หัวข้ อการค้ นคว้าแบบอิสระ

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : ศึกษาข้อยกเว้น
ที่ไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ในความลับทางการค้า

ผู้เขียน

นางสาวเกวลิน สุ วรรณปัญญา

ปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

อาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิ์ ศกั ดิ์

บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายข้อยกเว้นที่ไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ
ในความลับ ทางการค้า ตามพระราชบัญ ญัติ ความลับ ทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 7 เนื่ อ งจากใน
ปั จจุ บ นั การพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิ จเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว มี ก ารแข่ งขันในทางธุ รกิ จอยู่อย่าง
ต่อเนื่ อง ข้อมูล ต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ นธุ รกิ จจึ งมี ค วามส าคัญ ข้อมู ล เหล่ านี้ เรี ยกว่า “ข้อมูล
การค้า (Trade Information)” ซึ่ งผูป้ ระกอบการได้ตระหนักในความสาคัญของข้อมูลเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ ง
ข้อมูลเหล่านี้ แม้เพียงเล็กน้อย แต่หากเป็ นข้อมูลที่สาคัญซึ่ งถูกนาไปใช้ในทางที่ผิดก็อาจส่ งผลต่อเสี ย
การดาเนินธุ รกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการค้าอันไม่สามารถเปิ ดเผยได้น้ นั เรี ยกว่า “ความลับ
ทางการค้า (Trade Secret)” แม้ป ระเทศไทยจะมี บ ทบัญ ญัติคุม้ ครองความลับ ทางการค้า แต่ ก็ ยงั มี
บทบัญญัติที่ยกเว้นในกรณี ที่ไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของเจ้าของความลับทางการค้าอยูด่ ว้ ย
ผลการศึกษาพบว่า ยังมีขอ้ จากัดหลายประการที่ก่อให้เกิ ดปั ญหาในการปฏิ บตั ิใช้จริ ง ซึ่ งมีขอ้
น่าพิจารณาได้วา่ ในบางกรณี อาจไม่ยุติธรรมต่อเจ้าของความลับทางการค้า รวมถึ งแต่ก็ยงั มีขอ้ บังคับ
ให้ไม่เป็ นการละเมิดและไม่มีการเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้
ยังไม่มีมาตรการในการคุ ม้ ครองความลับทางการค้า ที่ เกิ ดจากการกระทาที่ ไม่ถือว่าเป็ นการละเมิ ด
สิ ทธิ ในความลับทางการค้าอย่างชัดเจนซึ่ งอาจเป็ นปั ญหานาสู่ กรณี พิพาททางการค้า ดังนั้น ผูท้ ี่เป็ น
เจ้าของความลับทางการค้าจึงควรสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลความลับทาง
การค้าของตนที่ เหมาะสม เพื่อเป็ นการป้ องกันการละเมิ ดสิ ท ธิ ในความลับ ทางการค้ามากกว่านั้น
ง

ความลับ ทางการค้าไม่ ส ามารถจดทะเบี ย นได้ ดัง นั้น จึ ง ไม่ มี ห ลัก ฐานใดแสดงความเป็ นเจ้าของ
ความลับทางการค้าที่จะพึงแสดงต่อบุคคลภายนอก การโอนหรื อการอนุญาตให้ใช้ความลับทางการค้า
จึงขึ้นอยูก่ บั ความไว้เนื้ อเชื่ อใจกันระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั ขาดบทลงโทษที่พอเพียงกับ
ความเสี ยหายที่ เจ้าของความลับ ทางการค้าได้รับ งานศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ งเสนอให้มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ไ ข
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 โดยอาจนาแนวคิ ดมากจากกฎหมายของต่างประเทศ
เพื่อให้กฎหมายคุม้ ครองความลับทางการค้าของไทยมีความทันสมัย
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ABSTRACT
This independent study focuses on exemption to the infringement under Trade secrets Act
B.E.2545 article 7. Nowadays economic development has rapidly changed and there is a continuity
of business competition. Trade information plays important role in the business competition because
the information is recognized by entrepreneur as a key for successful business competition. The
little disclosure of the trade secret may lead to effect on business. In Thailand, although the Trade
Secret Act B.E.2545 has been passed in order to protect trade secret for business organization, there
also has some exception which may contravene with the purpose to protect trade secret owner.
This independent study presents that there are various restrictions which are considered as
unfair to business who owns trade secret. Under the exemption clause in the Trade Secret Act, a
disclosure of the trade secret is considered as non-infringement and there is no compensation to the
owner of the trade secret. This is because there is no clear measure regarding to the protection of
trade secret when there is a conduct under the exemption clause. It can then lead to dispute over the
trade secret as the trade secret is non-registerable. The owners of the trade secret thus have to create
their own mechanism to protect their trade secret. The owners have to rely on the mutual trust with
contracting businesses in making a disclosure of the trade secret. In addition, in consideration to the
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trade infringement, there is lack of penalty to the infringement of the trade secret when comparing
to the loss to owners of trade secret.
The study thus proposes that there should be an improvement on Trade Secrets Act B.E.2545
basing international experience in order to establish modernized protection on trade secret.
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