็นวาควรมี
การพิจารณาปญหาเรื่องการปลอมแปลงเครื่องหมายการคาเทานั้นหรือควรจะรวมถึงการละเมิด
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาดานอ่ืน ๆ ดวย  ปญหาเรื่องกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
การคาดังกลาวมีอยูอยางไร  และการนํากฎเกณฑ  กระบวนการตามกฎหมายระหวางประเทศที่
มีอยูมาบังคับใชมีความเปนไปไดมากนอยเพียงไร  เปนตน  ซึ่งขออางขอเถียงของแตฝายนั้นทํา
ใหคณะมนตรีเห็นวายังมีความแตกตางกันอยู  โดยเฉพาะประเด็นปญหาการดําเนินการรวมเรื่อง
การคาสินคาปลอมแปลงในกรอบของ  GATT  ทําใหรางความตกลงวาดวยการตอตานสินคา
ปลอมแปลงไมไดรับการสนับสนุนเปนขอตกลง 
 สําหรับประเด็นความคิดเห็นที่วาองคกรใดควรจะเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลในการให
ความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  อันเปนขออางขอเถียงระหวางประเทศที่พัฒนาแลว
กับประเทศกําลังพัฒนานั้น  ในทายที่สุดแลวคณะผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาขออางขอเถียง
ดังกลาวของแตฝายนั้นเปนลักษณะในเชิงนโยบายที่ผูเชี่ยวชาญจะตกลงตัดสินใจไมไดทําใหยัง
ไมเปนที่ยุติ  ซึ่งสงผลใหขออางขอเถียงตลอดจนบทสรุปน้ันตกอยูแกประเทศสมาชิกที่จะตกลง
กันตอไป  แสดงใหเห็นถึงความไมชัดเจนในประเด็นตาง ๆ ตามที่ประเทศสมาชิก  GATT  
ตองการ  ไมวาจะเปนเรื่องความตกลงวาดวยการตอตานสินคาปลอมแปลง  เร่ืองบทบาทของ  
GATT ในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งในการนี้ประเทศพัฒนาแลวไดพยายาม

                                                 
 12 ขวัญเรือน เพบขุนทด, ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา,  
23-26. 
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ผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝายรอบใหมของ GATT ครอบคลุมเร่ืองทรัพยสินทางปญญา
ดวย13 
 เม่ือมีการประชุมคณะเตรียมราง  (Preparatory  Committee)  โดยจะดําเนินการประชุม
ระหวางเดือนมกราคม-กรกฎาคม  ค.ศ. 1986  ซึ่งเปนการนําเอาบทสรุปของคณะผูเชี่ยวชาญที่
ไดจัดตั้งขึ้นมาตามปฏิญญารัฐมนตรี  ค.ศ. 1982  ที่ยังไมมีความชัดเจนในประเด็นตาง ๆ ตาม 
ที่ประเทศสมาชิกตองการ  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสินคาปลอมแปลงและเรื่องบทบาท 
ของ  GATT  ในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ในการนี้ประเทศที่พัฒนาแลวก็ไดพยายาม
ผลักดันใหการเจรจาการคารอบใหมของ  GATT  ใหมีการกลาวถึงเร่ืองทรัพยสินทางปญญา  อีก
ทั้งยังตองการให  GATT  เปนองคการในการดูแลเรื่องทรัพยสินทางปญญา  แตก็ไดรับการ
โตแยงจากประเทศกําลังพัฒนาที่เห็นวา  GATT  มีแนวทางเฉพาะการทําใหการคาระหวาง
ประเทศเปนไปอยางเสรีเทานั้น  ไมควรใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาซึ่งมีลักษณะเปนการ
กีดกันทางการคา  และไมสอดคลองกับนโยบายการคาเสรีของ  GATT  นอกจากนี้  GATT  ยัง
ขาดผูเชี่ยวชาญในเรื่องทรัพยสินทางปญญา  อีกทั้งยังเห็นชอบที่จะให  WIPO  เปนองคการที่
ดําเนินการใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเชนเดิม  ตลอดทั้งเห็นวาไมควรที่จะนําเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญาเขาเจรจาในการคารอบใหมดวย 
 เดือนกรกฎาคม  ค.ศ. 1986  ซึ่งประเทศสมาชิกไดมีการประชุมรัฐมนตรี  GATT   
ณ  เมือง  Punta-del-Este  โดยมีการเสนอรางปฏิญญารัฐมนตรีดังกลาวเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ
ทางกฎหมายรวมกันและการจักการเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ตามที่ไดมีการเจรจา
ตอกันเรื่อย ๆ มาโดยตลอด  เพ่ือนําประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญาสูการเจรจาการคา
รอบใหม  ทั้งน้ีในเรื่องทรัพยสิทางปญญาไดมีการเสนอรางปฏิญญาฯ 2 ฉบับ  อันประกอบดวย
รางปฏิญญาฯของประเทศอินเดียและบราซิล  ที่ไมเห็นดวยที่จะใหมีการนําเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญาไปเจรจาในการคารอบใหมเลย  และเห็นวา  WIPO  ควรเปนองคกรที่คุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาไมใช  GATT  ในขณะที่รางปฏิญญาฯจากอีกฝายคือ  ประเทศสวิสเซอรแลนดและ
โคลัมเบีย  จะเปนรางขอเสนอที่มีลักษณะประนีประนอม  โดยไมไดมีการสนับสนุน  แตก็ไมได
คัดคานที่จะใหมีการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาในการคารอบใหม14   
 หลังจากที่มีการเจรจาและทบทวนรางปฏิญญาทั้งสองฉบับแลว  ที่ประชุมรัฐมนตรีไดมี
มติรับรองปฏิญญารัฐมนตรี  (Ministerial  Declaration)  ที่มีเน้ือความใกลเคียงอยางยิ่งกับราง
ปฏิญญาของประเทศสวิสเซอรแลนดและโคลัมเบีย  ซึ่งเปนการเจรจาภายใตปฏิญญารัฐมนตรีใน
                                                 
 13 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร, รายงานการศึกษาขั้นตนฉบับสมบูรณเร่ืองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญากับการเจรจาหลายฝายของ GATT, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยวิจัยกฎหมายและการ
พัฒนา, 2531) 119-125. 
 14 Terenee P. Stewart, editor, The GATT Uruguay Round : A Negotiating History, Volum ll 
: Commentary (1986-1992), p. 2262-2264. 
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หัวขอที่วาดวย  “ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับดานการคา  รวมทั้งการคาสินคาปลอมแปลง”  
บทบัญญัติของปฏิญญารัฐมนตรีไดกลาวถึงความจําเปนในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลเพ่ือที่จะลดความปนปวนและอุปสรรคในการคาระหวางประเทศ  แต
ปฏิญญาก็ไดกลาววามาตรการและกระบวนการที่จะบังคับสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้น  
จะตองไมกลายเปนอุปสรรคตอการคาที่ชอบธรรมไปดวยในตัว   
 เพ่ือคงซ่ึงปณิธานของสองประเด็นดังกลาว  ปฏิญญาจึงใหการเจรจานั้นมุงตอการขยาย
ความในบทบัญญัติของ  GATT  และเพ่ิมเติมกฎเกณฑใหม ๆ หากจําเปน  โดยการเจรจานั้น
ตองมุงที่จะพัฒนาหลักการ  กฎเกณฑ  รวมถึงระเบียบตาง ๆ ในการคาสินคาปลอมแปลงใน
กรอบการคาพหุภาคี  ทั้งน้ีการเจรจาของ  GATT  นั้น จะตองไมกระทบถึงกฎเกณฑหรือ
มาตรการตาง ๆ ที่องคการทรัพยสินทางปญญาโลกหรือองคการอื่น ๆ ไดดําเนินการอยูแลวดวย  
เห็นไดวาการจัดทําปฏิญญารัฐมนตรี  (Ministerial  Declaration) นี้  เปรียบเสมือนกาวแรกของ
การเจรจา  ประเทศภาคีจึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการจัดทํารางปฏิญญารัฐมนตรีเปนอยาง
มาก  และพยายามเจรจาเพื่อใหปฏิญญารัฐมนตรีนี้ครอบคลุมประเด็นซ่ึงสะทอนถึงความตองการ
และผลประโยชนของประเทศตนใหมากที่สุด 
 ในเวลาตอมาประเทศสมาชิก  GATT  ไดมีมติใหมีการเปดการเจรจาการคาหลายฝาย
รอบใหมขึ้นเปนรอบที่ 8 ณ เมืองปุนตา เดล เอสเต ประเทศอุรุกวัย  ระหวางวันที่ 15-20 
กันยายน  ค.ศ. 1986  โดยเรียกการเจรจารอบนี้วา  “การเจรจารอบอุรุกวัย” มีกําหนดระยะเวลา
ในการเจรจา 4 ป  ซึ่งจะตองเจรจาใหแลวเสร็จในป ค.ศ. 1990  โดยในการเปดรอบการเจรจานี้มี
รัฐมนตรีของประเทศภาคีเขารวมประชุมประมาณ  75  ประเทศ  วัตถุประสงคของการเจรจานั้น
ตองการใหมีการเปดตลาดการคาโดยการลดภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการคาอ่ืน ๆ ที่มิใช
ภาษีศุลกากรเพื่อใหการคาของโลกมีเสรีมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นแลวยังมีวัตถุประสงคในการ
ปรับปรุงกฎเกณฑตาง ๆ ของ  GATT  ที่ไดกําหนดมาแลวเกือบ  50  ป  ใหมีความกระชับ
รัดกุมและทันสมัยตอภาวการณของโลกในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไปใหเปนที่นาเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น  โดยในการประชุมเปดเจรจารอบใหมนั้น  ที่ประชุมไดมีการรับรองปฏิญญารัฐมนตรี  
(Ministerial  Declaration)  เพ่ือกําหนดเปาหมาย  หลักเกณฑ  และแนวทางการเจรจาใหมี
ความชัดเจน  รัดกุม  และมีประสิทธิภาพ  โดยกลาวกันวาปฏิญญารัฐมนตรีรอบอุรุกวัยนี้เปน
ปฏิญญารัฐมนตรีที่ชัดเจน  รัดกุมกวารอบอ่ืน ๆ กอนหนานี้15  อีกทั้งยังมีการพิจารณาในการยก
รางกฎเกณฑทางการคาที่เปนเรื่องใหม ๆ ที่ยังไมมีการเจรจาใน  GATT  มากอน  ซึ่งหน่ึงในนั้น
คือ  การเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา 

 

                                                 
 15 กรมเศรษฐกิจพาณิชย,แกตตกับการเจรจารอบอุรุกวัย,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรไทย, 
2542) 17-18. 
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  2.1.2.2  ชวงระยะเวลาของการเจรจารอบอุรุกวัย  
 
การจัดการเจรจาการคาหลายฝายรอบใหมในรอบที่ 8 ณ เมืองปุนตา เดล เอสเต 

ประเทศอุรุกวัย  ระหวางวันที่ 15-20 กันยายน  ค.ศ. 1986 ที่เรียกกันวา  การเจรจารอบอุรุกวัย
นั้น  มีสาเหตุสําคัญในการจัดการเจรจา  ดังนี้16  

(1)  ประเทศที่พัฒนาแลวพยายามใชขอจํากัด  (restrictions)  ตอการนําเขาสินคา
เกษตรและสิ่งทอซึ่งเปนชองวางของความตกลง  GATT 

(2)  เร่ืองการคาบริการ  (trade  in  services)  ทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ แตมิไดอยู
ภายใต  GATT  เพราะ  GATT  ครอบคลุมเฉพาะสินคาการคา  หรือ  trade  in  goods  เทานั้น 

(3)  ภาคเอกชนของประเทศที่พัฒนาแลว  ตระหนักถึงปญหาการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาที่มีมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงตองการใหมีการเขมงวดตอการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหมี
มาตรฐานเดียวกัน  มิใชแตละประเทศตางใชมาตรการภายในประเทศของตน  การที่ทรัพยสิน
ทางปญญามิไดรับความคุมครองอยางมีประสิทธิภาพทําใหเปนอุปสรรคประการหนึ่งตอการ
ลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อผลิตสินคาที่มีสิทธิบัตร 

 ทั้งน้ี  การจัดการเจรจาดังกลาวมีเร่ืองที่เจรจาภายใตปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยการคา
ทั้งหมด  15  เร่ือง  เปนเรื่องภายใตการเจรจาการคาสินคา  14  เร่ือง  และภายใตการเจรจา
การคาบริการ  1  เรื่อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี17 

(1) การเปดตลาด  6  เรื่อง  ไดแก 
 -  ภาษีศุลกากร 
 -  มาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร 
 -  สินคาเกษตร 
 -  สินคาสิ่งทอและเสื้อผา 
 -  สินคาเขตรอน 
 -  สินคาจากทรัพยากรธรรมชาติ 
(2)  การเจรจาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบทางการคา  6  เรื่อง  ไดแก 
 -  บทบัญญัติของ  GATT 
 -  ความตกลงยอยอันเปนผลจากการเจรจารอบที่แลว 
 -  มาตรการคุมกัน 
 -  การอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุน 

                                                 
 16 จักรกฤษณ ควรพจน และพรชัย ดานวิวัฒน, “การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ
ภายใตองคการการคาโลก” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 1-8, 140. 
 17 กรมเศรษฐกิจพาณิชย,แกตตกับการเจรจารอบอุรุกวัย, 20-21. 
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 -  การยุติขอพิพาททางการคา 
 -  การดําเนินงานของ  GATT 
(3)  การเจรจาเรื่องใหมที่ยังไมมีกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ  3  เรื่อง  ไดแก  
 -  สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา 
 -  มาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการคา 
 -  การคาบริการ 

 ดังที่กลาวมาแลววาการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาเปนการ
พิจารณาในการยกรางกฎเกณฑทางการคาที่เปนเรื่องใหม ๆ ที่ยังไมมีการเจรจาใน  GATT  มา
กอน  ซึ่งนับวาเปนหัวขอใหมในการเจรจา  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหมีการจัดทําขอบังคับ
และกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้นใหมตามความเหมาะสมเพื่อเปนการลดอุปสรรคและการบิดเบือนทาง
การคาระหวางประเทศโดยคํานึงถึงความจําเปนที่จะตองสงเสริมการคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพ่ือแกไขปญหาการคาสินคาปลอมแปลง
ระหวางประเทศ  ประเด็นสําคัญที่เจรจากันในกลุมน้ีคือ  GATT  ควรมีบทบาทเพียงใดในการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาในระบบการคาโลก  และควรจะจัดทําความตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้
อยางไรจึงจะเปนการประสานผลประโยชนของกลุมประเทศตาง ๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนา18 
 สหรัฐอเมริกาไดพยายามหยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเขารวมอยูใน
การประชุมรอบใหมภายใต  GATT นี้  เนื่องจากทรัพยสินทางปญญาเปนปญหาเฉพาะดานที่มี
ระบบ  กฎเกณฑ  และขอบังคับที่ซับซอนอันมีความสัมพันธและผลกระทบตอโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการพัฒนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอประเทศที่พัฒนาแลว  ดังน้ันประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญจึงไดมีความพยายามที่จะแสวงหาแนวทางใน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับระหวางประเทศเพื่อใหมีมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ  
รวมถึงพยายามที่จะยกระดับการคุมครองใหสูงมากขึ้นดวย  และในการพยายามในการแกปญหา
ดังกลาวนั้น  รัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดมีการประกาศใชรัฐบัญญัติการคา  (Trade  Act  1988)  อัน
เปนการเพ่ิมอํานาจในการตอรองในการเจรจาระดับพหุภาคี  และเปนเครื่องมือตอบโตรวมถึง
ขมขูประเทศอื่น ๆ ในระดับทวิภาคีที่ไมมีการปรับปรุงมาตรการในการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาของสหรัฐอเมริกา  บทบัญญัติที่รูจักกันดีคือ  มาตรา  301  ที่เปนการเพิ่มอํานาจการ

                                                 
 18 จิรัฐยา โสภา, ความตกลงเกี่ยวกับความลับทางการคาภายใตองคการการคาโลก, 
(การศึกษาคนควาอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 19. 
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ตอรองในระดับพหุภาคีและเปนเครื่องมือตอบโตและขมขูประเทศอ่ืน ๆ ในระดับทวิภาคีที่ไมยอม
ปรับปรุงมาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญา19   
 มาตรา 301  ไดวางหลักเนนหนักในเรื่องการดําเนินการตอบโตทุกประเทศที่ไมมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในเพื่อเพ่ิมเติมมาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกคนชาติ
อเมริกัน  ทั้งน้ีไดมีการแกไขมาตรา  301  หลายครั้งดวยกัน  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพนาเกรงขาม
และมีการตอบโตที่รุนแรงตอประเทศตาง ๆ ที่ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกคนชาติ
อเมริกันที่ไมเพียงพอ  ซึ่งความพยายามดังกลาวเกิดจากแรงกดดันของภาคเอกชนภายใต
สหรัฐอเมริกาที่มีตอรัฐบาลของตนเอง  ทั้งน้ีภายใตมาตรา  301  ชาวอเมริกันที่ไดรับความ
เสียหายจากการปฏิบัติทางการคาที่ไมสมเหตุสมผลของประเทศอื่นสามารถที่จะรองเรียนตอ
รัฐบาลได  และหากรัฐบาลพบวาเปนเชนนั้นจริงก็จะดําเนินการตอบโตประเทศนั้น ๆ ให20 ทั้งน้ี
ไดมีการวางหลักเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อประเทศ  (Priority  Foreign  Countries : PFC)  
ที่ใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอขึ้น  โดยมีการ
แบงเปนบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเปนพิเศษ  (Priority  Watch  List : PWL)  และประเทศที่
ถูกจับตามอง  (Watch  List : WL)  ทั้งน้ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดนําเครื่องมือในการตอบโต
ประเทศที่ใหความคุมครองสิทธิในเรื่องดังกลาวไมเพียงพอ โดยการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร  
(Generalised  System  of  Preferrences : GSP)  ซึ่งเปนสิทธิพิเศษทางภาษีที่รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาไดยกเวนภาษีนําเขาสินคาซึ่งมีมากกวา  4,000  ชนิด ใหกับประเทศกําลังพัฒนา
และอาณานิคมกวา  140  แหง  
 สวนของประเทศไทยนั้นสหรัฐอเมริกาเคยจัดใหอยูในระดับ PFC ตั้งแตป 2534-2536 
ซึ่งไทยไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายในเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาบางแลวโดย
ประเทศไทยไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 อันแสดงใหเห็นทาทีของ
ประเทศไทยที่พรอมจะปรับปรุงกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  สหรัฐอเมริกาไดปรับลดให
ประเทศไทยอยูในระดับ PWL และตั้งแตป 2538-2549 สหรัฐอเมริกาไดปรับลดใหประเทศไทย
อยูในระดับ WL  จนกระทั่งลาสุดกระทรวงพาณิชย โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ไดรับแจงจาก
ผูแทนสถานทูตสหรัฐฯ ประจําประเทศไทยวา ในการทบทวนบัญชีรายชื่อประเทศคูคาที่ไมใหการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต มาตรการ 301 พิเศษ  
ประจําป 2550 มีแนวโนมวาสหรัฐฯ จะเลื่อนสถานะของประเทศไทยจาก WL (ประเทศที่ตองจับ
ตามอง) เปน PWL  (ประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ) โดยอางวาไทยไมไดใหการคุมครอง

                                                 
 19 บัณฑิต หลิมสกุล, “การคุมครองทรัพยสินทางปญญากับการคาระหวางประเทศ”, วารสาร
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลมที่ 1 (2535) : 15. 
 20 วราภรณ ตงยิ่งศิริ, “ปญหาการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา”, วารสารบทบัณฑิต
เนติบัณฑิตยสภา, เลม 54 (มนีาคม 2541),113-114. 
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ทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐฯ อยางเพียงพอ ทั้งในเรื่องของการคุมครองขอมูลยา การให Data 
Exclusivity ในขอมูลยาตามมาตรฐานของสหรัฐฯ  การไมเชื่อมโยงระบบสิทธิบัตรกับการขึ้น
ทะเบียนยาสามัญเพ่ือปองกันมิใหมีการจําหนายยาสามัญออกสูตลาดกอนยาสิทธิบัตรหมดอายุ   
การที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใชสิทธิบัตรยา 3 รายการ อยางไมโปรงใสและไมมีการ
หารือกับเจาของสิทธิกอน รวมทั้งไมเปดโอกาสใหสามารถอุทธรณการบังคับใชสิทธิตอศาล  ทั้งน้ี 
จากสรุปผลการประชุมหารือกับฝายสหรัฐฯ ประเด็นการจัดสถานะประเทศไทย ภายใตกฎหมาย
การคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ  วันศุกรที่  11  พฤษภาคม  2550 ณ  กรมทรัพยสินทาง
ปญญามีประเด็นสําคัญดังน้ี21 
  (1)  ทั้งสองฝายเห็นวาควรจะไดมีการหารือระหวางไทยและสํานักงานผูแทนการคา
สหรัฐฯ โดยตรงเกี่ยวกับการปรับลดสถานะของไทยลงจาก PWL โดยเร็วตอไป   
 (2)  สหรัฐฯ เห็นวา หากไทยมีมาตรการหรือแผนงานที่ชัดเจน สามารถดําเนินการได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็จะมีผลดีตอการประกอบการพิจารณาปรับลดสถานะของไทย
ในการพิจารณาบัญชีรายชื่อประเทศตามมาตรา 301 พิเศษ ประจําป 2551 อยางมาก 
 (3)  กรมทรัพยสินทางปญญาจะเรงทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการปราบปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาของไทย โดยเฉพาะในสวนที่มีความรวมมือกับหนวยงานรัฐและเอกชน เพ่ือ
พิจารณาวามีปญหาหรือชองวาง ในการดําเนินการปราบปรามอยางใดบาง เพ่ือสามารถแกไข
ปญหาไดตรงจุดตอไป 
 เม่ือการประชุมเจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัยไดดําเนินการมาถึงการประชุมระดับ
รัฐมนตรี  ครั้งที่  2  ในเดือนธันวาคม  ค.ศ. 1988  ณ  กรุงมอนทรีออล  ประเทศแคนาดา  เพ่ือ
เปนการทบทวนผลการเจรจากลางรอบ  (Mid  Term  Review) และเปนการกําหนดแนวทาง
สําหรับการเจรจาในชวงสองปหลัง  ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนวิธีการกระตุนวิธีหน่ึงใหการเจรจา
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงใหประเทศภาคีไดตระหนักถึงปจจัยทางดานเวลาที่มีไม
มากนัก  ซึ่งจะสงผลใหการเจรจามีผลเบื้องตนที่มีลักษณะเปนรูปธรรมโดยเร็ว และประเทศไทย
เองก็เขารวมเจรจาในกลุมสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาซึ่งเทากับวาประเทศไทย
เองก็ตองการที่จะผลักดันใหมีความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาดวยเชนกัน  โดยกลาวไดวากลุมดังกลาวเปนหัวขอใหมในการเจรจาจึงตองให

                                                 
 21 กลุมงานเขตการคาเสรีและองคการการคาโลก กรมทรัพยสินทางปญญา, สรุปผลการประชุม
หารือกับฝายสหรัฐฯ ประเด็นการจัดสถานะประเทศไทย ภายใตกฎหมายการคาสหรัฐฯ มาตรา 301 
พิเศษ [Online], 11 พฤษภาคม 2550.  แหลงที่มา http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=478&Itemid =789. 
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ความสําคัญนาการพิจารณาประกอบกับความพยายามของประเทศอุตสาหกรรมที่ตองการจะ
ผลักดันใหมีการบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไวในการเจรจา  ทั้งน้ีการประชุมกลางรอบดังกลาว
มีผลสรุปไดวาประเทศสวนใหญไดใหความสําคัญของการเจรจาในกลุมสินคาเกษตรเปนอยาง
มากและไดมีการเชื่อมโยงความคืบหนาของการเจรจาในกลุมสินคาการเกษตรกับความคืบหนา
ในกลุมอ่ืน ๆ  
 การดําเนินการเจรจาที่มีมาอยางตอเน่ืองจากการทําปฏิญญารัฐมนตรีซึ่งกําหนดขอบเขต
ในการเจรจาการคาหลายฝายรอบใหมเปนครั้งแรก  ณ  เมืองปุนตา  เดล  เอสตา  ประเทศ
อุรุกวัย  ดําเนินการเจรจาจนถึงการประชุมครั้งที่สองเพื่อเปนการทบทวนผลการเจรจากลางรอบ  
ณ  กรุงมอนทรีออล  ประเทศแคนาดา  ไดสงผลใหประเทศสมาชิกยอมรับรางปฏิญญามอนทรี
ออล  (The  Montreal  Declaration)  ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการจัดทําความตก
ลง TRIPs  ในโอกาสตอไป  สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายแมวาจะไมตองการใหการ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางเขมงวดตามที่ประเทศพัฒนาแลวตองการก็ตาม  
แตประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายก็ไดเล็งเห็นวาระบบของการคาระหวางประเทศภายใตองคการ
การคาโลกก็ยังมีสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เอ้ืออํานวยตอผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนาใน
ดานอ่ืน ๆ เชนกัน  ไมวาจะเปนการลดกําแพงภาษี  การขจัดอุปสรรคทางการคาและการเปด
ตลาดการคา  เปนตน22  
 เม่ือการประชุม  ณ  กรุงมอนทรีออล  ประเทศแคนาดาไดเสร็จสิ้นลง  ประเทศสมาชิกก็
ยังคงมีการดําเนินการเจรจากันตอเน่ืองทั้งในรูปแบบการเจรจาที่เปนทางการและไมเปนทางการ  
ซึ่งในการประชุมนี้ประชาคมยุโรปไดมีการเสนอเกี่ยวกับการใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาซึ่งแบงออกเปนสวน ๆ ดังนี้23 
 สวนที่หน่ึง  กลาวถึงหลักเกณฑทั่วไปซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติและหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง 
 สวนที่สอง  กลาวถึงมาตรฐานในการใหความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ประเภทตาง ๆ  
 สวนที่สาม  กลาวถึงการบังคับการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  ไมวาจะ
เปนเรื่องเก่ียวกับพันธกรณีทั่วไป  การบังคับการทางศาลและฝายบริหาร  การใชมาตรการ
ชั่วคราวและกาดําเนินการระหวางคูกรณีที่เกี่ยวของ 
 สวนที่หา  เปนสวนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดในสวนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

                                                 
 22 จิรัฐยา โสภา, ความตกลงเกี่ยวกับความลับทางการคาภายใตองคการการคาโลก, 22-23. 
 23 ขวัญเรือน เพบขุนทด, ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา, 32. 
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 ทั้ งนี้ขอเสนอของประชาคมยุโรปดังกลาวขางตน   ประเทศพัฒนาแลว   เชน  
สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุนและสวิสเซอรแลนดตางก็เห็นพองดวยกับขอเสนอดังกลาว  โดยมีการ
ดําเนินการรวมกันจัดทํารางความตกลงที่เรียกวา  Draft  Agreement  on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights  Including  Trade  in  Counterfeiting  Goods  แต
ทวารางความลงดังกลาวไดรบัการคัดคานจากประเทศกําลังพัฒนา  จนกระทั่งมีการประชุมระดับ
รัฐมนตรีครั้งที่  4  ณ  กรุงบรัสเซลล  ประเทศเบลเยียม  ในเดือนธันวาคม  ค.ศ. 1990 เพ่ือทํา
การพิจารณาและทบทวนถึงขอเสนอของประเทศสมาชิกตาง ๆ อันจะทําใหการเจรจารอบอุรุกวัย
สิ้นสุดลงได  มีการเสนอรางความตกลงที่เรียกวา  Draft  Final  Act  Embodying  the  Results  
of  the  Uruguay  Round  of  Multilateral  Trade  Negotiation  หรือที่เรียกวา  Draft  Final  
Act : Business  1990  ตอรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก  ซึ่งประเด็นในการใหความคุมครอง
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญานั้นมีประเด็นสําคัญไดแก24 
 1. กรณีในหลักเกณฑการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการไมเลือกปฏิบัติ 
 2. ขอกําหนดเกี่ยวกับการบังคับการตามกฎหมายทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 
 3. ขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ  
 4. สิทธิทางศีลธรรม 
 5. การคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอรภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 6. การใหความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิขางเคียงและ 
 7. การคุมครองพันธุพืชภายใตกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายอื่น  

 เน่ืองจากการประชุมดังกลาวนั้นบรรดาเหลาสมาชิกทั้งหลายยังหาขอยุติไมได  ทั้งน้ีเปน
เพราะเรื่องสินคาการเกษตรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลดการอุดหนุนการผลิตและสงออกสินคา
การเกษตร  เนื่องจากความเห็นที่แตกตางกันมากระหวางฝายประชาคมยุโรปกับสหรัฐอเมริกา
และกลุมแครนสซึ่งเปนกลุมประเทศผูสงออกสินคาการเกษตรซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกอยูดวย  
จึงทําใหการเจรจาชะงักลง  สงผลใหการประชุมไดขยายระยะเวลาออกไปอีก 
 กระทั่งเม่ือการประชุมระดับรัฐมนตรี  ณ  กรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอรแลนด  ในวันที่ 
20 เดือนธันวาคม ค.ศ. 1991  นายอาเธอร  อังเคิ้ล  ซึ่งมีตําแหนงเปนเลขาธิการทั่วไปของ
GATT  ในขณะนั้น  จึงไดเสนอรางกรรมการสุดทายรวบรวมผลการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ
อุรุกวัย  (Draft  Final  Act  Embodying  the  Results  of  the  Uruguay  Round  of  
Multilateral  Trade  Negotiation)  ที่เรียกกันโดนทั่วไปวา  “Dunkel  Draft”  ตอรัฐภาคี  อัน
นําไปสูความตกลงสรุปผลการเจรจารอบอุรุกวัยที่สุด  ซึ่งรางกรรมการสุดทายฯที่เสนอโดยนาย
อังเคิ้ลสามารถที่จะลดความขัดแยงและหาขอยุติของการเจรจาไดพอสมควรในประเด็นการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งรางกรรมการสุดทายฯดังกลาวไดผนวกเอาความตกลงเกี่ยวกับ

                                                 
 24 Terenee P. Stewart, supra note 19, p. 2262-2264. 
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การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เรียกวา  Agreement  on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights  Including , Trade  in  Counterfeiting  Goods  หรือความตก
ลงทริปส(TRIPs  Agreement)  ไวดวย25 
 สาระสําคัญของรางความตกลงทริปสที่ไดเสนอนั้นมีลักษณะที่คอนขางยืดหยุน  สามารถ
ประนีประนอมผลประโยชนของรับภาคีทุกฝายไดพอสมควร  ประเทศสมาชิกจํานวนมากจึง
คอนขางพอใจกับรางความตกลงดังกลาว  แตรัฐภาคีที่ยังคงมีความไมพอใจกับรางความตกลง
ดังกลาวอยูก็ไดแกบรรดาประเทศที่มีความเห็นแบบสุดขั้วสุดโตง  เชน  สหรัฐอเมริกา  อินเดีย  
โดยสหรัฐอเมริกามีความตองการใหมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวดที่สุด  สหรัฐ
ไดแสดงความไมพอใจตอรางความตกลงดังกลาวบางประการ  โดยเฉพาะในประเด็นที่รางความ
ตกลงทริปสไมไดกําหนดใหมีการคุมครองสิทธิบัตรยอนหลังแกผลิตภัณฑยา  ซึ่งเรียกการ
คุมครองยอนหลังดังกลาววา  “pipeline  protection”  สวนประเทศอินเดียยังคงยืนยันที่จะไมใหมี
การคุมครองยา  อาหาร  และเคมีภัณฑ  สําหรับประเทศที่มีความเห็นกลาง ๆ เชน  สหภาพ
ยุโรป  และประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ตางก็มีความพอใจในรางความตกลงดังกลาว  เนื่องจาด
รางความตกลงทริปสเปดโอกาสใหประเทศเหลานั้นสามารถยกเวนไมใหความคุมครองการ
ประดิษฐบางประเภทที่มีความสําคัญได  เชน  การประดิษฐในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ประดิษฐที่เปนกรรมวิธีในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค  และการประดิษฐที่มีผลกระทบตอ
นโยบายสาธารณะ  ศีลธรรมอันดี  หรือเพ่ือปกปองชีวิตหรืออนามัยมนุษย  สัตว  หรือพืช  
รวมทั้งเพ่ือปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม26 
 นอกจากนี้รางความตกลงทริปสก็ยังใหการผอนปรนตอประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องการ
บังคับใชกฎหมายดวยการกําหนดบทเฉพาะกาลที่มีระยะเวลาคอนขางยาวนานสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา  อีกทั้งรางความตกลงยังไดเปดโอกาสใหประเทศภาคีทําการบังคับใชสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาโดยมิตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิเพ่ือตอบสนองนโยบายของ 
รัฐไดในบางกรณี  ซึ่งเรียกกันวา  “มาตรการบังคับใชสิทธิ”  (compulsory  licensing)  รวมทั้ง
สามารถกําหนดมาตรการควบคุมการกระทําของผูทรงสิทธิที่มีลักษณะเปนการจํากัดทางการคา
ได  ซึ่งบทบัญญัติตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของบรรดา
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายไดเปนอยางดี27 
 ฉะน้ันถาจะกลาววาการมีความตกลงระหวางประเทศที่มีมาตรการเชิงบังคับดังเชนความ
ตกลงทริปสนี้  ถือเปนความสําเร็จของประเทศที่พัฒนาแลวก็ไมผิดนัก  เนื่องจากรัฐภาคีของ
องคการการคาโลกตองทําการปรับปรุงระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศของตน
                                                 
 25 จักรกฤษณ ควรพจน และนันทน อินทนนท, “แนวคิดและวิวัฒนาการของการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 1-8, 48.        
 26 เร่ืองเดียวกัน 
 27 เร่ืองเดียวกัน,48-49. 
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ใหมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเปนการเอ้ือประโยชนตอประเทศที่พัฒนาแลวอยางยิ่งเพราะ
ประเทศที่พัฒนาแลวลวนเปนแหลงทรัพยสินทางปญญา 
 อยางไรก็ดี  การตกลงกันระหวางประเทศสมาชิกในเรื่องทรัพยสินทางปญญาที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงในรางความตกลงทริปสยังขาดความชัดเจนอยู  แตรางความตกลงทริปสนี้ได
กลายเปนสวนหนึ่งของกรรมสารสุดทายของการเจรจารอบอุรุวัยที่ประเทศสมาชิกไดมีการลง
นามรวมกัน  ณ  กรุงมาราเกซ  ในวันที่  15  เมษายน ค.ศ.1994  อันสงผลใหประเทศสมาชิก
เกิดพันธกรณีระหวางประเทศในการปฏิบัติตามความตกลงทริปสดังกลาวดวย28  ทั้งนี้ในสวน
ของความตกลงทริปสนั้นประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 สวนที่หนึ่ง  บทบัญญัติทั่วไปและหลักการพื้นฐาน 
 สวนที่สอง  มาตรการเกี่ยวกับการมีไว  ขอบเขตและการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

1. ลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง 
2. เครื่องหมายการคา 
3. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
4. การออกแบบอุตสาหกรรม 
5. สิทธิบัตร 
6. การออกแบบวงจรรวม 
7. การคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย 
8. การควบคุมทางปฏิบัติที่เปนปฏิปกษตอการแขงขันในการอนุญาตใหใชสิทธิ

ตามสัญญา 
 สวนที่สาม  การบังคับการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

1. พันธกรณีทั่วไป 
2. กระบวนการและการเยียวยาความเสียหายทางแพงและทางบริหาร 
3. มาตรการชั่วคราว 
4. ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับมาตรการ  ณ  จุดผานแดน 
5. กระบวนการทางอาญา 

 สวนที่สี่  การไดมาและการคงไวซึ่งสิทธิในทรัพยสินทางปญญากับการดําเนินการ
ระหวางคูกรณีที่เกี่ยวของ 
 สวนที่หา  การดําเนินการปองกันและระงับขอพิพาท 
 สวนที่หก  บทที่ใชในชวงปรับเปลี่ยน 
 สวนที่เจ็ด  บทที่ใชเกี่ยวกับสถาบัน : บทบัญญัติสุดทาย 

 

                                                 
 28 ขวัญเรือน เพบขุนทด, ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา, 35. 
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2.2  วัตถุประสงคและหลกัการพื้นฐานของความตกลงทริปส (TRIPs) 
 
 2.2.1  วัตถุประสงคของความตกลงทรปิส  (TRIPs) 
 
 การเจรจาในประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญาถือวาเปนหัวขอการเจรจาที่มี
ความสําคัญและมีความยุงยากมากที่สุดหัวขอหน่ึงของการเจรจารอบอุรุกวัย  ความยุงยาก
ดังกลาวเปนผลเนื่องมาจากความแตกตางทางความคิดระหวางรัฐภาคีที่เปนประเทศที่พัฒนาแลว
กับประเทศกําลังพัฒนา  ดวยเหตุนี้ความสําเร็จของการเจรจาในประเด็นทรัพยสินทางปญญาจึง
ขึ้นอยูกับสาระสําคัญของความตกลงที่จะจัดขึ้นเปนสําคัญ  โดยความตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาที่จะจัดขึ้นนั้นจะตองมีลักษณะที่คอนขางเปนกลาง  สามารถเอื้ออํานวยประโยชนตอรัฐ
ภาคีทุกฝายไดโดยเสมอภาคกัน  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ  ความตกลงระหวางประเทศนั้นตองไม
กําหนดระดับการคุมครองที่ต่ําเกินไปจนเกิดความเสียหายตอผูทรงสิทธิ  แตในขณะเดียวกันก็
จะตองไมกําหนดขอบเขตการคุมครองและวิธีการใชสิทธิที่กวางขวางเกินสมควร  จนทําใหเกิด
การจํากัดทางการคาและกอใหเกิดผลเปนการบิดเบือนตลาดการคาของประเทศที่ใหความ
คุมครอง29  ดังขอความในสวนของอารัมภบท  (preamble)  ของความตกลงทริปสที่กลาวเนนถึง
ความสําคัญของการมีกฎเกณฑและระเบียบวินัยแนวใหมเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและ
หลักการที่เพียงพอตอการไดมาและการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา30  
นอกจากนี้อารัมภบทของความตกลงทริปสยังไดกําหนดหลักการที่ ใหความสําคัญตอ
วัตถุประสงคดานนโยบายสาธารณะในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  รวมทั้งวัตถุประสงค
ดานการพัฒนาและเทคโนโลยี31 
 ภาคีแตละประเทศตางก็มีความจําเปนที่จะตองมีการใหการคุมครองเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิผล  ซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกอาจจําเปนตองใชมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อปองกันการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูทรงสิทธิที่ไมชอบ  รวมถึงการใช
แนวทางในการปฏิบัติซึ่งเปนการจํากัดการคาโดยไมมีเหตุผลอันเปนผลเสียหายตอการถายทอด
เทคโนโลยีระหวางประเทศ32  ทําใหแตละประเทศตองออกกฎเกณฑและระเบียบวินัยใหม
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวที่ตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานของ  GATT  และมีการนําความตกลงหรือ
อนุสัญญาระหวางประเทศในเรื่องทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของมาบังคับใช  โดยมีการกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักการเกี่ยวกับการไดมา  ขอบเขตและการใชสิทธิในทรัพยสินทาง
                                                 
 29 จักรกฤษณ ควรพจน และพรชัย ดานวิวัฒน, “การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ
ภายใตองคการการคาโลก” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 1-8, 132. 
 30 TRIPs Agreement, Preamble para. 2(b). 
 31 Ibid, Preamble para. 5. 
 32 Ibid, Art 8 para. 2. 
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ปญญาที่เกี่ยวของกับการคาอยางเพียงพอ  และการกําหนดวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปองกันและระงับขอพิพาทระหวางรัฐบาลแตละประเทศในกรอบพหุภาคีโดยคํานึงถึงความ
แตกตางของระบบกฎหมายภายในประเทศตาง ๆ ดวย  รวมไปถึงบทที่ใชในชวงปรับเปลี่ยนที่
มุงจะใหมีการเขามามีสวนรวมของแตละประเทศในผลของการเจรจาใหมากที่สุด33  
 ดังที่กลาวมาแลววาการคุมครองและการบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาควรจะให
ความสําคัญตอดานนโยบายสาธารณะในแตละประเทศรวมถึงดานการพัฒนาและเทคโนโลยี34  
และหากตองการใหเกิดการถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยีรวมกันของผูผลิตและผูใชความรูทาง
เทคโนโลยีที่สงผลตอสังคมและเศรษฐกิจระหวางประเทศภาคีสมาชิก35  จะตองคํานึงถึงความ
จําเปนเปนพิเศษที่จะใหประเทศที่พัฒนานอยที่สุดสามารถยืดหยุนระยะเวลาในการออกกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับภายในประเทศของตน  เพ่ือที่ใหประเทศสมาชิกที่จัดอยูในกลุมของ
ประเทศที่พัฒนานอยที่สุดสามารถสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ม่ันคงและเหมาะสมขึ้นมา36 
    สําหรับวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากการพัฒนาและเทคโนโลยีนั้นก็เพ่ือเปนการ
คุมครองสาธารณสุข  โภชนาการและเปนการสงเสริมประโยชนสาธารณะ  ซึ่งในสวนของ
อารัมภบท (preamble)  ของความตกลงทริปส  มีการกลาวถึงวัตถุประสงคในเรื่องของนโยบาย
สาธารณะนอกเหนือจากในเรื่องของวัตถุประสงคในดานการพัฒนาและเทคโนโลยี  และ
นอกจากนี้ในขอ  8  ของความตกลงทริปสก็ไดมีการกลาวถึงกรณีตาง ๆ ที่ประเทศสมาชิก
สามารถใชมาตรการที่จําเปนในการออกหรือแกกฎหมายเพื่อคุมครองในเรื่องสาธารณสุข  
โภชนาการและสงเสริมประโยชนสาธารณะ  โดยจะสามารถทําไดในเง่ือนไขที่วามาตรการ
ดังกลาวจะตองสอดคลองกับบทบัญญัติภายใตความตกลงทริปสนี้ดวย37  ทั้งน้ีตัวอยางของความ
ตกลงทริปสที่แสดงออกใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการคุมครองสาธารณสุข  โภชนาการและ
สงเสริมประโยชนสาธารณะ  เชน  กรณีการคุมครองสาธารณสุข  โภชนาการ  กลาวคือ  ตามขอ  
27 (3)  ไดกลาวถึงการคุมครองสาธารณสุข  โดยประเทศสมาชิกอาจไมใหสิทธิบัตรในสวนที่
เกี่ยวกับการวินิจฉัย  อายุรกรรมและศัลยกรรมสําหรับการรักษามนุษยหรือสัตว  และกรณีการให
ความคุมครองในดานโภชนาการ  กลาวคือ  ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกกลับจะตองใหความ
คุมครองพันธุพืชเปนตน  สวนในกรณีการคุมครองประโยชนสาธารณะ  จะพบวาประเทศสมาชิก
ไมจําเปนตองเปดเผยขอสนเทศลับซ่ึงขัดขวางตอการบังคับใชกฎหมายหรือขัดตอประโยชน

                                                 
 33 Ibid, Preamble para. 2. 
 34 Ibid, Preamble para. 5. 
 35 Ibid, Art 7. 
 36 Ibid, Preamble para. 6. 
 37 Ibid, Art 8. 



 27

สาธารณะหรือลิดรอนผลประโยชนในเชิงพาณิชยอันชอบธรรมของรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจ
เอกชนใดโดยเฉพาะ ดังนี้เปนตน38 
 
 2.2.2  หลักการพื้นฐานของความตกลงทริปส  (TRIPs) 
 
  2.2.2.1  มาตรฐานขั้นต่ํา  (minimum  standards)   
  
 มาตรฐานขั้นต่ํา  (minimum  standards)  หมายความวา  รัฐภาคีใดจะใหความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในระดับที่ต่ํากวาบทบัญญัติในความตกลงทริปสไมได  แตอาจใหความ
คุมครองในระดับที่สูงกวาได  ภายในเงื่อนไขที่ความคุมครองในระดับที่สูงกวานั้นจะตองไม
ขัดแยงกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงทริปส  โดยประเทศสมาชิกมีอิสระที่จะกําหนด
แนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติภายในกฎหมายของตนเองเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณี
ตามความตกลงทริปส39  ตัวอยางเชน  ความตกลงทริปสกําหนดระยะเวลาในการใหความ
คุมครองสิทธิบัตรเปนเวลา  20  ป  นับจากวันที่ยื่นสิทธิบัตร  ดังนี้ประเทศสมาชิกจะกําหนด
ระยะเวลาการใหความคุมครองนอยกวา  20  ปไมได  แตอาจกําหนดระยะเวลาการใหความ
คุมครองมากกวา  20  ปได  เปนตน 
 

2.2.2.2  การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  (National  Treatment) 
 

 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  (National  Treatment)  ไดมีการกําหนดไวในขอ 3  ของ
ความตกลงทริปส  โดยเปนการปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตอคนตางชาติที่เปนคน
ชาติของประเทศสมาชิกอ่ืนอยางเทาเทียมกันกับคนชาติของตนเอง  ทั้งน้ีการใหสิทธิใด ๆ 
ภายใตกฎหมายภายในของประเทศเกี่ยวกับสิทธิทางทรัพยสินทางปญญา40  เชน  การบังคับใช
สิทธิ  สิทธิในการโอนสิทธิของตน  หรือสิทธิในการไดรับความคุมกัน  แกคนชาติของตนก็จะ
สงผลใหคนชาติของประเทศสมาชิกอ่ืนที่จะไดรับดวยเฉกเชนเดียวกันกับคนชาติของประเทศ
สมาชิกนั้น  การที่ความตกลงทริปสไดกําหนดใหสมาชิกแตละรายจะตองใหความคุมครองตอ
ทรัพยสินทางปญญาของคนชาติสมาชิกอ่ืนเชนเดียวกับที่ตนไดใหแกคนชาติของตนเองโดยเทา
เทียมกัน  ทั้งน้ีเนื่องจากประเทศเจาบานมักจะมีแนวโนมที่จะใหสิทธิพิเศษตอทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกิดขึ้นหรือสรางสรรคโดยคนชาติของตน  เพ่ือเปนการคุมครองและสนับสนุนการ

                                                 
 

38
 ขวัญเรือน เพบขุนทด, ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา, 58. 

 39 TRIPs Agreement, Art. 1(1). 
 40 Ibid, Art 3. 
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ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตน  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดหลักการเพื่อ
ควบคุมและบังคับใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตอทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิกอ่ืน
เชนเดียวกันกับที่ตนไดปฏิบัติตอทรัพยสินทางปญญาที่ผลิตหรือสรางสรรคโดยคนชาติของตน  
มิฉะน้ันแลวทรัพยสินทางปญญาที่มาจากประเทศสมาชิกอ่ืนจะไมไดรับความคุมครองและไม
สามารถแขงขันสูกับทรัพยสินทางปญญาของประเทศเพื่อนบานไดเลย41 
 

2.2.2.3 การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง  (Most Favoured  
National  Treatment) 
 
 การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งภายใตความตกลงทริปสนั้น  ถือไดวา
เปนหลักการพื้นฐานของความตกลง  GATT  ซึ่งไดวางหลักไววาประเทศสมาชิกใดไดทําความ
ตกลงในการใหขอไดเปรียบ  (advantage)  ความอนุเคราะห  (favour)  เอกสิทธิ์  (privilage)  
หรือความคุมกัน  (immunity)  แกประเทศอื่นไมวาประเทศนั้นจะเปนสมาชิกขององคการการคา
โลกหรือไมก็ตามเกี่ยวกับการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาก็จะสงผลใหประเทศสมาชิก
อ่ืน ๆ ทั้งปวงภายใตองคการการคาโลกจะไดรับผลประโยชนจากความตกลงเชนวานั้นไปดวย
โดยทันทีและไมมีเง่ือนไข 
 อยางไรก็ดี  สําหรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งน้ี  ความ 
ตกลงทริปสไดมีการกําหนดถึงขอยกเวนในกลักการดังกลาวที่ประเทศสมาชิกสามารถจะกระทํา
ไดในเรื่องเกี่ยวกับ  ขอไดเปรียบ  ความอนุเคราะห  เอกสิทธิ์  หรือความคุมกันใด ๆ โดยไมตก
อยูภายใตหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง  ในกรณีตอไปน้ี42 
 (1)  เกิดจากความตกลงระหวางประเทศวาดวยความชวยเหลือทางศาลหรือการบังคับใช
กฎหมายในลักษณะทั่วไปและมิไดจํากัดอยูในเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนการ
เฉพาะ  ตัวอยางเชน  ความตกลงที่จะใหความรวมมือในการจัดสงพยานหลักฐานเพ่ือใชประกอบ
ในการพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา  หรือความตกลงวาดวยการยอมรับบังคับคดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาตามคําพิพากษาของศาลอีกประเทศหนึ่งเปนตน 
 (2)  กรณีใหสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเบอรน  (ค.ศ. 1971)  หรือ
อนุสัญญากรุงโรม  ที่อนุญาตวาการปฏิบัติที่ใหนี้มิใชเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  แตเปนเรื่อง
ของการปฏิบัติที่ใหในประเทศอีกประเทศหนึ่ง 
 (3)  กรณีที่เกี่ยวกับสิทธิของนักแสดง  ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงและองคการแพรเสียงแพร
ภาพซึ่งไมไดกําหนดไวภายใตความตกลงนี้ 

                                                 
 41 จิรัฐยา โสภา, ความตกลงเกี่ยวกับความลับทางการคาภายใตองคการการคาโลก, 33. 
 42 TRIPs Agreement, Art. 4. 
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 (4)  กรณีที่เกิดจากความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาซึ่งมีผลใชบังคับกอนที่ความตกลงขององคการการคาโลกมีผลใชบังคับ  โดยมีเง่ือนไขวา
คณะมนตรีทริปสไดรับแจงใหทราบถึงความตกลงดังกลาวและไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดย
อําเภอใจหรือไมสมเหตุสมผลตอคนชาติของสมาชิกอ่ืน ๆ 

 
2.3  การคุมครองความลบัทางการคาตามความตกลงทริปส  (TRIPs) 

 
 2.3.1  พันธกรณีขอ  39  ตามความตกลงทริปส  (TRIPs) 

 
ระหวางการเจรจาหลายฝายรอบอุรุกวัยนั้น  ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลัง

พัฒนาไดมีการเจรจาและอภิปรายเกี่ยวกับการนําเอาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองขอสนเทศ
ที่ไมเปดเผยเพื่อนําเขาไปรวมไวในขอตกลงทริปสดวย  ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวจะมองวาการ
คุมครองขอมูลที่ยังไมถูกเปดเผยนั้นจะเปนสวนที่สําคัญประการหนึ่งของขอตกลงดังกลาว  แต
สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาเห็นวาขอมูลที่ยังมิไดถูกเปดเผยไมควรจะถือวาเปนเร่ืองของ
ทรัพยสินทางปญญา  โดยเห็นวาควรจะนําเรื่องดังกลาวออกจากขอตกลงทริปสนั้น  ผลสุดทาย
ของการเจรจาปรากฏวาบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลที่ยังไมถูกเปดเผยถูกนํามาบรรจุ
ไวในขอตกลงของทริปส  แตอยางไรก็ตาม  สังเกตไดวาบทบัญญัติดังกลาวมิไดแยกเรื่องของ
ขอมูลที่ยังไมถูกเปดเผยวาเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทใหม  แตประเด็นสําคัญการคุมครอง
นั้นเนนถึงการปกปองการแขงขันที่ไมเปนธรรมตามที่กําหนดไวในมาตรา  10  ทวิ  ของ
อนุสัญญากรุงปารีสที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในทรัพยสินอุตสาหกรรม  ทั้งน้ีมาตราดังกลาวได
ระบุถึงการกระทําในลักษณะตองหาม  ซึ่งถือวาเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรมไว  อยางไรก็ดี  
ตัวอยางของการกระทําที่ถูกนําขึ้นมาพิจารณานั้นจะเปนการกระทําที่กอใหเดความสับสน
เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑ  ความสับสนในตัวสินคาหรือการดําเนินการในทางอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมของคูแขงทางการคา  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ  อนุสัญญากรุงปารีสจะมิไดระบุโดยตรง
ถึงการคุมครองขอมูลที่ยังมิไดถูกเปดเผยหรือขอมูลที่เอกชนตองยื่นตอหนวยงานของรัฐที่ควร
ไดรับการคุมครองจาการแขงขันที่ไมเปนธรรมอยูดวย 

ในขอ 1 วรรค  2  ของความตกลงทริปส  อันเปนผลจากการเจรจาการคาหลายฝายรอบ
อุรุกวัย  ไดมีการกําหนดไวโดยเฉพาะถึงขอมูลที่ยังมิไดถูกเปดเผย  และขอมูลที่ตองยื่นตอ
หนวยงานของรัฐวาเปนทรัพยสินทางปญญาดวย  นั่นคือ  จะเห็นไดวามีการตกลงในสวนของ
บทบัญญัติซึ่งจะมีการใหความคุมครองแกขอมูลที่ยังมิไดถูกเปดเผยและขอมูลที่ตองย่ืนตอ
หนวยงานของรัฐจากการแขงขันที่ไมเปนธรรม  การคุมครองขอมูลที่ยังไมถูกเปดเผยและขอมูลที่
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ตองยื่นตอหนวยงานของรัฐจะถูกกําหนดไวในขอ  39  ของขอตกลงทริปสที่เปนผลมาจากการ
เจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัย43 

ซึ่งรายละเอียดของความตกลงทริปสสวนที่ 7  ขอ  39  ในการคุมครองขอมูลที่ยังไมถูก
เปดเผยและขอมูลที่ตองยื่นตอหนวยงานของรัฐ  มีดังตอไปน้ี44 

สวนที่ 7 : การคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย 
ขอ  39 
(1)  เพ่ือใหมีความมั่นใจวามีการคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผยอยางมีประสิทธิภาพจาก

การแขงขันที่ไมเปนธรรมตามที่กําหนดไวในขอ  10  ทวิ  ของอนุสัญญากรุงปารีส  (ค.ศ. 1967)  
บรรดาสมาชิกจะตองคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผยโดยสอดคลองกับวรรค  2  และคุมครอง
ขอมูลที่เสนอตอรัฐบาล  หรือหนวยงานของรัฐบาลโดยสอดคลองกับวรรค  3 

(2)  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะมีสิทธิในการปองกันมิใหขอสนเทศซึ่งอยูในความ
ควบคุมของตนโดยถูกตองตามกฎหมายถูกเปดเผย  เอาไป  หรือนําไปใชโดยผูอ่ืนโดยไมไดรับ
ความยินยอมจากตนในลักษณะที่ขัดตอแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่ซื่อตรงตอกัน  (ซึ่งตาม
บทบัญญัตินี้  คําวา  “การปฏิบัติที่ขัดตอแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน”  จะหมายถึง  
การกระทําดังเชน  การละเมิดสัญญา  การละเมิดความลับ  และการจูงใจใหเกิดการละเมิด  
รวมทั้งการเขาถึงขอมูลที่ยังไมถูกเปดเผยโดยบุคคลที่สามซึ่งรู  หรือมีเหตุอันควรรู  ในการที่จะ
ใหไดมาเพ่ือขอมูลดังกลาว)  ตราบเทาที่ขอสนเทศดังกลาว 

 (เอ)  เปนความลับในความหมายที่วายังไมเปนที่รูกันโดยทั่วไป  หรือเขาถึงแลว
ในหมูบุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวของกับประเภทของขอสนเทศดังกลาวนั้นเนื่องจากเปน
หนวยหนึ่งหรืออยูในรูปลักษณะและการรวมกันที่ชัดเจนขององคประกอบของขอสนเทศ 

 (บี)  มีคุณคาในเชิงพาณิชย  เน่ืองจากเปนความลับ  และ 
 (ซี)  อยูในขั้นที่มีเหตุผลภายใตสภาพการณซึ่งบุคคลที่ควบคุมขอสนเทศนั้นโดย

ถูกตองตามกฎหมายจะรักษาไวเปนความลับ 
(3)  ในกรณีที่บรรดาสมาชิกกําหนดใหมีการยื่นการทดสอบหรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่ไม

เปดเผยซึ่งตองใชความพยายามอยางมากในการจัดทํา  เปนเง่ือนไขในการอนุญาตใหจัด
จําหนายผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรซึ่งใชสารเคมีตัวใหม  สมาชิกจะคุมครอง
ขอมูลเชนวานั้นจากการนําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม  นอกจากนั้น  สมาชิกจะคุมครอง
ขอมูลเชนวานั้นจากการถูกเปดเผย  เวนแตในกรณีที่จําเปนเพ่ือคุมครองสาธารณชน  หรือเวน

                                                 
 43 Kenichi Kumakai and Santi Rattanasuwan. (2002), Basics on Trade Secret Act TRIPs 
Component Training Material (vol. 7), 6. 
 44 TRIPs Agreement, Art. 39. 
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แตไดมีการดําเนินการเพื่อทําใหม่ันใจไดวาขอมูลน้ันไดรับการคุมครองจากการนําไปใชในเชิง
พาณิชยที่ไมเปนธรรม 

 
  2.3.2  ขอบเขตของพันธกรณีขอ  39  ตามความตกลงทริปส  (TRIPs) 

 
การที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีองคการการคาโลก  โดยการใหสัตยาบันความตกลงจัดตั้ง

องคการการคาโลก  (Marrakech  Agreement  Establishing  the  Trade  Organization)  
ประเทศไทยก็ยอมผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงดังกลาว  ซึ่งพันธกรณี
เร่ืองหนึ่ง  คือ  การที่จะตองมีกฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการคาตามที่ปรากฏในขอ 39  (วา
ดวยการคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย)  ของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : 
TRIPs )  ซึ่งเปนความตกลงฉบับหน่ึงในภาคผนวกของความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลก45 
 ตามขอ 39  ของความตกลง  TRIPs  ใชคําวาการคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย 
(protection of undisclosed information)  ซึ่งนับเปนครั้งแรกในความตกลงพหุภาคีที่ยอมรับวา
ขอสนเทศประเภทนี้เปนทรัพยสินทางปญญาดวย  สาเหตุที่เปนเชนน้ันเนื่องจากประวัติความ
เปนมาของกฎหมายวาดวยความลับทางการคา  (trade secret law)  ไดถือกําเนิดมาจาก
กฎหมายในสมัยโรมันซ่ึงปองกันมิใหทาสนําความลับของเจานายไปขายใหผูอ่ืน  ตอมากลาง
คริสตศตวรรษที่ 19  กฎหมายความลับทางการคาจะเรียกกันเปนกฎหมายเกี่ยวกับขอสนเทศที่
เปนความลับ  (confidential information)  โดยมีการพัฒนาเขามาสูประเทศที่ใชระบบกฎหมาย
แบบ common law เปนสําคัญ  ปญหาที่ติดตามมาก็คือขอสนเทศ  (information)  นั้นโดยตัว
ของมันเองมิใชเปนทรัพยสิน  ดังน้ันการคุมครองจึงมักอยูในรูปของกฎหมายลักษณะละเมิด  
หรือจะมีการทําเปนขอผูกพันตามสัญญาที่จะไมเปดเผยขอสนเทศนั้นซึ่งโดยมากจะมีอยูใน
สัญญาจางแรงงานอยูแลว  เพื่อมิใหลูกจางนําขอมูลหรือขาวสารที่เปนความลับของนายจางไป
เปดเผยแมจะพนจากความเปนลูกจางไปแลวก็ตาม  แตตอมา  ก็มีการยอมรับวาขอสนเทศที่เปน
ความลับนี้เปนทรัพยสินได  ซึ่งหมายความวาผูเปนเจาของขอสนเทศนั้นเปนผูมีสิทธิแตผูเดียวที่
จะหวงกันหรือหามมิใหผูใดใชขอสนเทศดังกลาว 

 โดยวรรคที่  2  ของขอ  39  ไดอธิบายคุณลักษณะของขอสนเทศที่จะไดรับ
ความคุมครองไวโดยเฉพาะซึ่งเปนผลจากการนําขอเสนอของทั้งฝายอเมริกาและประชาคมยุโรป  
(ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเจรจาจัดทําความตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรการคาโลก)  
มาผสมผสานกันดังเห็นไดจากเอกสารเตรียมการเจรจาจัดตั้งองคการการคาโลก  ซึ่งจัดทําโดย

                                                 
 45 พรชัย  ดานวิวัฒน, กฎหมายการคาและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 
2544), 11-12. 
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นาย  Arthur  Dunkel  อดีตเลขาธิการของแกตต  (GATT ซึ่งยอมาจาก  General Agreement 
on Tariffs and Trade )  กอนที่ GATT  จะกลายมาเปนองคการการคาโลก  ในเอกสารดังกลาว  
(ซึ่งเรียกกันยอ ๆ วา  Dunkel  Draft  หรือ  Dunkel text)  ระบุความคุมครองตามขอ  39  นี้  
หมายถึงความลับทางการคา  (trade secrets)  ที่มีอยูในกฎหมายสหรัฐฯ  และประชาคมยุโรป 

 ขอ  39  ยังไดโยงไปถึงการแขงขันที่ไมเปนธรรมตามขอ  10  ทวิของอนุสัญญา 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1967  ซึ่งหมายความวาการ
คุมครองดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรม  กลาวคือ  ในขอบทไดใช
คําวา   “In the course of ensuring effective protection against unfair competition as 
provided in Article 10 bis the Paris Convention (1967)”  ทั้งน้ีเน่ืองจากการละเมิดความลับ
ทางการคายอมทําใหเจาของความลับน้ันเสียหายและไมสามารถที่จะแขงขันกับคูแขงได  ดังน้ัน  
หลาย ๆ  ประเทศจึงมีกฎหมายคุมครองความลับทางการคาในกฎหมายวาดวยการแขงขันอันไม
เปนธรรม (unfair competition law)  อยางไรก็ดี  ความตกลง  TRIPs  ก็ตระหนักดีวาหากระบุ
ใหภาคีทั้งหลายออกกฎหมายวาดวยการแขงขันอันไมเปนธรรมแลว  ก็คงจะเปนเรื่องยากเพราะ
กฎหมายดังกลาวครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ หลายเรื่อง  และจะทําใหหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนาไมยอมรับความตกลง TRIPs  ดังนั้นขอ  39  จึงเพียงแตโยงไปถึง 
ขอ 10 ทวิ  ของอนุสัญญากรุงปารีส  ค.ศ. 1967  เพ่ือเปนการวางกรอบวัตถุประสงคการ
คุมครองเอาไวใหชัดเจน  นอกจากนี้  ขอ  39  เองก็คงจะมิไดมีความมุงหมายที่จะใหภาคีของ
องคการการคาโลกเขาเปนภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสฯ  ไปดวย  การที่ขอ  39  ไปอางถึงขอ
สิบทวิ  ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ  ก็เพ่ือจะไดไมตองขยายความคําวา  การแขงขันอันไมเปน
ธรรมวามีความหมายอยางไร  เพราะตองการจะใชความหมายตามขอ  10  ทวินั้นไปเลย  
ความหมายโดยรวมก็คือ  จะออกกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมก็ไดหรือจะเขาเปน
ภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ  เสียดวยก็ได  ยิ่งกวานั้นภาคีบางภาคีอาจใชกระบวนทางการบริหาร  
(administrative senctions)  ประกอบดวยก็ได  เชน  การมีคณะกรรมาธิการการคาของรัฐบาล
กลางของสหรัฐฯ  (Federal Trade Commission)  ชวยทําหนาที่ไตสวน  กลาวงาย ๆ  คือปลอย
ใหเปนเรื่องของแตละภาคความตกลง  TRIPs  ที่จะไปพิจารณาเอาเองตามความเหมาะสมวาจะ
ดําเนินการอยางไรที่จะทําใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีใหได  

 เปนที่นาสังเกตวา  วรรคสองของขอ  39  ดังกลาว  ไดใหความหมายของ
ความลับทางการคาเอาไว  ตลอดจนองคประกอบของขอมูลที่จะไดรับความคุมครอง  แตก็มิได
กลาวถึงคาชดเชยคาเสียหาย  (remedies)  ไว  เพียงแตกําหนดวาใหคุมครอง  (protect)  และ
วาผูเปนเจาของความลับมีสิทธิที่จะ  “prevent”  การเปดเผยความลับนั้น  ซึ่งกฎหมายคุมครอง
ความลับทางการคาบางประเทศจะมีวิธีการชั่วคราวกอนคําพิพากษาของศาล  ดังน้ันจึงเทากับวา
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ความตกลง  TRIPs  ปลอยใหแตละภาคีไปพิจารณาหาวิธีการเยียวยาความเสียหายตาม
กฎหมายภายในของตน46 
 
 2.3.3  องคประกอบของการละเมิดความลับทางการคาในขอ 39 ตามความตก
ลงทริปส (TRIPs)47 
    

2.3.3.1  หลักทั่วไป 
 
การละเมิดความลับทางการคาตามขอ  39  ของความตกลง  TRIPs  พอจะแยกเปน

องคประกอบได  ดังนี้ 
 (1)  มีการละเมิดโดยการเปดเผย (disclosed to)  เอาไป  (acquired by)  หรือ

นําไปใช  (used)  โดยผูอ่ืนซ่ึงการกระทําดังกลาวจะตองปราศจากความยินยอมจากผูควบคุมผู
สนเทศ  (information)  นั้นโดยถูกตองตามกฎหมาย  คําวาผูควบคุมโดยถูกตองตามกฎหมาย 
(Lawfully within control)  ก็คือ  เจาของขอสนเทศดังกลาวซึ่งจะตองพิจารณาตามหลักกฎหมาย
ทั่วไป  เชน  ในเรื่องลิขสิทธิ์จะเห็นไดชัดเจนวา  หากลูกจางคนพบสิ่งประดิษฐในทางการที่จาง
ขึ้นมาดวยตนเองแลว  สิ่งน้ันยอมเปนทรัพยสิน (ลิขสิทธิ์) ของลูกจาง  เวนแตสัญญาจางระบุให
เปนของนายจาง  แตลูกจางคนพบความลับทางการคาขึ้นมาเพราะการศึกษาทดลองวิจัยของ
บริษัทที่ตนทํางานอยูและมีสัญญากันวาลูกจางนั้นจะรักษาความลับดังกลาว  เชนนี้  บริษัทผูวา
จางยอมเปนเจาของความลับน้ัน  อยางไรก็ดี  เปนที่นาสังเกตวากฎหมายความลับทางการคา
ของประเทศที่ใชระบบ  common law  มิไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูที่จะเปนเจาของ
ความลับ  คงเปนเร่ืองของการพิสูจนซึ่งจะตองทําใหศาลเชื่อใหไดวาผูที่อางวามีการละเมิด
ความลับทางการคาเปนเจาของความลับดังกลาวเพื่อใหมาฐานะเปนโจทกหรือผูเสียหายในคดีได  
(locus standi)  สําหรับความตกลง  TRIPs  ในเรื่องนี้คงระบุเพียงวาผูที่จะเปนผูเสียหายได
จะตองเปนผูควบคุมขอสนเทศที่เปนความลับโดยถูกตองตามกฎหมาย  เพ่ือใหเปนคํากวางๆ  
สุดแตภาคีแตละภาคีจะพิจารณานิยามความหมายตามความเหมาะสม  เชน  ตัวแทน  (agent)  
หรือผูที่ไดรับใบอนุญาตความตกลง  (licensing  agreement)  ก็อาจจะรวมอยูในความหมาย
ของคําวา  “เจาของ”  หรือ  “ผูควบคุม” 

 สําหรับวิธีการที่จะถือวาเปนการกระทําผิดนั้นคงมีเพียง 3 วิธีคือ เปดเผย  เอา
ไป  หรือนําไปใช  ซึ่งในกรณีของทรัพยสินอ่ืนอาจมิวิธีการลวงละเมิดไดมากกวานี้  แตสําหรับ
ความลับทางการคานั้นทั้ง 3 วิธีนาจะครอบคลุมวิธีการลวงละเมิดสิทธิไดแลว 

                                                 
 46 เร่ืองเดียวกัน, 20-26. 
 47 เร่ืองเดียวกัน, 28-34. 
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 (2)  การละเมิดตามขอ ก. ขางตนจะตองกระทํา  “ในลักษณะที่ขัดตอแนวปฏิบัติ
ในเชิงพาณิชยที่ซื่อตรงตอกัน  (in a manner contrary  to  honest  commercial  practices)  
ซึ่งเชิงอรรถของขอ  39  นี้ไดขยายความตอวา  หมายถึง  “อยางนอยที่สุด  แนวทางปฏิบัติ  เชน  
การละเมิดสัญญา  การละเมิดความลับและการจูงใจใหละมิด  และรวมถึงการไดขอสนเทศที่ไม
พึงเปดเผยโดยบุคคลที่สาม  ซึ่งรูโดยประมาทเลินเลอไมรูวาการไดมาซึ่งขอสนเทศเกี่ยวของกับ
แนวทางปฏิบัติเชนวานั้น”  และหากกลาวโดยรวมแลว  ถอยคําดังกลาวคงมีหลักการเดียวกับคํา
วา  “misappropriation”  หรือ  “improper means”  ในกฎหมายของประเทศที่ใชระบบ  
common law  มาก  แตความตกลง  TRIPs กลับใชคําวา “honest commercial practices”  
เพ่ือใหมีความหมายกลางๆ  ที่ทั้งฝาย  common law  หรือประชาคมยุโรปตางก็ยอมรับได  
เทคนิคในการรางสนธิสัญญาหรือความตกลงเชนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเห็นวาสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงนั้นเปนผลมาจากการเจรจาที่สามารถรอมชอมทาทีของทุกๆ  ฝายแลวโดยมิใหเห็น
วาฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายชนะและอีกฝายเปนฝายแพ  นอกจากนั้นก็เพ่ือใหสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงมีลักษณะสมดุล  (balanced)  ตอทาทีของทุกฝาย ถึงแมตามความเปนจริงแลวขอ
บทที่เขียนจะมีความมุงหมายที่จะสะทอนแนวทางหรือทาทีของฝายใดฝายหนึ่งออกมาก็ตาม  
การตีความสนธิสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวจะตองตีความไปตามนั้น  ซึ่งถือวาตีความโดยสุจริต  
(in good faith)  เพราะเปนไปตามเจตนาของผูราง  การที่จะตีความเปนอยางอ่ืนอาจจะกลับทํา
ใหเปนไมสุจริต  (in bad faith แมจะไมสุจริต)  ไปก็เปนได 

 (3)  ลักษณะของขอสนเทศนั้นจะตองไมเปดเผยซึ่งหมายถึงเปนความลับ  
(secret)  และมีคุณคาเชิงพาณิชย  (commercial value)  การที่จะทราบวาสิ่งใดเปนความลับ
หรือไมนั้น  สําหรับศาลในสหรัฐอเมริกาไดพิจารณาวาเจาของความลับจะตองมีมาตรการปองกัน
มิหึความลับลวงรูไปสูบุคคลอ่ืนที่ มิไดรับอนุญาต  โดยจะตองใชความระมัดระวังอยาง
สมเหตุสมผล  (reasonable precaution)  ในอันที่จะตองรักษาความลับไว  เชน  ใหบุคคลเฉพาะ
บางคนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลที่เปนความลับไดตามหลัก  need-to-know  หรือการมี
ระบบรักษาความปลอดภัย  การใชความระมัดระวังในที่นี้บางครั้งอาจตองเสียคาใชจายสูงซ่ึงคง
จะตองพิจารณาเปนกรณีๆ  ไป  เคยมีตัวอยางคดี  E.I. du Pont de Nemours & Co.,Ltd. V. 
Christopher  ซึ่งจําเลยไดภาพทางอากาศของโรงงานทํา  methanol  ของโจทกเพ่ือคนหา
กระบวนการผลิตที่เปนความลับ  ศาลเห็นวาเปนการละเมิดความลับทางการคาแลวเพราะจะตอง
บังคับใหโจทกสรางหลังคาปดโรงงานใหมิดชิดยอมจะทําใหโจทกเสียคาใชจายโดยไม
สมเหตุสมผล  ในศาลอังกฤษก็เคยมีคดี  Saltman  Engineering v. Campbell Co.  ที่ตัดสินวา
ขอสนเทศที่เปนความลับจะตองไมเปนทรัพยสินของสาธารณะและสิ่งที่สาธารชนรูแลว 

 อีกคําหนึ่งที่ตองทําความเขาใจก็คือ  คําวา  “คุณคาในเชิงพาณิชย”  อันที่จริงใน
เรื่องขอสนเทศที่จะไดรับความคุมครองนั้นจะตองมีคุณคา (value)  ซึ่งอาจไมเปนตัวเงิน  
(financial)  ก็ได  แตคงตองมีคุณคาที่จําใช  (use value)  คือใชประโยชนในการประกอบการ
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หรือมิฉะน้ันก็คือมีคุณคาในลักษณะการผูกขาด  (monopoly)  ที่เจาของความลับเทานั้นที่ลวงรู  
และหากลวงรูไปแลวก็จะทําใหคูแขงสามารถนําไปผลิตสินคาหรือใหบริการอยางเดียวกัน  ซึ่ง
เปนการแยงตลาดของเจาของความลับไป  อันเปนการทําใหเจาของความลับสูญเสียประโยชน  
(ในทางธุรกิจหรือที่เปนตัวเงิน)  นั่นเอง 

 อาจสรุปไดวา  ศาลในระบบกฎหมาย  common law มักจะพิจารณาวา
ขอสนเทศใดเปนความลับทางการคาโดยดูจาก 

 1. จํานวนคนที่ลวงรูขอสนเทศนี้ 
 2. มาตรการรักษาความปลอดภัยแกขอสนเทศนั้น 
 3. คุณคาของขอสนเทศตอเจาของและคูแขง 
 4. จํานวนเงินที่ใชในการพัฒนาหรือสรางขอสนเทศนั้นขึ้นมา 
 5. ความยากงายตอการที่บุคคลอื่นใดจะไดมาหรือลอกเลียน 
 

2.3.3.2  ขอยกเวน 
  
  ขอยกเวนของการคุมครองขอสนเทศที่ยังไมถูกเปดเผยที่ระบุไวภายใตความ 
ตกลงทริปส  คือ  หากภาคีใดกําหนดเงื่อนไขวาเจาของความลับดังกลาวตองนําผลการทดสอบ
หรือขอมูลที่เปนความลับไปแจงใหทางราชการทราบกอนที่จะดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑยา  
หรือเคมีภัณฑทางเกษตรซึ่งใชสารเคมีตัวใหมแลว  ภาคีนั้นก็สามารถกําหนดเงื่อนไขดังกลาวได
แตจะตองรักษาความลับน้ันไว  เวนแตเปนกรณีที่จําเปนเพ่ือคุมครองสาธารณชนหรือจะตองมี
มาตรการที่ความลับนั้นจะไมถูกนําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม  ซึ่งความลับดังกลาวนั้น
จะตองไดมาโดยความพยายามเปนอยางมากดวย 
 



บทที่  3 
 

การคุมครองความลับทางการคาตามกฎหมายไทย 
 

3.1  พันธกรณีของไทยภายใตองคการการคาโลก  (WTO)  ในการคุมครองความลับ 
        ทางการคา 
 
 ผูรางความตกลงทริปส (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights : TRIPs ) ตระหนักดีวาประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังไมมีการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาตามที่ระบุไวในความตกลงทริปสอยางครบถวน  และในการยกรางกฎหมาย
ดังกลาวจะตองใชเวลานานในการศึกษารายละเอียดตาง ๆ รวมทั้งการจัดตั้งองคกรที่รับผิดชอบ
ขึ้นมารองรับ  ดวยเหตุนี้ขอ  65  ของความตกลงทริปสจึงไดกําหนดหลักทั่วไปวา  พันธกรณี
ตามความตกลงนี้ไมจําตองใชบังคับภายใน  1  ป  นับแตวันที่ความตกลงจัดตั้งองคการการคา
โลก  (World Trade Oganization : WTO)  มีผลใชบังคับ  นั่นคือภายในวันที่  31  ธันวาคม  
2539  เพ่ือใหภาคีทั้งหลายไมวาจะเปนประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนามีเวลา
เตรียมการตามกฎหมายภายในของตนใหพรอมเสียกอน  โดยประเทศที่กําลังพัฒนาก็จะมีการ
ขยายเวลาออกไปอีก  4  ป  แตระยะเวลาที่ขยายออกไปนี้จะไมใชกับขอ  3  (การปฏิบัติเยี่ยงคน
ชาติ)  ขอ  4  (การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง)  และขอ  5  (ความตกลงพหุภาคี
วาดวยการไดมาหรือการคงไวซึ่งการคุมครอง)1  ยิ่งไปกวานั้น  สําหรับการคุมครองสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑในสาขาเทคโนโลยีตามที่ระบุไวในสวนที่  5  ภาคสองของความตกลงทริปสนั้น  
ประเทศกําลังพัฒนายังสามารถขยายระยะเวลาการคุมครองดังกลาวไปไดอีก  5  ป2  และ
สําหรับประเทศพัฒนานอยที่สุดก็ยังไดรับประโยชนมากขึ้นตาม  66  ของความตกลงทริปสที่ให
ขยายระยะเวลาการใหความคุมครองออกไปไดถึง  10  ปในทุกกรณี  ยกเวนขอ  3,4 และ 5 ของ
ความตกลงทริปส  กลาวงาย ๆ ก็คือ  ในสวนที่เกี่ยวกับความลับทางการคานั้น  ประเทศไทยมี
เวลาในการยกรางและออกกฎหมายถึง  5  ป  นับจากวันที่  1  มกราคม  2538  ในระหวางนั้น
คงเปนภาระหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะกรมทรัพยสินทางปญญาและ
คณะอนุกรรมการพิจารณาพันธกรณีของไทยดานความลับทางการคาตามกรรมสารสุดทายของ
การเจรจารอบอุรุกวัยที่จะตองพิจารณารูปแบบของกฎหมายที่เหมาะสม  โดยใหกฎหมายที่จะ
ออกมานั้นรองรับพันธกรณีตามความตกลงทริปสไดครบถวน  ทั้งน้ี  ไมจําเปนที่จะตองพิจารณา
ออกกฎหมายที่มีขอบเขตหรือที่กําหนดเงื่อนไขมากกวาพันธกรณีดังกลาว  แตควรรอดูผลจาก

                                                 
 

1
 TRIPs Agreement, Art. 65(2). 

 2 Ibid, Art. 65(4). 
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การปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีกฎหมายแลวคอยพิจารณาหาทางปรับปรุงกฎหมายให
เหมาะสมยิ่งขึ้น3 
 กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย  ไดผลักดันพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา พ.ศ. 2545  เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีของ
ไทยภายใตขอตกลงองคการการคาโลก  (WTO)  ในเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับ
การคาหรือทริปส (TRIPs )4  หมวดที่  2  ขอที่ 7  เรื่องการคุมครองขอมูลที่ยังไมถูกเปดเผย  
(protection  of  undisclosed  information) ที่กําหนดใหประเทศสมาชิกตองคุมครองความลับ
ทางการคา (Trade  secrets)  ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ  39  ทั้งน้ีตามวรรคหนึ่งของ 
ขอ  39  ไดกลาวอางถึงขอ  10  ทวิ  แหงอนุสัญญากรุงปารีส (1967)  ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับการ
แขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม  (unfair  competition)5  ทั้งน้ีประเทศไดรับประโยชนจากการ
เขาเปนภาคีโดยการที่ทําใหมีการแขงขันทางการคาในระดับสากลอยางเสรีและเปนธรรมมากขึ้น  
ทําใหไทยสามารถสงออกผลผลิตภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และภาคบริการไปแขงขันใน
เวทีการคาโลกกับประเทศอื่น ๆ ได6   
 หากมองภาพรวมของระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศนั้น  การที่ประเทศไทยเขาเปน
ภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก  (WTO)  และมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามขอผูกพันตาง 
ๆ  ถาประเทศไทยไมดําเนินการตามพันธกรณีเหลานั้น  ก็อาจถูกมาตรการตอบโตทางการคา
จากประเทศสมาชิกอ่ืน  เชน  การตอบโตโดยการหามนําเขาสินคาจากไทย  การเรียกเก็บภาษี
ศุลกากรจากสินคาที่นําเขาจากไทยในอัตราที่สูง  เปนตน  การที่ประเทศไทยจัดใหมีกฎหมาย
ความลับทางการคาขึ้น  ยอมทําใหประเทศไทยหลีกเลี่ยงการถูกตอบโตทางการคาได  และยังทํา
ใหนักลงทุนตางชาติเกิดความมั่นใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น  สงผลใหมีเงินตรา
ตางประเทศเขามาในประเทศไทย  อันเปนผลดีตอการจางงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการ
สรางรายไดใหแกคนไทยโดยรวม  อยางไรก็ดีหากมองจากระบบเศรษฐกิจการคาภายในประเทศ
แลว  ผูประกอบการที่เปนคนไทยเองแลวจะสามารถคุมครองความลับทางการคาของตนเอง  
รวมทั้งสามารถปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรมที่เกิดจากการลอกเลียนแบบได  

                                                 
 

3
 พรชัย  ดานวิวัฒน, กฎหมายการคาและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 

2544), 26-28. 
 4 “กฎหมายความลับทางการคา  ไทยหรือเทศไดประโยชนแน” ไทยโพสต, 6 ธันวาคม 2542, 11. 
 5 “รูจัก พ.ร.บ.ความลับทางการคา 2545 กอนบังคับใช 22 กรกฎาคม 2545 นี้” ฐานเศรษฐกิจ,  
7-10 กรกฎาคม 2545, 14. 
 6 กรมทรัพยสินทางปญญา, “ความลับทางการคา คนไทยไดอะไร?” กรุงเทพธุรกิจ (บทความ
พิเศษ), 6 ธันวาคม 2542, 13. 
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 ดังนั้น  การที่ประเทศไทยจําเปนตองออกกฎหมายขึ้นมาบังคับใชในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ
เปนเพราะแตเดิมกฎหมายไทยที่มีอยู  เชน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ประมวล
กฎหมายอาญา  กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร  เครื่องหมายการคา  และลิขสิทธิ์  ไมเพียงพอที่จะ
รองรับนโยบายการใหความคุมครองความลับทางการคา  และรองรับพันธกรณีตามความตกลง
วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (TRIPs )  ได  ซึ่งกฎหมายดังกลาวมี
ขอจํากัดในการคุมครองความลับทางการคา  ดังนี้   
 กฎหมายแพง  คุมครองโดยทางสัญญาและทางกฎหมายละเมิด  ในทางสัญญามี
ขอจํากัดคือ  จะมีผลผูกพันเฉพาะคูสัญญา  โดยไมมีผลไปถึงบุคคลภายนอก  เชน  การทํา
สัญญาระหวางเจาของความลับกับลูกจางหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของซึ่งหากวาเปนกรณีที่คูสัญญา
ไดฝาฝนขอสัญญาเก่ียวกับการรักษาความลับดังกลาว  คูสัญญาอีกฝายหนึ่งสามารถเรียกให
คูสัญญาที่ผิดสัญญาตองรับผิดตามสัญญาและชําระคาเสียหายในการผิดสัญญานั้น ๆ ดวย7  สวน
กฎหมายละเมิดนั้น  มาตรา  4208  คุมครองในเรื่องละเมิดสิทธิในทรัพยสินทั่วไป  จึงมิได
คุมครองความลับทางการคาโดยตรง 
 กฎหมายอาญา  มาตรา  3239  กําหนดฐานความผิดสําหรับการเปดเผยความลับโดยผู
ประกอบอาชีพเฉพาะ  สวนมาตรา  32410  กําหนดฐานความผิดสําหรับผูที่มีวิชาชีพหรืออาชีพ
อันเปนที่ไววางใจของผูเปนเจาของความลับ  โดยจํากัดเฉพาะความลับเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  
การคนพบหรือนิมิตในวิทยาศาสตร  จึงมีขอจํากัดในประเภทของความลับที่ไดรับความคุมครอง  
และประเภทของบุคคลที่กระทําความผิด 

                                                 
 7 พิชิตพล เอ่ียมมงคลชัย และฤทธิชัย งดงาม, “กฎหมายความลับทางการคา,” วารสารการเงินการ
ธนาคาร ฉบับที่ 245 (2545):158. 
 8 มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสินหรือ
สิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
 9 มาตรา 323 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่นโดยเหตุที่
ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความหรือผูตรวจ
บัญชี หรืโยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลวเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
 ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรกเปดเผยความลับของผูอื่นอันตนไดลวงรูหรือไดมา
ในการศึกษาอบรมนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 10 มาตรา 324 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่วิชาหรืออาชีพ
อันเปนที่ไววางใจ ลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบหรือการนิมิตใน
วิทยาศาสตร เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพ่ือประโยชนของตนหรือผูผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
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 สําหรับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ นั้น  มีหลักเกณฑและเง่ือนไขของการ
คุมครองตางกัน  กลาวคือ   
 สิทธิบัตร  คุมครองการประดิษฐ  และการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความใหม  มีขั้นการ
ประดิษฐที่สูงขึ้น  และประยุกตใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมได  และจะใหความคุมครอง
ตอเม่ือผานการตรวจสอบเบื้องตน  การตรวจสอบในเนื้อหาสาระสําคัญและไดรับการจดทะเบียน 
 ลิขสิทธ  คุมครองการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคของบุคคลในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
จะตองมีการเปดเผยตอสาธารณชน  แตความลับทางการคาคุมครองความลับใด ๆ ก็ไดตราบที่
เปนความลับ  และมีมูลคาในเชิงพาณิชยเน่ืองจากทางการคาที่เปนความลับนั้น 
 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตนนั้น  ทําใหสามารถเขาใจถึงสาเหตุและที่มา
ในการที่ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองออกพระราชบัญญัติความลับทางการคา  เพ่ือ
คุมครองความลับทางการคาเปนการเฉพาะ11  ทั้งนี้  เพ่ือใหกฎหมายดังกลาวสามารถกําหนด
ขอบเขต  เง่ือนไข  และมาตรการตาง ๆ   รวมทั้งวิธีการคุมครองความลับทางการคาใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  รวมทั้งเพ่ือเปนการปดชองวางและเปนการปองกันปญหาการเปดเผยความลับ
ทางการคา  ประกอบกับการที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลกซึ่งประเทศ
ไทยมีพันธกรณีผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคาหรือทริปส  หมวดที่ 7  วาดวยการคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย ตามขอ  39  
กระทรวงพาณิชยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายและพิจารณาระบบ
ทรัพยสินทางปญญาโดยการยกรางพระราชบัญญัติความลับทางการคานั้น  โดยอาศัยแมแบบ
จากองคการทรัพยสินทางปญญาโลกและกฎหมายของประเทศที่มีการพัฒนาในการใหความ
คุมครองเกี่ยวกับความลับทางการคามานานแลว  เชน  สหรัฐอเมริกา  เยอรมันและญ่ีปุน  เปน
แนวทางในการยกราง12  พรอมกับพิจารณาความสอดคลองกับกฎหมายไทยอื่น ๆ ที่มีอยูแลว
ตามที่กลาวขางตนรวมถึงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ๆ เปนตน 
 ในการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติความลับทางการคาพ .ศ . . .ได มีการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการสอบถามความเห็นไปยังกระทรวงตาง ๆ เพ่ือระดมความคิด
ในการยกรางพระราชบัญญัติความลับทางการคาพ.ศ...  จนในทายที่สุดพระราชบัญญัติความลับ

                                                 
 11 “วันนี้ความลับทางการคามีภูมิคุมกันแลว” ผูจัดการรายวัน, 17 เมษายน 2545, 4. 
 12 รองพล เจริญพันธุ, “รางพระราชบัญญัติความลับทางการคา : สาระและรูปแบบ,” หนังสือรวม
กฎหมายสงเสริมวิชาชีพทนายความ, จัดพิมพโดยสภาทนายความ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสภาทนายความ
,2539), 93. 
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ทางการคา พ.ศ. 2545 ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาและไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มีผลใชบังคับเปนกฎหมายนับแตวันที่  22  กรกฎาคม 2545  เปนตนมา13 
 ดังนั้น  หากพิจารณาถึงการใหความคุมครองความลับทางการคาตามพระราชบัญญัติ
ความลบัทางการคา พ.ศ. 2545 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา ซึ่งแบงออกเปน  6 หมวด  ไดแก 
 หมวดที่  1  การคุมครองความลับทางการคา 
 หมวดที่  2  การพิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการคา 
 หมวดที่  3  การดูแลรักษาความลบัทางกาคาโดยหนวยงานของรัฐ 
 หมวดที่  4  คณะกรรมการความลบัทางการคา 
 หมวดที่  5  พนักงานเจาหนาที่ 
 หมวดที่  6  บทกําหนดโทษ และ 
 บทเฉพาะกาล 
 จากการจําแนกหมวดของพระราชบัญญัติความลับทางการคาขางตนจึงกลาวไดวา
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  นั้นมีลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะ (sui  
generis)  กฎหมายฉบับน้ีจึงไมมีผลเปนการยกเลิกกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองความลับทางการคาแตอยางใด  ในสวนของความรับผิดทางแพงเกี่ยวกับสัญญาหรือ
ละเมิดก็ดี  ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา  ความรับผิดวาดวยความผิดฐาน
การเปดเผยความลับตางก็ยังมีผลเปนกฎหมายที่ใชบังคับไดอยูตอไป  จึงเปนการเปดโอกาสให
เจาของความลับทางการคามีสิทธิจะฟองไดหลายทาง  เพ่ือใหเกิดผลการคุมครองเกี่ยวกับเร่ืองนี้
อยางแทจริง14 

 
3.2  การคุมครองความลับทางการคาภายใต พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 
 
 ดังที่กลาวมาแลววาปจจุบันประเทศไทยไดมีกฎหมายคุมครองความลับทางการ  นั่นก็
คือ  พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ .ศ . 2545  โดยมีเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  “โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายในการสงเสริมการประกอบธุรกิจให
เปนไปอยางเสรี  และปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ  ประกอบ
กับกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของประเทศไทยยังไมครอบคลุมถึงความรับผิด 
ในการละเมิดความลับทางการคาจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”15  นอกจากนี้การมี

                                                 
 13 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, มาตรา 2. 
 14 สุพิศ ประณีตพลกรัง, กฎหมายความลับทางการคา, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
อินเตอรบุคส, 2546), 19. 
 15 หมายเหตุทาย พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545. 
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พระราชบัญญัติความลับทางการคาฉบับดังกลาวของประเทศไทยยังเปนการปฏิบัติตาม
พันธกรณีขององคการการคาโลก  ภายใตความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือ
ความตกลงทริปสที่กําหนดใหประเทศไทยในฐานะสมาชิกมีกฎหมายคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาซึ่งรวมไปถึงการคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย  (undisclosed  information)  หรือ
ความลับทางการคา  ทั้งนี้  เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา พ.ศ. 2545 จึงจําเปนตองศึกษารายละเอียดตาง ๆ ที่บัญญัติไวไมวาจะเปนความหมาย
และองคประกอบของความลับทางการคา  ประเภทของขอมูลที่จะไดรับการคุมครองความลับ
ทางการคา  สิทธิของผูเปนจาของความลับทางการคา  การละเมิดความลับทางการคา  การดูแล
รักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  อายุความแหงการคุมครองความลับทางการคา  
การพิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการคา  และบทกําหนดโทษ    
 
 3.2.1  ความหมายและองคประกอบของความลับทางการคา 
 
  3.2.1.1  ความหมายของความลับทางการคา 
 
    พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  ไดใหนิยามความหมายของความลับ
ทางการคาไวในมาตรา  3  โดยสอดคลองกับความหมายของ  “ขอสนเทศที่ไมเปดเผย”  
(undisclosed  information)  ที่บัญญัติไวในขอ  39  วรรค  2  ของความตกลงทริปส  ซึ่งตั้ง
ขอสังเกตวาเหตุใดคณะกรรมการพิจารณาพันธกรณีของไทยดานความลับทางการคาตาม 
กรรมสารสุดทายของการเจรจารอบอุรุกวัยมิไดใชคําวา  “ขอสนเทศที่ไมเปดเผย”   แตใชคําวา 
“ความลับทางการคา”  แทนซึ่งมาจากเหตุผลที่วาความลับทางการคานั้นเปนคําที่เขาใจกัน
โดยทั่วไปและมีความหมายกวางกวา  สมมารถนิยามใหครอบคลุมทั้งขอสนเทศที่ไมเปดเผยตอ
หนวยงานของรัฐบาลเพื่อแลกกับการที่จะไดรับความคุมครอง  เชน  การที่เอกชนจะตองนําตํารับ
ยาไปขอจดทะเบียนกับกองควบคุมยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อทําการ
ตรวจสอบกอนที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือผลิตและจําหนายได  ทั้งนี้หากเมื่อพิจารณาใน 
ขอ  39  วรรคแรกของความตกลงทริปส  ไดกําหนดรูปแบบของกฎหมายไวชัดเจนวาจะตองเปน
กฎหมายที่คุมครองความลับทางการคา  (undisclosed  information)  อยางมีประสิทธิภาพจาก 
การแขงขันที่ไมเปนธรรม16    อีกทั้งการใชคําวา  “ความลับทางการคา”  นั้นไมเปนการซ้ําซอน
กับชื่อของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดวย17    

                                                 
 16 ปยะวัฒน กายสิทธิ์, “ความกาวหนาในการรางกฎหมายความลับทางการคาในประเทศไทย,” 
หนังสือรวมกฎหมายสงเสริมวิชาชีพทนายความ, จัดพิมพโดยสภาทนายความ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสภา
ทนายความ,2539), 56. 



 42

 ขอสนเทศที่ไมเปดเผยเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งตามที่กําหนดในความตก
ลงทริปส  ขอ 1(2)18  ซึ่งขอสนเทศเหลานี้จะถูกอางถึงในฐานะที่เปนความลับทางการคาหรือ
วิธีการและเทคนิค (Know-How)  แตตามความตกลงทริปส  ขอ  39  ไมไดใชคําเหลานี้  อีกทั้ง
ไมไดใหคํานิยามของคําวาขอสนเทศที่ไมเปดเผยเอาไว  ขอ  39  เพียงแตกําหนดลักษณะการ
เปนขอสนเทศ  เนื่องจากเพื่อตองการใหมีการนําไปปรับใชดวยคํานิยามที่เปนกลางโดยจะไมมี
การจําแนกประเภทของขอมูลวาขอมูลใดถือเปนขอสนเทศที่ไมเปดเผย  แตจะเนนที่ลักษณะของ
การไมเปดเผย  (undisclosed)  ของขอสนเทศ19 
 ความตกลงทริปสขอ  39(2)20 กําหนดคําลักษณะของ “ขอสนเทศที่ไมเปดเผย  
(undisclosed  information)”  ไวดังน้ี “บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะมีสิทธิในการปองกันมิให
ขอสนเทศซึ่งอยูในความควบคุมของตนโดยถูกตองตามกฎหมายถูกเปดเผย  เอาไป  หรือ
นําไปใชโดยผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมจากตนในลักษณะที่ขัดตอแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่
ซื่อตรงตอกัน  ตราบเทาที่ขอสนเทศดังกลาว 

 (เอ)  เปนความลับในความหมายที่วายังไมเปนที่รูกันโดยทั่วไป  หรือเขาถึงแลว
ในหมูบุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวของกับประเภทของขอสนเทศดังกลาวนั้นเน่ืองจากเปน
หนวยหนึ่งหรืออยูในรูปลักษณะและการรวมกันที่ชัดเจนขององคประกอบของขอสนเทศ 

 (บี)  มีคุณคาในเชิงพาณิชย  เน่ืองจากเปนความลับ  และ 
 (ซี)  อยูในขั้นที่มีเหตุผลภายใตสภาพการณซึ่งบุคคลที่ควบคุมขอสนเทศนั้นโดย

ถูกตองตามกฎหมายจะรักษาไวเปนความลับ” 

 ตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  มาตรา 3 ในสวนของความหมาย
ของความลับทางการคา  จึงไดนําลักษณะของขอสนเทศที่ไมเปดเผยตามความตกลงทริปส
ดังกลาวมานิยามศัพทของคําวา  “ความลับทางการคา”  ไวดังน้ี  “ความลับทางการคา  หมายถึง  
ขอมูลการคาที่ยังไมรูจักกันโดยทั่วไป  หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซ่ึงโดยปกติแลวตอง
เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว  โดยเปนขอมูลที่เปนประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากการเปน
ความลับและเปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปน
ความลับ” 

                                                                                                                                             
 17 สุรพล ไตรเวทย, คําอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ 1 
(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพวิญูชน,2546), 40. 
 18 TRIPs Agreement, Art. 1(2). 
 19 ICTSD-UNCTAD Capacity Building Project on Intellectual property right and sustainable 
Development, Substantive Obligation : 2.7 Protection of undisclosed Information, 
www.iprsonline.org/unctadictsd/dog/rb-202.7_forIprsobline.pdf : 3. 
 20 TRIPs Agreement, Art. 39(2). 
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 ดังน้ัน  ความลับทางการคา (Trade Secret) ก็คือ  ขอมูลชนิดหนึ่งที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจซึ่งเปนขอมูลที่มีคุณคาและเปนความลับที่ทําใหธุรกิจนั้นไดเปรียบเหนือธุรกิจอ่ืน  ในการ
พิจารณาวาขอมูลใดมีคุณสมบัติเปนความลับทางการคาหรือไม  ก็โดยการพิจารณาจากการที่
ธุรกิจที่เปนเจาของขอมูลน้ันจะไดรับความเสียหาย ถาธุรกิจที่เปนคูแขงไดขอมูลน้ันไปโดยธุรกิจ
ที่เปนเจาของขอมูลน้ันไมยินยอม21  
 ดังนั้น  จากนิยามของคําวาความลับทางการคา  ตามพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา พ.ศ. 2545 สามารถแยกองคประกอบของการเปนความลับทางการคาไดดังนี้ 
  1)  เปนขอมูลที่ไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  หรือเขาถึงแลวในหมูบุคคลในวงการ
ซึ่งโดยปกติเกี่ยวของกับประเภทของขอมูลดังกลาว 
  2)  เปนขอมูลที่เปนประโยชนในเชิงพาณิชยเน่ืองจากเปนความลับ 
  3)  เปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
รักษาไวเปนความลับ 
  4)  ขอมูลการคาตองไมขัดตอกฎหมาย 
  
  3.2.1.2  องคประกอบของความลับทางการคา 
 
  (1)  เปนขอมูลที่ไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  หรือเขาถึงแลวในหมูบุคคลใน
วงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวของกับประเภทของขอมูลดังกลาว 
  การเปนขอมูลที่ไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  หรือเขาถึงแลวในหมูบุคคลในวงการ
ซึ่งโดยปกติเกี่ยวของกับประเภทของขอมูลดังกลาวนั้น  ขอพิจารณาในประการแรก  ความลับ
ทางการคาตองเปน  “ขอมูลการคา”  ซึ่งพระราชบัญญัติความลับทางการคาใหคํานิยามขอมูล
การคาวาคือ  “สิ่งที่สื่อความหมายใหรูขอความ  เร่ืองราว  ขอเท็จจริงหรือสิ่งใด  ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะผานวิธีการใด ๆ  และไมวาจะจัดทําไวในรูปแบบใด ๆ และใหหมายความ
รวมถึงสูตร  รูปแบบงานที่ไดรวบรวมหรือประกอบขึ้น  โปรแกรม  วิธีการเทคนิค  หรือกรรมวิธี  
ซึ่งนอกจากความลับทางการคาจะตองเปนขอมูลการคาแลว  ความลับทางการคาจะตองเปน
ขอมูลการคาที่ยังไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  ซึ่งสิ่งที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป  (public  knowledge)  
ก็ยอมมิใชความลับและทําใหผูใดผูหน่ึงนํามากลาวอางวาตนเปนเจาของความลับทางการคา
ดังกลาวได  รวมถึงขอมูลการคาที่สามารถเขาถึงไดในหมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวมีความเกี่ยวของ
กับขอมูลดังกลาว  เชน  แมผูผลิตน้ํายาบวนปากแทบทุกรายตางก็รูจักสูตรหรือกรรมวิธีในการ

                                                 
 21 พัลภา ชัยอาญา, การกําหนดคาเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา : 
วิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 17. 
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ผสมน้ํายาบวนปากที่มีกลิ่นหอมและมีสีเขียว  ก็ไมทําใหผูผลิตทั้งหลายตางก็รูจักหรือเขาถึงไดใน
การผลิตเชนน้ัน  ดังน้ันนอกจากความลับทางการคาจะตองเปนขอมูลทางการคาแลว  ขอมูล
การคาจะตองยังไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวตอง
เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาวดวย22   
  ทั้งนี้  ลักษณะของการเปนความลับน้ัน  ไมจําเปนตองเปนขอมูลที่ลับสุดยอด  
(absolute  secrecy)  หรือเปนของใหมไมมีใครรูจักมากอน  กลาวคือ  ไมจําเปนวาขอมูลน้ันตอง
ไมมีใครรูเลยนอกจากเจาของขอมูล  ดังน้ันแมวาขอมูลน้ันจะมีบุคคลไดใชหรือรูมากขึ้นเรื่อย ๆ 
หรือแมแตมีการทําสัญญาอนุญาตใหใชขอมูลน้ันแกบุคคลอื่นอยูเรื่อย ๆ  หากเจาของความลับ
นั้นยังคงดําเนินการใหบุคคลที่ไดใชหรือรูขอมูลที่เปนความลับน้ันตระหนักในการเปนขอมูลที่ไม
ควรเปดเผยออกไปและตระหนักในหนาที่ที่จะตองเก็บรักษาขอมูลน้ันไวอยางเปนความลับตอไป  
เทานั้นก็เพียงพอแลวที่จะถือไดวาขอมูลนั้นยังคงคุณสมบัติการเปนความลับ  (relative  
secrecy)23 
  (2)  เปนขอมูลที่เปนประโยชนในเชิงพาณิชยเน่ืองจากเปนความลับ 
  จากที่กลาวมาแลววาขอมูลการคานี้จะตองยังไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  หรือยัง
เขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว  นอกเหนือจากนี้แลว
ขอมูลการคาดังกลาว  จะตองเปนขอมูลที่มีประโยชนในเชิงพาณิชย (commercial  value) โดย
เปนขอมูลที่เกี่ยวกับการคา  ธุรกิจ  อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  ที่สามารถนําไปใชเพ่ือแสวงหา
กําไรมาสูเจาของหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับขอมูลอันเปนความลับทางการคา  และจะตองมิใช
เปนขอมูลสวนบุคคลที่เปนเรื่องสวนตัวของแตละบุคคลที่ไมประสงคเปดเผยความลับสวนตัวให
ผูอ่ืนทราบ  ที่สําคัญขอมูลสวนบุคคลนี้มิใชเปนสิ่งที่เจาของขอมูลนํามาใชเพ่ือประโยชนในทาง
การคาหรือการพาณิชย  กลาวคือ  การมีประโยชนในเชิงพาณิชย  หมายถึง  การดํารงคงอยูของ
ธุรกิจการคาที่กระทําอยู  หรือที่กําลังจะกระทําตอไปขึ้นอยูกับขอมูลนั้นและผูเปนเจาของขอมูล
ไดใชเวลา  ความพยายาม และคาใชจายอยางมากจึงจะไดขอมูลน้ันมา  (a  great  amount  of  
time,  effort  and  expense  in  developing  the  information)  คูแขงทางการคาที่ไดขอมูลน้ี
ไปจะทุนแรงงานและการคิดคํานวณเปนอยางมากโดยไมเปนธรรม  ประโยชนในทางพาณิชยจึง
อาจไมใชประโยชนทางการเงิน  (financial  value)  แตรวมถึงประโยชนในการประกอบกิจการ
(use  value)  ที่มีคุณคาในลักษณะผูกขาด  (monopoly)  ซึ่งหากคูแขงทางการคาไดลวงรูไป
                                                 
 22 วิมาน กฤตพลวิมาน “การคุมครองความลับทางการคา”เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 9-15, พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี:มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 137-
138. 
 23 สอนชัย สิราริยกุล, การคุมครองความรู ความชํานาญ และประสบการณของลูกจางท่ี
เกี่ยวพันกับความลับทางการคาของนายจาง (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543) 51. 
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แลว  จะทําใหสามารถผลิตสินคาหรือบริการอยางเดียวกันอันเปนการแยงตลาดและทําใหเจาของ
ความลับเสียประโยชน  นอกจากขอมูลการคาจะตองมีประโยชนในเชิงพาณิชยแลวยังจะตองเปน
ความลับดวย  เชน  ตํารับยาแกวัณโรค  หรือตํารับการทําขนมเคกกลวยหอมที่เจาของตํารับ
ปกปดไวเปนความลับไมใหคนอื่นลวงรู  เคยมีคดีศาลสหรัฐอเมริกา  Pepsi  Co  Inc.  v.  
Redmond  ศาลพิพากษาใหมีคําสั่งหามมิใหอดีตลูกจางของบริษัทโจทกไปทํางานกับบริษัท  
Quaker  Oats  ซึ่งเปนบริษัทคูแขงในการผลิตเครื่องด่ืมเพ่ือมิใหเปดเผยความลับทางการคา  
และขอมูลที่เปนความลับเกี่ยวกับราคาเครื่องดื่ม  การตลาด  และการจัดจําหนายของบริษัท
โจทก  ทั้งน้ีเพราะบริษัทโจทกกับบริษัท  Quaker  Oats  มีการแขงขันกันอยางมากในการ
จําหนายสินคาเครื่องด่ืมเพ่ือการกีฬาในชื่อ  “All  Sport” กับ “Gatorade”  และบริษัทโจทกไดใช
จายเงินไปเปนจํานวนมากเพื่อจัดทําแผนการตลาดและแผนการโจมตีบริษัทคูแขงอ่ืนรวมทั้ง
บริษัท  Coca  Cola  ที่จําหนายเครื่องดื่มเพ่ือการกีฬาในชื่อ “Power  Ade” ดวย24 
  นอกจากนี้แลวขอมูลการคาที่มีประโยชนในเชิงพาณิชย  จะตองมีการนํามาใช
เพ่ือประโยชนของเจาของความลับทางการคา  มิใชเจาของขอมูลการคาที่นอกจากจะเก็บงํา
เอาไวเปนความลับแลว  ยังมิไดนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชยอีกดวยทําใหสาธารณชนมิได
รูจักหรือใชประโยชนจากสินคาหรือบริการที่เปนความลับทางการคาของเจาของ  ดังน้ันผูที่ไดรับ
ความคุมครองหรือขอมูลที่จะไดรับความคุมครองก็สมควรที่จะตองเปนขอมูลที่มีประโยชนตอ
สวนรวมหรือมีคุณคา  ซึ่งกลาวไดวาสําหรับในเรื่องความลับทางการคาแลวก็คือขอมูลนั้นตองมี
ประโยชนในเชิงพาณิชยหรืออยางนอยก็สามารถใชในการดําเนินการธุรกิจของผูเปนเจาของได
ดวย  สวนสังคมก็จะเปนผูที่ไดรับประโยชนในทางออมจากขอมูลที่มีคา  โดยจะไดใชผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการที่มีคาทําใหเกิดความรวดเร็วในการผลิต  เกิดเทคนิคใหม ๆ ในอุตสาหกรรม
สงผลตอความเจริญตอประเทศไดในที่สุด25 
  เกี่ยวกับคุณคาของขอมูลที่เปนความลับน้ัน  มิไดหมายความวาจะตองเปนแต
ขอมูลในทางบวก  ดังน้ันขอมูลน้ันก็อาจมีคุณคาในทางลบก็ได  กลาวคือ  ขอมูลน้ันอาจเกิดจาก
การลองผิดลองถูกก็ได (Trial  and  error)  แมขอมูลน้ันจะเกิดจากการลมเหลวก็ตาม  แตก็ถือ
วามีคุณคาแกการเรียนรูสําหรับบุคคลอื่นหรือคูแขง  เพ่ือที่จะไดหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือ
ความลมเหลวน้ันไปเสีย  อันจะทําใหการคิดคนหรือทดลองอยางเดียวกันโดยบุคคลอื่นอาจ
ประสบความสําเร็จโดยงายและรวดเร็วขึ้น  ทําใหสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินทุน26 
                                                 
 24 ประสพสุข บุญเดช, การคุมครองความลับทางการคาในประเทศไทย ,บทบัณฑิต (เลม 58 ตอน 4 
, 2545) 10-11. 
 25 วิมาน กฤตพลวิมาน “การคุมครองความลับทางการคา”เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา หนวยที่ 9-15,138. 
 26 สอนชัย สิราริยกุล, การคุมครองความรู ความชํานาญ และประสบการณของลูกจางท่ี
เกี่ยวพันกับความลับทางการคาของนายจาง, 51. 
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  นอกจากนี้  แมวาลักษณะของการเปนความลับทางการคาจะพิจารณาการมี
ประโยชนในเชิงพาณิชยหรือการมี มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจการที่ มุ งแสวงหากําไร  
(commercial  enterprises)  อยางไรก็ตามกิจการที่มิไดมุงแสวงหากําไร  (nonprofit  entities)   
เชน  องคกรการกุศล  สถานศึกษา  รัฐบาล  องคกรสงฆหรือองคกรศาสนา  ก็มีสิทธิที่จะไดรับ
ความคุมครองในความลับทางการคาของตนเชนกัน  เชน  ขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อผูบริจาค  ยอม
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายความลับทางการคา27 
  (3)  เปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
รักษาไวเปนความลับ 
  ผูควบคุมความลับทางการคา  หมายถึง  เจาของความลับทางการคา  หรือผู
ครอบครอง  ควบคุมหรือดูแลความลับทางการคาบุคคลเหลานี้ตองมีเจตนาที่จะใหขอมูลการคา
นั้นเปนความลับโดยใหลวงรูเฉพาะผูบริหารระดับสูง  หรือหัวหนาแผนกที่เกี่ยวของ  หรือจํากัด
ใหพนักงานที่เกี่ยวของทราบเทาที่จําเปน  (need  to  know)  แตทั้งน้ีไมจําเปนตองมีขอสัญญา
ใหเก็บขอมูลน้ันเปนความลับ (contractual  duty  to  keep  it  secret)  ก็ได28  แมไมมีขอ
สัญญาดังกลาวก็ถือวาผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมรักษาไวเปน
ความลับได  หากมีวิธีการอ่ืนในการปองกันมิใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูล  เชน  มีการเขารหัสลับใน
แฟมขอมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร  เปนตน29 
  นอกจากที่กลาวมาแลวขางตนวาเจาของความลับทางการคา  หรือผูครอบครอง  
ควบคุมหรือดูแลความลับทางการคาตองมีเจตนาที่จะใหขอมูลการคานั้นเปนความลับ  เจาของ
ความลับทางการคา  หรือผูครอบครอง  ควบคุมหรือดูแลความลับทางการคาก็ตองมีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับโดยมีวิธีเก็บรักษาขอมูลอยางเปนระบบ  ดังนี้30  
       1)  กําหนดใหลูกจางทุกคนที่เขาทํางานตองทําสัญญาที่มีขอตกลงเกี่ยวกับ
การไมทํางานแขงขันกับนายจาง  (Noncompetition)  การไมชักจูงโนมนาวลูกคาของนายจางให
ทํ าธุ รกิจกับลูกจ าง   (Nonsolicitation)   หรือขอตกลงว าจะไม เปด เผยขอ มูลนายจ าง  
(Nondisclose Agreement) 

                                                 
 27 พัลภา ชัยอาญา, การกําหนดคาเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา : 
วิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 17. 
 28 WIPO, Protection Against Unfair Competition, Geneva 1994, 51. 
 29 ประสพสุข บุญเดช, การคุมครองความลับทางการคาในประเทศไทย,11-12. 
 30 สอนชัย สิราริยกุล, การคุมครองความรู ความชํานาญ และประสบการณของลูกจางท่ี
เกี่ยวพันกับความลับทางการคาของนายจาง, 52. 
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       2)  ประกาศกําหนดเปนนโยบายของบริษัทเพื่อใหลูกจางไดรับทราบวา
บรรดาขอมูลทั้งหลายของบริษัทตองถือวาเปนความลับทางการคาของบริษัทและชี้แจงใหลูกจาง
ทราบวาจะมีสวนชวยปองกันรักษาขอมูลเหลานั้นอยางไร 
       3)  จํากัดการเขาถึงขอมูลอันเปนความลับทางการคาของนายจาง  โดย
ขอมูลที่เปนความลับน้ันจะเขาถึงไดเฉพาะบุคคลที่จําเปนตองรูหรือใช 
       4)  จัดใหทําเครื่องหมายวาเอกสารใดมีความลับบรรจุอยู  เชน  การแยก
แฟมขอมูลที่เปนความลับทางการคาไวเปนพิเศษและประทับตรา “ลับ” บนแฟมและบันทึก
รายชื่อบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับแฟมขอมูลน้ี 
       5)  กําหนดขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตอหนวยงานของรัฐ
ตามบทบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการตองเปดเผยขอมูลตอหนวยงานของรัฐ 
  มาตรการที่ใชเพ่ือรักษาขอมูลไวเปนความลับดังกลาวนี้สามารถสะทอนใหเห็น
ถึงการยังคงสถานะเปนความลับของขอมูล  และยังสามารถสะทอนใหเห็นถึงการประโยชนในเชิง
พาณิชย  กลาวคือ  ขอมูลใดที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่ทําใหผูเปนเจาของขอมูลไดเปรียบเหนือ
ธุรกิจที่เปนคูแขง  ผูเปนเจาของขอมูลน้ันยอมตองหามาตรการตาง ๆ เพ่ือที่จะปองกันมิใหขอมูล
ของตนถูกเผยแพรออกไป  และมาตรการที่ใชเพ่ือรักษาขอมูลไวเปนความลับยังสามารถใช
พิจารณาถึงความรับผิดของผูรับการเปดเผยขอมูล  เชน  การที่เอกสารใดมีเครื่องหมายที่แสดง
วาเอกสารนั้นเปนเอกสารลับ  (precaution)  ก็ยอมแสดงใหเห็นวาผูไดรับการเปดเผยขอมูล
ทราบวาขอมูลหรือเอกสารที่ถูกเปดเผยแกตนนั้น  เปดเผยในฐานะที่เปนความลับทางการคา  ซึ่ง
ตนมีหนาที่ที่จะไมใชหรือเปดเผยขอมูลน้ันใหบุคคลอื่นลวงรู31 
  (4)  ขอมูลการคาตองไมขัดตอกฎหมาย32 
   นอกจากลักษณะรวมทั้งสามประการที่เปนองคประกอบของความลับทางการคา
แลว  ขอมูลการคาจะตองไมขัดตอกฎหมาย  ความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนดวย  ฉะนั้นรายชื่อลูกคาที่รับจําหนายยาบา  กรรมวิธีในการผลิตเฮโรอีน  หรือเทคนิค
ในการผลิตอุปกรณในการกระตุนความรูสึกทางเพศ  เหลานี้ไมเปนความลับทางการคาที่ไดรับ
ความคุมครองทางกฎหมาย 
 

3.2.2 ประเภทของขอมูลความลับทางการคา 
 
 เม่ือพิจารณาถึงขอมูลที่เปนความลับทางการคาที่กลาวมาในขางตนเห็นไดวาสิ่งที่จะถือ 

                                                 
 31 พัลภา ชัยอาญา, การกําหนดคาเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา : 
วิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 21. 
 32 ประสพสุข บุญเดช, การคุมครองความลับทางการคาในประเทศไทย, 12. 
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วาเปนความลับทางการคามีความหมายคอนขางกวางและปรากฏอยูในหลายรูปแบบ  ซึ่ง
องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก  (World  Intellectual  Property  Organization)  ได
จําแนกขอมูลที่เปนความลับทางการคาไวเปน  2  ประเภท  ดังนี้33 
 (1)  ความลับในการผลิตหรืออุตสาหกรรม  (Manufacturing  or  Industrial  secret)  
ซึ่งเปนขอมูลในเชิงเทคนิค  ไดแก  สูตรอาหาร  ยาและเครื่องสําอาง  สูตรที่ใชในการผลิตสินคา
อุตสาหกรรม  รวมถึงกระบวนการในการผลิตสินคาไมวาจะเปนกรรมวิธีและเทคนิค  เครื่องจักร
ที่ใชในการผลิตและแผนผัง  แบบหรือหุนจําลอง  เปนตน34  ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้อาจเปนขอมูลที่
ไมอยูในเง่ือนไขหรือหลักเกณฑที่จะขอรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได  หรืออาจเปน
ขอมูลที่สามารถยื่นขอความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไดแตเจาของมีความประสงคที่จะ
รักษาความลับทางการคาดังกลาวไว 
 (2)  ความลับทางธุรกิจหรือความลับทางการคาดานพาณิชย  (Commercial  Secret)  
ซึ่งเปนขอมูลการคาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ  เชน  ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตลาด  
รายการสินคา  ราคาของสินคาที่จะจําหนาย  ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกคาหรือบัญชีรายชื่อ
ลูกคา  เปนตน35 
 

3.2.3 เจาของความลับทางการคา 
 
 เจาของความลับทางการคา  (owner of the trade secret)  จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลก็ได  โดยอาจเปนบุคคล  3  จําพวก36  คือ 
 (1)  ผูคนพบ  คิดคน  รวบรวมหรือสรางสรรคขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคาโดย
มิไดเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอ่ืน  บุคคลจําพวกแรกนี้คือบุคคลผูคนพบ
ความลับทางการคาดวยตนเองตามแนวทางปกติโดยสุจริตและมิไดละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  เคยมี
คดีที่ศาลสหรัฐอเมริกา  บริษัทคูแขงทางการคาวาจางนักบินใหขับเครื่องบินเหนือโรงงานผลิต
เคมีภัณฑของอีกบริษัทหนึ่ง  ซึ่งกําลังกอสรางเพ่ือผลิตเคมีภัณฑชนิดใหม  แลวถายรูปแบบ
แปลนโรงงานที่กําลังกอสรางเพ่ือนํามาวิเคราะหกรรมวิธีในการผลิต  ศาลวินิจฉัยวาการกระทํา

                                                 
 33 สอนชัย สิราริยกุล, “หลักกฎหมายความลับทางการคากับการจํากัดการแขงขันทางการคา,” 
วารสารเนติบัณฑิตยสภา, เลม 58 (ธันวาคม 2545) 74. 
 34 เร่ืองเดียวกัน,74-75. 
 35 วาทินี รจิตบูรณะกุล, “ความสําคัญของพ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 กับผูประกอบธุรกิจ,” 
สรรพากรสารน,ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2545), 54. 
 36 ประสพสุข บุญเดช, “ความลับทางการคา,” วารสารกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ ปที่ 5 , 53-55. 
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ดังกลาว  เปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผู อ่ืนที่เรียกวาการจารกรรมทาง
อุตสาหกรรม  (industrial  espionage)  ซึ่งกรณีเชนนี้บริษัทคูแขงจึงไมถือวาเปนเจาของ
ความลับทางการคาที่ไดมานั้น 
  (2)  ผูมีสิทธิโดยชอบในผลการทดสอบหรือขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคา  
บุคคลจําพวกที่สองนี้คือนายจางหรือบริษัทที่มอบหมายหรือมีคําสั่งโดยเฉพาะเจาะจงใหลูกจาง
หรือพนักงานของตนทําการทดลอง  ศึกษา  วิจัย  (specific  instruction  to  invent)   จนได
ขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคาจากผลงานที่ทําในทางการที่จางนั้น  เชน  นายจางสั่งให
หัวหนาชางในหองเก็บเครื่องมือใหหาทางแกไขปญหาของบริษัทในการขัดวัตถุรูปทรงกระบอก
ใหเปนเงา  หัวหนาชางจึงคนคิดวิธีในการขัดเงาได  เชนนี้  วิธีการในการขัดเงาวัตถุรูป
ทรงกระบอกอันเปนความลับทางการคาดังกลาวเปนของนายจาง  อยางไรก็ดี  การที่ลูกจางหรือ
พนักงานของบริษัทคนพบหรือคิดคนขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคาไดในขณะทํางาน
ใหแกนายจางตามหนาที่  (in  the  course  employment)  ลูกจางหรือพนักงานดังกลาวเปน
ความลับทางการคานั้น  เพราะถือวาเปนทรัพยสินสวนบุคคล  (individual  property)  เปนการ
สนับสนุนใหมีการประดิษฐคิดคนสวนบุคคลดวย  เวนแตจะมีขอสัญญาโดยชัดแจงวาใหความลับ
ทางการคาที่ลูกจางหรือพนักงานคิดคนไดในขณะที่ทํางานกับนายจางนี้เปนของนายจางจึง
จะตองเปนไปตามขอสัญญาเชนวานั้นสําหรับกรณีที่ลูกจางหรือพนักงานเปนเจาของความลับ
ทางการคาที่คนพบหรือคิดคนในขณะทํางานใหแกนายจางนั้น  นายจางอาจใชสิทธิตามาตรา  11  
วรรคหนึ่ง  ใชความลับทางการคาดังกลาวโดยเสียคาตอบแทนในจํานวนที่เหมาะสมใหแกลูกจาง
หรือพนักงาน  (shop rights)  ตามกําหนดเวลาตราบเทาที่ลูกจางหรือพนักงานนั้นยังคงทํางาน
อยูกับนายจางก็ได 
 (3)  ผูรับโอนสิทธิในความลับทางการคา  ตามาตรา  5  วรรคหนึ่ง  กําหนดใหมีการโอน
ความลับทางการคาไดโดยทางมรดกหรือทางนิติกรรม  ในกรณีที่เปนการโอนทางมรดก  เม่ือเจา
มรดกซึ่งเปนเจาของความลับทางการคาถึงแกความตาย  ความลับทางการคาถือวาเปนทรัพยสิน
ในกองมรดกยอมตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมโดยทันที  ทายาทโดยธรรม
หรือผูรับพินัยกรรมเขามาเปนเจาของความลับทางการคาคนใหมตอไป  สวนกรณีการโอนทาง
นิติกรรมนั้น  มาตรา  5  วรรคทาย  กําหนดใหตองทําสัญญาโอนความลับทางการคาเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน  และตองกําหนดระยะเวลาในการโอนไวดวยวาเปนเวลากี่ป  
หากไมกําหนดระยะเวลากันไวใหถือวาเปนการโอนที่มีกําหนดระยะเวลา  10  ป 
 เจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะเปดเผย  เอาไป  หรือใชซึ่งความลับทางการคา  
หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นเปดเผย  เอาไป  หรือใชซึ่งความลับทางการคา  โดยจะกําหนดเง่ือนไข
อยางใดเพื่อรักษาความลับทางการคาดังกลาวใหเปนความลับตอไปก็ได  ทั้งน้ีตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา  5  วรรคสอง  แตในการฟองคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคานั้นนอกจาก
เจาของความลับทางการคาจะมีสิทธิฟองคดีแลวมาตรา  8  ยังกําหนดใหผูครอบครอง  ควบคุม
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หรือดูแลรักษาความลับทางการคาซึ่งรวมกับเจาของความลับทางการคาเรียกวา  “ผูควบคุม
ความลับทางการคา  (controller  of  the  trade  secrest)”  เปนผูเสียหายมีสิทธิฟองคดี  (locus  
standi)  ดวย  ในกรณีที่บริษัทเปนเจาของความลับทางการคา  หัวหนาแผนกผลิตสินคาของ
บริษัทถือวาเปนผูควบคุมหรือดุแลรักษาความลับทางการคาจึงมีอํานาจฟองคดีการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาของบริษัทได  แตในกรณีที่เจาของความลับทางการคาทําสัญญาโอน
ความลับทางการคาไปใหผูรับโอน  (assignee)  เปนเวลา  10  ป  ในระหวางระยะเวลา  10  ป
ดังกลาว  ผูรับโอนเปนเจาของความลับทางการคานั้นตามที่บัญญัติไวในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  
และมาตรา  3  เจาของความลับทางการคาผูโอน  (assignee)  ไมมีสิทธิใดๆ  ในความลับทาง
การคาในชวงระยะเวลา  10  ปดังกลาว  จึงไมมีสิทธิฟองคดี  บุคคลหลายคนอาจเปนเจาของ
รวมในความลับทางการคาได  โดยในกรณีที่บุคคลตั้งแต   2  คนขึ้นไปรวมกันทําการวิจัยหรือ
พัฒนาจนไดขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคาขึ้นมา  บุคคลเหลานั้นเปนเจาของรวมใน
ความลับทางการคาคนละสวนเทากัน  เวนแตจะมีสัญญาโดยชัดแจงกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  
สิทธิและหนาที่ของเจาของรวมในความลับทางการคาใชหลักเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1358  ถึง  มาตรา  1366  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

3.2.4 สิทธิของผูเปนเจาของความลับทางการคา 
 
 จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  138 ที่บัญญัติวา  
“ทรัพยสิน”  หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง  ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได  ดังน้ัน  
โดยการยกเอาลักษณะของการเปนทรัพยสินมาพิจารณาถึงความสามารถที่จะมีราคาและถือเอา
ได  นัดกฎหมายสวนใหญจึงมีความเห็นตรงกันวาความลับทางการคาเปนทรัพยสินชนิดหนึ่งโดย
เปนทรัพยสินที่ไมมีรูปราง  (Intangible  Property)  ผูเปนเจาของความลับทางการคายอมมีสิทธิ
เหนือทรัพย  (proprietary)  กลาวคือ  ผูเปนเจาของความลับทางการคายอมมีสิทธิเหนือ
ความลับทางการคา  โดยมีความสามารถในการใชสิทธิของตนโดยชอบดวยกฎหมายภายใต
ขอบเขตแหงสิทธิที่ไดรับความคุมครองไดตลอดไปตราบที่ความลับทางการคานั้นยังเปนของ
ตนเองอยู  โดยลักษณะทั่วไปของความลับทางการคาที่เปนขอมูลหรือเปนทรัพยสินทางเกิดจาก
ผูที่เปนเจาของไดใชเวลาคิดคน  ทดลอง  สรางสรรค  รวบรวมดวยความพยายามและเงินทุน
เพ่ือใหไดขอมูลที่ถือวาเปนความลับทางการคานั้นมา  จึงตองถือวาความลับทางการคาเปนงาน
อันเกิดจากมันสมองและสติปญญาซึ่งเปนเหตุผลที่แสดงวาความลับทางการคาเปน  “ทรัพยสิน
ทางปญญา”  ประเภทหนึ่ง37 

                                                 
 37 พัลภา ชัยอาญา, การกําหนดคาเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา : 
วิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 23. 
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 หลักการของพระราชบัญญัติความลับทางการคาในเบื้องที่ถือวา  สิทธิในความลับทาง
การคาเปนสิทธิในทรัพยสิน  (property  right)  โดยไมคํานึงถึงขอถกเถียงทางวิชาการที่วาขอมูล
ทางการคาไมมีกายภาพ  สามารถทั้งครอบครองไวและโอนผานใหบุคคลอื่นในเวลาเดียวกันได  
และไมมีกําหนดเวลาการคุมครองเหมือนกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่กฎหมายกําหนดเวลาการ
คุมครองไว  จึงแตกตางจากทรัพยที่มีรูปรางซึ่งมีความชอบธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในการ
ไดรับความคุมครองโดยไมมีกําหนดเวลานั้น  การถือหลักการเชนวานี้เปนการตัดขอยุงยากและ
ขอถกเถียงดังกลาวไมมีประโยชนในทางปฏิบัติแตอยางใด  สิทธิในความลับทางการคาจึง
สามารถจําหนายจายโอนหรือตกเปนมรดกได  ปจจุบันนี้ศาลยุติธรรมในระบบกฎหมายคอม
มอนลอวไมวาในสหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลียก็ยอมรับหลักการใหสิทธิในความลับทาง
การคาเปนสิทธิในทรัพยสินแลวเชนเดียวกัน  เพราะสิ่งที่มีคาทางการคาไมวาจะมีกายภาพจับ
ตองไดหรือไมมีกายภาพจับตองไมไดซึ่งไดมาจากการใชเวลา  ความพยายาม  แรงงานหรือ
เงินตรานั้น  บุคคลที่ไดทําสิ่งเชนวานี้ขึ้นมายอมมีสิทธิในลักษณะที่เปนทรัพยสินที่จะใชประโยชน
เพ่ือการคาได38 
 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มิไดกลาวไววาเจาของความลับทาง
การคามีสิทธิแตเพียงผูเดียว  (Exclusive Right)  เชนเดียวกับลิขสิทธิ์  ทั้งน้ีกฎหมายได
กําหนดใหผูเปนเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการหามผูอ่ืนมิใหกระทําการซึ่งเจาของ
ลิขสิทธิ์มีสิทธิทํา  ไดแก  ทําซ้ํา  ดัดแปลง  เผยแพรตอสาธารณชน  ใหเชาตนฉบับหรือสําเนา
งาน  โปรแกรมคอมพิวเตอร  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  และสิ่งบันทึกเสียง  ใหประโยชนอัน
เกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอ่ืน  อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิ  แตลิขสิทธิ์ไมใชสิทธิผูกขาด  กฎหมายมิไดให
เพียงเจาของลิขสิทธิ์ในการสรางสรรคผลงาน  บุคคลอื่นก็สามารถสรางสรรคผลงานอยาง
เดียวกันได  หากมิไดลอกเลียนงานอื่น  ซึ่งแตกตางจากสิทธิบัตรที่ผูสรางไมวาจะรูหรือไมรูก็ตาม  
หากมีผูจดทะเบียนสิทธิบัตรไวแลวก็จะไมไดรับความคุมครอง39 
 ลักษณะที่ยืนยันวาผูเปนเจาของความลับทางการคาไมมีสิทธิแตเพียงผูเดียว (Exclusive 
Right)  ก็คือ  ในการทําสัญญาเปดเผยความลับทางการคาตอกันนั้นมักจะมีขอความในสัญญา 
ขอหน่ึงที่พบอยูเสมอ  คือ  เรื่องหามเปดเผยความลับของคูสัญญา  ซึ่งจะเห็นไดวาหากเปนสิทธิ
แตเพียงผูเดียวจริงแลวก็ไมจําเปนตองทําเปนขอตกลงกันเอาไว  เพราะถือวายอมไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายอยูแลว  เชน  ในกรณีลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรจะไมมีขอตกลงในสัญญาเรื่อง
หามมิใหละเมิดตอกันเพราะถือวาสิทธิทั้งปวงเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์หรือ

                                                 
 38 ประสพสุข บุญเดช, การคุมครองความลับทางการคาในประเทศไทย, 46. 
 39 เลิศสิรี นันทวิสิทธิ์, การกระทําท่ีไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ตาม
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 (วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2550), 81. 
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สิทธิบัตรที่จะหวงกันผูอ่ืนไดอยูแลว40  ดังนั้น  สิทธิของเจาขอความลับทางการคานั้นจึงเปนเรื่อง
ของความเด็ดขาดในการใชหรือเรียนรูโดยไมชอบดวยกฎหมายเปน  “สิทธิเด็ดขาด  (Absolute 
Right) ”  ที่ผูเปนเจาของสามารถใชยันบุคคลทั่ว ๆ ไปไดวาไมมีสิทธิที่จะมาแสวงหาประโยชนใน
ความลับทางการคาของตนโดยไมชอบดวยกฎหมาย  สิทธิในความลับทางการคาจึงเปนสิทธิที่มี
ตอบุคคลทั่ว ๆ ไปไมจํากัดตัวบุคคล  และเปนสิทธิที่ไมถูกจํากัดดวยระยะเวลาดังเชนทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทอื่น ๆ ไมวาจะเปนลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร  เนื่องจากกฎหมายจะใหความ
คุมครองตราบเทาที่ยังเปนความลับอยู  เพราะความลับทางการคานั้นหากถูกเปดเผยแลวก็จะ
สูญเสียการเปนความลับตลอด  ดังน้ันตราบใดที่ความลับทางการคายังคงเปนความลับอยู  สิทธิ
เหลานี้บุคคลอื่นก็ไมสามารถมาลวงละเมิดได  และผูเปนเจาของสามารถที่จะแสวงหาประโยชน
ภายใตความพึงพอใจของตนเองได  ไมวาจะโดยการใชความลับทางการคาโดยตนเองหรือโดย
วิธีการอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใช  ซึ่งหากมีการกระทําผิดตอความลับทางการคาของผูเปนเจาของ
แลว  เจาของสิทธินี้ยอมฟองรองและบังคับใหบุคคลดังกลาวชดใชคาเสียหายใหแกตนได41 
 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ตามมาตรา  5  วรรคแรก  กําหนดใหผู
เปนเจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะเปดเผย  เอาไป  หรือใชซึ่งความลับทางการคาหรือ
อนุญาตใหบุคคลอื่นเปดเผย  เอาไป  หรือใชซึ่งความลับทางการคา  โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยาง
ใด  เพ่ือรักษาความลับทางการคาดังกลาวใหเปนความลับตอไปก็ได 
 เน่ืองจากสิทธิในความลับทางการคามิใชเปนสิทธิเฉพาะตัว  จึงอาจโอนหรือตกทอดเปน
มรดกได  และถาการโอนสิทธิความลับทางการคามิใชทางมรดก  มาตรา  5 วรรค  3  กําหนดให
ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน  และถาไมไดกําหนดระยะเวลาในสัญญาโอน
ไว  พระราชบัญญัติความลับทางการคาใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป 
 ทั้งน้ีการอนุญาตหรือโอนสิทธิในความลับทางการคาใหแกบุคคลอื่นจะเปนทําเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชยหรือไมก็ได  โดยอาจเปนการใหโดยไมคิดมูลคาหรือกําหนดคาตอบแทน
ก็ได 
 เห็นสมควรทราบวา  การอนุญาตในเชิงพาณิชย  ซึ่งมีคาตอบแทนนั้น  แบงออกไดเปน  
3  ประเภท 
 1.  Exclusive Licensing  เปนการอนุญาตโดยสมบูรณหรือเด็ดขาด  โดยเปนกรณีที่
เจาของสิทธิอนุญาตใหแกบุคคลเดียว  ไมอนุญาตใหบุคคลอื่นอีก 

                                                 
 40 พัลภา ชัยอาญา, การกําหนดคาเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา : 
วิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 24. 
 41 เร่ืองเดียวกัน. 
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 2.  Sole Licensing  เปนการอนุญาตใหแกบุคคลเพียงคนเดียว  จะไมอนุญาตใหบุคคล
อ่ืนอีก  แตเจาของสิทธิอาจมาลงแขงขันก็ได 
 3.  Non-Exclusive Licensing  เปนการอนุญาตที่เจาของสิทธิสงวนสิทธิที่จะอนุญาต
ใหแกบุคคลอื่นอีก  และอาจมาลงแขงขันก็ได 
 มีขอควรพิจารณาวา  การอนุญาตในความลับทางการคานี้  กฎหมายมิไดกําหนดแบบไว
วาตองทําเปนหนังสือ  ซึ่งตางจากการโอนสิทธิที่ตองทําเปนหนังสือลงลายมือผูโอนและผูรับโอน  
มิฉะน้ันถาการโอนสิทธิในความลับทางการคาซึ่งมิไดทําตามแบบ  ยอมเปนโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  15242 
  
 ใน พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ไดมีบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูควบคุม
ความลับทางการคาสามารถดําเนินการกับบุคคลที่ละเมิด  หรือกําลังจะกระทําการอันเปนละเมิด  
โดยขอรองใหศาลมีคําสั่งใหผูนั้นระงับหรือหยุดการละเมิด  ซึ่งในกรณีนี้เปนการรองขอใหตอศาล
กอนมีการฟองคดีเพ่ือเปนการยับยั้งไมใหมีการละเมิดเกิดขึ้น  หรือฟองคดีตอศาลเพื่อใหมีคําสั่ง
หามละเมิดและฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูละเมิดได  (มาตรา  8) 
 นอกจากนั้น  ผูควบคุมความลับทางการคายังอาจขอใหศาลสั่งทําลายหรือริบสิ่งของ  
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดได  (มาตรา 11)  ทั้งน้ี  กอนที่จะมีการรองขอ
ตอศาลหรือฟองคดี  ผูควบคุมความลับทางการคาอาจเจรจาตกลงกับคูกรณี  เพื่อขอใหมีการไกล
เกลี่ย  หรือประนีประนอมขอพิพาทตอคณะกรรมการความลับทางการคาก็ได  (มาตรา 9)  
สําหรับอายุความคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคาไดระบุไวในมาตรา  10  กลาวคือ  เม่ือพน
กําหนด  3  ป  เวนแตวันที่ผูควบคุมความลับทางการคาถูกละเมิดสิทธิรูถึงการละเมิด  และรูตัว
ผูกระทําละเมิดแลว  แตทั้งน้ีตองไมเกิน  10  ป  นับแตวันที่มีการละเมิด43 
 

3.2.5 การใหความคุมครองความลับทางการคา 
 
 การใหความคุมครองความลับทางการคาจะตางจากการใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาประเภทอื่นๆ  เชน  สิทธิบัตร  เครื่องหมายการคา  หรือแบบผังของวงจรรวม  ซึ่งผูที่เปน
เจาของทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ  ตามที่กลาวมาแลวน้ีหากประสงคจะไดสิทธิผูกขาด
ในการเปนเจาของในสิ่งที่ตนไดคิดคนหรือประดิษฐขึ้น  จะตองนําสิ่งนั้นไปจดทะเบียนเพ่ือ
กอใหเกิดสิทธิในการคุมครองตามกฎหมาย  โดยยื่นคําขอจดทะเบียนไดที่กรมทรัพยสินทาง

                                                 
 42 สุรพล ไตรเวทย, คําอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 51-52. 
 43 เลิศสิรี นันทวิสิทธิ์, การกระทําท่ีไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ตาม
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 83. 
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ปญญา  กระทรวงพาณิชย  แตในการคุมครองความลับทางการคา  ผูที่เปนเจาของไมจําเปนตอง
นําความลับทางการคาของตนไป  จดทะเบียนแตอยางใด  เพราะกฎหมายใหการคุมครองสิทธิ
แกเจาของความลับทางการคาโดยไมตองจดทะเบียน  ขอมูลทางการคาจะไดรับความคุมครอง
อยูตลอดไปตราบเทาที่ยังเปนความลับอยู  จึงเห็นไดวาสิทธิของเจาของความลับทางการคาจะมี
อยูตลอดไปหากความลับทางการคานั้นยังไมมีการเปดเผย  อยางไรก็ตามเจาของความลับทาง
การคาอาจนําขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความลับทางการคาของตนที่มีอยูมาแจงขอมูลไวที่ 
กรมทรัพยสินทางปญญาได44   
 
 3.2.6 การละเมิดความลับทางการคา 
 
  3.2.6.1  การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา45 
 
 ตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ.  2545  มาตรา 6  กําหนดลักษณะของ
การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาอันจะเปนเหตุใหผูควบคุมความลับ
ทางการคามีสิทธิฟองคดีแพงเรียกคาสินไหมทดแทนและขอใหมีคําสั่งระงับการกระทําไดนั้นไว
ดังนี้ 
 “ มาตรา 6  การละเมิดสิทธิในความลับทางการคาตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก  การ
กระทําที่เปนการเปดเผย  เอาไป  หรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยไมไดรับความยินยอมจาก
เจาของความลับทางการคานั้น  อันมีลักษณะขัดตอแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน  ทั้งน้ี  
ผูละเมิดจะตองรูหรือมีเหตุอันควรรูวาการกระทําดังกลาวเปนการขัดตอแนวทางปฏิบัติเชนวานั้น 
 การกระทําที่มีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน  ตามวรรคหนึ่ง  
หมายความรวมถึงการผิดสัญญา  การละเมิดหรือการกระทําในประการที่เปนการจูงใจใหละเมิด
ความลับอันเปนที่ไวเน้ือเชื่อใจตอกัน  การติดสินบน  การขมขู  การฉอโกง  การลักทรัพย  การ
รับของโจรหรือการจารกรรมโดยใชวิธีทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใดดวย” 
 จากบทบัญญัติในมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคานั้น  จะเห็นไดวา
การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาที่จะเปนเหตุใหเจาของความลับทาง

                                                 
 44 กรมทรัพยสินทางปญญา, คูมือความลับทางการคาสําหรับผูประกอบการธุรกิจทั่วไป [Online], 18 
เมษายน 2549. แหลงที่มา http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=view&id= 
74&Itemid=579. 
 45 พัลภา ชัยอาญา, การกําหนดคาเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา : 
วิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 41-42. 
 
 



 55

การคาหรือผูควบคุมความลับทางการคามีสิทธิฟองคดีแพงเรียกคาเสียหายไดนั้นจะตองประกอบ
ไปดวย  องคประกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 
 1.  ตองเปนการกระทําที่เปนการเปดเผย  (disclose)  เอาไป  (deprive)  หรือใช  (use)  
ความลับทางการคา  โดยที่การเปดเผยอาจจะเปนการพิมพเผยแพรหรือสงผานขอมูลความลับ
ทางการคาไปใหบุคคลอ่ืนทําการวิจัย  ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาผูเปดเผยจะไดรับประโยชนในทาง
ทรัพยสินตอบแทนดวยหรือไม 
 ตามความเขาใจทั่วไปการกระทําที่ถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา  ก็คือ  
การใชความลับทางการคาหรือการนําเอาความลับทางการคา  ของเจาของความลับทางการคา
ไปเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของความลับทางการคานั้น  อยางไรก็ตามนอกจาก
การใชหรือการนําเอาความลับทางการคาของเจาของความลับทางการคาไปเปดเผยโดยไมไดรับ
ความยินยอมจากเจาของความลับทางการคาก็ถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา
ดวยเชนกัน  หากพิจารณาเพียงผิวเผินอาจจะเขาใจไดวา  เพียงแตการกระทําที่เปนการเอา
ความลับทางการคาของผูอ่ืนไปโดยยังมิไดนําไปใชหรือเปดเผยใหแกผูอ่ืนยังมินาจะถือวาเปน
การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา  เพราะยังไมนาจะเกิดความเสียหายแก
เจาของความลับทางการคาแตอยางใด  แตหากพิจารณาในทางเศรษฐศาสตรแลวจะทําใหเห็นวา  
แมเจาของความลับทางการคาจะมิไดรับความเสียหายทางการเงินโดยตรงจากการกระทําการ
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาแตก็ถือไดวาเจาของความลับทางการคาไดรับความเสียหาย
จากการกระทําดังกลาวนั้นแลว  ซึ่งความเสียหายดังกลาวก็คือ  ความเสียหายจากการขาด
รายไดจากการไดรับคาสิทธิ  (royalty)  ความเสียหายจากการสูญเสียอํานาจเหนือตลาดและ
ความเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการหากําไร  ดังน้ัน  การมีบทกฎหมายที่บัญญัติถึงการ
กระทําที่เปนการเอาไปซึ่งความลับทางการคาของผูอ่ืนถือเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคายอมกอใหเกิดความชัดเจนในตัวบทกฎหมาย  และไมทําใหเกิดปญหาในการ
ตีความวาการกระทําดังกลาวจะถือเปนการละเมิดหรือไม 
 2.  โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของความลับทางการคา  ไมวาจะเปนโดยวาจา
หรือโดยลายลักษณอักษร 
 3. มีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน  (honest trade 
practices)  แนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกันก็คือจริยธรรมทางการคาซึ่งหมายถึงการ
ปฏิบัติที่ซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอกัน  ดังนั้นการใชความลับทางการคาของผูอ่ืนโดยทราบ
วาการเปดเผยความลับใหแกตนดังกลาว  เจาของความลับทางการคาไดกระทําโดยผิดพลาด
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ถือไดวาเปนการกระทําที่ขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย
ที่สุจริตตอกันได  นอกจากนี้  มาตรา  6  วรรคสอง  ยังกําหนดเพิ่มเติมไวดวยวา  การผิดสัญญา  
การละเมิดหรือการกระทําในประการที่เปนการจูงใจใหละเมิดความลับอันเปนที่ไวเน้ือเชื่อใจตอ
กัน  การติดสินบน  การขมขู  การฉอโกง  การลักทรัพย  การรับของโจร  หรือการจารกรรมโดย
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ใชวิธีทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดใหถือวาเปนการกระทําที่ขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิง
พาณิชยที่สุจริตตอกันดวย  จะเห็นไดวาองคประกอบของการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาองคประกอบนี้มีขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (TRIPs)  ขอ  39  เพ่ือใหประเทศไทยมีการใหความคุมครอง
ความลับทางการคาที่เพียงพอและทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ 
 4.  ผูกระทําตองรูหรือมีเหตุอันควรรูวาการกระทํานั้นขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิง
พาณิชยที่สุจริตตอกันดวย  โดยการมีเหตุอันควรรูจะพิจารณาจากวิญูชนวานาจะรูเหตุหรือไม  
นอกจากนี้ผูไดรับโอนความลับทางการคามาโดยสุจริต  หากตอมาภายหลังจึงทราบวาผูโอนไมมี
สิทธิในความลับทางการคานั้น  แตผูรับโอนยังคงใชความลับทางการคานั้นตอไปก็ตองถือวาผูรับ
โอนละเมิดสิทธิในความลับทางการคานับแตวันที่รูดวย 
 ดังที่กลาวแลววาการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาตามมาตรา  6  นี้  เปนการ
กระทําที่เปนการละเมิดสิทธิที่กฎหมายบัญญัติใหดําเนินการมาตรการทางแพง  ไมใชเปนความ
ผิดในทางอาญา  กรณีจะเปนความผิดทางอาญาตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา  33  และ
มาตราอ่ืน ๆ ที่บัญญัติไว  โดยตองมีองคประกอบของความผิดหลายประการ  รวมทั้งมีเจตนา
พิเศษดวย46 
 
  3.2.6.2  การกระทําที่เปนขอยกเวนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา 
 
 อยางไรก็ดี  หากกมีการกระทําที่ครบองคประกอบทั้งสี่ประการของการละเมิดความลับ
ทางการคาดังที่กลาวขางตนแลว  แตมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 
2545 ไดกําหนดเปนขอยกเวนมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาไว  5  กรณี  
คือ 
 1.  การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาของผูอ่ืนโดยไมรูวาเปนการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคา  จะตองประกอบดวยหลักเกณฑ  2  ประการ  คือ 
 -  บุคคลผูเปดเผยหรือใชความลับทางการคาของผูอ่ืนไดความลับนั้นมาโดยนิติกรรม  
และ 
 -  บุคคลนั้นไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวาคูสัญญาผูโอนความลับทางการคาใหไดความลัย
นั้นมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอ่ืน 
 ขอยกเวนประการแรกนี้เปนการคุมครองการไดความลับทางการคามาโดนการกระทํา
ทางการคาโดยชอบดวยกฎหมาย  (in the course of a legitimate trade activity)  และบุคคลผู

                                                 
 46 สุพิศ ประณีตพลกรัง, กฎหมายความลับทางการคา, 30-31. 
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ไดรับความลับทางการคานั้นมามิไดใชวิธีการที่ไมซื่อสัตย  (dishonest  means)  หรือมิได
ประมาทเลินเลอในการไมระมัดระวังถึงความไมซื่อสัตยในวิธีการดังกลาว  อันเปนขอยกเวนตาม
กฎหมายหลายประเทศ  รวมทั้งกฎหมายปองกันการแขงขันโดยไมเปนธรรมของญี่ปุน  
ตัวอยางเชน  คนรายโจรกรรมสูตรยารักษาโรคมะเร็งอันเปนความลับทางการคาของบริษัท ก.  
โดยการถายเอกสารแลว  นํามาขายตอเปนทอดๆ  นายแดงรับซื้อไวโดยสุจริตตอมานายแดงทํา
สัญญาโอนสูตรยารักษาโรคมะเร็งนี้ใหนายสมชายมีกําหนดระยะเวลา  5   ป  นายสมชายใชสูตร
ยานี้ผลิตยารักษาโรคมะเร็งออกมาจําหนาย  เชนน้ีนายสมชายมิไดละเมิดสิทธิในความลับทาง
การคาของบริษัท ก.  แตถาคนรายเผยแพรสูตรยารักษาโรคมะเร็งทางอินเตอรเน็ตแลวนาย
สมชายใชสูตรยานี้ผลิตยารักษาโรคมะเร็งออกมาจําหนายแขงกับบริษัท ก.  เพราะนายสมชาย
มิไดรับโอนสูตรยามาโดยทางนิติกรรม  เปนตน47 
 2. การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับนั้น
ในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน  โดยในสวนของ
กรณีที่จําเปนตองกระทําเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชนนั้น  
กฎหมายบัญญัติใหสามารถกระทําไดอยางเต็มที่ไมมีเงือนไขขอจํากัดใดๆ   
 3.  การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับ
นั้นในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชน กรณีนี้กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขบางประการเพื่อประโยชนใน
การคุมครองเจาของความลับทางการคา  ซึ่งจําตองเปดเผยความลับทางการคาของตนแก
ทางการ  เง่ือนไขขอจํากัดดังกลาวคือหนวยงานของรัฐที่ดุแลรักษาความลับทางราชการ  
ตลอดจนหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่เกี่ยวของ  ซึ่งไดความลับทางการคานั้นไป  ตอง
ดําเนินการตามขั้นตอน  เพ่ือคุมครองความลับทางการคาดังกลาวจากการนําไปใชในเชิงพาณิชย
ที่ไมเปนธรรม 
 4.  การคนพบโดยอิสระ  (independent  discovery)   
 กรณีนี้กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 7 (3)  วา  การคนพบโดยอิสระ  ซึ่งไดแกการคนพบ
ความลับทางการคาของผูอ่ืน  โดยผูคนพบไดใชวิธีการประดิษฐหรือจัดทําขึ้นโดยความรูความ
ชํานาญของผูคนพบน่ันเอง  กรณีก็ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิความลับทางการคา  การคนพบ
ดังกลาวตองเปนการคนพบโดยวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายตางๆ  ไมใชเปนการลักขโมยความลับ
ทางการคาของผูอ่ืนแลวนํามาคิดตอเติมเพียงเล็กนอย  อางเอาวาเปนการคนพบของตนเอง
ทั้งหมด  การที่กฎหมายบัญญัติขอยกเวนใหการคนพบโดยอิสระซ่ึงความลับทางการคาเปน
ขอยกเวนหนึ่ง  ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอ่ืนก็เพราะวาความลับ
ทางการคานั้นไมใชสิทธิบัตรที่มีการจดทะเบียนแลวผูรับสิทธิบัตรมีสิทธิแตผูเดียวที่จะผลิตสินคา
ตามสิทธิบัตรที่ไดจดทะเบียนไวดังกลาว  เจาของความลับทางการคาไมไดรับความคุมครองใน

                                                 
 47 ประสพสุข บุญเดช, “ความลับทางการคา, 56-57. 
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ลักษณะเปนสิทธิแตผูเดียวดังกลาว  ดังนั้น  จึงอาจจะมีผูคันพบความลับทางการคาซึ่งมาตรงกัน 
ผูคนพบคนใหมก็ยังคงมีสิทธิในความลับทางการคาที่ตนคนพบ  การคนพนพบโดยอิสระเปนการ
คนพบหรือพัฒนาขอมูลขึ้นมาโดยตนเอง  มิไดแอบอิงอาศัยหรือพ่ึงพาความลับทางการคาของ
ผูรับแตอยางใด48 
 5.  การทําวิศวกรรมยอนกลับ  (reverse  engineering)  การทําวิศวกรรมยอนกลับ
หมายถึงการแยกสวนประกอบหรือสวนผสมของสินคาโดยกรรมวิธียอนรอย  (work back)  เพ่ือ
หาขอมูลที่เปนความลับทางการคา  ประเทศตางๆ  ที่มีการคุมครองความลับทางการคา  ยอมรับ
หลักการนี้วาเปนขอยกเวนไมเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเพราะเมื่อความลับ
ทางการคาถูกใชในการตลาดการคาแลวเจาของความลับจะตองรับเอาความเสี่ยงภัยจากการถูก
เปดเผยความลับและการแขงขันทางการคานั้น  ตามความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (TRIPs)  ขอ  39  แมจะมิไดระบุใหการทําวิศวกรรมยอนกลับเปน
ขอยกเวนไว  แตเม่ือประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอื่นรวมทั้งประเทศที่ใช
ระบบกฎหมายคอมมอนลอวถือเปนขอยกเวนอยูแลว  กฎหมายจึงกําหนดใหเปนขอยกเวนตาม
มาตรา  7 (4)  โดยจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ  3  ประการ คือ 
 (1)  ผูคนพบความลับทางการคาของผูอ่ืนไดทําการประเมินและศึกษาวิเคราะห
ผลิตภัณฑที่เปนที่รูจักกันทั่วไปเพื่อคนหาวิธีที่ผลิตภัณฑนั้นไดรับการประดิษฐ  จัดทํา  หรือ
พัฒนา 
 (2)  ไดผลิตภัณฑเชนวานั้นมาโดยวิธีสุจริต  และ 
 (3)  ไมมีสัญญาโดยชัดแจงกับเจาของความลับทางการคาหรือผูขายผลิตภัณฑวาหามมิ
ใหทําวิศวกรรมยอนกลับ  ตัวอยางเชน  (นายแดงซื้อยาแกผมรวงจากทองตลาดมาทําการแยก
สวนประกอบจนรูวาประกอบดวยตัวยาอะไรบางแลวทําการผลิตยาแกผมรวงโดยใชสูตรเดียวกัน
นี้  ออกจําหนายในทองตลาด  นายแดงมิไดละเมิดสิทธิในความลับทางการคา  เพราะนายแดง
มิไดมีความสัมพันธอันเปนที่ไวเน้ือเชื่อใจตอกัน  (confidential relationship)  กับเจาของ
ความลับทางการคาและไดซื้อยาแกผมรวงนั้นมาโดยสุจริตในทองตลาด )  หรือโจทกเปนผูผลิต
กุญแจรูปเหลี่ยมซึ่งกุญแจแตละดอกมีหมายเลขประจํากุญแจและลูกกุญแจ  โจทกเก็บเลขหมาย
ไวเปนความลับ  กรณีที่เจาของกุญแจทําลูกกุญแจหาย  เจาของกุญแจอาจจะขอใหโจทกมอบลูก
กุญแจสํารองที่โจทกเก็บไวใหแกตนหรืออาจจะใหชางกุญแจมาแคะแมกุญแจแลวทําลูกกุญแจ
สํารองขึ้นใหมใหก็ได  ชางกุญแจเม่ือทําลูกกุญแจสํารองขึ้นใหมแลวก็มักจะบันทึกรหัสกุญแจและ
หมายเลขประจําลูกกุญแจไวเพ่ือวาหากเจาของกุญแจทําลูกกุญแจหายอีกจะไดไมตองมาแคะแม
กุญแจซํ้าอีก  ตอมาจําเลยพิมพสมุดคูมือบัญชีรหัสกุญแจและเลขหมายประจํากุญแจที่ใชกับ

                                                 
 48 สุพิศ ประณีตพลกรัง, กฎหมายความลับทางการคา, 34-35. 
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กุญแจของโจทกซึ่งจําเลยไดมาจากชางกุญแจ  โจทกจึงฟองจําเลยวาละเมิดสิทธิในความลับทาง
การคาในรหัสกุญแจ  เชนน้ี  การกระทําของจําเลยเปนการทําวิศวกรรมยอนกลับ  แมวาชาง
กุญแจแตละคนจะมีความสัมพันธอันเปนที่ไวเน้ือเชื่อใจตอกันกับลูกคาที่ไมเปดเผยรหัสกุญแจก็
ตาม  แตเจาของกุญแจและชางกุญแจมิไดมีหนาที่เชนวานี้ตอโจทก  จําเลยจึงมิไดละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาของโจทก49 
 การทําวิศวกรรมยอนกลับ  ซึ่งปกติอางขึ้นไดวา  ไมเปนการละเมิดสิทธินั้น  ไมอาจจะ
ถูกอางขึ้นได  ถาบุคคลซึ่งทําวิศวกรรมยอนกลับดังกลาว  ไดทําสัญญากับเจาของความลับทาง
การคาหรือผูขายผลิตภัณฑที่ทําวิศวกรรมยอนกลับไวเปนอยางอ่ืนโดยชัดแจง50  กลาวคือ
กฎหมายยังอนุญาตใหคูสัญญาสามารถทําสัญญาหามมิใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทําวิศวกรรม
ยอนกลับได  นั่นคือ  ในกรณีขางตน  หากบริษัทผูผลิตนาฬิกาไดกําหนดในสัญญาซื้อขายวาผู
ซื้อจะตองไมดําเนินการทําวิศวกรรมยอนกลับนาฬิกาดังกลาว  นาย  ก  ก็จะไมสามารถ
ดําเนินการทําวิศวกรรมยอนกลับได  หากนาย  ก  ไดทําวิศวกรรมยอนกลับกับนาฬิกาดังกลาว
และไดลวงรูถึงขอมูลและวิธีการผลิตนาฬิกาดังกลาว  นาย  ก  ก็ไมสามารถเปดเผยหรือใชขอมูล
ดังกลาว  หากนาย  ก  ไดเปดเผยหรือใชขอมูลดังกลาวก็จะเปนการละเมิดความลับทางการคา
ของบริษัทที่ผลิตนาฬิกานั้น51 
   

 3.2.6.3 การปองกันการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา 
 
 เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงและปองกันการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา  ผูที่เปนเจาของ
ความลับทางการคาจึงตองใชมาตรการที่เหมาะสมในการักษาขอมูลทางการคาของตนไวเปน
ความลับอยางสม่ําเสมอ  โดยการแบงแยกระหวางขอมูลที่เห็นวาเปนความลับทางการคาและ
ขอมูลที่ไมใชความลับทางการคาออกจากกันอยางชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาน
ประกอบการที่มีขอมูลจํานวนมาก  เชนจัดทําเคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ  จัดเก็บไวในตูนิรภัย  
หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นวาปลอดภัย  ใสรหัสลับหรือรหัสผานหรือกําหนดคุณสมบัติและจัดใหมีการ
ตรวจสอบบุคคลที่ตองมีสวนเกี่ยวของกับการใชความลับทางการคานั้นโดยเครงครัด  เปนตน  
และท่ีสําคัญตองสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงไดดวย  หากผูที่เปนเจาของความลับทาง
การคาไมดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังกลาวแลว  บุคคลทั่วไปยอมไมสามารถลวงรูไดเลยวา
ขอมูลใดเปนความลับทางการคาที่ผูเปนเจาของความลับนั้นตองการสงวนสิทธิไวใหเปนความลับ

                                                 
 49 ประสพสุข บุญเดช, “ความลับทางการคา, 59-60. 
 50 สุพิศ ประณีตพลกรัง, กฎหมายความลับทางการคา, 36. 
 51 นันทน อินทนนท, ทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัฒน เลม 2, (หจก.จิรรัชการพิมพ, 
2547),749-750. 
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ทางการคา  อีกทั้งยังไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 
ดวย  เน่ืองจากผูเปนเจาของไมมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับ52  ทั้งน้ี  การที่ผู
เปนเจาของตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับน้ันเปนองคประกอบหนึ่งของ
ความลับทางการคาที่จะไดรับความคุมครองตามมาตรา  353  แหงพระราชบัญญัติความลับทาง
การคาดังกลาว 
 
 3.2.7  การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  
 
 ในการคุมครองความลับทางการคาจําเปนตองมีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทําหนาที่
ดูแลรักษาความลับทางการคา  ซึ่งเรื่องน้ีพระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ.  2545  
มาตรา 15  ไดกําหนดไว  ดังนี้ 
 “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาตผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขายซึ่งยาหรือ
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  ตองเสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาตตอ
หนวยงานของรัฐ  หากขอมูลนั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะ
เปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา  คนพบ  หรือสรางสรรค  ตองใชความพยายาม
อยางมาก  และผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคา
ดังกลาวดวย  ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นจากการ
เปดเผย  เอาไป  หรือใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม  ทั้งน้ี  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 ระเบียบตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดดังตอไปน้ี 

(1) เง่ือนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐ 
(2) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือมูลที่เปนความลับทางการคานั้น 
(3) กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 
(4) วิธีการจัดเก็บความลับทางการคาโดนคํานึงประเภทของเทคโนโลยี  และผลการ

ทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับดวย  และ 

                                                 
 52 เลิศสิรี นันทวิสิทธิ์, การกระทําท่ีไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ตาม
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 90. 
 53 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, มาตรา 3 
     “ความลับทางการคา  หมายถึง  ขอมูลการคาที่ยังไมรูจักกันโดยทั่วไป  หรือยังเขาถึงไมไดในหมู
บุคคลซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว  โดยเปนขอมูลที่เปนประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจาก
การเปนความลับและเปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปน
ความลับ” 
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(5) หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐในการดูแลรักษาความลับทางการ
คา” 

ทั้งน้ี  หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาตามมาตรา  15  
ในสวนของยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมก็คือ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง
สาธารณสุข  และในสวนของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมคือ กรมวิชาการ
เกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 3.2.8  อายุความในการฟองรองคดีละเมิดความลับทางการคา 
 
 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  ไดบัญญัติเรื่องอายุความในการ
ฟองรองคดีละเมิดความลับทางการคาไวในมาตรา  10 วา  หามมิใหฟองคดีละเมิดในความลับ
ทางการคาเม่ือพนกําหนดสามป  นับแตวันที่ผูควบคุมความลับทางการคาที่ถูกละเมิดสิทธิรูถึง
การละเมิดและรูตัวผูกกระทําละเมิด  แตทั้งน้ีตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการละเมิด   
 จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดอายุความในการฟองรองคดีไวเปนสองชวง  
กลาวคือ  เร่ิมนับเม่ือรูวามีการละเมิดสิทธิและรูตัวผูกระทําละเมิด  ตองฟองภายในกําหนดสามป
นับแตที่รู  แตถึงแมจะรูหรือไมรูระยะเวลาอายุความที่ยาวนานที่สุดก็คือสิบป  นับแตวันที่มีการ
ทําละเมิด  ซึ่งแตกตางไปจากกรณีละเมิดทั่ว ๆ ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซึ่ง
กําหนดไววาตองฟองในหนึ่งป  นับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด  แตตองไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีการทําละเมิด54 
  
 3.2.9  วิธีการดําเนินการเพื่อปกปองรักษาสิทธิของเจาของความลับทางการคา 
 
 หากมีการละเมิดสิทธิความลับทางการคาเกิดขึ้น  เจาของความลับทางการคา  ผู
ครอบครอง  ควบคุม  หรือดูแลรักษาความลับทางการคามีวิธีการปกปองรักษาสิทธิของตนได
ดังนี้55  
 (1)  การขอใชวิธีการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทโดยคณะกรรมการความลับ
ทางการคา  วิธีการนี้เจาของความลับทางการคา  ผูครอบครอง  ควบคุม  หรือดูแลรักษา
ความลับทางการคาอาจตกลงกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งเพ่ือนําเรื่องที่เกิดขึ้นขอใหกรมทรัพยสินทาง

                                                 
 54 สุพิศ ประณีตพลกรัง, กฎหมายความลับทางการคา, 39. 
 55 กรมทรัพยสินทางปญญา,คูมือความลับทางการคาสําหรับผูประกอบธุรกิจท่ัวไป. 
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ปญญานําเสนอคณะกรรมการความลับทางการคา56 เพ่ือทําการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท
ที่เกิดขึ้น  หากคูกรณีใดสนใจจะใชวิธีการนี้ก็สามารถติดตอกับกองกฎหมายและอุทธรณ  กรม
ทรัพยสินทางปญญา 
 (2)  การขอใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา  หากปรากฏวาคูกรณีทั้งสองฝายไมอาจตกลง
กันไดกับการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทตามวิธีแรก  คูกรณีทั้งสองยังสามารถนําขอ
พิพาทความลับทางการคาที่เกิดขึ้นนั้นไปขอใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได  ซึ่งในป พ.ศ.
2545 นั้น  กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีการจัดตั้งสํานักงานปองกันและระงับขอพิพาทดาน
ทรัพยสินทางปญญาขึ้นในกรมทรัพยสินทางปญญาเพ่ือทําหนาที่ดําเนินการอนุญาโตตุลาการ
ดานทรัพยสินทางปญญาและดําเนินการไกลเกลี่ยใหมีการประนอมขอพิพาทดานทรัพยสินทาง
ปญญาอ่ืน ๆ  
 (3)  การนําคดีไปสูศาล  ประการสุดทายนี้เจาของความลับทางการคา  ผูครอบครอง  
ควบคุม  หรือดูแลรักษาความลับทางการคา  อาจใชวิธีการนําคดีพิพาทที่เกิดขึ้นไปสูศาลได
โดยตรง  ทั้งน้ี  เน่ืองจากกฎหมายความลับทางการคาไดเปดโอกาสใหผูควบคุมความลับ
ทางการคาฟองรองผูกระทําละเมิดตอศาลได  เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งหามการกระทําที่เปนการ
ละเมิดนั้น  หยุดการละเมิดเปนการชั่วคราว  และยังฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูละเมิดได  
อยางไรก็ตาม  การที่จะฟองรองเปนคดีความในศาลนั้น  คูความทั้งสองฝายจะตองเสียคาใชจาย
ในการดําเนินคดีเปนเงินจํานวนมาก  ดังนั้นคูความที่มีทุนทรัพยจํานวนนอย  ควรที่จะเลือกใช
วิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท  หรือวิธีการอนุญาโตตุลาการตามที่กลาวขางตน 
 
 3.2.10  การพิจารณาคดีเก่ียวกับความลับทางการคา 
 
 กฎหมายไดกําหนดหลักในการพิจารณาคดีของศาลไว  ดังนี้57 
  (1)  การใหอํานาจศาลในการวินิจฉัยคดีละเมิดสิทธิความลับทางการคา  ในกรณีที่มี
พฤติการณพิเศษที่ศาลเห็นวาไมสมควรออกคําสั่งหามการละเมิดตามาตรา 8 (2)  ได  เหตุที่ทํา
ใหไมอาจตอสัญญาอนุญาตไดเชนนี้  ศาลอาจใชดุลพินิจวาผูละเมิดไดลงทุนไปมากแลว  การที่
จะสั่งหามการละเมิดอาจเกิดความเสียหายมากเกินไป  ศาลอาจสั่งใหผูละเมิดใชความลับทาง

                                                 
 56 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 16 และมาตรา 21(3) กําหนดใหมี
คณะกรรมการความลับทางการคา  จํานวน 13 คน ประกอบดวยผูที่มีความรูความชํานาญในสาขาตาง ๆ มี
หนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ ไกลเกล่ียหรือประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการคาตามที่คูกรณีรองขอ  
 57 เลิศสิรี นันทวิสิทธิ์, การกระทําท่ีไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ตาม
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 86-87. 
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การคาตอไปไดภายในเวลาที่ศาลกําหนด  และใหผูละเมิดเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกเจาของ
ความลับทางการคา 
 (2)  กรณีที่มีการฟองรองวามีการละเมิดความลับทางการคา  ซึ่งลักษณะเปนกรรมวิธี
การผลิตสินคาเปนคดีแพง  ถาผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิตภัณฑของผูละเมิด
เหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยกรรมวิธีการผลิตที่เปนความลับทางการคาของตน  ใหสันนิษฐาน
วาผูละเมิดใชความลับทางการคานั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว  เชนนี้กฎหมายไดกําหนดขอ
สันนิษฐานในทางแพงซึ่งเปนคุณแกผูควบคุมความลับทางการคา  ซึ่งหลักการเชนน้ีเปนหลักการ
ที่มีลักษณะเดียวกับ  พ.ร.บ.  สิทธิบัตร 
 (3)  ใหอํานาจศาลในการกําหนดคาสินไหมทดแทน  (มาตรา 13)  ซึ่งมีความแตกตางไป
จากการกําหนดคาสินไหมทดแทนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 438 (4)  
กลาวคือ  นอกจากศาลกําหนดคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นอยางแทจริงแลว  ศาลอาจสั่งใหผู
ละเมิดคืนผลประโยชนที่ไดจากการละเมิดโดยคํานวณรวมในคาสินไหมทดแทนได  และในกรณี
ที่ศาลไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทนดังกลาวได  ก็ใหกําหนดคาสินไหมทดแทนตามจํานวนที่
ศาลเห็นสมควร 
 นอกจากนี้  กฎหมายยังกําหนดใหมีการกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษไวดวย  
(punitive damages)  ถาปรากฏวาการละเมิดโดยการเปดเผยนั้นเปนไปโดยจงใจ  หรือเจตนา
กลั่นแกลงใหความลับนั้นสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา  ซึ่งกรณีนี้กฎหมายเห็นวาการ
กระทําดังกลาวจะทําใหเจาของความลับทางการคาไดรับความเสียหายมาก  จึงใหอํานาจศาลใน
การกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากที่ศาลกําหนดในการละเมิดทั่วไป  แต
ตองไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่กําหนดตามารตรา  13 (1)  หรือ  (2) 
 (4)  กําหนดวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับการละเมิดความลับทางการคาไวโดยเฉพาะ  รวมทั้ง
ใหนํากระบวนการพิจารณาคดีตามกําหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศมาใชบังคับดวย  (มาตรา 14)  ทั้งน้ี  เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ
การคุมครองความลับทางการคา 

 สําหรับภาระในการพิสูจนนั้น  ในกรณีที่ผูควบคุมความลับทางการคาที่ความลับทางการ
คานั้นมีลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเปนคดี
แพง  ถาผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่ผูละเมิดมีความเหมือนกับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีการผลิตที่เปนความลับทางการคาของตน  มาตรา  12  ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูละเมิดไดใชความลับทางการคานั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวเวนแตผู
ละเมิดจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
 ตามบทบัญญัติมาตรา  12  เชนนี้  อาจมีปญหาวาเปนการผลักภาระการพิสูจนใหแกผู
ถูกฟองละเมิด  เพราะผูถูกฟองละเมิดจะตองเปนฝายพิสูจนวาตนมิไดละเมิดสิทธิในความลับทาง
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การคาซึ่งมีลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ  ทั้งนี้  ตามกระบวนการยุติธรรมระบบ  
กลาวหา  ผูใดกลาวหา  ผูนั้นจะตองมีภาระในการพิสูจน 
 ตามระบบกฎหมายไทย  ถาลักษณะของคดีฝายจําเลยเปนผูรูขอเท็จจริงเปนอยางดีวา  
ตนกระทําความผิดหรือไมหรือละเมิดหรือไม  จะตองเปนฝายพิสูจนวาตนมิไดกระทําความผิด  
หรือมิไดละเมิดโดยกฎหมาย  กฎหมายจะกําหนดขอสันนิษฐานซึ่งบงบอกลักษณะเบื้องตนของ
การกระทําความผิดหรือการละเมิดวา  มีการกระทําความผิดหรือมีการละเมิดปรากฏแลวใน
เบื้องตน  เพ่ือใหฝายโจทกนําสืบ  (พิสูจน)  เขาขอสันนิษฐานดังกลาว  จากนั้นจึงใหจําเลย
พิสูจนวาตนมิไดกระทําความผิดหรือมิไดละเมิดซึ่งคดีบางลักษณะตามประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ร.บ.  มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  2534  และ  
พ.ร.บ.  ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  2542  ก็ไดกําหนดขอสันนิษฐานของ
กฎหมายและภาระการพิสูจนไวในลักษณะเชนเดียวกัน 
 เร่ืองภาระการพิสูจนตามมาตรา  12  นี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ.....  ของวุฒิสภามีความเห็นวา  เปนเร่ืองเก่ียวกับ
กรรมมาวิธีในการละเมิดสิทธิ  ถาหากฝายโจทกพิสูจนไดวา  ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นตามวิธีนี้มี
ความเหมือนกับของโจทก  ดังน้ีหนาที่นําสืบจึงตองกลับไปเปนของจําเลย  ซึ่งเปนลักษณะของ
กระบวนนําสืบโดยทั่วไป  ดังเชนในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2542  มาตรา  
77  ไดบัญญัติไววา  “ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑฟองผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรงสิทธิบัตร
หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวา  ผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตมีลักษณะเชนเดียวกัน  หรือคลายกัน
กับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร  ใหสันนิษฐานไว
กอนวา  จําเลยไดใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร  เวนแตจําเลยจะพิสูจนให
เห็นเปนอยางอ่ืน”  นอกจากนั้นประเทศที่มีกฎหมายวาดวยความคุมครองความลับทางการคา  
ไดแก  สวีเดน  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อินโดนีเซีย  และไตหวัน  ไดใชหลักการในการนําสืบ
ตามที่กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติไว58  
 อยางไรก็ตามขอสันนิษฐานกฎหมาย  การละเมิดสิทธิในความลับทางการคาอาจเปนการ
กระทําไดหลายประการ  อาทิเชน  การที่ลูกจางนํารายชื่อลูกคาของบริษัทนายจางไปเปดเผยให
บริษัทคูแขงทราบ  การลักลอบถายเอกสารยาแกโรคมะเร็งของผูอ่ืนไป  หรือการใชเทคนิคการ
บริการลูกคาที่เปนนักดําน้ําอันเปนความลับทางการคาของผูอ่ืน  ในกรณีเชนนี้ภาระการพิสูจนวา
จําเลยละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของโจทกโดยการเปดเผยรายชื่อลูกคา  การลักลอบถาย
เอกสารสูตรยาหรือการใชเทคนิคบริการลูกคา  ตกอยูกับโจทกตามหลักทั่วไปวา  “ผูใดกลาวอาง
ผูนั้นมีหนาที่นําสืบ”  แตเฉพาะการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาที่เปน  “กรรมวิธีการผลิต

                                                 
 58 สุรพล ไตรเวทย, คําอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, 79-82 
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ผลิตภัณฑ”  เทานั้นที่มาตรา  12  กําหนดขอสันนิษฐานกฎหมายไวเปนพิเศษอันเปนคุณแก
โจทก  กลาวคือ  ถาโจทกพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตมีความเหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิต
โดยใชกรรมวิธีการผลิตที่เปนความลับทางการคาของโจทก  ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยใช
ความลับทางการคานั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว  เวนแตจําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอ่ืน  
ตัวอยางเชน  โจทกผลิตลูกปดแกวโดยมีกรรมวิธีพิเศษอันเปนความลับทางการคาจนไดลูกปด
แกวที่มีคุณสมบัติโปรงใส  เรืองแสง  มีน้ําหนักเบา  และตกไมแตก  ซึ่งแตกตางจากลูกปดแกว
อ่ืนๆ  ทั่วไปนําออกขายในทองตลาด  ตอมาจําเลยผลิตลูกปดแกวที่ มีคุณสมบัติพิเศษ
เชนเดียวกันกับลูกปดแกวของโจทกออกขายในทองตลาดแขงขันกับโจทก  โจทกจึงฟองจําเลย
วาละเมิดสิทธิในความลับทางการคาโดยใชกรรมวิธีการผลิตลูกปดแกวอันเปนความลับทาง
การคาของโจทก  เชนน้ี  หากโจทกนําสืบพยานหลักฐานเบื้องตนไดวาการผลิตลูกปดแกวที่มี
คุณสมบัติโปรงใส  เรืองแสง  มีน้ําหนักเบา  และตกไมแตกจะตองใชเฉพาะกรรมวิธีควบคุม
อุณหภูมิ  ความชื้นในอากาศ  มีการหลอเย็น  และตองใชเวลาอยางนอย  48  ชั่วโมงอันเปน
ความลับทางการคาของโจทกแลว  ภาระการพิสูจนเปลี่ยนกลับไปอยูที่จําเลย  โดยจําเลยตองมี
ภาระการพิสูจนวาจําเลยผลิตลูกปดแกวโดยมิไดใชกรรมวิธีของโจทก  หรือจําเลยทําวิศวกรรม
ยอนกลับจึงไดคนพบวิธีการดังกลาว  มิฉะนั้นจําเลยตองเปนฝายแพคดี  เปนตน59 
 
 3.2.11  บทกําหนดโทษ 
 
 (1)  พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545นี้ไมมีบทลงโทษทางอาญาแกผู
ละเมิดความลับทางการคาในกรณีทั่วไป  เชน  เปดเผย  เอาไป  หรือใชความลับทางการคาของ
บุคคลอื่น  เวนแตจะเปนการเปดเผยใหเปนที่ลวงรูโดยทั่วไปในลักษณะที่จะทําใหความลับสิ้น
สภาพการเปนความลับสิ้นสภาพการเปนความลับ  โดยมีเจตนากลั่นแกลงใหผูควบคุมทางการ
คาไดรับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ  ไมวาจะเปนการกระทําโดยโฆษณาดวยเอกสาร  
กระจายเสียง  แพรภาพ  หรือวิธีอ่ืน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  1  ป  ปรับไมเกิน  2  แสน
บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 (2)  กําหนดโทษแกบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาซึ่งมี
ลักษณะเปนผลการทดสอบของยา  หรือเคมีภัณฑการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมที่มีการขอ
อนุญาตใหผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขายยาหรือเคมีภัณฑดังกลาวตอหนวยงานของรัฐตาม
ระเบียบที่ออกตามความในมาตรา  15  วรรคแรก  ไปเปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชน
ของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  5-10  ป  ปรับ  1-2  ลานบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
 59 ประสพสุข บุญเดช, “ความลับทางการคา,69-70. 
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 (3)  กําหนดโทษแกบุคคลที่เปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของผูควบคุมความลับ
ทางการคา  ซึ่งเปนขอเท็จจริงตามปกติวัยพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเพราะการ
ปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  นี้  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  5-7  ป  หรือปรับตั้งแต 5  แสน  - 1  ลาน
บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 นอกจากนั้นในมาตรา 35  วรรค  2  ยังกําหนดใหผูที่ลวงรูขอเท็จจริงจากบุคคลตาม
วรรคแรก  เนื่องในการปฏิบัติราชการหรือสอบสวนหรือพิจารณาคดีแลวเปดเผยขอเท็จจริงน้ัน  
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน  กําหนดใหความผิดบางมาตรา  ไดแก  การเปดเผยความลับของคน
อ่ืนเปนที่ลวงรูทั่วไปเพ่ือใหความลับทางการคาสิ้นสภาพโดยเจตนากลั่นแกลงใหคนอ่ืนไดรับ
ความเสียหายในการประกอบธุรกิจ  (มาตรา 33)  และการกระทําที่ผูกระทําความผิดเปนนิติ
บุคคล  (มาตรา  36)  เปนความผิดอันยอมความได  (มาตรา 37)60 
 
 3.2.12  การกระทําที่เกิดข้ึนกอนการใชพระราชบัญญัติความลับทางการคา  
พ.ศ. 2545 
  
 บทเฉพาะกาลตามมาตรา  3961  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545
กําหนดวากฎหมายฉบับน้ีไมมีผลยอนหลังไปใชบังคับแกการเปดเผย  เอาไป  หรือใชความลับ
ทางการคา  ที่เปนการละเมิดความลับทางการคาที่กระทําขึ้นกอนวันที่กฎหมายฉบับน้ีใชบังคับ  
คือ  กอนวันที่  22  กรกฎาคม  2545  อยางไรก็ตามควรมีขอระวังดวยวาการกระทําที่เกิดขึ้น
กอนหนานั้นถาเปนการกระทําที่เขาขายเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในหมวดที่  2  
ซึ่งเปนความผิดฐานเปดเผยความลับในมาตรา  323  หรือมาตรา 324  ถือวาผูกระทํามีความผิด
และตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  หรือถาการกระทํานั้นเปนการ
กระทําที่เขาขายเปนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องสัญญา
และละเมิด  เชน  ในกรณีที่นายจางที่เปนเจาของธุรกิจการคาอาจทําสัญญากับลูกจางหรือหรือผู
รวมลงทุนไมใหเปดเผยความลับทางการคาที่ไดลวงรูมาขณะที่ทํางานกับนายจางก็ได  ซึ่งหาก
คูสัญญานําความลับไปเปดเผยหรือใชความลับทางการคานั้น  นายจางก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล
เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งหามการเผยแพรหรือใชความลับทางการคาและใหใชคาสินไหมทดแทนได  
แตขอสัญญาดังกลาวผูกพันแตเฉพาะคูสัญญาเทานั้น  ไมมีผลตอบุคคลภายนอกจึงไมอาจฟอง
บุคคลภายนอกที่ใชหรือนําความลับทางการคาไปเปดเผยใหตองรับผิดตามสัญญาได62 

                                                 
 60 “รูจัก พ.ร.บ.ความลับทางการคา 2545 กอนบังคับใช 22 กรกฎาคม 2545 นี้” ,14. 
 61 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, มาตรา 39 “พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก  การ
เปดเผย  เอาไป  หรือใชซึ่งความลับทางการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” 
 62 กรมทรัพยสินทางปญญา,คูมือความลับทางการคาสําหรับผูประกอบธุรกิจท่ัวไป. 
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3.3  การแจงขอมูลความลับทางการคา 
 
 อาจนับไดวาความลับทางการคามีคุณคาและประโยชนอยางมหาศาลในทางเศรษฐกิจ
สําหรับผูที่เปนเจาของ  ดังน้ันกรมทรัพยสินทางปญญาจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งน้ี  
ประกอบกับตองการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําความลับทางการคาไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชย  จึงเปดโอกาสใหเจาของความลับทางการคาสามารถนําขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับความลับทางการคามาแจงไวเปนหลักฐานทางทะเบียน  ขอมูลดังกลาวจะถูก
รวบรวมและจัดเก็บไวเปนฐานขอมูลที่กรมทรัพยสินทางปญญา  ขอมูลน้ีจะเปนเพียงขอมูล
คราวๆ  เพียงทําใหรูวาความลับทางการคาที่ยื่นเขามาเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและพาณิชย
อะไร  จะไมมีการบันทึกหรือเปดเผยสวนที่เปนสาระสําคัญของความลับทางการคานั้น  และกรม
ทรัพยสินทางปญญาจะออกหนังสือรับรองการแจงขอมูลไวเปนหลักฐาน 
 ประโยชนของการแจงขอมูลก็คือ  นอกจากจะใชเปนหลักฐานเบื้องตนในกรณีที่มีขอ
พิพาทเกิดขึ้นแลว  เจาของความลับทางการคายังสามารถนําหนังสือรับรองที่กรมทรัพยสินทาง
ปญญาออกใหไปแสดงความประสงคตอธนาคารที่รวมโครงการกับกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
ขอนําความลับทางการคาของตนมาเปนหลักประกันการขอสินเชื่อหรือเปนหลักประกันการชําระ
หน้ีกับทางธนาคารผูที่ประสงคจะแจงขอมูลดังกลาว  สามารถแจงขอมูลไดที่กรมทรัพยสินทาง
ปญญา  หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด63   
 ในการนี้จะขอยกตัวอยางของความลับทางการคาที่มีผูมาแจงขอมูลไวกับกรมทรัพยสิน
ทางปญญา  เชน64 
  -  คําขอเลขที่ ลค.1  ชื่อสมุนไพรแพงพวยบก แกโรคมะเร็งเตานม สําไส ปอด 
ตับ เม็ดเลือด   เจาของ  นายเรวัต พานิชกุล  วันที่แจงขอมูล  14  พฤศจิกายน  2545 
  -  คําขอเลขที่ ลค.11  ชื่อ ปลาราสับ (ผัดสุก) บานเกาะกา  เจาของ  นางมะลิ 
คนม่ัน  วันที่แจงขอมูล  25  พฤศจิกายน  2545 
  -  คําขอเลขที่ ลค.738  ชื่อสูตรกุงเสียบยําครบเครื่อง เจาของนายวิทวัส  
วิวัตติกุล  วันที่แจงขอมูล  19  กันยายน  2546 
  -  คําขอเลขที่ ลค.1004  ชื่อสูตร ORANOL BETA - X   เจาของ  หางหุนสวน
จํากัด โอ.ที. เคมีคอล แอนด เพลทติ้งจ๊ิก  วันที่แจงขอมูล  4  ธันวาคม  2546 
 
                                                 
 63 เร่ืองเดียวกัน.  
 64 กรมทรัพยสินทางปญญา, รายชื่อขอมูลความลับทางการคา [Online], 23 เมษายน  
2549. แหลงที่มา http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=138   
&Itemid=162. 
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  -  คําขอเลขที่ ลค.1042  ชื่อ สูตรน้ําชาเขียวพรอมด่ืมตราเอ็มเค เจาของ บริษัท 
ไอดีล ฟูดแอนดเบฟเวอรเรจ จํากัด  วันที่แจงขอมูล  12  ธันวาคม  2546 
  -  คําขอเลขที่ ลค.1051  ชื่อกระบวนการจัดทําสนามขับรถโกคารท เจาของ 
บริษัท ปาตอง โกคารท สปดเวย จํากัด วันที่แจงขอมูล  25  ธันวาคม  2546 
  -  คําขอเลขที่  ลค.1053  ชื่อ สูตรปุยหมักชีวภาพ สูตร 4 - - 70  เจาของ   
นายประสงค ศรีมงคล  วันที่แจงขอมูล  26  ธันวาคม  2546 
  - คําขอเลขที่  ลค.1066  ชื่อสูตรไขเค็มน้ํามะพราว  เจาของ นางฉลวย  
จูประเสริฐ  วันที่แจงขอมูล  14  มกราคม  2547 
  -  คําขอเลขที่ ลค.1076 ชื่อกระบวนการขั้นตอนการผลิตผาปกฟูในรูปแบบผา
คลุมไหล เจาของ  นายบัณฑิต สุขโชติ วันที่แจงขอมูล  19  มกราคม  2547 
  -  คําขอเลขที่ ลค.1087 ชื่อขอมูลแผนการตลาดที่จะทําใหผูซื้อไดรับประโยชน
เปนเงินปนผลในการซื้อสลากกินแบงของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทุกประเภทในสวนที่
รัฐบาลแบงผลประโยชนใหกับผูจําหนายโดยวิธีการขายตรงหลายชั้น (MLM: Multi Level 
Marketing) เจาของ นายภราคร วัชรกมล วันที่แจงขอมูล 23  มกราคม  2547 
  -  คําขอเลขที่ ลค.1547  ชื่อขั้นตอนการผลิตไสกุญแจและกุญแจทุกชนิดรวมทั้ง
ชิ้นสวนตางๆ เจาของ  บริษัทโซเล็กซอินเตอรเนชั่นแนล(ประเทศไทย)จํากัด  วันที่แจง
ขอมูล  23  มิถุนายน  2547 
  -  คําขอเลขที่ ลค.1677  ชื่อสูตรไอศกรีม SOFT SERVE รสมะมวง เจาของ 
นางสาวพรทิพา เพชรรัตน และดร.สุกิตติ เอ้ือมหเจริญ  วันที่แจงขอมูล  28 มิถุนายน  2547  
  -  คําขอเลขที่ ลค.1704  ชื่อขอมูลเกี่ยวกับการตลาดแผนการตลาดระบบซื้อตรง 
ผูบริโภคจะไดรับผลตอบแทนเปนสินคาหรือบริการหรือเงินปนผลหรืออ่ืนๆที่สงเสริมใหเกิดการ
ซื้อตรง(PROMOTION)โดยนําสวนแบงผลประโยชนจากการซื้อตรงสินคาหรือบริการทุกประเภท
ทุกระบบ แผนการตลาดทุกธุรกิจการคาซึ่งเปนนิติบุคคลทุกประเภทหรือบุคคลธรรมดาภายใน 
ประเทศหรือตางประเทศทั่วโลกมาสรางระบบปนผลตอบแทนตามขั้นตอนกลยุทธและเทคนิคการ
จัดการโดยวิธีแผนการตลาดระบบซื้อตรง DIRECT BUYER MARKETING (DBM)  เจาของนาย
บุญย่ิง ชูปรีชา  วันที่แจงขอมูล  16  กรกฎาคม  2547 
  -  คําขอเลขที่ ลค. 2577  ชื่อกระบวนการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
ใชในผูปวยโรคมะเร็งตอมลูกหมาก เจาของนายสุริยา วิจิตรโชติ  วันที่แจงขอมูล 14 กุมภาพันธ 
2548     
  -  คําขอเลขที่ ลค. 2818  ชื่อ  ขั้นตอนการผลิตทอเหล็ก   เจาของ  บริษัท คอท
โกเมททอลเวอรคส จํากัด  วันที่แจงขอมูล  1  เมษายน  2548 
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 จากสถิติของกรมทรัพยสินทางปญญาที่มีจํานวนผูมาแจงขอมูลความลับทางการคา 
ในป พ.ศ. 2546 - 2550 จํานวนทั้งสิ้น 4,564 ราย  ซึ่งรวบรวมไวเม่ือ  เมษายน พ.ศ. 2551 มี
รายละเอียดดังนี้65 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 65 กรมทรัพยสินทางปญญา,จํานวนการแจงขอมูลความลับทางการคา [Online], 19 เมษายน  
2551. แหลงที่มา http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=139   
&Itemid=162. 
 

 
จํานวนการแจงขอมูลความลับทางการคา 

Number of Trade Secret Notifications 

จํานวน : ราย / Unit : Number 

ป / Year 

รวม
ทั้งสิ้น  
Grand 
Total 

ดานอุตสาหกรรม 
Industrial 

ดานพาณิชยกรรม
Commercial 

รวม  
Total 

กรุงเทพ
Bangkok 

ตางจังหวัด 
Provincial 

รวม 
Total 

กรุงเทพ  
Bangkok 

ตางจังหวัด 
Provincial 

2550 / 2007 483 380 66 314 103 30 73 

2549 / 2006 508 458 91 367 50 11 39 

2548 / 2005 1,801 1,590 287 1,303 211 10 201 

2547 / 2004 1,242 945 317 628 297 170 127 

2546 / 2003 1,013 912 291 621 101 16 85 

รวม / Total 4,564 3,905 986 2,919 659 207 452 



บทที่  4 
 

การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ พันธกรณีของไทย 
ตามความตกลงทริปส  (TRIPs)  ขอ  39 วรรค 3 

 
4.1  พันธกรณีตามความตกลงทริปส  (TRIPs)  ขอ  39  วรรค  3 

 
 ภายหลังจากที่ไดมีการจัดระเบียบและกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ  ดวยการจัดตั้ง
องคกรการคาโลก  (World  Trade  Organization  หรือ  WTO)  ตามผลของการตกลงทั่วไป
ทางภาษีศุลกากรและการคา  (General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  หรือ  GATT)  
ในป  พ.ศ.  2537  จึงไดมีการเจรจาประเด็นทางการคา  อันเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการคาและสินคาปลอมแปลง  จนกระทั่งมีการตกลงกันในระดับระหวางประเทศ  
อันกอใหเกิด  “ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา”  (Trade – 
Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights,  including  Trade  in  Counterfeit  
Goods  หรือที่เรียกกันวา  TRIPs)  เพ่ือกําหนดกฎเกณฑและระเบียบใหมที่เกี่ยวของกับการใช
หลักพื้นฐานของ  GATT  ป ค.ศ.  1994  มาตรฐานและหลักการเกี่ยวกับการไดมา  ขอบเขต  
และการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคาการกําหนดวิธีที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม  สําหรับการบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  รวมทั้งการกําหนด
วิธีดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือปองกันและระงับขอพิพาทระหวางรัฐบาลในกรอบพหุภาคี1  
  ซึ่งในปจจุบันความตกลงระหวางประเทศฉบับนี้ไดเร่ิมมีอิทธิพลตอการกําหนดหลักการ
อันเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะอยางที่มีผลตอการคาทั้งภายในและ
ระหวางประเทศไวในกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ  ของนานาประเทศ  ซึ่ง
เปนภาคีในความตกลงดังกลาวนั้น  ทั้งน้ี  ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีใหความตกลงนี้  เม่ือ
วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2537  อันเปนผลใหกรอบแหงความตกลงนี้  มีอิทธิพลตอการกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไว  ภายใตกฎหมายวาดวยทรัพยสินทาง
ปญญาประเภทตางๆ  ของประเทศไทย2  ประเทศไทยจึงมีความผูกพันที่จะตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีในความตกลงดังกลาว  ซึ่งพันธกรณีหน่ึงก็คือ  ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (Agreement  on  Trade – Related  Aspects  of  intellectual  

                                                 
 1 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (พ้ืนความรูทั่วไป), พิมพครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ:นิติธรรม,2549), 14. 
 2 เร่ืองเดี่ยวกัน, 16. 
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Property  Rights (TRIPs))  หมวด  7  การคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย  (Protection  of  
Undisclosed  Information)  ขอ  39  ซึ่งกําหนดวา 
 (1)  เพ่ือใหมีความมั่นใจวามีการคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผยอยางมีประสิทธิภาพจาก
การแขงขันที่ไมเปนธรรมตามที่กําหนดไวในขอ  10  ทวิ  ของอนุสัญญากรุงปารีส  (ค.ศ.  1967)  
บรรดาสมาชิกจะตองคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย  โดยสอดคลองกับวรรคสอง  และคุมครอง
ขอมูลที่เสนอตอรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลโดยสอดคลองกับวรรคสาม 
 (2)  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะมีสิทธิในการปองกันมิใหขอสนเทศซึ่งอยูในความ
ควบคุมของตนโดยถูกตองตามกฎหมายถูกเปดเผย  เอาไป  หรือนําไปใชโดยบุคคลอื่นโดยไมได
รับความยินยอมจากตนในลักษณะที่ขัดตอแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่ซื่อตรงตอกัน  ตราบเทาที่
ขอสนเทศดังกลาว 
 (เอ)  เปนความลับในความหมายที่วายังไมเปนที่รูกันโดยทั่วไป  หรือเขาถึงแลวในหมู
บุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวของกับประเภทของขอสนเทศดังกลาวนั้น  เน่ืองจากเปนหนวย
หนึ่งหรืออยูในรูปลักษณะและการรวมกันที่ชัดเจนขององคประกอบของขอสนเทศ 
 (บี)  มีคุณคาในเชิงพาณิชยเน่ืองจากเปนความลับ  และ 
 (ซี)  อยูในขั้นที่มีเหตุผลภายใตสภาพการณซึ่งบุคคลที่ควบคุมขอสนเทศนั้นโดยถูกตอง
ตามกฎหมายจะรักษาไวเปนความลับ 
 (3)  ในกรณีที่สมาชิกกําหนดใหมีการยื่นการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนๆ  ที่ไมเปดเผยซึ่ง
ตองใชความพยายามอยางมากในการจัดทํา  เปนเง่ือนไขในการอนุญาตใหจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ยาหรือเคมีภัณฑทาการเกษตรซึ่งใชสารเคมีตัวใหม  สมาชิกจะคุมครองขอมูลเชนวานั้นจากการ
นําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม  นอกจากนั้นสมาชิกจะคุมครองขอมูลเชนวานั้นจากการถูก
เปดเผย  เวนแตในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองสาธารณชน  หรือเวนไดมีการดําเนินการเพื่อให
ม่ันใจไดวาขอมูลน้ันไดรับการคุมครองจากการนําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม 

 การคุมครองความลับทางการคาภายใตความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคา  (TRIPs  Agreement)  มาตรา  39  นั้น  ตั้งอยูบนพื้นฐานของการใหความ
คุมครอง  เพ่ือปองกันการกระทําที่ถือวาเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรมภายใตมาตรา  10bis  ของ
อนุสัญญากรุงปารีส (1967)  โดยความตกลง  TRIPs  กําหนดใหประเทศสมาชิกองคการการคา
โลกใหความคุมครองแกขอมูลที่ไมเปดเผย  (undisclosed  information)  และขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ไดแจงไวตอหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศ
สมาชิก  ทั้งน้ี  เพ่ือปองกันมิใหขอมูลนั้นถูกนําไปใชในลักษณะที่ขัดตอการปฏิบัติในเชิงพาณิชย
ที่สุจริตตอกันหรือใชเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม3 

                                                 
 3 นันทน อินทนนท, ทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัฒน เลม 2, (หจก.จิรรัชการพิมพ, 
2547),734. 
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 อยางไรก็ดี  ความตกลง  TRIPs  ไมไดกําหนดรูปแบบของกฎหมายที่จะใหความ
คุมครองเอาไว  ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของประเทศสมาชิกที่จะพิจารณาวาจะใชกฎหมายฉบับใดใน
การใหความคุมครองแกขอมูลทั้งสองประเภทที่กลาวมาขางตน  บางประเทศสมาชิกอาจจะใช
กฎหมายที่มีอยูเดิมในการใหความคุมครอง  เชน  ประเทศอังกฤษใช  law  of  confidence  และ
ประเทศสหรัฐฯ ใช  Trade  Secrets  law  และบางประเทศอาจใชกฎหมายแขงขันทางการคา  
ในการใหความคุมครองแกขอมูลตามที่ความตกลง  TRIPs  ไดกําหนดไว 
 เน่ืองจากกฎหมายไทยที่มีอยูในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะใหความคุมครองแกขอมูลทาง
การคาที่ความตกลง  TRIPs  ไดกําหนดไว  และการใหความคุมครองในทางแพงก็จะมีเพียง
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดเทานั้นที่อาจจะพอปรับใชไดบางใน
บางกรณีเทานั้น  และในทางอาญาก็จะมีเพียงกฎหมายอาญาที่กําหนดใหบุคคลผูประกอบ
วิชาชีพบางประเภทเทานั้นที่มีหนาที่รักษาความลับอันตนไดลวงรูมาจากการประกอบวิชาชีพนั้น  
และจํากัดไวเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม  การคนพบ  หรือการดําเนินการทางดาน
วิทยาศาสตรเทานั้น  โดยไมรวมถึงดานพาณิชยกรรม  จึงอาจกลาวไดวาการใหความคุมครอง
แกความลับทางการคาในปจจุบันทั้งในทางแพงและทางอาญายังไมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ
ในโลกปจจุบัน  และยังไมเพียงพอตามพันธกรณีที่ประเทศไทยไดผูกพันไวภายใตความตกลง  
TRIPs  ดังที่กลาวมาแลวขางตน  ดังน้ัน  รัฐบาลจึงไดยกรางและประกาศใชพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคาในป  พ.ศ.  2545  ซึ่งมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่  22  กรกฎาคม  25454 
 พระราชบัญญัติความลับทางการคาในป  พ.ศ.  2545 ของไทยนี้  เปนการอนุวัตรการ
กฎหมายตามขอ  39  ของความตกลงทริปส  ซึ่งเปนไปตามหลักการพื้นฐานของความตก
ลงทริปสคือไดบัญญัติกฎหมายตามมารตฐานขั้นต่ําของทริปส  ทั้งนี้  ประเทศไทยซึ่งเปนภาคี
สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายใหสูงกวามาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงทริปสได  เพ่ือใหสามารถ
คุมครองความลับทางการคาไดครอบคลุม  รัดกุม  และมีประสิทธิภาพ   
 สําหรับในบทนี้จะกลาวถึงการคุมครองความลับทางการคา  กรณีการดูแลรักษาความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ซึ่งเปนการคุมครองในสวนที่อนุการกฎหมายตามความตก
ลงทริปสขอ  39 วรรค 3  ซึ่งกําหนดวาหากภาคีใดกําหนดเงื่อนไขวาเจาของความลับดังกลาว
ตองนําผลของการทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับไปแจงใหทางราชการทราบกอนที่จะ
ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑยา  หรือเคมีภัณฑทางการเกษตรซึ่งใชสารเคมีตัวใหมแลว  ภาคี
นั้นก็สามารถกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไดแตจะตองรักษาความลับนั้นไว  เวนแตเปนกรณีที่จําเปน
เพ่ือคุมครองสาธารณชนหรือจะตองมีมาตรการที่ความลับนั้นจะไมถูกนําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไม
เปนธรรม  ทั้งน้ีความลับเชนวาจะตองไดมาโดยความพยายามเปนอยางมาก  หมายความวา  ใน
เรื่องของผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตร  ภาคีอาจกําหนดเง่ือนไขใหตองนําผลการ

                                                 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 735. 
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ทดสอบซึ่งอาจเปนขอสนเทศหรือขอมูลที่อาจเปนความลับมาแจงใหทางราชการทราบกอนที่จะมี
การจําหนายในทองตลาด  อันที่จริงขอสนเทศหรือขอมูลดังกลาวอาจเปนพวกสูตรยา  
(formaula) หรือสวนผสม  รวมทั้งการใชเครื่องมือตางๆ  ซึ่งบางสวนอาจไดรับความคุมครองใน
แงสิทธิบัตรอยูแลว  แตถาขอสนเทศนั้นเปนความลับทางการคา  การที่จะไดรับความคุมครองจะ
ยืนยาวกวา  คือ  ไมมีกําหนดระยะเวลาตราบเทาที่ขอสนเทศนั้นยังเปนความลับอยู  ปญหาคือ  
สารเคมีตัวใหมหมายถึงสารเคมีที่คนพบในประเทศอื่นมานานแลว  แตเพ่ิงมีการนําเขามาใชใน
ประเทศภาคีนั้นหรือวาจะตองเปนสารเคมีที่ยังไมเคยพบที่ใดมากอน  ถาหากพิจารณาตัว
บทความตกลงทริปส  จะเห็นวา  เรื่องสิทธิบัตรแยกไปอยูในสวนที่  5  (section  5)  และเรื่อง
การคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผยหรือความลับทางการคาแยกไปอยูตางหากในสวนที่  7  
(section  7)  ดังน้ันความลับทางการคาจึงไมจําเปนตองมีความหมายใหมหรือ  novelty  ดังเชน
เรื่องสิทธิบัตรแตก็คงมีความลับบางอยางที่อาจถกคนพบก็เปนได  นั่นก็คือ  การตีความขอบทใน
วรรค  3  ของขอ  39  นี่นาจะตีความวา  เปนเรื่องการนําสารเคมีตัวใหมที่ภาคีนั้นยังไมเคย
ทราบหรือรูจักมากอนภาคีนั้นก็สามารถที่จะขอผลการทดลองในการใชสารเคมีมาศึกษาดู
ผลขางเคียงหรืออ่ืนใดก็ไดเพ่ือคุมครองผูบริโภคในประเทศของตน5 
 ปญหาที่ติดตามมาก็คือ  การที่ระบุวาผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่ไมเปดเผยซึ่งตอง
ใชความพยายามอยางมากในการจัดทํา  (the  origination  of  which  involves  a  
considerable  effort) จะมีความหมายวาอะไร  หากพิจารณาตามถอยคําในตัวบทภาษาอังกฤษ
ซึ่งเปนตนฉบับของความตกลงทริปส  นาจะตีความไดวา  การที่ภาคีจะกําหนดเงื่อนไขใหตองนํา
ผลการทดลองหรือขอมูลใดที่เปนความลับทางการคามาแจงเสียกอนนั้น  จะกระทําไดถาผลการ
ทดลองหรือขอมูลเชนวานั้นเกิดจากการที่ตองใชความพยายามอยางมากจึงจะสามารถทําการ
ทดลองหรือคนหาขอมูลที่เปนความลับดังกลาว  เพราะภาคีนั้นๆ อาจจะไมสามารถที่จะทําการ
ทดลองตรวจสอบสารเคมีดังกลาวไดเอง  จึงตองการใหนําผลการทดลองหรือขอมูลที่เปน
ความลับนั้นมาแจงใหทางราชการทราบไวเสียเลย  สวนการจะกําหนดมาตรฐานอยางใดเปนการ
ใชความพยายามอยางมาก  ก็คงเปนดุลพินิจของภาคีนั้นที่จะวางมาตรฐานไว  ซึ่งตามนัยของ
ความตกลงทริปส  ก็นาจะมีลักษณะที่โปรงใส  (transparent)  หรือมีหลักมีเกณฑทาง
วิทยาศาสตรพอสมควร  อยางไรก็ดี  ขอบทในวรรค  3  นี้อนุญาตใหเปดเผยผลการทดลองหรือ
ความลับนั้นไดถาเปนกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองสาธรณชน  (the  public)  ความหมายก็คือวาถา
เปนเร่ืองความปลอดภัยของประชาชนโดยสวนรวมแลว  อาจตองเปดเผยความลับหรือผลการ
ทดลองดังกลาวก็ได  ซึ่งเปนการนําหลักความเที่ยงธรรม  (equity)  มาใช  โดยหลักการดังกลาว
นี้ในประเทศที่ใชระบบ  common  law  ยอมเขาใจหลัก  equity  เปนอยางดี  โดยไมจําเปนตอง

                                                 
 5 พรชัย  ดานวิวัฒน, กฎหมายการคาและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ 
: วิญูชน, 2544), 35-36. 
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เขียนไวก็ได  แตในประเทศที่ใชระบบ Civil law  ก็คงจะตองมีการระบุไวใหชัดเจนเปนขอยกเวน
อีกชั้นหนึ่ง  กรณีอยางนี้อาจเกิดขึ้น  เชน  สารเคมีดังกลาวอาจทําใหเกิดโรคมะเร็ง  หรือผลการ
ทดลองยังไมเปนที่ยุติปลอดภัยจริงๆ 
 อยางไรก็ดี  ในสวนของขอยกเวนของการใหความคุมครองความลับทางการคา  
โดยทั่วไปแลวก็ไดแกการคนพบโดยวิธีวิศวกรรมยอนกลับ  (reverse  engineering)  ซึ่ง
หมายถึงการแยกสวนประกอบหรือสวนผสมของสินคาดวยกรรมวิธียอนรอย  (work  back)  เพ่ือ
คนหาขอมูลที่เปนความลับทางการคาซึ่งหากวิศวกรรมยอนกลับเปนขอหามตามสัญญาจางทํา
ของหรือจางแรงงานหรืออะไรก็ตาม  การคนพบความลับก็จะไมชอบดวยกฎหมาย  แตถาหาก
การทําวิศวกรรมยอนกลับเกิดจากการซื้อสินคาจากทองตลาดมาทําการแยกสวนประกอบแลวก็
คนพบความลับทางการคาขึ้นมา  ดังนี้ยอมสามารถกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย6 
 สําหรับประเทศไทยนั้น  ไดมีการอนุวัตรการกฎหมายตามความตกลงทริปส  ขอ  39  
วรรค  3  ไวในพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 เรื่องการดูแลรักษาความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ตามมาตรา 15 และมีขอยกเวนใหหนวยงานของรัฐสามารถ
เปดเผย  หรือใชความลับทางการคานั้นไดในกรณีที่จําเปนเพื่อสุขภาพอนามัย  หรือความ
ปลอดภัยของสาธารณชน  หรือในกรณีที่ จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณอยางอ่ืนซึ่งมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือการคา  ตามมาตรา 7 (2)  

 
4.2  การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ความลับทาง 
       การคา พ.ศ. 2545 

 
 ความลับทางการคาบางประเภทอาจจะเปนเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมหรือผลิตภัณฑที่เกิดผล
กระทบตอประชาชน  ทําใหจะตองมีการกําหนดหนวยงานเขามาดูแลตรวจสอบ  หนวยงานที่เขา
มาเกี่ยวของจึงจําเปนตองลวงรูเกี่ยวกับความลับทางการคา  กฎหมายจึงไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ือง
การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐไวในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545  เพ่ือใหดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาความลับทางการคา  
ตลอดจนการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหความลับทางการคายังเปนความลับทางการคาไดตอไป  
ซึ่งบัญญัติไว7  ดังนี้ 
 

                                                 
 6 เร่ืองเดียวกัน, 35-36. 
 7 สุพิศ ประณีตพลกรัง, กฎหมายความลับทางการคา, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
อินเตอรบุคส, 2546), 54. 
 



 75

 มาตรา  15   
 “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาตผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขายซึ่งยาหรือ
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  ตองเสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาตตอ
หนวยงานของรัฐ  หากขอมูลนั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะ
เปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา  คนพบ  หรือสรางสรรค  ตองใชความพยายาม
อยางมาก  และผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคา
ดังกลาวดวย  ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นจากการ
เปดเผย  เอาไป  หรือใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม  ทั้งน้ี  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 ระเบียบตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดดังตอไปน้ี 

(1) เง่ือนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐ 
(2) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือมูลที่เปนความลับทางการคานั้น 
(3) กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 
(4) วิธีการจัดเก็บความลับทางการคาโดนคํานึงประเภทของเทคโนโลยี  และผลการ

ทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับดวย  และ 
(5) หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐในการดูแลรักษาความลับทางการ

คา” 
ตามมาตรา  15  วรรคแรกนั้น  การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  

มีขอกําหนดและสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 (1)  หนวยงานของรัฐ  มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคา  เปนหนวยงานของรัฐซ่ึงมี
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุญาตการผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขายซึ่งยาหรือ
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 
 (2)  ความลับทางการคานั้นเกี่ยวกับยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมี 
ชนิดใหม 
 (3)  ผูขออนุญาตตองเสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐตาม (1)  
และขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐน้ันดูแลรักษาความลับทางการคาดวย 
 (4)  หนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้น  จากการ
เปดเผย  เอาไป  หรือใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 (5)  ลักษณะความลับทางการคาที่จะไดรับการดูรักษา  คือ 
 -  ความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการทดสอบ 
 -  ขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา  คนพบ  หรือสรางสรรคตองใชความพยายามอยางมาก8 

                                                 
 8 สุรพล ไตรเวทย, คําอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ 1 
(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพวิญูชน,2546), 83-85. 



 76

 จะเห็นไดวากฎหมายความลับทางการคามาตรา 15 กําหนดหลักเกณฑไว ในกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาต ผลิต นําเขา สงออก หรือ ขายยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตร
ที่ใชสารเคมีชนิดใหม ตองยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ หากปรากฏวาขอมูลที่ยื่น
ประกอบคําขอนั้นเปนความลับทางการคาไมวาจะเปนความลับเฉพาะบางสวนหรือเปนความลับ
ทั้งหมดและผูขออนุญาตไดแสดงความจํานงวาตองการใหหนวยงานของรัฐที่รับเร่ืองดูแลรักษา
ความลับทางการคาดังกลาว หนวยงานที่รับเร่ืองมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นไว 
ไมใหมีการนําเอาไปเปดเผย หรือเอาไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม โดยหนวยงานที่ดูแล
รักษาความลับทางการคานั้นจะตองออกระเบียบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความลับทางการคานั้น
ดวย  ปจจุบัน หนวยงานที่ดูแลเรื่องยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมคือ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข  สวนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเปน
หนวยงานที่มีหนาที่ในการดูแลเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 
 ยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมที่ไดผานขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตํารับยาและไดรับอนุมัติ
ทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวจะถือวาเปนเอกสารราชการที่เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเทานั้นที่จะเขาถึงได และถาจะนําไปใชจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา เอกสาร
นี้จะถูกจัดเก็บรักษาไวในหองทะเบียนตํารับยา  
 สําหรับเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม ไดแก วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรหรือสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดตางๆ ที่ใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง
โดยทั่วไปมิใชจะมีประโยชนในการปองกันจํากัดศัตรูพืชแตเพียงอยางเดียว แตอาจจะมีพิษหรือ
ผลขางเคียงตอผูใช บุคคลที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได ดังน้ัน กรมวิชาการ
เกษตรจึงไดมีการออกกฎหมายควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช โดยกําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนเพ่ือเลือกวัตถุอันตรายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เพ่ือใชในประเทศ และกําหนดใหมีการออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมกิจการ การผลิต การนําเขา 
การสงออก และการมีไวใชในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย กรมวิชาการเกษตรในฐานะที่เปน
หนวยงานที่รับขึ้นทะเบียนไดเก็บขอมูลตางๆ ไวในหองที่ปลอดภัย9  
 อยางไรก็ดี  มาตรา  15  นี้ไดกําหนดใหการดําเนินการดูแลรักษาความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐนั้นตองเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  กลาวคือ  รัฐมนตรีประจํา
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคาของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่
ใชสารเคมีชนิดใหม  ในที่นี้คือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  ซึ่งจะตองออกระเบียบที่มีขอกําหนดในเรื่องการดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาว 

                                                 
 9 กรมทรัพยสินทางปญญา, คูมือความลับทางการคาสําหรับผูประกอบการธุรกิจทั่วไป [Online], 18 
เมษายน 2549. แหลงที่มา http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=view&id = 
74&Itemid=579. 
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โดยในระเบียบเชนวานั้นอยางนอยตองมีขอกําหนด  5  ประการตามมาตรา  15  วรรค  2  คือ  
เง่ือนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐ  รายละเอียดของ
ผลการทดสอบหรือมูลที่เปนความลับทางการคานั้น  กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับ
ทางการคา  วิธีการจัดเก็บความลับทางการคาโดนคํานึงประเภทของเทคโนโลยี  และผลการ
ทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับดวย  และหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐใน
การดูแลรักษาความลับทางการคา  
 แมวาจะไดมีการคุมครองความลับทางการคาตามมาตรา  15  นี้แลวความลับทางการคา
นั้นก็อาจถูกเปดเผยหรือนําไปใชไดโดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา  ถา
เปนการเปดเผยหรือใชตามมาตรา  7 (2)10 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ. 2545
ซึ่งบัญญัติไว  2  กรณี  ดังนี้ 
 1. การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับนั้น
ในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน  ขอยกเวน
ประการนี้ตองเปนการกระทําของหนวยงานของรัฐมิใชหนวยงานเอกชน  และหนวยงานของรัฐ
นั้นตองมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาวดวย  เชน  เชน  กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมี
หนาที่ดูแลผลิตภัณฑยา  (pharmaceutical products)  หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งมี
หนาที่ดูแลเคมีภัณฑทางเกษตร  (agricultural chemical products)  เปนตน  การเปดเผยหรือ
ใชความลับทางการคาจะตองกระทําในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความ
ปลอดภัยของสาธารณชนอันเปนการคุมครองสาธารณชน  (to protect the public)  ดวย  จึงจะ
เขาขอยกเวน  ตัวอยางเชน  มียาสูตรใหมในการรักษาโรคเอดสซึ่งบริษัทจัดจําหนายยาตองแจง
สูตรใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ  กระทรวงสาธารณสุขสงสัยวายานี้อาจมีผลขางเคียงที่เปน
อันตรายตอผูใชก็อาจทดลองผลิตยาตามสูตรนั้นขึ้นเพื่อศึกษาผลขางเคียงก็ได  หรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณสงสัยวายาฆาแมลงชนิดใหมอาจทําใหผูใชเปนโรคมะเร็งก็อาจเปดเผยสูตร

                                                 
 10 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 , 
     มาตรา  7  การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้แกความลับทางการคา  มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคา 
     (2) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการ  
คานั้น  ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (ก) ในกรณีจําเปน  เพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัย  หรือความปลอดภัยของสาธรณชน  หรือ 
            (ข)ในกรณีจําเปน  เพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น  ซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา  

และในกรณีดังกลาวหนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้น  หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งไดความลับทางการคานั้นไป   ไดดําเนินตามขั้นตอนเพื่อคุมครองความลับทางการคาดังกลาวจาก
การนําไปใชในเชงิพาณิชยที่ไมเปนธรรม  
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นั้นใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตินําไปวิเคราะหวาเปนความจริง
หรือไมก็ได  เปนตน 
 มีขอนาสังเกตวา  ขอยกเวนประการนี้ไมจําเปนตองเปนความลับทางการคาที่เกี่ยวกับ
สารเคมีตัวใหม  (new chemical entities)  ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑทาง
การเกษตรตามที่ระบุไวในความตกลงวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (TRIPs)  
ขอ  39  (3)  ก็ได  แมเปนสารเคมีเกาที่ใชมานานแลวหรือผลิตภัณฑอ่ืนเชน  ผงซักฟอก  ก็อาจ
มีการเปดเผยสูตรลับโดยหนวยงานของรัฐตามขอยกเวนน้ีได11 
 2.  การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับ
นั้นในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ  (steps  are  taken  to  ensure  that  such  trade 
secrets  are protected against unfair commercial use)   ขอยกเวนประการนี้มีหลักการสําคัญ
เชนเดียวกับขอยกเวนประการที่สองซึ่งสอดคลองกับความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (TRIPs)  ขอ 39  (3)  และเปนขอยกเวนความรับผิดซึ่งประเทศที่ใช
ระบบกฎหมายคอมมอนลอวกําหนดไวโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ  
ตัวอยางเชน  เกิดโรควัวบาระบาดทําใหปศุสัตวในประเทศไทยลมตายเปนจํานวนมากและกําลัง
แพรกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ  วัคซีนปองกันโรควัวบาซึ่งผลิตจากตางประเทศมีไม
เพียงพอ  กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงดูแลรักษาสูตรวัคซีนปองกันโรควัวบาของบริษัทตางประเทศ
อาจใชสูตรดังกลาวผลิตวัคซีนแจกจายใหชาวนาทั่วประเทศใชปองกันโรคนี้โดยไมคิดมูลคา  แต
ทั้งน้ีกระทรวงสาธารณสุขตองดําเนินการคุมครองสูตรวัคซีนดังกลาวมิใหลวงรูไปถึงบริษัทอ่ืนที่
ผลิตวัคซีนที่จะนําไปผลิตวัคซีนขายในทองตลาดดวย12 
 และในกรณีที่ผูที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคาตามที่กลาวมา
ขางตน  เปดเผยหรือใชความลับทางการคานั้นเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  มี
ความผิดและอาจตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  5  ปถึง  10  ป  หรือปรับตั้งแต  1,000,000 บาท
ถึง  2,000,000  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ความผิดฐานเปดเผยหรือใชความลับทางการคาที่ตนมี
หนาที่ดูแลรักษาความลับน้ี  บัญญัติไวในตามมาตรา  34 แหงพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา  พ.ศ. 2545  ซึ่งมีองคประกอบความผิด  3  ประการ  คือ 
 (1)  เปนผูมีตําแหนงหนาที่ในการรักษาความลับทางการคาเกี่ยวกับยาหรือเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรของผูอ่ืนที่เสนอขอมูลนั้นประกอบคําขออนุญาตผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขาย  
ซึ่งยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 
 (2)  เปดเผยหรอใชความลับนั้นเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  และ 
 (3)  โดยเจตนา 

                                                 
 11 ประสพสุข บุญเดช, “ความลับทางการคา”, 57. 
 12 เร่ืองเดียวกัน, 58. 
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 และผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  หรือปรับตั้งแตหนึ่งลาน
บาทถึงสองลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับผูกระทําความผิดตามาตรานี้สวนใหญตองเปนเจา
พนักงานในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธรณสุขหรือกรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและ  สหกรณ  แตอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นก็ได  เชน  เจา
พนักงานมอบหมายใหอาจารยมหาวิทยาลัยหรือศูนยชีวเคมีของเอกชนทําการทดสอบยาหรือ
เคมีภัณฑทางการเกษตรแลวอาจารยหรือศูนยนั้นเปดเผยความลับทางการคาใหผูอ่ืนทราบก็เปน
ความผิดเชนเดียวกัน  นอกจากนี้ความผิดฐานนี้ไมใชความผิดอันยอมความไดและเปนความผิด
ที่รายแรงมีโทษขั้นต่ําจําคุก  5  ป  หากศาลพิจารณาลงโทษจําคุกก็ไมอาจรอการลงโทษได13 
 
4.3  การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เปนหนวยงานของรัฐที่มี
หนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคาของยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมตามความในมาตรา  15  ของ
พระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ.  254514  และเพื่อใหการดําเนินการดูแลรักษา
ความลับทางการคาเกี่ยวกับขอมูลทะเบียนตํารับยาเปนไปดวยความเรียบรอย  รัดกุม ปองกันมิ
ใหมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา  การดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาวนั้นตอง
ดําเนินการภายใตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของ
ขอมูลทะเบียนตํารับยา พ.ศ. 2550 ที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ดวยการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  ซึ่งมี
รายละเอียดของหลักเกณฑในการดูแลรักษาความลับทางการคาของยาที่ใชสารเคมีชนิดใหม  
ดังนี้ 
 
 4.3.1 เงื่อนไขในการจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 

เม่ือผูขออนุญาตผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขายซึ่งยาที่ใชสารเคมีชนิดใหม เสนอขอมูล
ประกอบคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หากขอมูลน้ันไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา  

                                                 
 13 เร่ืองเดียวกัน, 76-77. 
 14 กรมทรัพยสินทางปญญา, คูมือความลับทางการคาสําหรับผูประกอบการธุรกิจทั่วไป [Online], 18 
เมษายน 2549. แหลงที่มา http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=view&id= 
74&Itemid=579. 
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คนพบ  หรือสรางสรรค  ตองใชความพยายามอยางมาก  และผูขออนุญาตมีความตองการขอจด
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาว  การขอจด
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดูแลรักษาความลับทางการคานี้คือ ขอมูลทะเบียน
ตํารับยาที่ขอจดแจงใหดูแลรักษาเปนความลับทางการคาตองอยูภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี15 

(1)  ขอมูลทะเบียนตํารบัยา16ที่จะรับจดแจงไดตามระเบียบน้ี ตองเปนขอมูลทะเบียน
ตํารับยาที่แนบประกอบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาทีไ่ดยื่นคําขอนับแตวันที่ระเบยีบน้ีมีผลใช17

บังคับ  
(2)  ตองเปนความลับทางการคา 

 (3)  ตองเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา คนพบ 
หรือสรางสรรคตองใชความพยายามอยางมาก 

 สําหรับรายละเอียดของผลการทดสอบซึ่งเปนขอมูลทะเบียนตํารับยาที่เปนความลับทาง
การคาดังกลาวนี้  ไมรวมถึงขอมูลอ่ืนที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดเรียกรองใหแสดง และตองเปน
ขอมูลดังนี้18 

1)  ขอมูลดานเคมี เภสัชกรรมและชีววิทยา ยกเวนขอกําหนดมาตรฐานยา   
                           สําเร็จรูป     

2) ขอมูลดานพิษวิทยาและเภสชัวิทยาที่ไมไดทําการทดสอบในคน  
3) ขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิก  

 นอกจากขอมูลตํารับยาตองมีลักษณะตามที่กลาวมาแลว  ผูจดแจง19ตองรับรองวาขอมูล
ตํารับยาเปนเอกสารที่ยังไมไดมีการเผยแพร  และไมเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ใน
เอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศไทย  

                                                 
 15 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา 
พ.ศ. 2550, ขอ 5. 
 16 เรื่องเดียวกัน, ขอ 3 “ ขอมูลทะเบียนตํารับยา ”  หมายความวา ขอมูลทะเบียนตํารับยาที่ใช
สารเคมีชนิดใหม อันไดแก ตํารับยาแผนปจจุบันที่ใชสารเคมีชนิดใหม ซึ่งยังไมเคยไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียน
ในประเทศไทยมากอน. 
 17 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา 
พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กันยายน 2550 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 
 18 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา 
พ.ศ. 2550, ขอ 6. 

 19 เรื่องเดียวกัน, ขอ 3 “ผูจดแจง” หมายความวา ผูยื่นคําขอจดแจงความลับทางการคาซึ่งตองมี
คุณสมบัติเปนผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันหรือผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาใน
ราชอาณาจักร 
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หรือประเทศอ่ืนๆ20   ทั้งน้ี  หากขอมูลตํารับยาที่ขอจดแจงความลับทางการคาตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเปนขอมูลที่มีการเผยแพร  หรือเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูล
ทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของ
ประเทศไทย  หรือประเทศอ่ืนๆขอมูลเหลานั้นก็ไมใชขอมูลที่เปนความลับทางการคา21แลว  
เน่ืองจากขอมูลดังกลาวขาดคุณสมบัติการเปนความลับไปแลว 
 ในกรณีที่ขอมูลตํารับยาที่ขอจดแจงความลับทางการคาตอสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตร (patent)  ที่มี
การประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศไทย  หรือประเทศอื่นๆนั้น  ขอมูล
ดังกลาวถูกเปดเผยรายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรจึงเปนขอมูลที่ขาดคุณสมบัติการ
เปนความลับทางการคา   ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมสามารถทําการตรวจสอบ
ขอมูลทางสิทธิบัตรได  เนื่องจากสิทธิบัตรยาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีเปนจํานวนมาก 
ทําใหสิ้นเปลืองเวลา  บุคลากร  และงบประมาณ22  เพราะฉะน้ันกฎหมายจึงกําหนดใหผูยื่น
จะตองรับรองวาขอมูลที่จดแจงความลับทางการคานั้นไมเปนขอมูลที่มีอยูในสิทธิบัตร   
 แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอมูลที่ไดจดสิทธิบัตรดวยวาเปนขอมูลที่ผูรับอนุญาตนํามายื่นขอจด
แจงความลับทางการคาหรือไม  กลาวคือหากขอมูลที่จดสิทธิบัตรเปนขอมูลเดียวกับที่จดแจง
ความลับทางการคา  เชนนี้ขอมูลนั้นก็ขาดคุณสมบัติการเปนความลับทางการคา  ซึ่งในที่นี้มิได
หมายความถึงยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร เพราะหากเปนยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
สิทธิบัตรแลว  ยังสามารถนําขอมูลที่เกี่ยวกับยาดังกลาวมาขอจดแจงตามกรณีนี้ได  หากขอมูล
นั้นมิไดปรากฏอยูในเอกสารของสิทธิบัตรยาดังกลาว  ตัวอยางเชน  ขอมูลในขอถือสิทธิ์ใน
สิทธิบัตรตัวยา A ที่ระบุวาตัวยา  A  นี้ไดมีการสังเคราะหมาไดอยางไรโดยวิธีใด  โดยอาจจะมี
การระบุไว 100 วิธี  โดยระบุวาแตละวิธีมีขั้นตอนและวิธีการสังเคราะหไดผลเปนอยางไร  ใหได
ตัวยา A ได  ซึ่งขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลที่ผูรับอนุญาตนํามาขึ้นทะเบียนหรือไม  ถาหากเปน
ขอมูลที่ผูรับอนุญาตนํามาขึ้นทะเบียนก็ไมมีสิทธิที่จะนําขอมูลน้ันมาขอจดแจงขอมูลความลับทาง
การคาได  เพราะเปนขอมูลที่มีการเปดเผยอยูในสิทธิบัตรแลว  เปนตน23 

                                                 
 20 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 7 
 21 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  
     มาตรา 3 “ความลับทางการคา”  หมายความวา  ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไป  หรือยัง
เขาถึงไมไดในหมูบุคคล  ซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว  โดยเปนขอมูลที่มีประโยชนในเชิง
พาณิชยเนื่องจากการเปนความลับ  และเปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสม
เพ่ือรักษาไวเปนความลับ 
 22 สัมภาษณ ดารณี เพ็ญเจริญ,หัวหนากลุมงานยาใหม กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 23 เมษายน 2551.  
 23 เร่ืองเดียวกัน. 
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4.3.2 การจดแจงและรายละเอียดการจดแจง 
 

หากผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน หรือนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาใน
ราชอาณาจักร  ประสงคจะจดแจงความลับทางการคาใหยื่นคําขอจดแจงพรอมดวยหลักฐาน 
พรอมกับการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา24ที่กลุมยาใหม กองควบคุมยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเมื่อเจาหนาที่ของรัฐไดรับคําขอจดแจงและพิจารณา 
แลวเห็นวา คําขอและเอกสารประกอบคําขอครบถวนและถูกตอง  เจาหนาที่ของรัฐจะเสนอตอ
เลขาธิการ25เพ่ือออกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาใหไวเปนหลักฐาน26   
ทั้งน้ี  หากขอมูลใดที่ไดจดแจงตอเจาหนาที่ของรัฐแลว  และขอมูลน้ันขาดคุณสมบัติของการเปน
ความลับทางการคา ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการจดแจง และไมวาผูจดแจงจะทราบถึงการ
ขาดคุณสมบัตินั้นหรือไมก็ตามยอมถือวาขอมูลนั้นไมใชความลับทางการคาตามระเบียบนี้
นับตั้งแตวันที่ขาดคุณสมบัติ ในกรณีเชนนี้เม่ือเลขาธิการทราบถึงการขาดคุณสมบัติแลว 
เลขาธิการเลิกการรับจดแจงและแจงใหผูจดแจงทราบโดยไมชักชา27 

ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาที่ไดจดแจงไวไมวา
กรณีใดๆ  ผูจดแจงตองยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล28 หากเจาหนาที่ของรัฐพิจารณาคําขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทางการคา และเห็นวาคําขอและเอกสารประกอบการแกไข
เปลี่ยนแปลงดังกลาวถูกตอง เจาหนาที่ของรัฐทําการบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงลงในหนังสือ
รับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา แลวสงหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทาง
การคานั้นคืนใหแกผูจดแจง29 
 อยางไรก็ตาม  หากหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาชํารุดใน
สาระสําคัญ สูญหายหรือถูกทําลาย ผูจดแจงอาจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคา  เม่ือเจาหนาที่ไดรับคําขอดังกลาว  ก็จะพิจารณาคําขอวาถูกตอง
หรือไม  หากถูกตองก็เสนอตอเลขาธิการเพื่อออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาใหแกผูจดแจง30  ซึ่งการออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับ

                                                 
 24 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา 
พ.ศ. 2550, ขอ 8. 

 25 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 3 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา . 
 26 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 9. 
 27 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 10. 
 28 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 11. 
 29 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 12. 
 30 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 13. 
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ทางการคาไมวากรณีใดๆ ใหถือวาเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทาง
การคาฉบับเดิม31 
  
 4.3.3  กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูล
ทะเบียนตํารับยา พ.ศ. 2550  กําหนดเวลาในการดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคามีกําหนด 
5 ป  นับแตวันรับจดแจง32 
 
 4.3.4  วิธีการจัดเก็บความลับทางการคา  
 

การเก็บรักษาขอมูลความลบัทางการคาของกลุมยาใหม  กองควบคุมยา  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยานั้นกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติแยกเปน  2  กรณี  
ดังนี้33 

1)  คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่อยูระหวางดําเนินการใหจัดเก็บไวในตูเก็บขอมูล
ความลับทางการคาและปดล็อคดวยกุญแจที่ม่ันคง  ลงวันที่ เดือน ป เวลา และลายมือชื่อของผู
ขอเบิกคําขอขึ้นทะเบียนตํารับ  ลงวันที่ เดือน ป เวลาเปด - ปด ตูเก็บรักษาขอมูลความลับทาง
การคาและลายมือชื่อผูควบคุม  
 2)  ทะเบียนตํารับยาที่ไดรับอนุมัติเลขทะเบียนแลวใหมีระบบการเก็บรักษาที่ได
มาตรฐาน 
 

4.3.5 หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ 

เจาหนาที่ของรัฐ34ผูมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลความลับ
ทางการคาภายในกลุมยาใหม  กองควบคุมยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาที่
และความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี35 

                                                 
 31 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 14. 
 32 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 19. 
 33 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 16. 
 34 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 3 “เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา ขาราชการ พนักงานของรัฐ พนักงาน
ราชการและลูกจางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนกรรมการ  อนุกรรมการ และผูเชี่ยวชาญ 
ซึ่งเลขาธิการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 35 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 18. 
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1)  ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลความลับทางการคาใหเปนไปตามระเบียบนี้  
2)  เก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย 
3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลความลับทางการคาตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ 
ทั้งน้ี  เจาหนาที่ของรัฐตองทําสัญญาในการดูแลรักษาความลับทางการคาตอเลขาธิการ36  

กลาวคือ ขาราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการและลูกจางสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ตลอดจนกรรมการ  อนุกรรมการ และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเลขาธิการแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามระเบียบตองทําสัญญาในการดูแลรักษาความลับทางการคาตอเลขาธิการ  ซึ่งการ
ทําสัญญานี้เพ่ือที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดตระหนักวาตองทําหนาที่ในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาของตํารับยาใหเต็มความสามารถ ถูกตองภายใตขอกําหนดในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา37 
 
4.4  การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยกรมวิชาการเกษตร 

 
 หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทาง
การเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมตามความในมาตรา  15  ของพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา พ.ศ. 2545  ก็คือ  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ38  ซึ่งการ
ดําเนินการดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาวนั้นตองดําเนินการภายใตขอกําหนดของ
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทาง
การเกษตร  พ.ศ.  2547 ที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดวยการอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  และ
ดําเนินการภายใตระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  2547 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของ
เคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  2547  ซึ่งมีรายละเอียดของหลักเกณฑในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  ดังนี้ 
 

                                                 
 36 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 17. 
 37 สัมภาษณ ดารณี เพ็ญเจริญ, หัวหนากลุมงานยาใหม กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 23 เมษายน 2551. 
 38 กรมทรัพยสินทางปญญา, คูมือความลับทางการคาสําหรับผูประกอบการธุรกิจท่ัวไป  
. 
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4.4.1 เงื่อนไขในการจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอกรมวิชาการ 
เกษตร 
 
 เม่ือผูขออนุญาตผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขายซึ่งเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมี
ชนิดใหม เสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาตตอกรมวิชาการเกษตร  หากขอมูลน้ันไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา  
คนพบ  หรือสรางสรรค  ตองใชความพยายามอยางมาก  และผูขออนุญาตมีความตองการขอจด
แจงใหกรมวิชาการเกษตรดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาว  การขอจดแจงใหกรมวิชาการ
เกษตรดูแลรักษาความลับทางการคานี้  ผูขออนุญาตจะตองตรวจสอบวาขอมูลที่ขอจดแจงเปน
ขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษา
ความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  2547 หรือไม  กลาวคือ ขอมูลน้ันตองมี
เง่ือนไข  ดังนี้ 
  1)  ตองเปนเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม39  

2)  ตองเปนความลับทางการคาของผูจดแจง 
3)  ตองเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนผลการทดสอบ40  หรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา    
     คนพบ  หรือสรางสรรคตองใชความพยายามอยางมาก 

  4)  ตองเปนขอมูลของผลการทดสอบที่เปนจริงสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน    
       แหลงที่มาได 
 ทั้งน้ี  ในกรณีมีขอโตแยงเกี่ยวกับการเปนเจาของความลับทางการคา  หรือเม่ือมี
หลักฐานชัดแจงวามีการละเมิดหรือมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดความลับทาง
การคา  ใหคูกรณีหรือเจาของความลับทางการคาดําเนินการตามพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา  พ.ศ.  2545 
 

4.4.2 การจดแจงและรายละเอียดการจดแจง 
 

กฎหมายกําหนดใหการยื่นคําขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทาง
การเกษตร  คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร  คําขอ
เพิกถอนขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร  คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
                                                 
 39 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทาง
การเกษตร  พ.ศ.  2547 ขอ 3 “สารเคมีชนิดใหม”  หมายความวา   
  (1)  สารเคมีที่ไมเคยมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมากอน 
  (2)  สารเคมีที่เปนสูตรผสมใหมหรือมีองคประกอบที่เปนสูตรผสมใหม 
 40 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 3  “ผลการทดสอบ”  หมายความวา  ขอมูลท่ีไดรับจากกระบวนการทดลองวิจัย. 
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จดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรใหยื่นตอเจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทั้งน้ี  ในการขอจด
แจงขอมูลความลับทางการคาดังกลาวผูขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาตองระบุรายละเอียด
ขอมูลความลับทางการคาที่ขอจดแจงมาพรอมคําขอ  โดยยื่นคําขอจดแจง พรอมแนบเอกสาร  
ดังตอไปน้ี41 

 1)  หนังสือยืนยันแสดงความเปนเจาของความลับทางการคา 
 2)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร

ประจําตัวอ่ืนๆ  ที่ทางราชการออกใหของผูขอ  แลวแตกรณี 
 3)  หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ

มอบอํานาจกรณีมอบใหตัวแทนมายื่นคําขอ 
 4)  วิธีการรักษาความลับทางการคาของผูขอ 
 5)  เอกสารอื่นๆ  (ถามี) 

อยางไรก็ตาม  ในกรณีที่เจาของความลับทางการคา  ไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  ให
มอบอํานาจใหตัวแทนเปนผูกระทําการแทนในราชอาณาจักร  โดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตาม
หลักเกณฑ  ดังตอไปน้ี42 

 1)  ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในตางประเทศ  หนังสือมอบอํานาจตองมี
คํารับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่  หรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจ
รับรองหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย  หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยูในประเทศ
นั้น  รับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ  หรือ 

 2)  ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําที่ประเทศไทย  ตองสงสําเนาหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหเจาหนาที่เห็นวา
ในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยดวย 

เม่ือเจาหนาที่ไดรับคําขอจดแจงแลวจะทําการตรวจสอบและพิจารณาวา  คําขอและ
เอกสารประกอบคําขอครบถวน  และถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  2547  
หรือไม  หากเห็นวาถูกตองครบถวนเจาหนาที่จึงเสนออธิบดีเพ่ือออกหนังสือรับรองการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรใหไวเปนหลักฐาน43  หากเจาหนาที่ตรวจสอบ
พบวาขอมูลความลับทางการคาที่ยื่นขอจดแจงเปนขอมูลที่มีผูมายื่นขอจดแจงแลวหรือไดรับจด

                                                 
 41

 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดแจงขอมูลความลับทาง
การคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  2547, ขอ 4. 
 42 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 5. 
 43 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 7. 
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แจงแลว  เจาหนาที่จะแจงผูขอจดแจงทราบเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา  พ.ศ.  254544 

หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาที่ไดจอแจงไว  ไมวา
กรณีใดๆ เจาของความลับทางการคาจะตองยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ภายใน  15  วัน  
นับแตวันที่ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลน้ัน  พรอมแนบหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร  และสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลนั้นๆ45  ทั้งน้ี  ในกรณีที่เจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทาง
การคาเคมีภัณฑทางการเกษตรแลว  เห็นวา  คําขอและเอกสารประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวถูกตอง   เจาหนาที่จะบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรแลวสงหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทาง
การคาเคมีภัณฑทางการเกษตรนั้น  คืนใหแกเจาของความลับทางการคา46 

อยางไรก็ดี  แมวามีการออกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตรใหไวเปนหลักฐานแลว  อธิบดีอาจเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับ
ทางการคาที่ไดรับจดแจงไวในกรณีตอไปน้ี 

(1)  เจาของความลับทางการคา  หรือทายาทในกรณีที่เจาของความลับทางการคาถึงแก
ความตายหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวยื่นคําขอใหเพิกถอน 

(2)  เจาของความลับทางการคาที่แทจริงยื่นคําขอใหเพิกถอน  พรอมคําวินิจฉัยหรือคํา
ตัดสินของอนุญาโตตุลาการ  หรือคําพิพากษาของศาล  แลวแตกรณี 

เม่ือเจาหนาที่ไดรับคําขอใหเพิกถอนแลว  เจาหนาที่ตองมีหนังสือแจงเจาของความลับ
ทางการคาที่จดแจงขอมูล  เพ่ือใหโตแยงคัดคานภายใน  30  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
เจาหนาที่  ในกรณีที่เจาของความลับทางการคา  มิไดโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น
อธิบดีก็จะเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับทางการคาที่ไดรับจดแจงไว  แตหากเจาของ
ความลับทางการคาที่จดแจงไดโตแยงและชี้แจงเหตุผลภายในกําหนดเวลา  อธิบดีตอง
ดําเนินการวินิจฉัยและแจงผลใหคูกรณีทราบ  และเม่ืออธิบดีเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับ
ทางการคาแลว  กรมวิชาการเกษตรจะเรียกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ไดออกใหไวกลับคืนมา47 

                                                 
 44 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 6. 
 45 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดแจงขอมูลความลับทาง
การคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  2547,, ขอ 8. 
 46 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 9. 
 47 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 10. 
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ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร
ชํารุดในสาระสําคัญ  หรือสูญหาย  เจาของความลับทางการคาตองยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร  พรอมหนังสือรับรองการ
จดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรฉบับที่ชํารุด  หรือหลักฐานที่แสดงวา
หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรสูญหายเม่ือ
เจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตรแลว  เห็นวาคําขอและเอกสารประกอบถูกตองครบถวน  เจาหนาที่จะ
เสนออธิบดีเพ่ือออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทาง
การเกษตรใหไวเปนหลักฐาน48  ทั้งน้ี  การออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับ
ทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรไมวากรณีใดๆ  ถือวาเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการจด
แจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรฉบับเดิม49 

 
4.4.3 กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 

 
กฎหมายกําหนดใหกรมวิชาการเกษตรดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคามีกําหนด  

10  ป  นับแตวันที่ไดรับจดแจง  และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  ใหกรมวิชาการ
เกษตรสงขอมูลที่ไดรับการจดแจงแลวคืนใหกับเจาของความลับทางการคา50 

 
4.4.4 วิธีการจัดเก็บความลับทางการคา 

 
การเก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่ผูขออนุญาตจดแจงใหกรมวิชาการเกษตรดูแล

นั้นกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติ  ดังนี้51 
 1) จัดเก็บไวในตูเก็บขอมูล  และปดล็อคดวยกุญแจที่ม่ันคง 

2)  ลงวัน  เดือน  ป  เวลาเปด-ปด  ตูเก็บรักษาขอมูลความลับทางการคา  และ
ลายมือชื่อผูตรวจทุกครั้ง 

                                                 
 48 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 11. 
 49 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 12. 

 
50

 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทาง
การเกษตร  พ.ศ.  2547, ขอ 9. 
 51 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 10. 
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 3)  จัดใหมีตูเก็บลูกกุญแจรวม  เพ่ือเปนที่เก็บกุญแจตูเก็บขอมูลความลับทาง
การคาทุกตูรวมไวในที่เดียวกัน  และจัดไวในหองทํางานของนายทะเบียน52  หรือสถานที่อ่ืนที่
เห็นวาเหมาะสม 

 4)  ใหนายทะเบียนดูแลตูเก็บลูกกุญแจรวม  โดยผูรับผิดชอบตูขอมูลความลับ
ทางการคา  ตองนํากุญแจตูที่ตนรับผิดชอบทั้งหมดมาเก็บไวในตูเก็บลูกกุญแจรวมหลังเสร็จ
ภารกิจประจําวัน 

และหากเปนกรณีการเก็บขอมูลความลับทางการคาไวในเครื่องคอมพิวเตอร  ใหจัดเก็บ
ลงในสื่อบันทึกขอมูล  เชน  แผนดิสก  ซีดีรอม  เทปบันทึก  หรืออุปกรณอ่ืนที่จัดเก็บขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ  และเรียกใชขอมูลดวยระบบ
รหัสผูใชและรหัสผาน  สวนเน้ือหาขอมูลความลับทางการคาจะตองดําเนินการเขารหัสใหนาย
ทะเบียนเปนผูกําหนดรหัสผูใช  รหัสผานและการเขารหัสระบบการจัดเก็บและการเรียกใชขอมูล
ความลับทางการคาและผูที่มีสิทธิใชระบบดังกลาว53 

 
4.4.5 หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ 

 
เจาหนาที่ผูมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลความลับทาง

การคาภายในกรมวิชาการเกษตร  คือ  “นายทะเบียนขอมูลความลับทางการคา”  ซึ่งเปนผูไดรับ
การแตงตั้งจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ทั้งนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรอาจแตงตั้งผูชวยนาย
ทะเบียนขอมูลความลับทางการคาตามความเหมาะสมดวยก็ได54  และใหผูชวยนายทะเบียน
ความลับทางการคามีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ซึ่งในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาดังกลาวนั้น  กฎหมายกําหนดให
นายทะเบียนมีหนาที่ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลความลับทางการคาใหเปนไปตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทาง
การเกษตร  พ.ศ.  2547  เก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่
ปลอดภัย  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลความลับทางการคาตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ดังกลาว  หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี55 

  

                                                 
 52 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 3  “นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนขอมูลความลับทางการคา. 
 53 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 11.   
 54 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 12.   
 55 เร่ืองเดียวกัน, ขอ 13.   
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4.5   วิเคราะหปญหาการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐตาม 
         กฎหมายไทย 
 
 เม่ือพิจารณาถึงมาตรการการคุมครองความลับทางการคา  กรณีการดูแลรักษาความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐในประเทศไทยดังที่กลาวขางตน ทําใหสามารถวิเคราะหประเด็น
ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายบางประการในการดําเนินการ  ไดดังนี้ 

(1)  พระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ.  2545  บัญญัติกําหนดใหเจาของ
ความลับทางการคาของยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมเทานั้นที่สามารถ
ขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาแกหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคา
ของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรดังกลาว  แตถาหากเปนความลับทางการคาอ่ืนๆ ที่ไมใชยา
หรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมแลว  กฎหมายก็มิไดกําหนดใหเจาของ
ความลับทางการคามีความจําเปนตองดําเนินการใดๆ  ทั้งสิ้น  กฎหมายก็ใหความคุมครองโดย
อัตโนมัติทันที  และมีผลคุมครองอยูตลอดตราบเทาที่ความลับทางการคานั้นยังคงเปนความลับ
อยู  เม่ือเปนเชนน้ีก็อาจเกิดความยุงยากในการพิสูจนสิทธิแกผูเปนเจาของสิทธิ  เน่ืองจากในการ
ดําเนินการพิสูจนสิทธิจะตองผานกระบวนการพิสูจนใหไดวา  ความลับทางการคานั้นเปนผลงาน
ของตน  ซึ่งหากจะใหกระบวนการพิสูจนสิทธิดังกลาวนี้ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผู
เปนเจาของสิทธิจะตองมีหลักฐานในการอางความเปนเจาของสิทธิ  พรอมทั้งมีมาตรการในการ
ปองกันสิทธิของตน  เชน  การทําสัญญากับลูกจาง  หรือพนักงาน  เปนตน  ทั้งน้ีหากพิจารณา
บทบัญญัติสันนิษฐานความเปนเจาของสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มาตรา  
62  ที่ใหสันนิษฐานไวกอนวางานที่มีการฟองรองในคดีนั้นเปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญาก็ตาม  แตในพระราชบัญญัติความลับทางการคา  
พ.ศ.  2545  มิไดมีบทบัญญัติสันนิษฐานความเปนเจาของสิทธิดังเชน  มาตรา  62  ของ  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มีเพียงบทบัญญัติมาตรา  12  เทานั้น  ที่ไดกําหนดไวใน
กรณีที่ความลับทางการคานั้นมีลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑและเปนการฟองผูละเมิด
สิทธิในความลับทางการคาเปนคดีแพง  ถาผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่
ผูละเมิดผลิตที่มีความเหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีการผลิตที่เปนความลับทาง
การคาของตน  ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูละเมิดไดใชความลับทางการคานั้นในการผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาว 
 (2)  พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 ไดบัญญัติกฎหมายตามความ 
ตกลงทริปสโดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับทางการคานั้นอาจเปดเผยหรือ
ใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครอง
สุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน  หรือเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดย
หนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนซ่ึงมิใช
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มีวัตถุประสงคเพ่ือการคานั้น  อยางไรก็ตามความลับทางการคาที่จําเปนตองแจงตอหนวยงาน
ของรัฐมีเพียงยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรเทานั้น  การที่ความตกลงทริปสไดบัญญัติไว
เฉพาะยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมเทานั้นที่ จําเปนตองแจงตอ
หนวยงานของรัฐ  เนื่องจากยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรดังกลาวนั้นเปนผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
สาธารณชน  ความตกลงทริปสจึงบัญญัติเชนนั้นเพ่ือเปนการคุมครองสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของสาธารณชน  ดังนั้นหากรัฐมีความจําเปนตองเปดเผยขอมูลความลับทางการคาเพื่อ
ประโยชนสาธารณะก็สามารถทําไดตามที่กฎหมายกําหนด  แตหากเปนความลับทางการคาชนิด
อ่ืนที่อาจมีความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะเชนกัน  รัฐจึงไมมีโอกาสทราบไดเลยวามี
ความลับทางการคาใดบางที่อาจเปนประโยชนตอสาธารณชนในยามจําเปนซึ่งอาจทําใหภาครัฐ
และประชาชนตองสูญเสียประโยชนไป  และแมวาขณะนี้กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีการออก
ระเบียบ56เพ่ือใหเจาของความลับทางการคาแจงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความลับทางการคาแก
กรมทรัพยสินทางปญญาโดยความสมัครใจของเจาของสิทธิในความลับทางการคาก็ตาม  แต
ขอมูลนี้จะเปนขอมูลคราวๆเพียงทําใหรูวาความลับทางการคาที่ยื่นเขามาเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอะไร  จะไมมีการบันทึกหรือเปดเผยขอมูลสวนที่เปนสาระสําคัญ
ของความลับทางการคานั้น  
 (3)  เจาของสิทธิในความลับทางการคาผูซึ่งตองทุมเทลงทุนเปนเม็ดเงินจํานวนมากใน
การคิดคนเพ่ือใหไดมาซึ่งความลับทางการคาที่มีประโยชนตอธุรกิจของตน  และเปนผูได
ประโยชนจากความลับทางการคาตราบที่ความลับทางการคานั้นยังคงเปนความลับอยู  เม่ือ
กฎหมายกําหนดขอยกเวนการละเมิดความลับทางการคาใหการเปดเผยหรือใชซึ่งความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐอาจกระทําไดในกรณีที่เปนการคุมครองสุขภาพ  อนามัยหรือ
ความปลอดภัยของสาธารณชน  หรือในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน  ซึ่งมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือการคานั้น57 ทั้งน้ีบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่เปนขอยกเวน  และยังเปน
ขอยกเวนเพ่ือสาธารณชนและเพื่อประโยชนสาธารณะจึงมิไดกําหนดคาตอบแทนการสูญเสีย
ประโยชนจากการตองเปดเผยหรือใชความลับที่เหมาะสมไวใหแกเจาของความลับทางการคา 
ก็ยอมเปนกรณีที่ผูเปนเจาของสิทธิในความลับทางการคาตองสูญเสียประโยชนจากการที่
ความลับทางการคาของตนถูกเปดเผยหรือใชดังกลาว  กรณีเชนนี้พระราชบัญญัติความลับทาง
การคา พ.ศ.2545  มิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหผูเปนเจาของสิทธิในความลับทางการคาที่ตองถูก

                                                 
 56 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยการแจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลความลับทางการคา 
พ.ศ. 2545. 
 57 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, มาตรา 7(2). 
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เปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐดังกลาวไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
การสูญเสียประโยชนจากการตองเปดเผยหรือใชความลับดังกลาวนั้น    
 (4) พระราชบัญญัติความลับทางการคาพ.ศ. 2545 มิไดกําหนดหลักเกณฑหรือมาตรการ
การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐที่ชัดเจน  ดวยกฎหมายฉบับนี้มี
เจตนารมณที่มุงคุมครองผูเปนเจาของความลับทางการคาเพื่อใหไดรับประโยชนและเปนธรรม
มากที่สุด  ดังน้ันการมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจนในการดําเนินการเปดเผยหรือใชความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  เพ่ือรักษาและปกปองไวซึ่งความลับทางการคา  เชน  มีการ
จํากัดหนวยงานหรือบุคคลที่ควรจะรูขอมูลความลับทางการคานั้น  หรือมีการกําหนดเงื่อนไขใน
การเปดเผยความลับใหชัดเจน  เน่ืองจากความลับทางการคานั้นจะยังคงสถานะเปนความลับ
ทางการคาอยู  หากไมไดทําใหคุณสมบัติในการทําใหการเปนความลับนั้นเสียไปแมวาจะเปนการ
เปดเผยโดยรัฐแลวก็ตาม  ทั้งนี้เพ่ือผูเปนเจาของความลับทางการคาจะยังคงใชประโยชนจาก
ความลับของตนเองตอไป 
 (5)  พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  มาตรา  34  กําหนดในกรณีที่ผูที่มี
ตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคาตามที่กลาวมาขางตน  เปดเผยหรือใชความลับ
ทางการคานั้นเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  มีความผิดและอาจตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  หรือปรับตั้งแตหน่ึงลานบาทถึงสองลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  การที่
กฎหมายไดบัญญัติไวเชนนั้นก็เพ่ือเปนการปองปรามผูมีหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการ
คาและใหผูมีหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาไดตระหนักวาหากทําการละเมิดความลบั
ทางการคาดังกลาวจะมีความผิดและตองไดรับโทษในอัตราที่สูงเชนน้ัน เน่ืองจากผูมีตําแหนง
หนาที่ดังกลาวโดยหนาที่ที่ตองปฏิบัตินั้นเปนผูที่ไดลวงรูความลับทางการคาของเจาของความลับ
ทางการคาที่ขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคา  จึงเปนผูที่มีโอกาส
กระทําละเมิดความลับทางการคาตามมาตรานี้ไดโดยตรง  นอกจากนี้ความผิดฐานนี้ไมใช
ความผิดอันยอมความไดและเปนความผิดที่รายแรงมีโทษขั้นต่ําจําคุกหาป  หากศาลพิจารณา
ลงโทษจําคุกก็ไมอาจรอการลงโทษได  ดังนั้นหากพิจารณาแลวถือวาเปนฐานความผิดที่มีบท
กําหนดโทษที่สูงเกินไป    
 อีกทั้งเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับบทกําหนดโทษของเจาพนักงาน  ตามมาตรา  81  
ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 (แกไขเพ่ิมเติม 2542) ที่กําหนดหามเจาพนักงานที่มี
หนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐการออกแบบผลิตภัณฑ  หรือ
ยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ  การออกแบบผลิตภัณฑไมวาโดย
วิธีการใดๆ  กอนมีการประกาศโฆษณา  เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับ
สิทธิบัตร  ซึ่งหากเจาพนักงานฝาฝนขอหามดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  จะเห็นไดวาบทกําหนดโทษของเจาพนักงานตามมาตรา  
81  นี้  ต่ํากวาบทลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคาตามมาตรา  34  
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แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  ทั้ง ๆ ที่เจาหนาที่ของรัฐทั้งสองกรณีเปนผู
มีหนาที่เกี่ยวกับขอมูลอันมีคาทางทรัพยสินทางปญญาที่มีคาสูงเชนเดียวกัน  
 อยางไรก็ตาม  การบัญญัติโทษที่สูงมากในมาตรา  34  ดังกลาวไดสรางความกังวลใจ
เปนอยางสูงตอเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคาเนื่องจาก
เจาหนาที่ทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจ  มิไดเขามาทําหนาที่เพ่ือมุงที่จะ
เปดเผยความลับทางการคาดังกลาว58  ทําใหไมอยากที่จะไดรับมอบหมายใหเปนผูมีหนาที่
ดังกลาวเนื่องจากไมอยางเสี่ยงตอการตองมีภาระการพิสูจนวาตนมิไดเปนผูกระทําละเมิด
ความลับทางการคา  หากมีการละเมิดความลับทางการคาขึ้นโดยที่ไมไดเกิดจากการกระทํา
ละเมิดจากเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคา  แตอาจเปนการ
ละเมิดความลับทางการคาโดยบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ59  นอกจากนี้หากเจาหนาที่ของรัฐ
ที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาเปนผูกระทําความผิดฐานนี้จะตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 แลวจะตองถูกดําเนินการทางวินัยของ
หนวยงานของรัฐอีกดวย  ซึ่งเปนวิธีการลงโทษที่มีควบคูกับการดําเนินการทางกฎหมายอยูแลว  
จึงนาจะเพียงพอในการปองปรามและทําใหผูที่คิดจะกระทําละเมิดความลับทางการคาได
ตระหนักที่จะไมทําการละเมิดความลับทางการคาโดยไมจําเปนตองมีบทบัญญัติกําหนดโทษที่สูง
เกินไปตามมาตรา 34 ดังกลาว   
 (6)  ระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดย
รัฐมนตรีตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ทั้ง
ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาความลับทางการคาของ
ยาที่ใชสารเคมีชนิดใหม  และระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใน
การดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  มิได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐขณะที่
เจาหนาที่ของรัฐนําเอาเอกสารที่มีความลับทางการคามาพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณาการ
ขอขึ้นทะเบียน  เชน  กําหนดใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่พิจารณาเอกสารดังกลาวตองพิจารณา
เอกสารนั้นในหองที่จัดไวเปนการเฉพาะและหามบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่ในการดูแลรักษาความลับ
ทางการคานั้นอยูในหองดังกลาวขณะที่มีการพิจารณาเอกสาร  รวมทั้งตองไมมีอุปกรณสื่อสาร
หรืออุปกรณสํานักงานที่สามารถทําสําเนาหรือทําดวยประการใด ๆ ที่เปนการคัดลอกหรือเอาไป
ซึ่งขอมูลที่เปนความลับน้ันไดขณะที่มีการพิจารณาเอกสาร60  หรืออาจใหเจาของความลับทาง
                                                 
 58 สัมภาษณ ดารณี เพ็ญเจริญ, เภสัชกร  8  วช. หัวหนากลุมงานยาใหม กองควบคุมยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 23 เมษายน 2551. 
 59 สัมภาษณ ศรัณย  วัธนธาดา, นักวิชาการเกษตร 8  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 10 เมษายน 2551. 
 60 สัมภาษณ ศรัณย  วัธนธาดา. 
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การคาหรือตัวแทนที่ เจาของความลับทางการคามอบหมายเปนบุคคลที่ เขามาควบคุม
สังเกตการณในขณะที่มีการดําเนินการดังกลาว 
 (7)  ระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545  มิไดบัญญัติใหผูจดแจงตองรับรองวาขอมูลความลับทางการคา
ของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมตองไมเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด 
ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศ
ไทย  หรือประเทศอ่ืนๆ  ซึ่งการมิไดกําหนดเชนนั้นอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในการ
พิจารณาคําขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐ  เพราะถาขอมูลนั้น
เปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพรแลว 
หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศไทย  หรือประเทศอ่ืนๆ  ขอมูลน้ันเปนขอมูลที่ถูกเปดเผยตอ
สาธารณชนแลว  อันทําใหไมเปนขอมูลที่เปนความลับทางการคาอีกตอไป  จึงไมสามารถนํามา
ขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาได  ทั้งน้ี  หากเปนกรณีที่ขอมูลความลับทางการคาที่ผูขอจด
แจงนํามาขอจดแจงน้ันบางขอมูลอาจเปนขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารของสิทธิบัตรเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรที่นํามาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเกษตร  และกรมวิชาการ
เกษตรจะตองดําเนินการตรวจสอบวาขอมูลใดเปนขอมูลที่ปรากฏในเอกสารของสิทธิบัตร
เคมีภัณฑทางการเกษตรบาง  เชนน้ีจะเปนการสูญเสียเวลา  งบประมาณและบุคลากรในการ
ตรวจสอบเนื่องจากสิทธิบัตรเหลานั้นมีเปนจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ  การที่
กําหนดใหผูจดแจงตองรับรองเชนนั้นจึงเปนการประหยัดงบประมาณ  เวลา และบุคลากร  ทั้งน้ี
เพราะผูขอจดแจงยอมรูดีวาขอมูลที่นํามาขอจดแจงนั้นเปนขอมูลที่ถูกเปดเผยแลวหรือไม  
 
 
  



บทที่  5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป   
 

การคุมครองสิทธิในขอมูลการคารูปแบบตางๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของสูตร  รูปแบบ  
โปรแกรม  วิธีการ  เทคนิค  หรือกรรมวิธีใดๆ  อันจะเกิดจากการรวบรวม  คิดคน  สรางสรรค  
หรือคนพบดวยภูมิปญญา  ความพยายามอุตสาหะ  และอาจตองใชเงินทุนเพ่ือจัดการใหเกิดหรือ
ไดขอมูลมาโดยชอบดวยกฎหมายนั้น  ผูครอบครองหรือเจาของขอมูลนั้นไดรับประโยชนในเชิง
พาณิชยเหนือคูแขงขันตราบเทาที่ยังคงสภาพเปนความลับของผูครอบครองหรือเจาของขอมูล
นั้น  ซึ่งเรียกกันวา  “ความลับทางการคา”  (Trade Secret)  คุณคาแหงขอมูลอันเปนความลับ
ทางการคานี้ยอมขึ้นอยูกับสถานะของการดํารงการเปนความลับของผูเปนเจาของขอมูลน้ัน  
หากวาเม่ือใดขอมูลดังกลาวไมเปนความลับอีกตอไปโดยมีการเปดเผยตอสาธรณชนไมวาดวย
สาเหตุใดๆ  ขอมูลดังกลาวยอมไมเปนความลับอีกตอไป  สถานะของการเปนความลับทาง
การคาจึงหมดสิ้นไปดวย 

ดังน้ันความไดเปรียบของการคุมครองความลับทางการคาจึงอยูที่ระยะเวลาของการที่ผู
เปนเจาของความลับทางการคาในฐานะผูควบคุมความลับทางการคานั้น  สามารถหาประโยชน
ในเชิงพาณิชยจากขอมูลการคานั้นไดตลอดไป  ซึ่งตางจากการคุมครองทางทรัพยสินทางปญญา
แขนงอื่นๆ  เชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวม  เปนตน  ซึ่งมีบทบัญญัติแหง
กฎหมายกําหนดอายุแหงการคุมครองไวอยางชัดเจน  อันเปนการจํากัดระยะเวลาในการที่
เจาของสิทธิ  หรือผูทรงสิทธิจะสามารถใชประโยชนในงานสรางสรรคหรือสิทธิบัตรของตน  แต
ขอเสียเปรียบในการคุมครองความลับทางการคาก็อยูที่การขาดหลักประกันที่ชัดเจนในการให
ความคุมครองในกรณีที่ยังไมมีการบังคับใชกฎหมาย  ซึ่งกําหนดบทบัญญัติเฉพาะวาดวย
ความลับทางการคา  และตองมีภาระในการดําเนินการเก็บรักษาขอมูลการคาของตนใหเปน
ความลับตลอดไป  เพ่ือไมใหถูกจารกรรม  หรือถูกเปดเผย  อันจะทําใหสูญเสียคุณคาของการ
เปนความลับทางการคา 

หากพิจารณาถึงขอบเขตการคุมครองความลับทางการคา  ภายใตกฎหมายไทยกอน
หนานี้  จะเห็นไดวาแมไมมีกฎหมายวาดวยการคุมครองความลับทางการคาบัญญัติขึ้นบังคับใช
โดยตรง  แตไดมีบทบัญญัติตางๆ ในการใหความคุมครองสิทธิแกผูเปนเจาของความลับทาง
การคาและเจาหนาที่ทางรัฐที่ไดรับขอมูลตามหนาที่ตองดูแลรักษาขอมูลดังกลาวอยางเครงครัด
ตามกฎหมายอาญา  หรือการใหความคุมครองความลับทางการคาโดยอาศัยขอสัญญาและการ
ใหความคุมครองตามความผิดฐานละเมิด  รวมถึงการคุมครองความลับทางการคาตามกฎหมาย
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ทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืนเชน  สิทธิบัตร  เปนตน  แตก็ยังมิใชการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับความลับทางการคาโดยตรงไดอยางครอบคลุมทุกกรณี  อยางไรก็
ตาม  ดวยเหตุที่ประเทศไทยไดเขาเปนประเทศสมาชิกในความตกลง  TRIPs  อันตองมี
พันธกรณีที่ตองออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย  หรือความลับทาง
การคาตามหลักเกณฑที่ความตกลงดังกลาวกําหนดไวในขอ  39  ดังนั้นประเทศไทยจึงได
กําหนดบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการคุมครองความลับทางการคาเพื่อใหความคุมครองสิทธิแก
ผูครอบครองหรือเจาของความลับทางการคาดวยการประกาศใชพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา  พ.ศ.  2545 ขึ้น  อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ. 2545  ก็ยังไม
สามารถจะคุมครองความลับทางการคาไดครอบคลุมเพียงพอโดยเฉพาะในกรณีการคุมครอง
ความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐที่ผูเขียนไดทําการศึกษาวิจัยในสารนิพนธฉบับน้ี  ซึ่ง
จากการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปประเด็นปญหาที่ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือให
การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐเปนไปอยางรัดกุม  เหมาะสม  และเปน
ธรรม  ดังนี้ 
   (1)  พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 บัญญัติใหเจาของความลับทาง
การคาของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมเทานั้นที่สามารถขอจดแจง
ความลับทางการคาแกหนวยงานของรัฐได  แตถาหากเปนความลับทางการคาอ่ืนๆ ที่ไมใชยา
หรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมแลว  กฎหมายก็มิไดกําหนดใหเจาของ
ความลับทางการคามีความจําเปนตองดําเนินการใดๆ  ทั้งสิ้น  กฎหมายก็ใหความคุมครองโดย
อัตโนมัติทันที  และมีผลคุมครองอยูตลอดตราบเทาที่ความลับทางการคานั้นยังคงเปนความลับ
อยู  เม่ือเปนเชนนี้ก็อาจเกิดความยุงยากในการพิสูจนสิทธิแกผูเปนเจาของ อีกทั้งมิไดมี
บทบัญญัติสันนิษฐานความเปนเจาของสิทธิของเจาของความลับทางการคาไวดวย   
 อีกประการหนึ่งพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับทางการคานั้นอาจเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของ
รัฐซึ่งดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของ
สาธารณชน  หรือเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับ
นั้นในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนซึ่งมิใชมีวัตถุประสงคเพ่ือการคานั้น  อยางไรดี
ตามที่กลาวแลววาความลับทางการคาที่จําเปนตองแจงตอหนวยงานของรัฐมีเพียงยาและ
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมเทานั้น  ดังน้ันหากรัฐมีความจําเปนตองเปดเผย
ขอมูลความลับทางการคาเพื่อประโยชนสาธารณะก็สามารถทําไดตามที่กฎหมายกําหนด  แต
หากเปนความลับทางการคาชนิดอ่ืนที่อาจมีความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะเชนกัน  รัฐจึง
ไมมีโอกาสทราบไดเลยวามีความลับทางการคาใดบางที่อาจเปนประโยชนตอสาธารณชนในยาม
จําเปนซ่ึงอาจทําใหภาครัฐและประชาชนตองสูญเสียประโยชนไป   
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 ดังนั้น  หากมีการกําหนดใหความลับทางการคาอยางอ่ืนสามารถขอจดแจงใหหนวยงาน
ของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคาไดก็จะเปนประโยชนตอเจาของความลับทางการคาที่จะอาง
ขอมูลที่ไดจดแจงความลับทางการคาใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคาในการ
พิสูจนสิทธิของตน  และเปนประโยชนตอรัฐที่มีโอกาสทราบวามีความลับทางการคาใดบางที่เปน
ประโยชนตอสาธารณชนสามารถนํามาใชในกรณีที่จําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือ 
ความปลอดภัยของสาธารณชน  หรือในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนซ่ึงมิใชมี
วัตถุประสงคเพ่ือการคานั้น  ทั้งน้ี  การบัญญัติใหผูเปนเจาของความลับทางการคาประเภทอื่น
นอกเหนือจากความลับทางการคาของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม
สามารถขอจดแจงความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐได  ไมไดเปนการบัญญัติกฎหมายที่
ขัดกับความตกลงทริปสแตอยางใด  เน่ืองจากความตกลงดังกลาวไดกําหนดใหประเทศภาคีตอง
บัญญัติกฎหมายตามมาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงเทานั้น  แตหากภาคีสมาชิกจะบัญญัติ
กฎหมายใหความคุมครองที่สูงกวาความตกลงทริปสที่กําหนดไวก็สามารถทําได    
 (2)  พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  มิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหผูเปน
เจาของสิทธิในความลับทางการคาที่ตองถูกเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงาน
ของรัฐไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมในการสูญเสียประโยชนจากการตองเปดเผยหรือใชความลับ
ดังกลาวนั้น และแมบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่เปนขอยกเวนจึงมิไดกําหนดคาตอบแทน 
การสูญเสียประโยชนจากการตองเปดเผยหรือใชความลับไวใหแกเจาของความลับทางการคาก็
ตาม  แตในความเปนจริงแลวเจาของสิทธิในความลับทางการคาผูซึ่งตองทุมเทลงทุนเปนเม็ดเงิน
จํานวนมากในการคิดคนเพ่ือใหไดมาซึ่งความลับทางการคาที่มีประโยชนตอธุรกิจของตน  และ
เปนผูไดประโยชนจากความลับทางการคาตราบที่ความลับทางการคานั้นยังคงเปนความลับอยู  
ตองสูญเสียความลับทางการคาไปเนื่องจากถูกเปดเผยตามขอกฎหมาย  ในกรณีที่เปนการ
คุมครองสุขภาพ  อนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชน
สาธารณะอยางอ่ืน  ซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการคานั้น  ซึ่งถาพิจารณาจะเห็นไดวาการเปดเผย
ความลับทางการคาตามที่กฎหมายกําหนดดังกลาวเปนการกระทําเพื่อประโยชนสาธารณชน  ก็
ยอมถือวาเจาของความลับทางการคาไดเสียสละความลับทางการคานั้นเพ่ือประโยชนสวนรวม  
ดังน้ันผูเปนเจาของความลับทางการคาในฐานะที่ตองสูญเสียความลับทางการคาดังกลาวไปแลว  
ยังถือวาเปนผูสรางประโยชนตอสาธารณชนก็ควรที่จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อการนั้น
ดวย    
 (3)  บทกําหนดโทษของการกระทําของผูมีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับ
ทางการคาในการเปดเผยหรือใชความลับทางการคานั้นเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิ
ชอบ  มีความผิดและอาจตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  หรือปรับตั้งแตหนึ่งลานบาท 
ถึงสองลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูมีตําแหนงหนาที่ดังกลาวมีโอกาสกระทําการ
ละเมิดความลับทางการคาตามมาตรานี้  เพราะโดยหนาที่ที่ตองปฏิบัตินั้นเปนผูที่ไดลวงรู
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ความลับทางการคาของเจาของความลับทางการคาที่ขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษา
ความลับทางการคา  กฎหมายจึงไดบัญญัติไวเชนนั้นเพ่ือเปนการปองปรามและใหผูมีหนาที่ใน
การดูรักษาความลับทางการคาไดตระหนักวาหากทําการละเมิดความลับทางการคาดังกลาวจะมี
ความผิดและตองไดรับโทษในอัตราที่สูงเชนนั้น  แตการบัญญัติเชนนี้ไดสรางความกังวลใจเปน
อยางสูงตอเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคาเนื่องจาก
เจาหนาที่ทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจ  มิไดเขามาทําหนาที่เพ่ือมุงที่จะ
เปดเผยความลับทางการคาดังกลาว  ทําใหไมอยากที่จะไดรับมอบหมายใหเปนผูมีหนาที่
ดังกลาวเนื่องจากไมอยางเสี่ยงตอการตองมีภาระการพิสูจนวาตนมิไดเปนผูกระทําละเมิด
ความลับทางการคา  หากมีการละเมิดความลับทางการคาขึ้นโดยที่ไมไดเกิดจากการกระทํา
ละเมิดโดยเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคา  แตอาจเปน
การละเมิดความลับทางการคาโดยบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ  อีกทั้งหนวยงานของรัฐก็มี
การดําเนินการทางวินัยตอเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคา
หากไดกระทําการละเมิดความลับทางการคาควบคูไปกับการดําเนินการทางกฎหมาย   
 นอกจากนี้ความผิดฐานนี้ไมใชความผิดอันยอมความได  หากศาลพิจารณาลงโทษจําคุก
ก็ไมอาจรอการลงโทษได  อีกทั้งเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับบทกําหนดโทษของเจาพนักงาน  
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 (แกไขเพ่ิมเติม 2542) ที่กําหนดหามเจาพนักงานที่มี
หนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐการออกแบบผลิตภัณฑ  หรือ
ยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ  การออกแบบผลิตภัณฑไมวาโดย
วิธีการใดๆ  กอนมีการประกาศโฆษณา  เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับ
สิทธิบัตร ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  จะเห็น
ไดวาบทกําหนดโทษดังกลาวต่ํากวาบทลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับ
ทางการคาตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  หลายเทา  ทั้ง ๆ ที่เจาหนาที่
ของรัฐทั้งสองกรณีเปนผูมีหนาที่เกี่ยวกับขอมูลอันมีคาทางทรัพยสินทางปญญาที่มีมูลคาสูงทาง
เศรษฐกิจเชนเดียวกัน   
 (4)  ระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดย
รัฐมนตรีตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ทั้ง
ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาความลับทางการคาของ
ยาที่ใชสารเคมีชนิดใหม  และระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใน
การดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  มิได
กําหนดมาตรการ  หรือหลักเกณฑในกรณีการเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงาน
ของรัฐ  ในกรณีวิธีการในการดูแลรักษาความลับทางการคาขณะที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาเอกสาร
ที่มีความลับทางการคามาพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนวาจะตอง
ดําเนินการอยางไรเพื่อใหการเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐและการ
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นําเอาเอกสารที่มีความลับทางการคามาพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนนั้น
ไดดําเนินการไปโดยที่มีการดูแลรักษาความลับทางการคาอยางรัดกุมที่สุด 
 นอกจากนี้  ระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออก
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545  มิไดบัญญัติใหผูจดแจงตองรับรองวาขอมูลความลับทางการคา
ของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมตองไมเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด 
ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศ
ไทย  หรือประเทศอ่ืนๆ  อันจะเปนการสรางความยุงยากและสูญเสียงบประมาณ  บุคลากร  และ
เวลาในการที่กรมวิชาการเกษตรจะตองดําเนินการตรวจสอบวาขอมูลที่มีการขอจดแจงความลับ
ทางการคานั้นเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศ
เผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศไทย  หรือประเทศอ่ืนๆหรือไม  เน่ืองจาก
สิทธิบัตรเหลานั้นมีเปนจํานวนมาก  ซึ่งถาเปนขอมูลที่ปรากฏในสิทธิบัตรเชนน้ันขอมูลดังกลาวก็
ไมสามารถขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐได  เน่ืองจากเมื่อขอมูลถูก
เปดเผยก็ไมไดเปนความลับทางการคาแลว  แตถากําหนดใหผูจดแจงตองรับรองดังกลาวจะเปน
การลดภาระหนาที่และสรางความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดรวดเร็วขึ้น  อีกทั้งผูขอจดแจงยอมรูดีวาขอมูลที่นํามาขอจดแจงน้ันเปนขอมูลที่
ถูกเปดเผยแลวหรือไม  
  
5.2  ขอเสนอแนะ 

 
 จากประเด็นปญหาที่สรุปไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายของไทย
ในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐดังกลาว  ในการนี้จึงเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหการคุมครองความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐมีความ
เหมาะสม ชัดเจน  เปนธรรมและเปนประโยชนเพียงพอทั้งตอผูเปนเจาของความลับทางการคา  
เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคา  และประเทศชาติ  ดังนี้ 
 (1)  ควรบัญญัติกฎหมายใหผูเปนเจาของความลับทางการคาประเภทอื่นนอกเหนือจาก
ความลับทางการคาของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมสามารถขอจดแจง
ใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคาได  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการลดความยุงยากในการ
พิสูจนสิทธิของผูเปนเจาของความลับทางการคาเนื่องจากเจาของความลับทางการคาสามารถที่
จะอางการจดแจงขอมูลความลับทางการคาที่ใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาในการพิสูจนสิทธิของ
ตนหากเกิดกรณีพิพาทได 
 นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายดังกลาวยังเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐที่จะ
สามารถทราบขอมูลความลับทางการคาที่จําเปนมากขึ้น  กลาวคือ  เปนประโยชนตอรัฐที่มี
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โอกาสทราบวามีความลับทางการคาใดบางที่เปนประโยชนตอสาธารณชน  สามารถนํามาใชใน
กรณีที่จําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน  หรือในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนซึ่งมิใชมีวัตถุประสงคเพ่ือการคานั้น  ซึ่งยังสงผล
ประโยชนตอเนื่องสูสาธารณชนอีกดวย  เพราะหากรัฐรูขอมูลความลับที่มีประโยชนมากขึ้นก็มี
ขอมูลที่จะสามารถใชเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน  หรือเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนซึ่งมิใชมีวัตถุประสงคเพ่ือการคามากขึ้นเชนเดียวกัน  อยางเชน
สารเคมีที่เกี่ยวของกับพลังงานปรมาณูที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา  ไมวาจะเปนสารเคมีที่ไดใน
ระหวางการผลิต(กากกัมมันตรังสี,กากเชื้อเพลิงใชแลว)  หรือสารเคมีที่เปนสารตั้งตนก็ตาม  ถา
หากมีการคิดคน  ทดสอบใหไดมาซึ่งสารเคมีใหมดังกลาวโดยใชความพยายามอยางมาก  รัฐก็
ควรกําหนดใหตองนําสารเคมีนั้นมาขึ้นทะเบียนกับหนวยงานของรัฐเพ่ือใหหนวยงานของรัฐที่มี
หนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคาของสารเคมีดังกลาวไดทราบขอมูลที่จะใชเพ่ือคุมครอง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชนดวย  เนื่องจากสารเคมีที่เกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณูนั้นมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชนเชนเดียวกับยาและ
เคมีภัณฑทางการเกษตรตามที่บัญญัติไวในความตกลงทริปส 
 (2)  ควรบัญญัติกฎหมายใหคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูเปนเจาของสิทธิในความลับทาง
การคาที่ตองถูกเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ แทนการสูญเสีย
ประโยชนจากการตองเปดเผยหรือใชความลับดังกลาว อีกทั้งเจาของความลับทางการคาได
เสียสละความลับทางการคานั้นไปก็เพ่ือประโยชนสวนรวมซึ่งถือวาเปนผูสรางประโยชนตอ
สาธารณชนก็ควรที่จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อการนั้นดวย    
  (3)  ควรบัญญัติบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําของผูมีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษา
ความลับทางการคาในการเปดเผยหรือใชความลับทางการคานั้นเพ่ือประโยชนของตนเองหรือ
ผูอ่ืนโดยมิชอบใหมีอัตราโทษที่ต่ําลง  กลาวคือ  จากอัตราโทษเดิมจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  หรือ
ปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสองลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  โดยบัญญัติอัตราโทษใหมเปนจําคุก
ตั้งแตสองปถึงหาป  หรือปรับตั้งแตหาแสนถึงหน่ึงลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ซึ่งเปนอัตรา
โทษที่ไมสูงจนทําใหเจาหนาที่ผูมีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคากังกลใจในการ
ปฏิบัติหนาที่  เพราะเกรงวาหากเกิดกรณีตองพิสูจนวาตนมิไดเปนผูกระทําละเมิดความลับทาง
การคา  ในการละเมิดความลับทางการคาที่ไมไดเกิดจากการกระทําละเมิดจากเจาหนาที่ของรัฐที่
มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคา  แตเปนการละเมิดความลับทางการคาโดย
บุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ ทั้งน้ี  ก็ไมเปนอัตราโทษที่ต่ําเกินไปจนไมเปนที่เกรงกลัวตอผูที่
คิดจะกระทําความผิดดังกลาว 
 (4)  ควรกําหนดหลักเกณฑในระเบียบการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงาน
ของรัฐ  ที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา 
พ.ศ. 2545  ใหมีมาตรการ  หรือหลักเกณฑการเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงาน
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ของรัฐ  และการดูแลรักษาความลับทางการคาขณะที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาเอกสารที่มีความลับ
ทางการคามาพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนวาจะตองดําเนินการอยางไร  
กลาวคือ  ในกรณีการเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐควรกําหนด
เง่ือนไขและวิธีการดําเนินการที่รัดกุมและเหมาะสม เชน  มีการจํากัดหนวยงานหรือบุคคลที่ควร
จะรูขอมูลความลับทางการคานั้น  หรือมีการกําหนดเงื่อนไขในการเปดเผยความลับใหชัดเจน  
สําหรับกรณีการดูแลรักษาความลับทางการคาขณะที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาเอกสารที่มีความลับ
ทางการคามาพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนนั้นควรกําหนดเงื่อนไขและ
วิธีการดําเนินการที่รัดกุมสามารถคุมครองความลับทางการคาไดเปนอยางดี  เชน  กําหนด
สถานที่ที่ใชในการพิจารณาเอกสาร  จํากัดเฉพาะบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา
ความลับทางการคาดังกลาวเทานั้นที่สามารถเขาไปในสถานที่นั้นได  จํากัดมิใหมีอุปกรณสื่อสาร
หรืออุปกรณสํานักงานที่สามารถทําสําเนาหรือทําดวยประการใด ๆ ที่เปนการคัดลอกหรือเอาไป
ซึ่งขอมูลที่เปนความลับน้ันขณะที่มีการพิจารณาเอกสารได   หรืออาจกําหนดใหเจาของความลับ
ทางการคาหรือตัวแทนที่เจาของความลับทางการคามอบหมายเปนบุคคลที่เขามาควบคุม
สังเกตการณในขณะที่มีการดําเนินการดังกลาว  เปนตน 
 นอกจากนี้ควรกําหนดใหระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของ
รัฐ  ที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตามความในมาตรา  15  แหง
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  มีหลักเกณฑใหผูจดแจงตองรับรองวาขอมูล
ความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมตองไมเปนขอมูลบางสวน
หรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสาร
สิทธิบัตรของประเทศไทย  หรือประเทศอ่ืนๆ เพ่ือเปนการลดความยุงยากและการสูญเสีย
งบประมาณ  บุคลากร  และเวลาในการที่กรมวิชาการเกษตรจะตองดําเนินการตรวจสอบวา
ขอมูลที่มีการขอจดแจงความลับทางการคานั้นเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสาร
คําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตร 



บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิ ในทรัพยสินทางปญญา 
(Intellectaul Propperty Right ) หลายประเภท รวมถึงความลับทางการคา (Trade Secrets) ซึ่ง
เปนการคุมครองภายใตพันธกรณีของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับ
การคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs ) 
อันเปนความตกลงหนึ่งภายใตกรอบขององคการการคาโลก (World Trade Oganization : 
WTO) และในเรื่องการคุมครองขอมูลที่ยังไมถูกเปดเผยนั้น ความตกลงดังกลาวไดกําหนดให
ประเทศสมาชิกตองมีการคุมครองความลับทางการคา ประกอบกับที่ผานมาประเทศไทยยังไม
เคยมีกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคุมครองความลับทางการคาไวเปนการเฉพาะ  
ดังน้ันประเทศไทยจึงไดตรากฎหมายวาดวยความลับทางการคาขึ้นมาตามพันธกรณีของความ
ตกลงทริปส (TRIPs) เพ่ือใหความคุมครองความลับทางการคา โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเปน
เจาของความลับทางการคาและประเทศชาติเปนสําคัญ 
 กอนหนาที่จะมีพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 นั้น การใหความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในเรื่องความลับทางการคาในประเทศไทยยังมีไมเพียงพอ กลาวคือ มีเพียง
การใหความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 กรณีการละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสิน และการใหความคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 กรณีเจาพนักงาน
หรือผูประกอบอาชีพบางอาชีพเปดเผยความลับในประการที่นาเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน  
และมาตรา 324  กรณีเปดเผยความลับซึ่งจํากัดความคุมครองเฉพาะความลับเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมหรือการนิมิตในวิทยาศาสตรเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน  รวมถึงการนํา
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นๆ มาปรับใช  แตทวากฎหมายดังกลาวเหลานั้นก็ไม
สามารถที่จะใหความคุมครองในทุกกรณีไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันเพ่ือเปนการปดชองวาง
ดังกลาวและปองกันปญหาการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาอันจะนํามาซ่ึงความเสียหายแก
ผูเปนเจาของความลับทางการคา และเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมใน
การประกอบธุรกิจจึงไดมีการบัญญัติพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 ขึ้น 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 เปนกฎหมายใหมที่เร่ิมมีผล
บังคับใช  จึงเปนเหตุผลอันสมควรที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติมใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือการ
นํามาใชในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นเรื่องการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 15 แหง
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พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกรณีที่จะทําการศึกษาวิจัยในสารนิพนธ
ฉบับนี้  และประเด็นดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนที่มี
การแขงขันในธุรกิจแตละประเภทคอนขางสูง  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาและ
เคมีภัณฑทางการเกษตรซึ่งผูประกอบการบางรายตองลงทุนในการทําวิจัยและพัฒนาเปนเงิน
จํานวนมหาศาลเพื่อใหไดมาซึ่งความลับทางการคาที่นํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑอันเปนสินคา
ของตนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะที่โดดเดนแตกตางจากสินคาของคูแขงจนเปนที่ยอมรับและ
เปนที่นิยมของผูบริโภค 
 การศึกษาวิจัยในสารนิพนธฉบับน้ี  คือ การพิจารณามาตรการทางกฎหมายตามมาตรา 
15 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐดูแลรักษาความลับทางการคาของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม  ซึ่ง
ตองเสนอขอมูลประกอบคําขอรับอนุญาตผลิต นําเขา สงออกหรือขายตอหนวยงานของรัฐ และ
หากขอมูลน้ันไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการ
ทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความพยายามอยางมาก และ
ผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาว  อีกทั้ง
พิจารณามาตรการทางกฎหมายในการเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ
ซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้น รวมไปถึงพิจารณาระเบียบในการดูแลรักษาความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความในมาตรา   15  แหง
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  วามาตรการทางกฎหมายของไทยดังกลาว
เหลานั้นมีขอบเขตการคุมครองความลับทางการคาที่เหมาะสมหรือไม  ควรมีการกําหนด
รายละเอียดของมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมเพ่ือใหชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไม เพียงใด ทั้งน้ีเพ่ือจะ
ไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงใหมีมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความลับทางการ
คากรณีการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐที่มีความเหมาะสม  เกิดความ
ชัดเจน  เปนธรรม  และเปนประโยชนแกผูเปนเจาของความลับทางการคา  เจาหนาที่ของรัฐผูมี
หนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคา และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  

1.2.1  เพ่ือศึกษาถึงการคุมครองความลับทางการคาตามพันธกรณีของความตกลงทริปส 
(TRIPs)  

1.2.2  เพ่ือศึกษาถึงความหมาย องคประกอบ และประเภทของความลับทางการคา และ
การคุมครองความลับทางการคา ตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 
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1.2.3  เพ่ือศึกษาถึงขอบเขต และมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความลับ
ทางการคาในสวนของการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ตาม
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 

1.2.4  เพ่ือศึกษาถึงขอบเขตการคุมครองความลับทางการคาตามระเบียบในการดูแล
รักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความในมาตรา  15  
แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545   

1.2.5  เพ่ือศึกษาถึงปญหาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติความลับ
ทางการคา พ.ศ.2545 เฉพาะสวนที่วาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของ
รัฐ  และระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดยรัฐมนตรี
ตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545   
 
1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 
  

การวิจัยน้ีจะครอบคลุมองคความรูที่เกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะของกฎหมายความลับ
ทางการคา ทั้งในสวนของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs ) และ
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 ทั้งน้ีจะเนนศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ รวมทั้งศึกษาถึงระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐ ที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความในมาตรา  15 แหงพระราชบัญญัติความลับ
ทางการคา พ.ศ. 2545  และมาตรการทางกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 
1.4  คําถามของงานวิจัย 
 
 การที่ประเทศไทยไดอนุวัตรการกฎหมายภายในในการคุมครองความลับทางการคาตาม
ความตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs ) ขอ 39 โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
บัญญัติเร่ืองการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 อันเปนการอนุวัตรการกฎหมายตามความตก
ลงทริปส (TRIPs) ขอ 39 วรรค 3 นั้น มาตรการทางกฎหมายดังกลาวมีความสอดคลองกับตาม
ความตกลงทริปส (TRIPs)หรือไม อยางไร รวมถึงมีขอบเขตการคุมครองความลับทางการคาที่
เหมาะสม ชัดเจน เปนธรรมและเปนประโยชนแกผูเปนเจาของความลับทางการคา  เจาหนาที่
ของรัฐผูมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคา และประเทศชาติเพียงพอหรือไม 
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1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

1.5.1  ทําใหทราบถึงการคุมครองความลับทางการคาตามพันธกรณีของความตก
ลงทริปส (TRIPs)  

1.5.2  ทําใหทราบถึงความหมาย องคประกอบ และประเภทของความลับทางการคา 
และการคุมครองความลับทางการคา ตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 

1.5.3  ทําใหทราบถึงขอบเขต และมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความลับ
ทางการคาในสวนของการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ตาม
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 

1.5.4  ทําใหทราบถึงขอบเขตการคุมครองความลับทางการคาตามระเบียบในการดูแล
รักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความในมาตรา  15  
แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545    

1.5.5 ทําใหไดขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติความลับทางการคา 
พ.ศ.2545 ในสวนที่วาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  และระเบียบ
ในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  ที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความใน
มาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ใหมีความเหมาะสม เปนธรรม 
และเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอผูเปนเจาของความลับทางการคา  เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ดูแล
รักษาความลับทางการคา  และประเทศชาติ 
  
1.6  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
 “ความลับทางการคา”  หมายความวา  ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไป  หรือยัง
เขาถึงไมไดในหมูบุคคล  ซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว  โดยเปนขอมูลที่มี
ประโยชนในเชิงพาณิชยเน่ืองจากการเปนความลับ  และเปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการ
คาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับ 
 “ขอมูลการคา”  หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูขอความเรื่องราว  ขอเท็จจริง  
หรือสิ่งใดไมวาการสื่อความหมายนั้นจะผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะจัดทําไวในรูปแบบใดๆ  
และใหหมายความรวมถึงสูตร  รูปแบบ  งานที่ไดรวบรวม  หรือประกอบขึ้น  โปรแกรม  วิธีการ  
เทคนิค  หรือกรรมวิธีดวย 
 “ยา”  หมายความวา  ยาตามกฎหมายวาดวยยา 
 “เคมีภัณฑทางการเกษตร”  หมายความวา  เคมีภัณฑที่ใชเพื่อประโยชนในการเกษตร  
และใหหมายความรวมถึงเคมีภัณฑที่ใชในการฆาเชื้อโรค  หรือกําจัดแมลง  สัตว  หรือพืชที่อาจ
กอความเสียหายแกการเกษตรดวย 
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 “เจาของความลับทางการคา”  หมายความวา  ผูคนพบ  คิดคน  รวบรวม  หรือ
สรางสรรคขอมูลการที่เปนความลับทางการคา  โดยมิไดเปนการละเมิดสิทธิในความลับทาง
การคาของผูอ่ืน  หรือผูมีสิทธิโดยชอบในผลการทดสอบหรือขอมูลการคาที่เปนความลับทาง
การคา  และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิตามพระราชบัญญัติดวย 
 “ผูควบคุมความลับทางการคา”  หมายความวา    เจาของความลับทางการคา  และให
ความหมายรวมถึงผูครอบครอง  ควบคุม  หรือดูแลรักษาความลับทางการคาดวย 
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ภาคผนวก 
 

พระราชบญัญัต ิ
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545  

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕  
เปนปที ่๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน  

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 
   โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความลับทางการคา  
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ 
๒๕๔๕"  
   
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแต วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
   
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
  "ความลับทางการคา" หมายความวา ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไป 
หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว โดยเปนขอมูล ที่
มีประโยชนในเชิงพาณิชยเน่ืองจากการเปนความลับ และเปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับ ทาง
การคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับ  
  "ขอมูลการคา" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูขอความ เรื่องราว 
ขอเท็จจริง หรือสิ่งใด ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะจัดทําไว ในรูป
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ใด ๆ และใหหมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ไดรวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ 
เทคนิค หรือกรรมวิธีดวย  
  "ผลิต" หมายความวา ทํา ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูปหรือแบงบรรจุดวย  
  "ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพ่ือประโยชน ในทาง
การคาและใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย  
  "ยา" หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา  
  "เคมีภัณฑทางการเกษตร" หมายความวา เคมีภัณฑที่ใชเพ่ือประโยชนใน 
การเกษตร และใหหมายความรวมถึงเคมีภัณฑที่ใชในการฆาเชื้อโรค หรือกําจัดแมลง สัตวหรือ
พืชที่อาจกอความเสียหายแกการเกษตรดวย  
  "เจาของความลับทางการคา" หมายความวา ผูคนพบ คิดคน รวบรวม หรือ
สรางสรรคขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคาโดยมิไดเปนการละเมิดสิทธิใน ความลับ
ทางการคาของผูอ่ืน หรือผูมีสิทธิโดยชอบในผลการทดสอบหรือขอมูลการคา ที่เปนความลับทาง
การคา และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ดวย  
  "ผูควบคุมความลับทางการคา" หมายความวา เจาของความลับทางการคา และ
ใหหมายความรวมถึงผูครอบครอง ควบคุม หรือดูแลรักษาความลับทางการคาดวย  
  "ศาล" หมายความวา ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธี พิจารณา
คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการความลับทางการคา  
  "กรรมการ" หมายความวา กรรมการความลับทางการคา  
  "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้  
  "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ 
รวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย  
  "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
  มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง กฎกระทรวงและระเบียบ
นั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
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หมวด ๑  
การคุมครองความลับทางการคา  

 
  มาตรา ๕ ความลับทางการคานั้นยอมโอนใหแกกันได  
  เจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับ ทาง
การคา หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคา โดยจะกําหนด
เง่ือนไขอยางใดเพื่อรักษาความลับทางการคาดังกลาวใหเปนความลับตอไปก็ได  
  การโอนความลับทางการคาตามวรรคหนึ่งซ่ึงมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือ 
ลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาในสัญญาโอน ใหถือวาเปน การโอนมี
กําหนดระยะเวลาสิบป  
 
  มาตรา ๖ การละเมิดสิทธิในความลับทางการคาตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก 
การกระทําที่เปนการเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยไมไดรับความยินยอม 
จากเจาของความลับทางการคานั้น อันมีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอ
กัน ทั้งน้ี ผูละเมิดจะตองรูหรือมีเหตุอันควรรูวาการกระทําดังกลาวเปนการขัดตอแนวทางปฏิบัติ 
เชนวานั้น  
  การกระทําที่มีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกันตาม 
วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการกระทําในประการที่เปน การจูงใจ
ใหละเมิดความลับอันเปนที่ไวเน้ือเชื่อใจตอกัน การติดสินบน การขมขู การฉอโกง การลักทรัพย 
การรับของโจร หรือการจารกรรมโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ วิธีการอ่ืนใดดวย  
 
  มาตรา ๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ีแกความลับทางการคา มิให
ถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา  
  (๑) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยบุคคลที่ไดความลับทางการคา
นั้นมาโดยทางนิติกรรม  โดยไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวาความลับทางการคานั้น คูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งไดมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของบุคคลอื่น  
  (๒) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษา
ความลับทางการคานั้นในกรณีดังตอไปน้ี  
   (ก) ในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของ 
สาธารณชน หรือ  
   (ข) ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่นซ่ึงมิไดมี
วัตถุประสงค เพ่ือการคาและในกรณีดังกลาว หนวยงานของรัฐซ่ึงดูแลรักษาความลับทางการคา
นั้น หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของซ่ึงไดความลับทางการคานั้นไป ไดดําเนินการ 
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ตามขั้นตอนเพ่ือคุมครองความลับทางการคาดังกลาวจากการนําไปใชในเชิงพาณิชย ที่ไมเปน
ธรรม  
  (๓) การคนพบโดยอิสระ ซึ่งไดแก การคนพบความลับทางการคาของผูอ่ืน โดย
ผูคนพบไดใชวิธีการประดิษฐหรือจัดทําขึ้นดวยความรูความชํานาญของผูคนพบนั้นเอง หรือ  
  (๔) การทําวิศวกรรมยอนกลับ ซึ่งไดแก การคนพบความลับทางการคาของผูอ่ืน 
โดยผูคนพบไดทําการประเมินและศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑที่เปนที่รูจักกันทั่วไป เพ่ือคนควา 
หาวิธีที่ผลิตภัณฑนั้นไดรับการประดิษฐ จัดทํา หรือพัฒนา แตทั้งน้ี บุคคลซึ่งทําการประเมิน และ
ศึกษาวิเคราะหดังกลาวจะตองไดผลิตภัณฑเชนวานั้นมาโดยวิธีที่สุจริต  
  การกระทําตาม (๔) ไมอาจถูกยกขึ้นกลาวอางได ถาบุคคลซึ่งทําวิศวกรรม 
ยอนกลับดังกลาวไดทําสัญญากับเจาของความลับทางการคาหรือผูขายผลิตภัณฑที่ทําวิศวกรรม 
ยอนกลับไวเปนอยางอ่ืนโดยชัดแจง  
 
  มาตรา ๘ เม่ือมีหลักฐานโดยชัดแจงวาผูใดละเมิดหรือกําลังจะกระทําอยางใด 
อยางหนึ่งอันเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ผูควบคุมความลับทางการคาที่ถูก หรือ
กําลังจะถูกละเมิดสิทธินั้นมีสิทธิดังตอไปน้ี  
  (๑) รองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูนั้นระงับหรือละเวนการละเมิดสิทธิในความลับ 
ทางการคานั้นเปนการชั่วคราว และ  
  (๒) ฟองคดีตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งหามมิใหผูนั้นละเมิดสิทธิในความลับทาง
การคา และฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาได  
  การใชสิทธิตาม (๑) อาจกระทําไดกอนการฟองคดีตาม (๒)  
 
  มาตรา ๙ กอนที่จะใชสิทธิตามมาตรา ๘ ผูควบคุมความลับทางการคาที่ถูก 
หรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการคาและคูกรณีอีกฝายหนึ่งอาจตกลงกันเพ่ือขอให 
คณะกรรมการทําการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการคาได แต
ทั้งน้ี ไมตัดสิทธิผูควบคุมความลับทางการคานั้นและคูความอีกฝายหนึ่งที่จะนําขอพิพาทไปสู 
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสูศาลหากการไกลเกลี่ยหรือการประนีประนอม 
ขอพิพาทดังกลาวไมอาจตกลงกันได  
  การยื่นคําขอและวิธีพิจารณาในการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทของ 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๑๐ หามมิใหฟองคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเม่ือพนกําหนด 
สามปนับแตวันที่ผูควบคุมความลับทางการคาที่ถูกละเมิดสิทธิรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทํา 
ละเมิด แตทั้งน้ี ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการละเมิด  
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หมวด ๒  
การพิจารณาคดีเก่ียวกับความลับทางการคา  

 
  มาตรา ๑๑ เม่ือผูควบคุมความลับทางการคาฟองคดีขอใหศาลพิจารณา ออก
คําสั่งตามมาตรา ๘ (๒) หากศาลวินิจฉัยวามีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา แตมี
พฤติการณพิเศษที่ไมสมควรออกคําสั่งตามคําขอได ศาลอาจพิจารณากําหนดใหผูละเมิดสิทธิ ใน
ความลับทางการคาเสียคาตอบแทนในจํานวนที่เหมาะสมและกําหนดใหผูนั้น ใชความลับทาง
การคานั้นตอไปไดตามกําหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควรได  
  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๘ (๒) หามมิใหมีการละเมิดสิทธิในความลับ 
ทางการคานั้นตอไปอีก ถาความลับทางการคานั้นไดถูกเปดเผยเปนการทั่วไปหรือไดสิ้นสภาพ 
การเปนความลับทางการคาในภายหลัง ใหผูซึ่งถูกศาลสั่งหามมิใหละเมิดสิทธิในความลับ ทาง
การคามีสิทธิยื่นคําขอใหศาลยกเลิกคําสั่งเชนวานั้นได  
  ในคําขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๘ (๒) ผูควบคุมความลับทางการคาจะขอให 
ศาลสั่งทําลายหรือริบสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตาง ๆ ที่ไดใชในการละเมิด สิทธิใน
ความลับทางการคาดวยก็ได  
  ผลิตภัณฑที่ไดทําขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาและยังเปน
กรรมสิทธิ์ของผูละเมิดใหตกเปนของแผนดินหรือของผูควบคุมความลับทางการคาตามที่ศาลมี
คําสั่ง หรือถาการมีผลิตภัณฑนั้นไวเปนความผิดตามกฎหมาย ศาลจะสั่งใหทําลายผลิตภัณฑ
ดังกลาว เสียก็ได  
 
  มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูควบคุมความลับทางการคาที่ความลับทางการคานั้นมี
ลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเปนคดีแพง ถาผู
ควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่ผูละเมิดผลิตมีความเหมือนกับผลิตภัณฑ ที่
ผลิตโดยใชกรรมวิธีการผลิตที่เปนความลับทางการคาของตน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูละเมิด 
ไดใชความลับทางการคานั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตผูละเมิดจะพิสูจนใหเห็นเปน
อยางอ่ืน  
 
  มาตรา ๑๓ ในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟองคดีตามมาตรา ๘ 
(๒) ศาลมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
  (๑) นอกจากกําหนดคาสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้น อยาง
แทจริง ศาลอาจมีคําสั่งใหผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาคืนผลประโยชนที่ไดจาก หรือ
เน่ืองจากการละเมิดโดยคิดรวมเขาไปในคาสินไหมทดแทนได  
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  (๒) ในกรณีที่ไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทนตาม (๑) ได ใหศาลกําหนด คา
สินไหมทดแทนใหแกผูควบคุมความลับทางการคาตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร  
  (๓) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา 
เปนการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกลง เปนเหตุใหความลับทางการคาดังกลาวสิ้นสภาพ 
การเปนความลับทางการคาใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 
เพ่ิมขึ้นจากจํานวนที่ศาลกําหนดตาม (๑) หรือ (๒) ได แตตองไมเกินสองเทาของคาสินไหม 
ทดแทนตาม (๑) หรือ (๒)  
   
  มาตรา ๑๔ การใชสิทธิทางศาลเพื่อคุมครองความลับทางการคาและ การ
พิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการคานอกจากที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  
 

หมวด ๓ 
การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  

 
  มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก 
หรือขายซึ่งยา หรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม ตองเสนอขอมูลประกอบ คํา
ขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ หากขอมูลน้ันไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับ ทางการคา
ซึ่งมีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความ
พยายามอยางมาก และผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษา ความลับทางการ
คาดังกลาวดวย ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนาที่ดูแลรักษาความลับ ทางการคานั้นจากการ
เปดเผย เอาไป หรือใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม ทั้งน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  
  ระเบียบตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดดังตอไปน้ี  
  (๑) เง่ือนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอ หนวยงาน 
ของรัฐ  
  (๒) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับทางการคานั้น  
  (๓) กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา  
  (๔) วิธีการจัดเก็บความลับทางการคาโดยคํานึงถึงประเภทของเทคโนโลยี และ
ผลการทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับดวย และ  
  (๕) หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐในการดูแลรักษาความลับ 
ทางการคา  
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หมวด ๔  
คณะกรรมการความลับทางการคา 

  
  มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการความลับทางการคา ประกอบดวยประธาน 
กรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมี ความ
เชี่ยวชาญในสาขา วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร 
การคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร หรือสาขาอื่นใด ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจาก ผูทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนอยางนอย
หกคน  
  ใหอธิบดีเปนเลขานุการ  
  คณะกรรมการอาจแตงตั้งขาราชการกรมทรัพยสินทางปญญาเปนผูชวย 
เลขานุการไดไมเกินสองคน  
 
  มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการตองไมดํารงตําแหนงใด หรือมีสวน
ไดเสียอยางใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ  
 
  มาตรา ๑๘ ใหประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๖ มีวาระ อยูใน
ตําแหนงคราวละสี่ป ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือใน
กรณี ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการ  ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยู ในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของผูซึ่งไดแตงตั้งไวแลว  
  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง 
ตอเน่ืองอีกไดไมเกินหน่ึงวาระ  
 
  มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๘ ประธาน
กรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ  
  (๑) ตาย  
  (๒) ลาออก  
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  
  (๔) บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ  
  (๕) เปนบุคคลลมละลาย  
  (๖) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
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  (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (๘) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๗  
 
  มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  
  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ 
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หน่ึง ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปน เสียงชี้ขาด  
  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิให 
ประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเขารวมประชุมในเรื่องนั้น  
 
  มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
  (๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครองความลับ ทาง
การคาและนโยบายเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับความลับทางการคา ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี  
  (๒) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ ระเบียบ
ตามพระราชบัญญัตินี้  
  (๓) ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการคาตามที่ 
คูกรณีรองขอ  
  (๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ  
 
  มาตรา ๒๒ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา วินิจฉัย 
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได  
  ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
 
  มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีตาม มาตรา 
๒๑ (๓) ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือขอมูล 
หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน  
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  คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ตองระบุรายละเอียดใหชัดแจงวาคณะกรรมการประสงค จะ
ใหบุคคลดังกลาวมาใหถอยคําหรือขอมูล หรือสงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประกอบการพิจารณา เร่ือง
ใด  
 
  มาตรา ๒๔  หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออ่ืนใด ที่มีถึงบุคคลใด เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลําเนา ถิ่นที่
อยู หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น หรือโดยวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด  
  ในกรณีที่ไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได หรือบุคคลนั้นออกไป 
นอกราชอาณาจักรใหใชวิธีปดหนังสือดังกลาวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือ
สถานที่ทําการของบุคคลนั้น หรือที่บานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมาย วาดวย
การทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนาย เปนปกติ
ในทองที่นั้นก็ได  
  เม่ือไดปฏิบัติตามวิธีดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือน้ันแลว
วิธีการสงหนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออ่ืนใด และสิทธิในการโตแยง ของผูมีสวนไดเสีย 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  
 
  มาตรา ๒๕ ใหกรมทรัพยสินทางปญญามีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไปเกี่ยวกับความลับทางการคาตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบงานธุรการ งาน
ประชุม การศึกษาหาขอมูลและดําเนินกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ตลอดจน
ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
   
  มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหประธานกรรมการ 
และกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 

หมวด ๕  
พนักงานเจาหนาที่  

 
 มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปน้ี  
  (๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินคา หรือ
ยานพาหนะใดเพื่อตรวจคน หรือตรวจสอบ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีสิ่งของที่ไดมา หรือไดผลิต
ขึ้นโดยการกระทําความผิด หรือไดใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมี
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เหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสาร หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน ทั้งน้ี ในเวลา ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
  (๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดได ไมเกิน
สามเดือนเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา ความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้     
 
  มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร     
 
  มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๗ พนักงานเจาหนาที่ตอง แสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ  
  บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  
 
  มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  

หมวด ๖  
บทกําหนดโทษ  

 
  มาตรา ๓๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
  มาตรา ๓๒ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ 
ตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ  
 
  มาตรา ๓๓ ผูใดเปดเผยความลับทางการคาของผูอ่ืนใหเปนที่ลวงรูโดยทั่วไป 
ในประการที่ทําใหความลับทางการคานั้นสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา โดยเจตนา กลั่น
แกลงใหผูควบคุมความลับทางการคาไดรับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะ กระทํา
โดยการโฆษณาดวยเอกสาร การกระจายเสียง หรือการแพรภาพ หรือการเปดเผย ดวยวิธีอ่ืนใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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  มาตรา ๓๔ ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษาความลับ ทาง
การคา ตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง เปดเผยหรือใชความลับนั้น เพ่ือ
ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
หนึ่งลานบาทถึงสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
  มาตรา ๓๕ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูควบคุมความลับ 
ทางการคาอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรู 
เน่ืองจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงเจ็ดป หรือปรับ 
ตั้งแตหาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติ
ราชการ หรือเพ่ือประโยชนในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  
  ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติ 
ราชการหรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงน้ัน ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกัน  
 
  มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ การกระทํา หรือไมสั่งการหรือไมกระทําการอันเปน หนาที่
ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ นิติบุคคล
นั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
  
  มาตรา ๓๗ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ เปนความผิดอันยอม
ความได  
 
  มาตรา ๓๘ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ คณะกรรมการ มีอํานาจ
เปรียบเทียบได และในการนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนด หลักเกณฑ
ในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใด ๆ ใหแกผูรับมอบหมายตามที่เห็น สมควรดวยก็ได  
  ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวน พบวาบุคคลใด 
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวน 
สงเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง 
ภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ  
  เม่ือผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา
ที่กําหนดแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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  ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระ
คาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 
  

บทเฉพาะกาล  
 
  มาตรา ๓๙ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่ง 
ความลับทางการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
  สินคาซึ่งผลิต นําเขา หรือสงออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเปน
สินคาที่ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหผูครอบครองขายหรือสงออกไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  
            ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
             พันตํารวจโท  ทักษิณ ชินวัตร  
             นายกรัฐมนตรี  
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายใน
การสงเสริมการประกอบธุรกิจใหเปนไปอยางเสรีและปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรม
ในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของประเทศไทยยังไม
ครอบคลุมถึงความรับผิดในการละเมิดความลับทางการคา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการดแูลรักษาความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

  เพื่อใหการดําเนินการดูแลรักษาความลับทางการคาเกี่ยวกับขอมูลทะเบียน
ตํารับยาเปนไปดวยความเรียบรอย รัดกุม ปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการดูแลรักษา
ความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสองรอยสี่สิบวันนับตั้งแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “ขอมูลทะเบียนตํารับยา” หมายความวา ขอมูลทะเบียนตํารับยาที่ใชสารเคมี
ชนิดใหม อันไดแก ตํารับยาแผนปจจุบันที่ใชสารเคมีชนิดใหม ซึ่งยังไมเคยไดรับอนุมัติใหขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทยมากอน 
  “ผูจดแจง” หมายความวา ผูยื่นคําขอจดแจงความลับทางการคา ซึ่งตองมี
คุณสมบัติเปนผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันหรือผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามา 
ในราชอาณาจักร 
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
  “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ
และลูกจางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนกรรมการ อนุกรรมการ และ
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเลขาธิการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีปญหาที่เจาหนาที่ของรัฐไมสามารถปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได ให
สรุปขอเท็จจริงและขอปญหาพรอมความเห็นเสนอเลขาธิการ 
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หมวด ๑ 
เงื่อนไขในการขอจดแจงและรายละเอียดขอมูลการคา 

 
  ขอ ๕ ขอมูลทะเบียนตํารับยาที่ขอจดแจงใหดูแลรักษาเปนความลับทางการคา
ใหอยูภายใตเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 
  (๑) ขอมูลทะเบียนตํารับยาที่จะรับจดแจงไดตามระเบียบนี้ ตองเปนขอมูล
ทะเบียนตํารับยาที่แนบประกอบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดยื่นคําขอนับแตวันที่ระเบียบนี้มี
ผลใชบังคับ 
  (๒) ตองเปนความลับทางการคา 
  (๓) ตองเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา 
คนพบ หรือสรางสรรคตองใชความพยายามอยางมาก 
 
  ขอ ๖ รายละเอียดของผลการทดสอบซึ่งเปนขอมูลทะเบียนตํารับยาที่เปน
ความลับทางการคาและเปนขอมูลตามขอ ๕ ไดแก 
  (๑) ขอมูลดานเคมี เภสัชกรรมและชีววิทยา ยกเวนขอกําหนดมาตรฐานยา
สําเร็จรูป 
  (๒) ขอมูลดานพิษวิทยาและเภสัชวิทยาที่ไมไดทําการทดสอบในคน 
  (๓) ขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกขอมูลตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงขอมูลอ่ืนที่
เจาหนาที่ของรัฐไมไดเรียกรองใหแสดง 
 
  ขอ ๗ ขอมูลตามขอ ๖ ผูจดแจงตองรับรองวา 
  (๑) เปนเอกสารที่ยังไมไดมีการเผยแพร 
  (๒) ไมเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการ
ประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศไทย หรือประเทศอ่ืนๆ 
 
  ขอ ๘ หากผูจดแจงประสงคจะจดแจงความลับทางการคาใหยื่นคําขอจดแจง
พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ลค/สธ ๐๑ ทายระเบียบนี้ พรอมกับการยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยา 
 
  ขอ ๙ เม่ือเจาหนาที่ของรัฐไดรับคําขอจดแจงและพิจารณาแลวเห็นวา คําขอ
และเอกสารประกอบคําขอครบถวนและถูกตองตามขอ ๕ และขอ ๖ ใหเสนอเลขาธิการเพื่อออก
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หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาตามแบบ รลค/สธ ๐๑ ทายระเบียบนี้ ใหไว
เปนหลักฐาน 
  ขอ ๑๐ ขอมูลใดที่ไดจดแจงตอเจาหนาที่ของรัฐแลว หากขอมูลน้ันขาด
คุณสมบัติของการเปนความลับทางการคา ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการจดแจง และไมวาผู
จดแจงจะทราบถึงการขาดคุณสมบัตินั้นหรือไมก็ตามยอมถือวาขอมูลน้ันไมใชความลับทางการ
คาตามระเบียบนี้นับตั้งแตวันที่ขาดคุณสมบัติ ในกรณีเชนนี้เม่ือเลขาธิการทราบถึงการขาด
คุณสมบัติแลว ใหเลขาธิการเลิกการรับจดแจงและแจงใหผูจดแจงทราบโดยไมชักชา 
 
  ขอ ๑๑ ในกรณีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาที่ได
จดแจงไวไมวากรณีใดๆ ใหผูจดแจงยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลพรอมดวยหลักฐานตามที่
ระบุไวในแบบ ลค/สธ ๐๒ ทายระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๑๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐพิจารณาคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
ความลับทางการคา และเห็นวาคําขอและเอกสารประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวถูกตอง
ใหเจาหนาที่ของรัฐบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงลงในหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับ
ทางการคา แลวสงหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคานั้นคืนใหแกผูจดแจง 
 
  ขอ ๑๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาชํารุดใน
สาระสําคัญสูญหายหรือถูทําลาย ผูจดแจงอาจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคา พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ลค/สธ ๐๓ ทายระเบียบนี้ 
  เม่ือไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งใหเจาหนาที่ของรัฐพิจารณาคําขอดังกลาวและเมื่อ
เห็นเปนการถูกตอง ใหเลขาธิการออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
ใหแกผูจดแจง 
  ใบแทนหนังสือรับรองใหใชแบบหนังสือรับรองโดยประทับตราคําวา “ใบแทน”
ดวยอักษรสีแดงกํากับไวดานบนของหนังสือรับรอง และใหระบุวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอม
ทั้งลงชื่อเลขาธิการกํากับไวดวย 
 
  ขอ ๑๔ การออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาไม
วากรณีใดๆ ใหถือวาเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาฉบับเดิม 
 
  ขอ ๑๕ การยื่นคําขอตามระเบียบนี้ใหยื่นตอเจาหนาที่ของรัฐ ณ กองควบคุมยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูที่เลขาธิการมอบหมาย 
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หมวด ๒ 
การเก็บรักษาขอมูลความลับและกําหนดเวลาดแูล 

 
  ขอ ๑๖ การเก็บรักษาขอมูลความลับทางการคา ใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่อยูระหวางดําเนินการ 
   (๑.๑) จัดเก็บไวในตูเก็บขอมูลความลับทางการคาและปดล็อคดวย
กุญแจที่ม่ันคง 
   (๑.๒) ลงวันที่ เดือน ป เวลา และลายมือชื่อของผูขอเบิกคําขอขึ้น
ทะเบียนตํารับ 
   (๑.๓) ลงวันที่ เดือน ป เวลาเปด - ปด ตูเก็บรักษาขอมูลความลับทาง
การคาและลายมือชื่อผูควบคุม 
  (๒) ทะเบียนตํารับยาที่ไดรับอนุมัติเลขทะเบียนแลวใหมีระบบการเก็บรักษาที่ได
มาตรฐาน 
 
  ขอ ๑๗ เจาหนาที่ของรัฐตองทําสัญญาในการดูแลรักษาความลับทางการคาตอ
เลขาธิการ 
 
  ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ของรับมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
  (๑) ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลความลับทางการคาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  (๒) เก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่
ปลอดภัย 
  (๓) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลความลับทางการคาตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ 
 
  ขอ ๑๙ กําหนดเวลาในการดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคามีกําหนด ๕ ป
นับแตวันรับจดแจง 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
        มงคล ณ สงขลา 
                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
วาดวยการดแูลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

  ดวยพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือขายเคมีภัณฑทางการเกษตรมี
หนาที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการดูแลรักษาขอมูล ความลับทางการคาของเคมีภัณฑทาง
การเกษตร 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปน้ี 
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยกาดูแล
รักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
  ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “สารเคมีชนิดใหม” หมายความวา 
  (๑) สารเคมีที่ไมเคยมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมากอน 
  (๒) สารเคมีที่เปนสูตรผสมใหมหรือมีองคประกอบของสูตรผสมใหม 
  “ผลการทดสอบ” หมายความวา ขอมูลที่ไดรับจากการกระบวนการทดลองวิจัย 
  “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการและลูกจางกรมวิชาการเกษตรซึ่งอธิบดี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
  “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนขอมูลความลับทางการคา 
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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  ขอ ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด ๑ 

เงื่อนไขการจดแจง 
 
  ขอ ๕ ขอมูลที่ขอจดแจงใหดูแลรักษาตองอยูภายในเงื่อนไข ดังนี้ 
  (๑) ตองเปนเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 
  (๒) ตองเปนความลับทางการคาของผูขอจดแจง 
  (๓) ตองเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนผลการทดสอบ หรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา
คนพบ หรือสรางสรรคตองใชความพยายามอยางมาก 
  (๔) ตองเปนขอมูลของผลการทดสอบที่เปนจริงสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน
แหลงที่มาได 
 
  ขอ ๖ ในกรณีมีขอโตแยงเกี่ยวกับการเปนเจาของความลับทางการคา หรือเม่ือ
มีหลักฐานชัดแจงวามีการละเมิดหรือมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดความลับ
ทางการคา ใหคูกรณีหรือเจาของความลับทางการคาดําเนินการตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

หมวด ๒ 
การจดแจงและรายละเอียดการจดแจง 

 
  ขอ ๗ การขอจดแจงใหดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคา ใหเจาของความลับ 
ทางการคาปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 
  ขอ ๘ รายละเอียดขอมูลความลับทางการคาที่ขอจดแจงใหดูแลรักษาใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
กําหนดเวลาในการดูแลรกัษา 

 
  ขอ ๙ ใหกรมวิชาการเกษตรดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคามีกําหนด ๑๐ป 
นับแตวันที่ไดรับจดแจงเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรมวิชาการเกษตรสงขอมูลที่
ไดรับการจดแจงแลวตามวรรคหนึ่งคืนใหกับเจาของความลับทางการคา 
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หมวด ๔ 
วิธีการจัดเกบ็ 

 
  ขอ ๑๐ การเก็บรักษาขอมูลความลับทางการคา ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) จัดเก็บไวในตูเก็บขอมูลความลับทางการคา และปดล็อคดวยกุญแจที่ม่ันคง 
  (๒) ลงวัน เดือน ป เวลาเปด – ปด ตูเก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาและ
ลายมือชื่อผูตรวจทุกครั้ง 
  (๓) จัดใหมีตูเก็บลูกกุญแจรวม เพ่ือเปนที่เก็บกุญแจตูเก็บขอมูลความลับทาง
การคาทุกตูรวมไวในที่เดียวกัน และจัดไวในหองทํางานของนายทะเบียน หรือสถานที่อ่ืนที่เห็น
วาเหมาะสม 
  (๔) ใหนายทะเบียนดูแลตูเก็บลูกกุญแจรวม โดยผูรับผิดชอบตูขอมูลความลับ
ทางการคา ตองนํากุญแจตูที่ตนรับผิดชอบทั้งหมดมาเก็บไวในตูเก็บลูกกุญแจรวมหลังเสร็จ
ภารกิจประจําวัน 
 
  ขอ ๑๑ การเก็บขอมูลความลับทางการคาไวในเครื่องคอมพิวเตอร ใหจัดเก็บลง
ในสื่อบันทึกขอมูล เชน แผนดิสก ซีดีรอม เทปบันทึก หรืออุปกรณอ่ืนที่จัดเก็บขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ และเรียกใชขอมูลดวยระบบรหัส
ผูใชและรหัสผาน สวนเนื้อหาขอมูลความลับทางการคาจะตองดําเนินการเขารหัสใหนายทะเบียน
เปนผูกําหนดรหัสผูใช รหัสผานและการเขารหัสระบบการจัดเก็บและการเรียกใชขอมูลความลับ
ทางการคาและผูที่มีสิทธิใชระบบดังกลาว 
 

หมวด ๕ 
หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ 

 
  ขอ ๑๒ ใหอธิบดีแตงตั้งผูควบคุมและรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
ความลับทางการคาขึ้นภายในกรมวิชาการเกษตร เรียกวา “นายทะเบียนขอมูลความลับทาง
การคา” และจะแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนขอมูลความลับทางการคาตามความเหมาะสมดวยก็ได
ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูลความลับทางการคามีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบยีนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ ๑๓ นายทะเบียน มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลความลับทางการคาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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  (๒) เก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ 
ปลอดภัย 
  (๓) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลความลับทางการคาตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดี 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 
  ขอ ๑๔ การออกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา การแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทางการคา การเพิกถอนขอมูลความลับทางการคา การออกใบแทน
หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
 
  ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุทําใหไมสามารถปฏิบัติการตามระเบียบน้ีได ใหนาย
ทะเบียนสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนออธิบดี เพ่ือพิจารณาและมีคําสั่งเปนกรณีไป 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       สมศักด์ิ เทพสุทิน 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจงขอมูลความลับ 

ทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาของ
เคมีภัณฑทางการเกษตรมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกตอเจาหนาที่และผูขอจดแจง อาศัย
อํานาจตามความใน ขอ ๗ ขอ ๘ และ ขอ ๑๔ แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย
การดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ 
มาตรา๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปน้ี 
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการจดแจงขอมูลความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ขอ ๓ การยื่นคําขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร 
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร คําขอเพิกถอนขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรใหยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่อธิบดีกําหนด 
โดยใหใชแบบทายระเบียบ ดังนี้ 
  (๑) คําขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร ใหใช
แบบลค/กษ ๐๑ 
  (๒) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร 
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ใหใชแบบ ลค/กษ ๐๒ 
  (๓) คําขอเพิกถอนขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร ใหใช
แบบลค/กษ ๐๓ 
  (๔) คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตร ใหใชแบบ ลค/กษ ๐๔ 
 

หมวด ๒ 
การจดแจงและรายละเอียดการจดแจง 

 
  ขอ ๔ การขอจดแจงใหดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคา ใหเจาของความลับ
ทางการคายื่นคําขอจดแจงตามแบบ ลค/กษ ๐๑ พรอมแนบเอกสาร ดังตอไปน้ี 
  (๑) หนังสือยืนยันแสดงความเปนเจาของความลับทางการคา 
  (๒) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ประจําตัวอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกใหของผูขอ แลวแตกรณี 
  (๓) หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจกรณีมอบใหตัวแทนมายื่นคําขอ 
  (๔) วิธีการรักษาความลับทางการคาของผูขอ 
  (๕) เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
 
  ขอ ๕ ในกรณีที่เจาของความลับทางการคา ไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรให
มอบอํานาจใหตัวแทนเปนผูกระทําการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตาม
หลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  (๑) ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจตองมี
คํารับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ หรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจ
รับรองหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยูในประเทศนั้น
รับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ หรือ 
  (๒) ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในประเทศไทย ตองสงสําเนาหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหเจาหนาที่เห็นวา
ในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยดวย 
 
  ขอ ๖ ใหผูขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาระบุรายละเอียดขอมูลความลับ
ทางการคาที่ขอจดแจงมาพรอมคําขอ 
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  ขอ ๗ เม่ือไดรับคําขอจดแจงใหเจาหนาที่ตรวจสอบและพิจารณาวา คําขอและ 
เอกสารประกอบคําขอครบถวน และถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หรือไม หากเห็นวาถูกตองครบถวนใหเสนออธิบดีเพ่ือออกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรตามแบบ รลค/กษ ๐๑ ใหไวเปนหลักฐาน 
  ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจสอบพบวาขอมูลความลับทางการคาที่ยื่นขอจดแจงเปน
ขอมูลที่มีผูยื่นขอจดแจงแลว หรือไดรับจดแจงแลว ใหเจาหนาที่แจงผูขอจดแจงทราบเพื่อ
ดําเนินการ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
  ขอ ๘ ในกรณีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาที่ไดจด 
แจงไว ไมวากรณีใดๆ ใหเจาของความลับทางการคายื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลตาม
แบบลค/กษ ๐๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลน้ัน พรอมแนบ
เอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑) หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร 
  (๒) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงขอมูลน้ันๆ 
 
  ขอ ๙ ในกรณีที่เจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับ
ทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรแลว เห็นวา คําขอและเอกสารประกอบการแกไข
เปลี่ยนแปลงดังกลาวถูกตอง ใหเจาหนาที่บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงลงในหนังสือรับรองการ
จดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรแลวสงหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรนั้น คืนใหแกเจาของความลับทางการคา 
 
  ขอ ๑๐ อธิบดีอาจเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับทางการคาที่ไดรับจดแจง
ไวในกรณี ตอไปน้ี 
  (๑) เจาของความลับทางการคา หรือทายาทในกรณีที่เจาของความลับทาง
การคาถึงแกความตายหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวยื่นคําขอใหเพิกถอนตามแบบ ลค/กษ ๐๓ 
  (๒) เจาของความลับทางการคาที่แทจริงยื่นคําขอใหเพิกถอนตามแบบ ลค/กษ
๐๓ พรอมคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการ หรือคําพิพากษาของศาล แลวแตกรณี
  เม่ือเจาหนาที่ไดรับคําขอใหเพิกถอนแลว ใหมีหนังสือแจงเจาของความลับทาง
การคาที่จดแจงขอมูล เพ่ือใหโตแยงคัดคานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
เจาหนาที่ 
  ในกรณีที่เจาของความลับทางการคา มิไดโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
อธิบดีเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับทางการคาที่ไดรับจดแจงไว 
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  ในกรณีที่เจาของความลับทางการคาที่จดแจงไดโตแยงและชี้แจงเหตุผลภายใน
กําหนดเวลาใหอธิบดีวินิจฉัยและแจงผลใหคูกรณีทราบ 
  เม่ืออธิบดีเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับทางการคาแลวใหเรียกหนังสือ
รับรองการจดแจงขอมูลความลับที่ทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ไดออกใหไวคืน 
 
  ขอ ๑๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรชํารุดในสาระสําคัญ หรือสูญหาย ใหเจาของความลับทางการคายื่นคําขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร ตามแบบ ลค/
กษ๐๔ พรอมหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรฉบับที่ชํารุด 
หรือหลักฐานที่แสดงวาหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทาง
การเกษตรสูญหาย 
  เม่ือเจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรแลว เห็นวาคําขอและเอกสารประกอบถูกตอง
ครบถวน ใหเสนออธิบดีเพ่ือออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตรใหไวเปนหลักฐาน 
  ใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทาง
การเกษตรใหใชตามแบบหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทาง
การเกษตรเดิม โดยมีขอความวา “ใบแทน” ดวยหมึกสีแดงกํากับไวที่กึ่งกลางดานบน 
 
  ขอ ๑๒ การออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตรไมวากรณีใดๆ ใหถือวาเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรฉบับเดิม 
 
  ขอ ๑๓ การโอนและการสงขอมูลความลับทางการคาใหปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  
     ประกาศ ณ วันที ่๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
         ฉกรรจ  แสงรักษาวงศ 
      อธิบดีกรมวชิาการเกษตร   
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