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เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความลับทางการค้า” หมายความว่า ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึง

ไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเก่ียวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาไว้
เป็นความลับ 
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“ข้อมูลการค้า” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่ง
ใดไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดไว้ในรูปใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสูตร 
รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปหรือ
แบ่งบรรจุด้วย 

“ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และ
ให้หมายความรวมถงึการมีไว้เพ่ือขายด้วย 

“ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

“เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร” หมายความว่า เคมีภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ในการเกษตร และให้
หมายความรวมถึงเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการฆ่าเชื้อโรค หรือก าจัดแมลง สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อความเสียหายแก่
การเกษตรด้วย 

“เจ้าของความลับทางการค้า” หมายความว่า ผู้ค้นพบ คิดค้น รวบรวม หรือสร้างสรรค์ข้อมูล
การค้าที่เป็นความลับทางการค้าโดยมิได้เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของผู้อ่ืน หรือผู้มีสิทธิโดย
ชอบในผลการทดสอบหรือข้อมูลการค้าที่เป็นความลับทางการค้า และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“ผู้ควบคุมความลับทางการค้า” หมายความว่า เจ้าของความลับทางการค้า และให้
หมายความรวมถึงผู้ครอบครอง ควบคุม หรือดูแลรักษาความลับทางการค้าด้วย 

“ศาล” หมายความว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความลับทางการค้า 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการความลับทางการค้า 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดี

กรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  



หมวด ๑ 

การคุ้มครองความลับทางการค้า 

                   
  

มาตรา ๕  ความลับทางการค้านั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ 
เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิที่จะเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้า หรือ

อนุญาตให้บุคคลอ่ืนเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้า โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด เพ่ือรักษา
ความลับทางการค้าดังกล่าวให้เป็นความลับต่อไปก็ได้ 

การโอนความลับทางการค้าตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้
โอนและผู้รับโอน ถ้าไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีก าหนดระยะเวลาสิบปี 

  
มาตรา ๖  การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ การกระท าท่ี

เป็นการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้า
นั้น อันมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน  ทั้งนี้ ผู้ละเมิดจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้
ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติเช่นว่านั้น 

การกระท าท่ีมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกันตามวรรคหนึ่ง 
หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการกระท าในประการที่เป็นการจูงใจให้ละเมิดความลับอัน
เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การติดสินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การรับของโจร หรือการจารกรรม 
โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดด้วย 

  
มาตรา ๗  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แก่ความลับทางการค้า มิให้ถือว่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า 

(๑) การเปิดเผยหรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยบุคคลที่ได้ความลับทางการค้านั้นมาโดย
ทางนิติกรรม โดยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าความลับทางการค้านั้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้มาโดยการละเมิด
สิทธิในความลับทางการค้าของบุคคลอ่ืน 

(๒) การเปิดเผยหรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับ
ทางการค้านั้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ 

(ข) ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืนซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า และ
ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการค้านั้น หรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้ความลับทางการค้านั้นไป ได้ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อคุ้มครองความลับทางการค้าดังกล่าว
จากการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรม 



(๓) การค้นพบโดยอิสระ ซึ่งได้แก่การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อ่ืน โดยผู้ค้นพบได้ใช้
วิธีการประดิษฐ์หรือจัดท าข้ึนด้วยความรู้ความช านาญของผู้ค้นพบนั้นเอง หรือ 

(๔) การท าวิศวกรรมย้อนกลับ ซึ่งได้แก่การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยผู้ค้นพบ
ได้ท าการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เพ่ือค้นคว้าหาวิธีที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการ
ประดิษฐ์ จัดท า หรือพัฒนา แต่ทั้งนี้ บุคคลซึ่งท าการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวจะต้องได้ผลิตภัณฑ์
เช่นว่านั้นมาโดยวิธีที่สุจริต 

การกระท าตาม (๔) ไม่อาจถูกยกขึ้นกล่าวอ้างได้ ถ้าบุคคลซึ่งท าวิศวกรรมย้อนกลับดังกล่าว
ได้ท าสัญญากับเจ้าของความลับทางการค้าหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่ท าวิศวกรรมย้อนกลับไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยชัด
แจ้ง 

  
มาตรา ๘  เมื่อมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ใดละเมิดหรือก าลังจะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งอัน

เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ผู้ควบคุมความลับทางการค้าที่ถูก หรือก าลังจะถูกละเมิดสิทธินั้นมี
สิทธิดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้นั้นระงับหรือละเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น
เป็นการชั่วคราว และ 

(๒) ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และฟ้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ละเมิดสิทธิในทางความลับทางการค้าได้ 

การใช้สิทธิตาม (๑) อาจกระท าได้ก่อนการฟ้องคดีตาม (๒) 
  
มาตรา ๙  ก่อนที่จะใช้สิทธิตามมาตรา ๘ ผู้ควบคุมความลับทางการค้าท่ีถูก หรือก าลังจะถูก

ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งอาจตกลงกันเพ่ือขอให้คณะกรรมการท าการไกล่เกลี่ย
หรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการค้าได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ควบคุมความลับทางการค้า
นั้นและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งที่จะน าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน าคดีไปสู่ศาลหากการ
ไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวไม่อาจตกลงกันได้ 

การยื่นค าขอและวิธีพิจารณาในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๐  ห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเมื่อพ้นก าหนดสามปีนับแต่

วันที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระท าละเมิด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
สิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิด 

  
หมวด ๒ 

การพิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการค้า 



                   
  

มาตรา ๑๑  เมื่อผู้ควบคุมความลับทางการค้าฟ้องคดีขอให้ศาลพิจารณาออกค าสั่งตาม
มาตรา ๘ (๒) หากศาลวินิจฉัยว่ามีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่มีพฤติการณ์พิเศษท่ีไม่สมควรออก
ค าสั่งตามค าขอได้ ศาลอาจพิจารณาก าหนดให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเสียค่าตอบแทนในจ านวนที่
เหมาะสมและก าหนดให้ผู้นั้นใช้ความลับทางการค้าต่อไปได้ตามก าหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควรได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๘ (๒) ห้ามมิให้มีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น
ต่อไปอีก ถ้าความลับทางการค้านั้นได้ถูกเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือได้สิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้าใน
ภายหลัง ให้ผู้ซึ่งถูกศาลสั่งห้ามมิให้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีสิทธิยื่นค าขอให้ศาลยกเลิกค าสั่งเช่นว่า
นั้นได้ 

ในค าขอให้ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๘ (๒) ผู้ควบคุมความลับทางการค้าจะขอให้ศาลสั่งท าลาย
หรือริบสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าด้วยก็ได้ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ท าข้ึนจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้
ละเมิดให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือของผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามท่ีศาลมีค าสั่ง หรือถ้าการมีผลิตภัณฑ์นั้น
ไว้เป็นความผิดตามกฎหมาย ศาลจะสั่งให้ท าลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าที่ความลับทางการค้านั้นมีลักษณะเป็น

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ฟ้องผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นคดีแพ่ง ถ้าผู้ควบคุมความลับทางการค้า
พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ละเมิดผลิตมีความเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการผลิตที่เป็นความลับ
ทางการค้าของตน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ละเมิดได้ใช้ความลับทางการค้านั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
เว้นแต่ผู้ละเมิดจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๓  ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา ๘ (๒) ศาลมี

อ านาจก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) นอกจากก าหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ศาลอาจ

มีค าสั่งให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคืนผลประโยชน์ที่ได้จาก หรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิดรวมเข้า
ไปในค่าสินไหมทดแทนได้ 

(๒) ในกรณีท่ีไม่อาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนตาม (๑) ได้ ให้ศาลก าหนดค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 

(๓) ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เป็นการกระท า
โดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า 
ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนที่ศาลก าหนดตาม (๑) 
หรือ (๒) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (๑) หรือ (๒) 



  
มาตรา ๑๔  การใช้สิทธิทางศาลเพ่ือคุ้มครองความลับทางการค้าและการพิจารณาคดี

เกี่ยวกับความลับทางการค้านอกจากท่ีได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ 

  
หมวด ๓ 

การดูแลรักษาความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐ 

                   
  

มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือขายซึ่งยา
หรือเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้สารเคมีชนิดใหม่ ต้องเสนอข้อมูลประกอบค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐ 
หากข้อมูลนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นความลับทางการค้าซึ่งมีลักษณะเป็นผลการทดสอบหรือข้อมูลอ่ืน
ใดที่การจัดท า ค้นพบ หรือสร้างสรรค์ ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และผู้ขออนุญาตได้ขอจดแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวด้วย ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลรักษา
ความลับทางการค้านั้นจากการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด 

ระเบียบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
(๑) เงื่อนไขในการขอจดแจ้งให้ดูแลรักษาความลับทางการค้าต่อหน่วยงานของรัฐ 

(๒) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้านั้น 

(๓) ก าหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการค้า 

(๔) วิธีการจัดเก็บความลับทางการค้าโดยค านึงถึงประเภทของเทคโนโลยี และผลการทดสอบ
หรือข้อมูลที่เป็นความลับด้วย และ 

(๕) หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลรักษาความลับทางการค้า 

  
หมวด ๔ 

คณะกรรมการความลับทางการค้า 

                   
  

มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการความลับทางการค้า ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 



หรือสาขาอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนอย่างน้อยหกคน 

ให้อธิบดีเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน
สองคน 

  
มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งใด หรือมีส่วนได้เสียอย่าง

อย่างใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจ 

  
มาตรา ๑๘  ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๖ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว

ละสี่ปี 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งต่อเนื่องอีกได้
ไม่เกินหนึ่งวารระ 

  
มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและ

กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔) บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ 

  
มาตรา ๒๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุนในเรื่องนั้น 

  
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองความลับทางการค้าและ

นโยบายเกี่ยวกับการถ่ายถอดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับความลับทางการค้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เพ่ือพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๒) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับความลับทางการค้าตามที่คู่กรณีร้องขอ 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๒๒  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา วินิจฉัย หรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
ให้น ามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๒๑ (๓) ให้

คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือข้อมูล หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุ
ใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดแจ้งว่าคณะกรรมการประสงค์จะให้บุคคล
ดังกล่าวมาให้ถ้อยค าหรือข้อมูล หรือส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องใด 

  
มาตรา ๒๔  หนังสือเรียก หนังสือแจ้ง หรือหนังสืออ่ืนใด ที่มีถึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท าการของ
บุคคลนั้น หรือโดยวิธีการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้ หรือบุคคลนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ใช้วิธีปิดหนังสือดังกล่าวในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท าการของ
บุคคลนั้น หรือที่บ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย 
หรือจะโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จ าหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้นก็ได้ 

เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือนั้นแล้ว 



วิธีการส่งหนังสือเรียก หนังสือแจ้ง หรือหนังสืออ่ืนใด และสิทธิในการโต้แย้งของผู้มีส่วนได้
เสียให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๒๕  ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปเกี่ยวกับ

ความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล และ
ด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ตลอดจนด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๒๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๕ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                   

  
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ท าการ สถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินค้าหรือยานพาหนะใด เพ่ือ

ตรวจค้น หรือตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของที่ได้มา หรือได้ผลิตขึ้นโดยการกระท าความผิด หรือ
ได้ใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะ
เอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน  ทั้งนี้ 
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดได้ไม่เกินสามเดือน เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ

สะดวกตามสมควร 

  
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว

ต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



  
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๓๑  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๓๒  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๓๓  ผู้ใดเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อ่ืนให้เป็นที่ล่วงรู้โดยทั่วไปในประการที่ท า

ให้ความลับทางการค้านั้นสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า โดยเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้ควบคุมความลับ
ทางการค้าได้รับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะกระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร การกระจาย
เสียง หรือการแพร่ภาพ หรือการเปิดเผยด้วยวิธีอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๓๔  ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ในการดูแลรักษาความลับทางการค้า ตาม

ระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง เปิดเผยหรือใช้ความลับนั้นเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา ๓๕  ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ควบคุมความลับทางการค้าอัน

เป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณา
คดี 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  



มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการ การกระท า หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๓๗  ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ เป็นความผิดอันยอมความได้ 
  
มาตรา ๓๘  ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

และในการนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ อธิบดี พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไข
ประการใด ๆ ให้แก่ผู้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวน พบว่าบุคคลใดกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการ
หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความ
ยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนด
แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไป 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๓๙  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการ
ค้าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

สินค้าซึ่งผลิต น าเข้า หรือส่งออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเป็นสินค้าที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ครอบครองขายหรือส่งออกได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างเสรี และป้องกันมิให้เกิดการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดในการ
ละเมิดความลับทางการค้า  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  
  
  

  

  

  
  
  

  

  

  
  



  

  
  

  

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๙/ตอนท่ี ๓๖ ก/หน้า ๒๒/๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
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