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เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความลับทางการคา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕"  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
"ความลับทางการคา" หมายความวา ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวตอง
เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว โดยเปนขอมูลที่มีประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากการเปนความลับ และเปนขอมูลที่ผูควบคุม
ความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับ 
"ขอมูลการคา" หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูขอความ เร่ืองราว ขอเท็จจริง หรือส่ิงใดไมวาการสื่อความหมายนั้นจะ
ผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะจัดไวในรูปใด ๆ และใหหมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ไดรวบรวมหรือประกอบขึ้น 
โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีดวย 
"ผลิต" หมายความวา ทํา ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปหรือแบงบรรจุดวย 
"ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อ
ขายดวย 
"ยา" หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา 
"เคมีภัณฑทางการเกษตร" หมายความวา เคมีภัณฑที่ใชเพื่อประโยชนในการเกษตร และใหหมายความรวมถึงเคมีภัณฑที่ใชใน
การฆาเชื้อโรค หรือกําจัดแมลง สัตวหรือพืชที่อาจกอความเสียหายแกการเกษตรดวย 
"เจาของความลับทางการคา" หมายความวา ผูคนพบ คิดคน รวบรวม หรือสรางสรรคขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคา
โดยมิไดเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอื่น หรือผูมีสิทธิโดยชอบในผลการทดสอบหรือขอมูลการคาที่เปน
ความลับทางการคา และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
"ผูควบคุมความลับทางการคา" หมายความวา เจาของความลับทางการคา และใหหมายความรวมถึงผูครอบครอง ควบคุม 
หรือดูแลรักษาความลับทางการคาดวย 
"ศาล" หมายความวา ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการความลับทางการคา 
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการความลับทางการคา 



"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
มอบหมายดวย 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
 

หมวด ๑ 
การคุมครองความลับทางการคา  

 
มาตรา ๕ ความลับทางการคานั้นยอมโอนใหแกกันได 
เจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคา หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นเปดเผย เอาไป 
หรือใชซึ่งความลับทางการคา โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใด เพื่อรักษาความลับทางการคาดังกลาวใหเปนความลับตอไปก็ได 
การโอนความลับทางการคาตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนด
ระยะเวลาในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป  
มาตรา ๖ การละเมิดสิทธิในความลับทางการคาตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก การกระทําที่เปนการเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่ง
ความลับทางการคาโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของความลับทางการคานั้น อันมีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิง
พาณิชยที่สุจริตตอกัน ทั้งนี้ผูละเมิดจะตองรูหรือมีเหตุอันควรรูวาการกระทําดังกลาวเปนการขัดตอแนวทางปฏิบัติเชนวานั้น 
การกระทําที่มีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกันตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การ
ละเมิดหรือการกระทําในประการที่เปนการจูงใจใหละเมิดความลับอันเปนที่ไวเนื้อเชื่อใจตอกัน การติดสินบน การขมขู การ
ฉอโกง การลักทรัพยการรับของโจร หรือการจารกรรม โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดดวย  
มาตรา ๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แกความลับทางการคา มิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา 
(๑) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยบุคคลที่ไดความลับทางการคานั้นมาโดยทางนิติกรรม โดยไมรูหรือไมมีเหตุ
อันควรรูวาความลับทางการคานั้น คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของบุคคลอื่น 
(๒) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้นในกรณีดังตอไปนี้ 
(ก) ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ 
(ข) ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นซึ่งมิไดมีวตัถุประสงคเพื่อการคาและในกรณีดังกลาว หนวยงานของรัฐซึ่ง
ดูแลรักษาความลับทางการคานั้น หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดความลับทางการคานั้นไป ไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนเพื่อคุมครองความลับทางการคาดังกลาวจากการนําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม 
(๓) การคนพบโดยอิสระ ซึ่งไดแกการคนพบความลับทางการคาของผูอื่น โดยผูคนพบไดใชวิธีการประดิษฐหรือจัดทําขึ้นดวย
ความรูความชํานาญของผูคนพบนั้นเอง หรือ 
(๔) การทําวิศวกรรมยอนกลับ ซึ่งไดแกการคนพบความลับทางการคาของผูอื่นโดยผูคนพบไดทําการประเมินและศึกษา
วิเคราะหผลิตภัณฑที่เปนที่รูจักกันทั่วไป เพื่อคนควาหาวิธีที่ผลิตภัณฑนั้นไดรับการประดิษฐ จัดทํา หรือพัฒนา แตทั้งนี้ บุคคล
ซึ่งทําการประเมินและศึกษาวิเคราะหดังกลาวจะตองไดผลิตภัณฑเชนวานั้นมาโดยวิธทีี่สุจริต 



การกระทําตาม (๔) ไมอาจถูกยกขึ้นกลาวอางได ถาบุคคลซึ่งทําวิศวกรรมยอนกลับดังกลาวไดทําสัญญากับเจาของความลับ
ทางการคาหรือผูขายผลิตภัณฑที่ทําวิศวกรรมยอนกลับไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง  
มาตรา ๘ เมื่อมีหลักฐานโดยชัดแจงวาผูใดละเมิดหรือกําลังจะกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดสิทธิในความลับทาง
การคา ผูควบคุมความลับทางการคาที่ถูก หรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธินั้นมีสิทธิดังตอไปนี้ 
(๑) รองขอใหศาลมีคําส่ังใหผูนั้นระงับหรือละเวนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคานั้นเปนการชั่วคราว และ 
(๒) ฟองคดีตอศาลเพื่อใหมีคําส่ังหามมิใหผูนั้นละเมิดสิทธิในความลับทางการคา และฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูละเมิด
สิทธิในทางความลับทางการคาได 
การใชสิทธิตาม (๑) อาจกระทําไดกอนการฟองคดีตาม (๒)  
มาตรา ๙ กอนที่จะใชสิทธิตามมาตรา ๘ ผูควบคุมความลับทางการคาที่ถูก หรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการคา
และคูกรณีอีกฝายหนึ่งอาจตกลงกันเพื่อขอใหคณะกรรมการทําการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับความลับทาง
การคาได แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูควบคุมความลับทางการคานั้นแลวคูความอีกฝายหนึ่งที่จะนําขอพิพาทไปสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสูศาลหากการไกลเกลี่ยหรือการประนีประนอมขอพิพาทดังกลาวไมอาจตกลงกันได 
การยื่นคําขอและวิธีพิจารณาในการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๑๐ หามมิใหฟองคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่ผูควบคุมความลับทางการคาที่
ถูกละเมิดสิทธิรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการละเมิด  
 

หมวด ๒ 
การพิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการคา  

 
มาตรา ๑๑ เมื่อผูควบคุมความลับทางการคาฟองคดีขอใหศาลพิจารณาออกคําส่ังตามมาตรา ๘ (๒) หากศาลวินิจฉัยวามีการ
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคา แตมีพฤติการณพิเศษที่ไมสมควรออกคําส่ังตามคําขอได ศาลอาจพิจารณากําหนดใหผู
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเสียคาตอบแทนในจํานวนที่เหมาะสมและกําหนดใหผูนั้นใชความลับทางการคาตอไปได
ตามกําหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควรได 
ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๘ (๒) หามมิใหมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคานั้นตอไปอีก ถาความลับทางการคา
นั้นไดถูกเปดเผยเปนการทั่วไปหรือไดส้ินสภาพการเปนความลับทางการคาในภายหลัง ใหผูซึ่งถูกศาลสั่งหามมิใหละเมิดสิทธิ
ในความลับทางการคามีสิทธิยื่นคําขอใหศาลยกเลิกคําส่ังเชนวานั้นได 
ในคําขอใหศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๘ (๒) ผูควบคุมความลับทางการคาจะขอใหศาลสั่งทําลายหรือริบส่ิงของ เครื่องมือ 
เครื่องใช และอุปกรณตาง ๆ ที่ไดใชในการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาดวยก็ได 
ผลิตภัณฑที่ไดทําขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาและยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูละเมิดใหตกเปนของแผนดินหรือ
ของผูควบคุมความลับทางการคาตามที่ศาลมีคําส่ัง หรือถาการมีผลิตภัณฑนั้นไวเปนความผิดตามกฎหมาย ศาลจะสั่งให
ทําลายผลิตภัณฑดังกลาวเสียก็ได  
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูควบคุมความลับทางการคาที่ความลับทางการคานั้นมีลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผู
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเปนคดีแพง ถาผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่ผูละเมิดผลิตมีความ
เหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีการผลิตที่เปนความลับทางการคาของตน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูละเมิดไดใช
ความลับทางการคานั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตผูละเมิดจะพิสูจนใหเห็นเปน อยางอื่น  



มาตรา ๑๓ ในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟองคดีตามมาตรา ๘ (๒) ศาลมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
(๑) นอกจากกําหนดคาสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางแทจริง ศาลอาจมีคําส่ังใหผูละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาคืนผลประโยชนที่ไดจาก หรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิดรวมเขาไปในคาสินไหมทดแทนได 
(๒) ในกรณีที่ไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทนตาม (๑) ได ใหศาลกําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกผูควบคุมความลับทางการ
คาตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 
(๓) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา เปนการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกลง 
เปนเหตุใหความลับทางการคาดังกลาวสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคาใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดจายคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่ศาลกําหนดตาม (๑) หรือ (๒) ได แตตองไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนตาม 
(๑) หรือ (๒)  
มาตรา ๑๔ การใชสิทธิทางศาลเพื่อคุมครองความลับทางการคาและการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการคานอกจากที่
ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  
 

หมวด ๓ 
การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ  

 
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือขายซึ่งยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใช
สารเคมีชนิดใหม ตองเสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ หากขอมูลนั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปน
ความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความพยายาม
อยางมาก และผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาวดวย ใหหนวยงานของรัฐ
ดังกลาวมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นจากการเปดเผย เอาไป หรอืใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ระเบียบตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) เงื่อนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงาน ของรัฐ 
(๒) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับทางการคานั้น 
(๓) กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 
(๔) วิธีการจัดเก็บความลับทางการคาโดยคํานึงถึงประเภทของเทคโนโลยี และผลการทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับดวย 
และ 
(๕) หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐในการดูแลรักษาความลับทางการคา  
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการความลับทางการคา  

 
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการความลับทางการคา ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสามคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัช
ศาสตร การคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร หรือสาขาอื่นใดที่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม



พระราชบัญญัตินี้ โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนอยางนอยหกคน 
ใหอธิบดีเปนเลขานุการ 
คณะกรรมการอาจแตงตั้งขาราชการกรมทรัพยสินทางปญญาเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน  
มาตรา๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการตองไมดํารงตําแหนงใด หรือมีสวนไดเสียอยางอยางใดในหางหุนสวน บริษัท หรือ
องคการที่ดําเนินธุรกิจ  
มาตรา ๑๘ ใหประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๖ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใน
ระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งตอเนื่องอีกไดไมเกินหนึ่งวารระ  
มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 
(๘) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๗  
มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเขารวม
ประชุนในเรื่องนั้น  
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครองความลับทางการคาและนโยบายเกี่ยวกับการถายถอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับความลับทางการคาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๒) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการคาตามที่คูกรณีรองขอ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  



มาตรา ๒๒ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา วินิจฉัย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีตามมาตรา ๒๑ (๓) ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ัง
เปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือขอมูล หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถใุด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความ
จําเปน 
คําส่ังตามวรรคหนึ่ง ตองระบุรายละเอียดใหชัดแจงวาคณะกรรมการประสงคจะใหบุคคลดังกลาวมาใหถอยคําหรือขอมูล หรือ
สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใด  
มาตรา ๒๔ หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยูหรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น หรือโดยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 
ในกรณีที่ไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรใหใชวิธีปดหนังสือดังกลาวในที่
ซึ่งเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้นหรือที่บานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 
เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว 
วิธีการสงหนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด และสิทธิในการโตแยงของผูมีสวนไดเสียใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๒๕ ใหกรมทรัพยสินทางปญญามีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปเกี่ยวกับความลับทางการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูลและดําเนินกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการ ตลอดจนดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจาหนาที ่ 

 
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินคาหรือยานพาหนะใดเพื่อตรวจคน หรือตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีส่ิงของที่ไดมา หรือไดผลิตขึ้นโดยการกระทําความผิด หรือไดใชในการกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือส่ิงของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
จะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน ทั้งนี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 
(๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือส่ิงของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไดไมเกินสามเดือน เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี ในกรณี
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๘ ในการปฏบิัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร  
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๗ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ  

 
มาตรา ๓๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
มาตรา ๓๒ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
มาตรา ๓๓ ผูใดเปดเผยความลับทางการคาของผูอื่นใหเปนที่ลวงรูโดยทั่วไปในประการที่ทําใหความลับทางการคานั้นส้ิน
สภาพการเปนความลับทางการคา โดยเจตนากลั่นแกลงใหผูควบคุมความลับทางการคาไดรับความเสียหายในการประกอบ
ธุรกิจ ไมวาจะกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร การกระจายเสียง หรือการแพรภาพ หรือการเปดเผยดวยวิธีอื่นใด ตองระวาง
โทษจําคกุไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
มาตรา ๓๔ ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคา ตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา 
๑๕ วรรคหนึ่ง เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป 
หรือปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
มาตรา ๓๕ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูควบคุมความลับทางการคาอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงเจ็ดป 
หรือปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการ หรือเพื่อประโยชนใน
การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลว
เปดเผยขอเท็จจริงนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน  
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทํา 
หรือไมส่ังการหรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย  
มาตรา ๓๗ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ เปนความผิดอันยอมความได  
มาตรา ๓๘ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบไดและในการนี้ ใหคณะกรรมการมี
อํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ใหแกผูรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวน พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคล
นั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังคณะกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปรียบเทียบ
ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
บทบญัญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดี
ตอไป  
 



 
บทเฉพาะกาล  

 
มาตรา ๓๙ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ 
สินคาซึ่งผลิต นําเขา หรือสงออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเปนสินคาที่ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหผูครอบครอง

ขายหรือสงออกไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี 
 
 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายการสงเสริมการประกอบธุรกิจให
เปนไปอยางเสรี และปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับกฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของประเทศไทยยังไมครอบคลุมถึงความรับผิดในการละเมิดความลับทางการคา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้  
 


