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บทคดัย่อ 
 
 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายขอ้ยกเวน้ท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.  2545 มาตรา 7 เน่ืองจากใน
ปัจจุบนั การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีการแข่งขนัในทางธุรกิจอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจจึงมีความส าคญั ข้อมูลเหล่าน้ีเรียกว่า “ข้อมูล
การคา้ (Trade Information)” ซ่ึงผูป้ระกอบการไดต้ระหนกัในความส าคญัของขอ้มูลเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ีแมเ้พียงเล็กน้อย แต่หากเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิดก็อาจส่งผลต่อเสีย
การด าเนินธุรกิจอยา่งเล่ียงไม่ได ้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการคา้อนัไม่สามารถเปิดเผยไดน้ั้น เรียกวา่ “ความลบั
ทางการค้า (Trade Secret)”  แม้ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติคุม้ครองความลับทางการค้า แต่ก็ยงัมี
บทบญัญติัท่ียกเวน้ในกรณีท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจา้ของความลบัทางการคา้อยูด่ว้ย  

ผลการศึกษาพบวา่ ยงัมีขอ้จ ากดัหลายประการท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบติัใช้จริง ซ่ึงมีขอ้
น่าพิจารณาไดว้า่ในบางกรณี อาจไม่ยุติธรรมต่อเจา้ของความลบัทางการคา้ รวมถึงแต่ก็ยงัมีขอ้บงัคบั
ให้ไม่เป็นการละเมิดและไม่มีการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
ยงัไม่มีมาตรการในการคุม้ครองความลบัทางการคา้ ท่ีเกิดจากการกระท าท่ีไม่ถือว่าเป็นการละเมิด
สิทธิในความลบัทางการคา้อย่างชดัเจนซ่ึงอาจเป็นปัญหาน าสู่กรณีพิพาททางการคา้ ดงันั้น ผูท่ี้เป็น
เจา้ของความลบัทางการคา้จึงควรสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลความลบัทาง
การคา้ของตนท่ีเหมาะสม  เพื่อเป็นการป้องกนัการละเมิดสิทธิในความลบัทางการคา้มากกว่านั้น 
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ความลับทางการค้าไม่สามารถจดทะเบียนได้ ดังนั้ นจึงไม่มีหลักฐานใดแสดงความเป็นเจ้าของ
ความลบัทางการคา้ท่ีจะพึงแสดงต่อบุคคลภายนอก การโอนหรือการอนุญาตใหใ้ชค้วามลบัทางการคา้
จึงข้ึนอยูก่บัความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัระหวา่งคู่สัญญาเท่านั้น นอกจากน้ียงัขาดบทลงโทษท่ีพอเพียงกบั
ความเสียหายท่ีเจา้ของความลับทางการค้าได้รับ งานศึกษาคร้ังน้ีจึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ พ.ศ.2545 โดยอาจน าแนวคิดมากจากกฎหมายของต่างประเทศ
เพื่อใหก้ฎหมายคุม้ครองความลบัทางการคา้ของไทยมีความทนัสมยั 
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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. 
 

 


