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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวิจัยถึงบทบัญญัติทางกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ความลับทางการคา โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ ตามบท 
บัญญัติในพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อแสดงให
เห็นถึงปญหาของการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐและหาแนวทางในการแกไข
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดนําฐานขอมูลมาจากบทบัญญัติทางกฎหมาย  
คําพิพากษาของศาล บทความ และตําราทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑและมาตรการในการดูแล
รักษาความลับทางการคาในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา บทบัญญัติของกฎหมายไทยในการดูแล
รักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐเปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับความตกลงวาดวยสิทธิ    
ในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPs) เนื่องจากเปนการอนุวัตรการกฎหมายตามมาตรฐาน  
ขั้นต่ําของความตกลงทริปส ขอ 39 เพียงแตมาตรการทางกฎหมายดังกลาวยังไมเหมาะสม ชัดเจน เปน
ธรรมและเปนประโยชนเพียงพอทั้งตอผูเปนเจาของความลับทางการคา เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ดูแล
รักษาความลับทางการคา และประเทศชาติ กลาวคือ ยังขาดมาตรการการคุมครองความลับทางการคา
ขณะที่ดําเนินการพิจารณาเอกสารการขอขึ้นทะเบียนยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิด
ใหม และขณะที่มีการเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ อีกทั้งยังขาดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐ รวมไป  
ถึงบทกําหนดโทษที่สูงเกินไปสําหรับความผิดฐานเปดเผยหรือใชความลับทางการคาของผูมีตําแหนง
หนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาที่เกี่ยวกับยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรของผูอื่นที่เสนอ
ขอมูลนั้นประกอบคําขออนุญาต ผลิต นําเขา สงออกหรือขายซึ่งยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใช
สารเคมีชนิดใหม ดังนั้น สารนิพนธฉบับนี้จึงไดเสนอแนะแนวทางใหมีการกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ 
และเงื่อนไขในการคุมครองความลับทางการคากรณีการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของ
รัฐใหมีความเหมาะสม ชัดเจน เปนธรรมและเปนประโยชนเพียงพอทั้งตอผูเปนเจาของความลับทาง
การคา เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคา และประเทศชาติ 

 
 
 

 



 
ABSTRACT 

This research studies the trade secret act of Thailand, especially on the subject of the government 
protection of trade secrets according to the trade secret act B.E. 2545 and other relevant acts. The study 
demonstrates the problem of government protection and points to the best solution. This research 
combines the database of the Act, decisions, articles and text books which concern the rules and codes 
of Thailand’s trade secret protection.  We found that the Thai government trade secret protection is 
coherent with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 
because of the minimum legal adaptation in matters of inadequacy, clarity, justice and the mutual 
proficiency of the owner, government officer, and country. This means that we still lack the protection 
of the documental examining process in which the owner files a motion for drug and chemical 
agricultural products while these are being disclosed or used by the government bureau. Moreover, we 
still lack efficient rules and terms for a trade secret protection motion against the government bureau, 
including the punishment on the grounds of disclosure and the use of the trade secret by the officer who 
is responsible for the protection of the new drug or chemical agricultural product that included the 
attached information that came with the motion of permission for production, import, export or sale of 
such products. Our conclusion is to recommend the establishment of adequate, clear and just codes, 
rules and terms that will protect the trade secrets from the government bureau, which will benefit the 
owners, officers and the country.  
 
 

1. บทนํา 
การคุมครองความลับทางการคาภายใตความตกลงวา

ดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPs 
Agreement) นั้น มาตรา 39 กําหนดใหประเทศสมาชิกองค 
การการคาโลกใหความคุมครองแกขอมูลที่ไมเปดเผย 
(undisclosed information) และขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
ยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ไดแจงไวตอหนวยงาน   
ที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหขอ 
มูลนั้นถูกนําไปใชในลักษณะที่ขัดตอการปฏิบัติในเชิง
พาณิชยที่สุจริตตอกันหรือใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม1 

อยางไรก็ดี ความตกลง TRIPs ไมไดกําหนดรูปแบบ
ของกฎหมายที่จะใหความคุมครองเอาไว ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ของประเทศสมาชิกที่จะพิจารณาวาจะใชกฎหมาย
ฉบับใดในการใหความคุมครองแกขอมูลทั้งสองประเภท
ดังที่กลาวมาขางตน ในบางประเทศสมาชิกอาจจะใชกฎ- 
หมายที่มีอยู เดิมในการใหความคุมครอง เชน ประเทศ
อังกฤษใช law of confidence ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช 
Trade Secrets law บางประเทศอาจใชกฎหมายแขงขัน
ทางการคา ในการใหความคุมครองแกขอมูลตามที่ความ
ตกลง TRIPs ไดกําหนดไว 

ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติความลับ
ทางการคาในป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 
22 กรกฎาคม 2545 พระราชบัญญัติฯ ดังกลาว เปนการอนุ

                                                 
1 นันทน   อินทนนท, ทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัฒน 

เลม 2, (หจก. จิรรัชการพิมพ, 2547), 734. 

วัตรการกฎหมายตามขอ 39 ของความตกลงทริปส ซึ่ง
เปนไปตามหลักการพื้นฐานของความตกลงทริปส คือ ได
บัญญัติกฎหมายตามมาตรฐานขั้นต่ํ าของทริปส  ทั้งนี้ 
ประเทศไทยซึ่งเปนภาคีสามารถที่จะบัญญัติกฎหมายให 
สูงกวามาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงทริปสได เพื่อให
สามารถคุมครองความลับทางการคาไดอยางครอบคลุม 
รัดกุม และมีประสิทธิภาพ   

สําหรับการคุมครองความลับทางการคา กรณีการดูแล
รักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนการ
คุมครองในสวนที่อนุวัตรการกฎหมายตามความตกลง 
ทริปสขอ 39 วรรค 3 ซึ่งกําหนดวาหากภาคีใดกําหนด
เงื่อนไขวาเจาของความลับดังกลาวตองนําผลของการ
ทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับไปแจงใหทางราชการ
ทราบกอนที่จะดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑยา หรือเคมี 
ภัณฑทางการเกษตรซึ่งใชสารเคมีตัวใหมแลว ภาคีนั้น
สามารถกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไดแตจะตองรักษา
ความลับนั้นไว  เวนแตเปนกรณีที่จําเปนเพื่อคุมครอง
สาธารณชนหรือจะตองมีมาตรการที่ความลับนั้นจะไมถูก
นําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม ทั้งนี้ ความลับเชน 
วาจะตองไดมาโดยความพยายามเปนอยางมาก หมายความ
วา ในเรื่องของผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตร 
ภาคีอาจกําหนดเงื่อนไขใหตองนําผลการทดสอบซึ่งอาจ
เปนขอสนเทศหรือขอมูลที่อาจเปนความลับมาแจงใหทาง
ราชการทราบกอนที่จะมีการจําหนายในทองตลาด โดย 
 



 
ขอเท็จจริงขอสนเทศหรือขอมูลดังกลาวอาจเปนจําพวก
สูตรยา หรือสวนผสม รวมทั้งการใชเครื่องมือตางๆ ซึ่ง
บางสวนอาจไดรับความคุมครองในแงสิทธิบัตรอยูแลว  
แตหากขอสนเทศนั้นเปนความลับทางการคา การที่จะได 
รับความคุมครองจะยาวนานกวา คือ ไมมีกําหนดระยะ 
เวลาตราบเทาที่ขอสนเทศนั้นยังเปนความลับอยู ปญหา  
คือ สารเคมีตัวใหมหมายถึงสารเคมีที่คนพบในประเทศ 
อื่นมานานแลว แตเพิ่งมีการนําเขามาใชในประเทศภาคี  
นั้นหรือวาจะตองเปนสารเคมีที่ยังไมเคยพบที่ใดมากอน  
ถาหากพิจารณาตัวบทความตกลงทริปส จะเห็นวา เรื่อง
สิทธิบัตรแยกไปอยูในสวนที่ 5 และเรื่องการคุมครองขอ 
สนเทศที่ไมเปดเผยหรือความลับทางการคาแยกไปอยู
ตางหากในสวนที่ 7 ดังนั้น ความลับทางการคาจึงไมจํา 
เปนตองมีความหมายใหมหรือ novelty ดังเชนเรื่องสิทธิ-
บัตรแตก็คงมีความลับบางอยางที่อาจถูกคนพบก็เปนได 
นั่นก็คือ การตีความขอบทในวรรค 3 ของขอ 39 นี่นาจะ
ตีความวา เปนเรื่องการนําสารเคมีตัวใหมที่ภาคีนั้นยังไม
เคยทราบหรือรูจักมากอนภาคีนั้นก็สามารถที่จะขอผล   
การทดลองในการใชสารเคมีมาศึกษาดูผลขางเคียงหรือ  
อื่นใดก็ไดเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศของตน2 

อยางไรก็ดี ในสวนของขอยกเวนของการใหความ
คุมครองความลับทางการคา โดยทั่วไปแลวก็ไดแกการ
คนพบโดยวิธีวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering)  
ซึ่งหมายถึงการแยกสวนประกอบหรือสวนผสมของสินคา
ดวยกรรมวิธียอนรอย (work back) เพื่อคนหาขอมูลที่   
เปนความลับทางการคาซึ่งหากวิศวกรรมยอนกลับเปนขอ
หามตามสัญญาจางทําของหรือจางแรงงานหรืออะไรก็ตาม 
การคนพบความลับก็จะไมชอบดวยกฎหมาย แตถาหาก
การทําวิศวกรรมยอนกลับเกิดจากการซื้อสินคาจากทอง 
ตลาดมาทําการแยกสวนประกอบแลวก็คนพบความลับ
ทางการคาขึ้นมา ดังนี้ ยอมสามารถกระทําไดโดยชอบ  
ดวยกฎหมาย3 

สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการอนุวัตรการกฎหมาย
ตามความตกลงทริปส ขอ 39 วรรค 3 ไวในพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 เรื่องการดูแลรักษาความลับ

                                                 
2 พรชัย  ดานวิวัฒน, กฎหมายการคาและสิ่งแวดลอมระหวาง

ประเทศ, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2544), 35-36. 
3 เร่ืองเดียวกัน, 35-36. 

ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 15 และมีขอ 
ยกเวนใหหนวยงานของรัฐสามารถเปดเผย หรือใชความ 
ลับทางการคานั้นไดในกรณีที่จําเปนเพื่อสุขภาพอนามัย 
หรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือในกรณีที่จําเปน
เพื่อประโยชนสาธารณอยางอื่นซึ่งมิไดมีวัตถุประสงค   
เพื่อการคา ตามมาตรา 7 (2)  

 
2. การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงาน
ของรัฐตาม พ.ร.บ. ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 

ความลับทางการคาบางประเภทอาจจะเปนเรื่อง
เกี่ ยวกับกิจกรรมหรือผลิตภัณฑที่ เกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ทําใหจะตองมีการกําหนดหนวยงานเขามา  
ดูแลตรวจสอบ หนวยงานที่เขามาเกี่ยวของจึงจําเปนตอง
ลวงรูเกี่ยวกับความลับทางการคา กฎหมายจึงไดบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวย 
งานของรัฐไวในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติความลับ
ทางการคา พ.ศ. 2545 เพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความลับทางการคา ตลอดจนการดําเนินการตางๆ 
เพื่อใหความลับทางการคายังเปนความลับทางการคาได
ตอไป ซึ่งบัญญัติไว4 ดังนี้ 

มาตรา  15 “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขอ
อนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือขายซึ่งยาหรือเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม ตองเสนอขอมูล
ประกอบคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ หากขอมูล  
นั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่ง  
มีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา 
คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความพยายามอยางมาก และ
ผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษา
ความลับทางการคาดังกลาวดวย ใหหนวยงานของรัฐดัง 
กลาวมีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นจากการ
เปดเผย เอาไป หรือใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ระเบียบตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 

                                                 
4 สุพิศ  ประณีตพลกรัง, กฎหมายความลับทางการคา, พิมพ

คร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอินเตอรบุคส, 2546), 54. 
 



 
(1) เงื่อนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับ

ทางการคาตอหนวยงานของรัฐ 
(2) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือมูลที่เปน

ความลับทางการคานั้น 
(3) กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 
(4) วิธีการจัดเก็บความลับทางการคาโดนคํานึงประ 

เภทของเทคโนโลยี และผลการทดสอบหรือขอมูลที่เปน
ความลับดวย และ 

(5) หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ในการดูแลรักษาความลับทางการคา” 

ตามมาตรา 15 วรรคแรกนั้น การดูแลรักษาความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ มีขอกําหนดและสาระ 
สําคัญ ดังนี้ 

(1) หนวยงานของรัฐ มีหนาที่ดูแลรักษาความลับ
ทางการคา เปนหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายในการอนุญาตการผลิต นําเขา สงออก หรือขาย
ซึ่งยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 

(2) ความลับทางการคานั้นเกี่ยวกับยาหรือเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 

(3) ผูขออนุญาตตองเสนอขอมูลประกอบคําขอ
อนุญาตตอหนวยงานของรัฐตาม (1) และขอจดแจงให
หนวยงานของรัฐนั้นดูแลรักษาความลับทางการคาดวย 

(4) หนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนาที่ดูแลรักษาความ 
ลับทางการคานั้น จากการเปดเผย เอาไป หรือใชในเชิง
พาณิชยที่ไมเปนธรรม ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(5) ลักษณะความลับทางการคาที่จะไดรับการดูรักษา 
คือ 

 - ความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการ
ทดสอบ 

 - ขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา คนพบ หรือสรางสรรค
ตองใชความพยายามอยางมาก5 

พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 
15 กําหนดหลักเกณฑไวในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให    
ผูขออนุญาต ผลิต นําเขา สงออก หรือขายยาหรือเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม ตองยื่นคําขออนุญาต

                                                 
5 สุรพล ไตรเวทย, คําอธิบายพระราชบัญญัติความลับทาง

การคา พ.ศ. 2545, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, 
2546), 83-85. 

ตอหนวยงานของรัฐ หากปรากฏวาขอมูลที่ยื่นประกอบคํา
ขอนั้นเปนความลับทางการคาไมวาจะเปนความลับเฉพาะ
บางสวน หรือเปนความลับทั้งหมด และผูขออนุญาตได
แสดงความจํานงวาตองการใหหนวยงานของรัฐที่รับเรื่อง
ดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาว หนวยงานที่รับเรื่อง
มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นไว ไมใหมีการ
นําเอาไปเปดเผย หรือเอาไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปน
ธรรม โดยหนวยงานที่ดูแลรักษาความลับทางการคานั้น
จะตองออกระเบียบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความลับทาง 
การคานั้นดวย ปจจุบันหนวยงานที่ดูแลเรื่องยาที่ใชสาร 
เคมีชนิดใหม คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข สวนกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณจะเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการดูแล
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 

ยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมที่ไดผานขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาและไดรับอนุมัติทะเบียนจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลวจะถือวาเปนเอกสารราช-
การที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้นที่จะเขาถึงได และถาจะ
นําไปใชจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา เอกสาร   
นี้จะถูกจัดเก็บรักษาไวในหองทะเบียนตํารับยา  

สําหรับเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม 
ไดแก วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชชนิดตางๆ ที่ใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ซึ่งโดยทั่วไปมิใชจะมีประโยชนในการปองกันจํากัดศัตรู 
พืชแตเพียงอยางเดียว แตอาจจะมีพิษหรือผลขางเคียงตอ
ผูใช บุคคลที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 
ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงไดออกกฎหมายควบคุมวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรหรือสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดย
กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกวัตถุอันตรายที่มีประ- 
สิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อใชในประเทศ และกําหนดใหมี
การออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมกิจการ การผลิต การนําเขา 
การสงออก และการมีไวใชในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
กรมวิชาการเกษตรในฐานะที่ เปนหนวยงานที่รับขึ้น
ทะเบียนไดเก็บขอมูลตางๆ ไวในหองที่ปลอดภัย6  

                                                 
6 กรมทรัพยสินทางปญญา, คูมือความลับทางการคาสําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจทั่วไป [Online], 18 เมษายน 2549. แหลงที่มา 
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&tas
k=view&id = 74&Itemid=579. 



 
อยางไรก็ดี มาตรา 15 นี้ไดกําหนดใหการดําเนินการ

ดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐนั้นตอง
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด กลาวคือ รัฐมนตรี
ประจําหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทาง 
การคาของยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมี 
ชนิดใหม ในที่นี้คือ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งจะตองออก
ระเบียบที่มีขอกําหนดในเรื่องการดูแลรักษาความลับทาง 
การคาดังกลาว โดยในระเบียบเชนวานั้นอยางนอยตองมี
ขอกําหนด 5 ประการตามมาตรา 15 วรรค 2 คือ เงื่อนไขใน
การขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวย 
งานของรัฐ รายละเอียดของผลการทดสอบหรือมูลที่เปน
ความลับทางการคานั้น กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความ 
ลับทางการคา วิธีการจัดเก็บความลับทางการคาโดยคํานึง 
ถึงประเภทของเทคโนโลยี และผลการทดสอบหรือขอมูล
ที่เปนความลับดวย และหนาที่และความรับผิดชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐในการดูแลรักษาความลับทางการคานั้น  

แมวาจะไดมีการคุมครองความลับทางการคาตาม
มาตรา 15 นี้แลว ความลับทางการคานั้นก็อาจถูกเปดเผย
หรือนําไปใชไดโดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความ 
ลับทางการคา ถาเปนการเปดเผยหรือใชตามมาตรา 7 (2) 
แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ซึ่ง
บัญญัติไว 2 กรณี ดังนี้ 

1. การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวย 
งานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจําเปนเพื่อ
คุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณ-
ชน ขอยกเวนนี้ตองเปนการกระทําของหนวยงานของรัฐ 
และหนวยงานของรัฐนั้นตองมีหนาที่ดูแลรักษาความ     
ลับทางการคาดังกลาวดวย เชน กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง   
มีหนาที่ดูแลผลิตภัณฑยา หรือกระทรวงเกษตรและสห- 
กรณซึ่งมีหนาที่ดูแลเคมีภัณฑทางเกษตร  เปนตน การ
เปดเผยหรือใชความลับทางการคาจะตองกระทําในกรณี
จําเปนเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของ
สาธารณชนอันเปนการคุมครองสาธารณชน ดวย จึงจะเขา
ขอยกเวน ตัวอยางเชน มียาสูตรใหมในการรักษาโรคเอดส
ซึ่งบริษัทจัดจําหนายยาตองแจงสูตรใหกระทรวงสาธารณ-
สุขทราบ กระทรวงสาธารณสุขสงสัยวายานี้อาจมีผลขาง 
เคียงที่เปนอันตรายตอผูใชก็อาจทดลองผลิตยาตามสูตร 
นั้นขึ้นเพื่อศึกษาผลขางเคียงก็ได หรือกระทรวงเกษตร 

และสหกรณสงสัยวายาฆาแมลงชนิดใหมอาจทําใหผูใช
เปนโรคมะเร็งก็อาจเปดเผยสูตรนั้นใหสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตินําไปวิเคราะหวา  
เปนความจริงหรือไมก็ได เปนตน 

มีขอนาสังเกตวา ขอยกเวนประการนี้ไมจําเปนตอง
เปนความลับทางการคาที่เกี่ยวกับสารเคมีตัวใหมที่ใชใน
การผลิตผลิตภัณฑยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรตามที่
ระบุไวในความตกลงวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคา (TRIPs) ขอ 39 (3) ก็ได แมเปนสารเคมีเกา
ที่ใชมานานแลวหรือผลิตภัณฑอื่น เชน ผงซักฟอก ก็อาจ  
มีการเปดเผยสูตรลับโดยหนวยงานของรัฐตามขอยกเวน     
นี้ได7 

2. การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวย
งานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ขอยกเวนประการนี้มีหลักการสําคัญ
เชนเดียวกับขอยกเวนประการที่สองซึ่งสอดคลองกับ 
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับ
การคา (TRIPs) ขอ 3  (3) และเปนขอยกเวนความรับผิด 
ซึ่งประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common 
law) กําหนดไว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประโยชน
สาธารณะ ตัวอยางเชน เกิดโรควัวบาระบาดทําใหปศุสัตว
ในประเทศไทยลมตายเปนจํานวนมากและกําลังแพร 
กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ วัคซีนปองกันโรควัวบา
ซึ่งผลิตจากตางประเทศมีไมเพียงพอ กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งดูแลรักษาสูตรวัคซีนปองกันโรควัวบาของบริษัทตาง 
ประเทศอาจใชสูตรดังกลาวผลิตวัคซีนแจกจายใหชาวนา
ทั่วประเทศใชปองกันโรคนี้โดยไมคิดมูลคา แตทั้งนี้กระ-
ทรวงสาธารณสุขตองดําเนินการคุมครองสูตรวัคซีนดัง 
กลาวมิใหลวงรูไปถึงบริษัทอื่นที่ผลิตวัคซีนที่จะนําไป 
ผลิตวัคซีนขายในทองตลาดดวย8 

ในกรณีที่ผูที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับ
ทางการคาตามที่กลาวมาขางตน เปดเผยหรือใชความลับ
ทางการคานั้นเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นโดยมิ
ชอบ มีความผิดอาจตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใน

                                                 
7 ประสพสุข  บุญเดช, “ความลับทางการคา,” วารสารกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ปที่ 5, 57. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 58. 



 
มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 
2545 ซึ่งมีองคประกอบความผิด 3 ประการ คือ 

(1) เปนผูมีตําแหนงหนาที่ในการรักษาความลับทาง 
การคาเกี่ยวกับยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรของผูอื่นที่
เสนอขอมูลนั้นประกอบคําขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก 
หรือขาย ซึ่งยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมี
ชนิดใหม 

(2) เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนของ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ และ 

(3) โดยเจตนา 
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

สิบป หรือปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสองลานบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ ผูกระทําความผิดตามาตรานี้สวนใหญเปนเจา
พนักงานในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระ-
ทรวงสาธรณสุข หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ แตอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น  
ก็ได เชน เจาพนักงานมอบหมายใหอาจารยมหาวิทยาลัย
หรือศูนยชีวเคมีของเอกชนทําการทดสอบยาหรือเคมีภัณฑ
ทางการเกษตร แลวอาจารยหรือศูนยนั้นเปดเผยความลับ
ทางการคาให ผูอื่นทราบ  ก็ เปนความผิดเชนเดียวกัน 
นอกจากนี้ความผิดฐานนี้ไมใชความผิดอันยอมความได
และเปนความผิดที่รายแรงมีโทษขั้นต่ําจําคุก 5 ป หากศาล
พิจารณาลงโทษจําคุกก็ไมอาจรอการลงโทษได9 

 
3. การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง

สาธารณสุข เปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษา
ความลับทางการคาของยาที่ใชสารเคมีชนิดใหมตามความ
ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติความลับทางการคา   
พ.ศ. 254510 และเพื่อใหการดําเนินการดูแลรักษาความลับ
ทางการคาเกี่ยวกับขอมูลทะเบียนตํารับยาเปนไปดวยความ
เรียบรอย รัดกุม ปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิในความ   

                                                 
9 เร่ืองเดียวกัน, 76-77. 
10 กรมทรัพยสินทางปญญา, คูมือความลับทางการคาสําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจทั่วไป [Online], 18 เมษายน 2549. แหลงที่มา 
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&tas
k=view&id= 74&Itemid=579. 

ลับทางการคา การดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาว
นั้นตองดําเนินการภายใตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูลทะเบียน
ตํารับยา พ.ศ. 2550 ที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณ-
สุข โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราช-
บัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ซึ่งมีรายละเอียด 
ของหลักเกณฑในการดูแลรักษาความลับทางการคาของ   
ยาที่ใชสารเคมีชนิดใหม ดังนี้ 

3.1 เง่ือนไขในการจดแจงใหดูแลรักษาความลับทาง 
การคาตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เมื่อผูขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือขายซึ่งยาที่
ใชสารเคมีชนิดใหม เสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาต  
ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากขอมูลนั้น  
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมี
ลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา 
คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความพยายามอยางมาก และ
ผูขออนุญาตมีความตองการขอจดแจงใหสํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยาดูแลรักษาความลับทางการคานั้น 
ขอมูลทะเบียนตํารับยาที่ขอจดแจงใหดูแลรักษาเปนความ 
ลับทางการคาตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี1้1 

(1) ขอมูลทะเบียนตํารับยาที่จะรับจดแจงไดตาม
ระเบียบนี้ ตองเปนขอมูลทะเบียนตํารับยาที่แนบประกอบ
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดยื่นคําขอนับแตวันที่ระเบียบ
นี้มีผลใชบังคับ 

(2) ตองเปนความลับทางการคา 
(3) ตองเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือ

ขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา คนพบ หรือสรางสรรคตองใชความ 
พยายามอยางมาก 

สําหรับรายละเอียดของผลการทดสอบซึ่งเปนขอมูล
ทะเบียนตํารับยาที่เปนความลับทางการคาดังกลาวนี้ ไม
รวมถึงขอมูลอื่นที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดเรียกรองใหแสดง 
และตองเปนขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลดานเคมี เภสัชกรรมและชีววิทยา ยกเวน
ขอกําหนดมาตรฐานยาสําเร็จรูป 

(2) ขอมูลดานพิษวิทยาและเภสัชวิทยาที่ไมไดทําการ
ทดสอบในคน  

                                                 
11 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับ

ทางการคาของขอมลูทะเบียนตํารับยา พ.ศ. 2550, ขอ 5, 6 และ 7 



 
(3) ขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิก  
นอกจากนี้ ผูจดแจงยังตองรับรองวาขอมูลตํารับยา

เปนเอกสารที่ยังไมไดมีการเผยแพร และไมเปนขอมูลบาง 
สวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่     
มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของ
ประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ หากขอมูลตํารับยา   
ที่ขอจดแจงนั้น เปนขอมูลที่มีการเผยแพร หรือเปนขอมูล
บางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตร 
ที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของ
ประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ขอมูลเหลานั้นก็ไมใชขอ 
มูลที่เปนความลับทางการคาแลว เนื่องจากขอมูลดังกลาว
ขาดคุณสมบัติการเปนความลับไปแลว12 

ในกรณีที่ขอมูลตํารับยาที่ขอจดแจงความลับทางการ
คาตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนขอมูล
บางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตร 
ที่มีการประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตร   
ของประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ นั้น ขอมูลดังกลาว   
ถูกเปดเผยรายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรจึง
เปนขอมูลที่ขาดคุณสมบัติการเปนความลับทางการคา ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมสามารถทําการ
ตรวจสอบขอมูลทางสิทธิบัตรได เนื่องจากสิทธิบัตรยา   
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีเปนจํานวนมาก ทํา 
ใหสิ้นเปลืองเวลา บุคลากร และงบประมาณ เพราะฉะนั้น
กฎหมายจึงกําหนดใหผูยื่นจะตองรับรองวาขอมูลที่จดแจง
ความลับทางการคานั้นไมเปนขอมูลที่มีอยูในสิทธิบัตร 

แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลที่ไดจดสิทธิบัตรดวยวาเปน
ขอมูลที่ผูรับอนุญาตนํามายื่นขอจดแจงความลับทางการคา
หรือไม กลาวคือ หากขอมูลที่จดสิทธิบัตรเปนขอมูลเดียว 
กับที่จดแจงความลับทางการคา เชนนี้ขอมูลนั้นก็ขาดคุณ-
สมบัติการเปนความลับทางการคา ซึ่งในที่นี้มิไดหมาย 
ความถึงยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร เพราะหาก 

                                                 
12 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  
   มาตรา 3 “ความลับทางการคา” หมายความวา ขอมูลการคา

ซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคล ซึ่งโดย
ปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว โดยเปนขอมูลที่มีประ- 
โยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากการเปนความลับ และเปนขอมูลที่ผู
ควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว
เปนความลับ 

เปนยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรแลว ยังสามารถ  
นําขอมูลที่เกี่ยวกับยาดังกลาวมาขอจดแจงตามกรณีนี้ได 
หากขอมูลนั้นมิไดปรากฏอยูในเอกสารของสิทธิบัตรยา
ดังกลาว ตัวอยางเชน ขอมูลในขอถือสิทธิ์ในสิทธิบัตรตัว
ยา A ที่ระบุวาตัวยา A นี้ไดมีการสังเคราะหมาไดอยางไร 
โดยวิธีใด โดยอาจจะมีการระบุไว 100 วิธี โดยระบุวาแต
ละวิธีมีขั้นตอนและวิธีการสังเคราะหไดผลเปนอยางไร ให
ไดตัวยา A ได ซึ่งขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลที่ผูรับอนุญาต
นํามาขึ้นทะเบียนหรือไม ถาหากเปนขอมูลที่ผูรับอนุญาต
นํามาขึ้นทะเบียน ก็ไมมีสิทธิที่จะนําขอมูลนั้นมาขอจด 
แจงขอมูลความลับทางการคาได เพราะเปนขอมูลที่มีการ
เปดเผยอยูในสิทธบิัตรแลว 

3.2 การจดแจงและรายละเอียดการจดแจง 
หากผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน หรือนํา หรือสั่ง

ยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร ประสงคจะจดแจง
ความลับทางการคา ใหยื่นคําขอจดแจงพรอมดวยหลักฐาน 
พรอมกับการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่กลุมยาใหม 
กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
และเมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอจดแจงและพิจารณาแลวเห็น
วา คําขอและเอกสารประกอบคําขอครบถวนและถูกตอง 
เจาหนาที่จะเสนอตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่อออกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาใหไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ หากขอมูลใด
ที่ไดจดแจงตอเจาหนาที่แลว และขอมูลนั้นขาดคุณสมบัติ
ของการเปนความลับทางการคา ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือ
หลังการจดแจง และไมวาผูจดแจงจะทราบถึงการขาด
คุณสมบัตินั้นหรือไมก็ตามยอมถือวาขอมูลนั้นไมใชความ 
ลับทางการคาตามระเบียบนี้นับตั้งแตวันที่ขาดคุณสมบัติ 
ในกรณีเชนนี้เมื่อเลขาธิการฯ ทราบถึงการขาดคุณสมบัติ
แลว เลขาธิการฯ จะยกเลิกการรับจดแจงและแจงใหผู     
จดแจงทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูล
ความลับทางการคาที่ไดจดแจงไวไมวากรณีใดๆ ผูจดแจง
ตองยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล หากเจาหนาที่
พิจารณาคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลับทางการคา 
และเห็นวาคําขอและเอกสารประกอบการแกไขเปลี่ยน 
แปลงดังกลาวถูกตอง เจาหนาที่ทําการบันทึกการแกไข
เปลี่ยนแปลงลงในหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความ 



 
ลับทางการคา แลวสงหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคานั้นคืนใหแกผูจดแจง 

อยางไรก็ตาม หากหนังสือรับรองการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาชํารุดในสาระสําคัญ สูญหาย หรือถูก
ทําลาย ผูจดแจงอาจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
จดแจงขอมูลความลับทางการคา เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอ
และพิจารณาคําขอนั้นแลววามีความถูกตอง ก็จะเสนอตอ
เลขาธิการฯ เพื่อออกใบแทนหนังสือรับรองการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาใหแกผูจดแจงตอไป การออกใบ
แทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
ไมวากรณีใดๆ ใหถือวาเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการ
จดแจงขอมูลความลับทางการคาฉบับเดิม 

3.3 กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษา

ความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา พ.ศ. 2550 
กําหนดเวลาในการดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคา  
ใหมีกําหนด 5 ป นับแตวันรับจดแจง 

3.4 วิธีการจัดเก็บความลับทางการคา  
การเก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาของกลุมยา

ใหม โดยกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยานั้น กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติแยกเปน     
2 กรณี ดังนี้13 

(1) คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่อยูระหวางดําเนินการ 
ใหจัดเก็บไวในตูเก็บขอมูลความลับทางการคาและปด 
ล็อคดวยกุญแจที่มั่นคง ลงวันที่ เดือน ป เวลา และลายมือ
ช่ือของผูขอเบิกคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา พรองทั้งลงวันที่ 
เดือน ป เวลาเปด - ปด ตูเก็บรักษาขอมูลความลับทางการ 
คาและลายมือช่ือผูควบคุม  

(2) ทะเบียนตํารับยาที่ไดรับอนุมัติเลขทะเบียนแลวให
มีระบบการเก็บรักษาที่ไดมาตรฐาน 

3.5 หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ 
เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการ

ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาภายในกลุมยา
ใหม กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

                                                 
13 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการดูแลรักษาความลับ

ทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา พ.ศ. 2550, ขอ 16. 

(1) ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลความลับทางการคา
ใหเปนไปตามระเบียบ  

(2) เก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่อยูในความ
ควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย 

(3) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับขอมูลความลับทาง
การคาตามที่กําหนดไวในระเบียบหรือตามที่ไดรับมอบ 
หมายจากเลขาธิการฯ 

ทั้งนี้ เจาหนาที่ตองทําสัญญาในการดูแลรักษาความ 
ลับทางการคาตอเลขาธิการฯ กลาวคือ ขาราชการ พนักงาน
ของรัฐ พนักงานราชการ และลูกจางสํานักงานคณะกรรม-
การอาหารและยา ตลอดจนกรรมการ อนุกรรมการ และผู 
เช่ียวชาญ ซึ่งเลขาธิการฯ แตงตั้งใหปฏิบัติการตามระเบียบ 
ตองทําสัญญาในการดูแลรักษาความลับทางการคาตอ
เลขาธิการฯ ซึ่งการทําสัญญานี้เพื่อที่จะใหเจาหนาที่นั้น ได
ตระหนักวาตองทําหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทาง 
การคาของตํารับยาใหเต็มความสามารถและถูกตอง ภายใต
ขอกําหนดในการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูล
ทะเบียนตํารับยา 

 
4. การดูแลรักษาความลับทางการคาโดยกรมวิชา 
การเกษตร 

หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาความ  
ลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมี
ชนิดใหมตามความในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติความ 
ลับทางการคา พ.ศ. 2545 ก็คือ กรมวิชาการเกษตร กระ-
ทรวงเกษตรและสหกรณ โดยตองดําเนินการภายใตขอ 
กําหนดของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย
การดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการ 
เกษตร พ.ศ. 2547 ที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15    
แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 และ
ดําเนินการภายใตระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลัก 
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจงขอมูลความลับทาง
การคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. 2547 ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของ
เคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



 
4.1 เง่ือนไขในการจดแจงใหดูแลรักษาความลับทาง 

การคาตอกรมวิชาการเกษตร 
เมื่อผูขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือขายซึ่งเคมี 

ภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม เสนอขอมูล
ประกอบคําขออนุญาตตอกรมวิชาการเกษตร หากขอมูล
นั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่ง  
มีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอื่นใดที่การจัด   
ทํา คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความพยายามอยางมาก 
และผูขออนุญาตมีความตองการขอจดแจงใหกรมวิชาการ
เกษตรดูแลรักษาความลับทางการคาดังกลาว ในการดําเนิน 
การเพื่อขอจดแจง ผูขออนุญาตจะตองตรวจสอบวาขอ-    
มูลที่ขอจดแจงเปนขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษา
ความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. 2547 
หรือไม กลาวคือ ขอมูลนั้นตองมีเงื่อนไข ดังนี1้4 

(1) ตองเปนเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิด
ใหม  

(2) ตองเปนความลับทางการคาของผูจดแจง 
(3) ตองเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนผลการทดสอบ 

หรือขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา คนพบหรือสรางสรรคตอง  
ใชความพยายามอยางมาก 

(4) ตองเปนขอมูลของผลการทดสอบที่ เปนจริง
สามารถตรวจสอบหรือพิสูจนแหลงที่มาได 

ในกรณีมีขอโตแยงเกี่ยวกับการเปนเจาของความลับ
ทางการคา หรือเมื่อมีหลักฐานชัดแจงวามีการละเมิดหรือ  
มีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดความ   
ลับทางการคา ใหคูกรณีหรือเจาของความลับทางการคา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 
2545 

4.2 การจดแจงและรายละเอียดการจดแจง 
กฎหมายกําหนดใหการย่ืนคําขอจดแจงขอมูลความ 

ลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร คําขอแกไขเปลี่ยน 
แปลงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร   
คําขอเพิกถอนขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทาง
การเกษตร คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอ 
มูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรใหยื่นตอ

                                                 
14 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษา

ความลับทางการคาของเคมภีัณฑทางการเกษตร พ.ศ. 2547 ขอ 3  

เจาหนาที่ ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งนี้ ในการ
ขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาดังกลาว ผูขอจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาตองระบุรายละเอียดขอมูล
ความลับทางการคาที่ขอจดแจงมาพรอมคําขอ โดยยื่นคํา
ขอจดแจง พรอมแนบเอกสาร ดังตอไปนี้15 

(1) หนังสือยืนยันแสดงความเปนเจาของความลับ 
ทางการคา 

(2) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นๆ ที่ทางราชการ
ออกใหของผูขอ แลวแตกรณี 

(3) หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวประชา-
ชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจกรณีมอบให
ตัวแทนมายื่นคําขอ 

(4) วิธีการรักษาความลับทางการคาของผูขอ 
(5) เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
อยางไรก็ดี ในกรณีที่เจาของความลับทางการคา ไมมี

ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ใหมอบอํานาจใหตัวแทนเปน
ผูกระทําการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบ
อํานาจตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในตางประ-
เทศ หนังสือมอบอํานาจตองมีคํารับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาที่ หรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดให 
เปนผูมีอํานาจรับรองหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถาน-
ทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยูในประเทศ    
นั้น รับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ 

(2) ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําที่ประเทศไทย 
ตองสงสําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่น
ที่อยูช่ัวคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหเจาหนาที่เห็นวา
ในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยดวย 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอจดแจงแลวจะทําการตรวจ 
สอบและพิจารณาวา คําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ครบถวน และถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความ 
ลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. 2547 

                                                 
15 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการจดแจงขอมูลความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการ 
เกษตร พ.ศ. 2547, ขอ 4, 5, 6 และ 7  



 
หรือไม หากเห็นวาถูกตองครบถวนเจาหนาที่จึงเสนอ
อธิบดีเพื่อออกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับ
ทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรใหไวเปนหลักฐาน หาก
เจาหนาที่ตรวจสอบพบวาขอมูลความลับทางการคาที่ยื่น
ขอจดแจงเปนขอมูลที่มีผูมายื่นขอจดแจงแลวหรือไดรับ 
จดแจงแลว เจาหนาที่จะแจงผูขอจดแจงทราบเพื่อดําเนิน 
การตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 

หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลความลับ
ทางการคาที่ไดจอแจงไว ไมวากรณีใดๆ เจาของความลับ
ทางการคาจะตองยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ภาย 
ใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
นั้น พรอมแนบหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับ
ทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตร  และสําเนาเอกสาร
หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี 
ที่เจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
ความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรแลว เห็นวา คํา
ขอและเอกสารประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ถูกตอง เจาหนาที่จะบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงใน
หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมี- 
ภัณฑทางการเกษตรแลวสงหนังสือรับรองการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรนั้น คืน
ใหแกเจาของความลับทางการคา 

อยางไรก็ดี แมวามีการออกหนังสือรับรองการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรใหไว
เปนหลักฐานแลว อธิบดีอาจเพิกถอนการจดแจงขอมูล
ความลับทางการคาที่ไดรับจดแจงไวในกรณีตอไปนี้ 

(1) เจาของความลับทางการคา หรือทายาทในกรณีที่
เจาของความลับทางการคาถึงแกความตายหรือตัวแทน 
ของบุคคลดังกลาวยื่นคําขอใหเพิกถอน 

(2) เจาของความลับทางการคาที่แทจริงยื่นคําขอให
เพิกถอน พรอมคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของอนุญาโต-  
ตุลาการ หรือคําพิพากษาของศาล แลวแตกรณี 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอใหเพิกถอนแลว เจาหนาที่
ตองมีหนังสือแจงเจาของความลับทางการคาที่จดแจง
ขอมูล เพื่อใหโตแยงคัดคานภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากเจาหนาที่ ในกรณีที่เจาของความ   
ลับทางการคา มิไดโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น
อธิบดีก็จะเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับทางการคา   
ที่ไดรับจดแจงไว แตหากเจาของความลับทางการคาที่จด

แจงไดโตแยงและชี้แจงเหตุผลภายในกําหนดเวลา อธิบดี
ตองดําเนินการวินิจฉัยและแจงผลใหคูกรณีทราบ และ   
เมื่ออธิบดีเพิกถอนการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
แลว กรมวิชาการเกษตรจะเรียกหนังสือรับรองการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ได 
ออกใหไวกลับคืนมา 

ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับ
ทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรชํารุดในสาระสําคัญ 
หรือสูญหาย เจาของความลับทางการคาตองยื่นคําขอรับ 
ใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการ 
คาเคมีภัณฑทางการเกษตร พรอมหนังสือรับรองการจด
แจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรฉบับ
ที่ชํารุด หรือหลักฐานที่แสดงวาหนังสือรับรองการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการเกษตรสูญหาย
เมื่อเจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑทางการ 
เกษตรแลว เห็นวาคําขอและเอกสารประกอบถูกตองครบ 
ถวน เจาหนาที่จะเสนออธิบดีเพื่อออกใบแทนหนังสือ
รับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาเคมีภัณฑ    
ทางการเกษตรใหไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ การออกใบแทน
หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตรไมวากรณีใดๆ ถือวาเปนการยก 
เลิกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคา
เคมีภัณฑทางการเกษตรฉบับเดิม16 

4.3 กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา 
กฎหมายกําหนดใหกรมวิชาการเกษตรดูแลรักษา

ขอมูลความลับทางการคามีกําหนด 10 ป นับแตวันที่ไดรับ
จดแจง และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหกรม
วิชาการเกษตรสงขอมูลที่ไดรับการจดแจงแลวคืนใหกับ
เจาของความลับทางการคา 

4.4 วิธีการจัดเก็บความลับทางการคา 
การเก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่ผูขออนุญาต

จดแจงใหกรมวิชาการเกษตรดูแลนั้น กฎหมายกําหนดให
เจาหนาที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 

                                                 
16 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการจดแจงขอมูลความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการ 
เกษตร พ.ศ. 2547, ขอ 8, 9, 10, 11 และ 12 



 
(1) จัดเก็บไวในตูเก็บขอมูล และปดล็อคดวยกุญแจที่

มั่นคง 
(2) ลงวัน เดือน ป เวลาเปด-ปด ตูเก็บรักษาขอมูล

ความลับทางการคา และลายมือช่ือผูตรวจทุกครั้ง 
(3) จัดใหมีตูเก็บลูกกุญแจรวม เพื่อเปนที่เก็บกุญแจ   

ตูเก็บขอมูลความลับทางการคาทุกตูรวมไวในที่เดียวกัน 
และจัดไวในหองทํางานของนายทะเบียน หรือสถานที่   
อื่นที่เห็นวาเหมาะสม 

(4) ใหนายทะเบียนดูแลตูเก็บลูกกุญแจรวม โดยผู 
รับผิดชอบตูขอมูลความลับทางการคา ตองนํากุญแจตูที่ 
ตนรับผิดชอบทั้งหมดมาเก็บไวในตูเก็บลูกกุญแจรวมหลัง
เสร็จภารกิจประจําวัน 

และหากเปนกรณีการเก็บขอมูลความลับทางการคาไว
ในเครื่องคอมพิวเตอร ใหจัดเก็บลงในสื่อบันทึกขอมูล  
เชน แผนดิสก ซีดีรอม เทปบันทึก หรืออุปกรณอื่นที่จัด 
เก็บขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บ และเรียกใชขอมูลดวยระบบรหัส
ผูใชและรหัสผาน สวนเนื้อหาขอมูลความลับทางการคา
จะตองดําเนินการเขารหัสใหนายทะเบียนเปนผูกําหนด
รหัสผูใช รหัสผานและการเขารหัสระบบการจัดเก็บและ
การเรียกใชขอมูลความลับทางการคาและผูที่มีสิทธิใช
ระบบดังกลาว 

4.5 หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ 
เจ าหน าที่ ผูมีหน าที่ควบคุมและรับผิดชอบการ

ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาภายในกรม
วิชาการเกษตร  คือ  “นายทะเบียนขอมูลความลับทาง
การคา” ซึ่งเปนผูไดรับการแตงตั้งจากอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร ทั้งนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรอาจแตงตั้งผูชวย  
นายทะเบียนขอมูลความลับทางการคาตามความเหมาะสม
ดวยก็ได และใหผูชวยนายทะเบียนความลับทางการคามี
อํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ซึ่งในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการ 
คาดังกลาวนั้น กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนมีหนาที่
ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลความลับทางการคาใหเปนไป
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย
การดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการ 
เกษตร พ.ศ. 2547 เก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่อยู
ในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย และปฏิบัติงานอื่น  

ที่เกี่ยวของกับขอมูลความลับทางการคาตามที่กําหนด     
ไวในระเบียบดังกลาว หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
อธิการบดี17 

 
5. บทวิเคราะหปญหาการดูแลรักษาความลับทาง 
การคาโดยหนวยงานของรัฐตามกฎหมายไทย 

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการการคุมครองความลับทาง 
การคา กรณีการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยหนวย 
งานของรัฐในประเทศไทยดังที่กลาวขางตน ทําใหสามารถ
วิเคราะหประเด็นปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายบาง
ประการในการดําเนินการ ไดดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 
บัญญัติกําหนดใหเจาของความลับทางการคาของยาหรือ
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมเทานั้นที่
สามารถขอจดแจงขอมูลความลับทางการคาตอหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทางการคาของยาและ
เคมีภัณฑทางการเกษตรดังกลาว แตถาหากเปนความลับ
ทางการคาอื่นๆ ที่ไมใชยาหรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่
ใชสารเคมีชนิดใหมแลว กฎหมายมิไดกําหนดใหเจาของ
ความลับทางการคาตองดําเนินการใดๆ เนื่องจากไดรับ
ความคุมครองโดยผลของกฎหมายนั้นแลว โดยมีผลคุม 
ครองตราบเทาที่ความลับทางการคานั้นยังคงเปนความ   
ลับอยู เมื่อเปนเชนนี้ก็อาจเกิดความยุงยากในการพิสูจน
สิทธิแกผู เปนเจาของสิทธิ เนื่องจากในการดําเนินการ
พิสูจนสิทธิจะตองผานกระบวนการพิสูจนใหไดวา ความ 
ลับทางการคานั้นเปนผลงานของตน ซึ่งหากจะใหกระ 
บวนการพิสูจนสิทธิดังกลาวนี้ดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูเปนเจาของสิทธิจะตองมีหลักฐานในการ
อางความเปนเจาของสิทธิ พรอมทั้งมีมาตรการในการ
ปองกันสิทธิของตน เชน การทําสัญญากับลูกจาง หรือ
พนักงาน เปนตน ทั้งนี้หากพิจารณาบทบัญญัติสันนิษฐาน
ความเปนเจาของสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 มาตรา 62 ที่ใหสันนิษฐานไวกอนวางานที่มีการฟอง 
รองในคดีนั้นเปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญาก็ตาม แตตามพระราช-

                                                 
17 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษา

ความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. 2547 ขอ 9, 10, 
11, 12 และ 13.   



 
บัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มิไดมีบทบัญญัติ
สันนิษฐานความเปนเจาของสิทธิดังเชนใน มาตรา 62 ของ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 มีเพียงบทบัญญัติ
มาตรา 12 เทานั้น ที่ไดกําหนดไวในกรณีที่ความลับทาง 
การคานั้นมี ลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ      
และเปนการฟองผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเปน
คดีแพง ถาผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิต 
ภัณฑที่ผูละเมิดผลิตที่มีความเหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิต
โดยใชกรรมวิธีการผลิตที่เปนความลับทางการคาของตน  
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูละเมิดไดใชความลับทางการคา
นั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว 

(2) พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มี
บทบัญญัติที่สอดคลองกับความตกลงทริปส โดยกําหนด 
ใหหนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้น
อาจเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของ
รัฐซึ่งดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจําเปนเพื่อคุมครอง
สุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ
เปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ 
ซึ่งดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจําเปนเพื่อประโยชน
สาธารณะอยางอื่นซึ่งมิใชมีวัตถุประสงคเพื่อการคานั้น 
อยางไรก็ตามความลับทางการคาที่จําเปนตองแจงตอ
หนวยงานของรัฐมีเพียงยาและเคมีภัณฑทางการเกษตร
เทานั้น การที่ความตกลงทริปสไดบัญญัติไวเฉพาะยาและ
เคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมเทานั้นที่
จําเปนตองแจงตอหนวยงานของรัฐ เนื่องจากยาและเคมี 
ภัณฑทางการเกษตรดังกลาวเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
สาธารณชนโดยทั่วไปที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของสาธารณชน ความตกลงทริปสจึง
บัญญัติเชนนั้นเพื่อเปนการคุมครองสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของสาธารณชน ดังนั้น หากรัฐมีความจํา 
เปนตองเปดเผยขอมูลความลับทางการคาเพื่อประโยชน
สาธารณะก็สามารถทําไดตามที่กฎหมายกําหนด แตหาก
เปนความลับทางการคาชนิดอื่นที่อาจมีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะเชนกัน รัฐจึงไมมีโอกาสทราบได   
เลยวามีความลับทางการคาใดบางที่อาจเปนประโยชนตอ
สาธารณชนในยามจําเปนซึ่งอาจทําใหภาครัฐและประ-   
ชาชนตองสูญเสียประโยชนไป  และแมวาขณะนี้กรม

ทรัพยสินทางปญญาไดมีการออกระเบียบ18 เพื่อใหเจา  
ของความลับทางการคาแจงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความ 
ลับทางการคาแกกรมทรัพยสินทางปญญาโดยความสมัคร
ใจของเจาของสิทธิในความลับทางการคาก็ตาม แตขอมูล 
นี้จะเปนขอมูลคราวๆ เพียงทําใหรูวาความลับทางการคา  
ที่ยื่นเขามาเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
อะไร จะไมมีการบันทึกหรือเปดเผยขอมูลสวนที่เปนสาระ 
สําคัญของความลับทางการคานั้น  

(3) เจาของสิทธิในความลับทางการคาผูซึ่งตองทุมเท
ลงทุนเปนเม็ดเงินจํานวนมากในการคิดคนเพื่อใหไดมา  
ซึ่งความลับทางการคาที่มีประโยชนตอธุรกิจของตน และ
เปนผูไดประโยชนจากความลับทางการคาตราบที่ความลับ
ทางการคานั้นยังคงเปนความลับอยู เมื่อกฎหมายกําหนด
ขอยกเวนการละเมิดความลับทางการคาใหการเปดเผย 
หรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐอาจ
กระทําไดในกรณีที่เปนการคุมครองสุขภาพ อนามัยหรือ
ความปลอดภัยของสาธารณชน หรือในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น ซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
การคานั้น19 ทั้งนี้บทบัญญัติดังกลาวเปนเพียงขอยกเวน 
เพื่อสาธารณชนและเพื่อประโยชนสาธารณะจึงมิได
กําหนดคาตอบแทนการสูญเสียประโยชนจากการตอง
เปดเผยหรือใชความลับที่เหมาะสมไวใหแกเจาของความ 
ลับทางการคา  ก็ยอมเปนกรณีที่ ผู เปนเจาของสิทธิใน
ความลับทางการคาตองสูญเสียประโยชนจากการที่ความ 
ลับทางการคาของตนถูกเปดเผยหรือใชดังกลาว กรณีเชน  
นี้พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มิไดมี
บทบัญญัติกําหนดใหผูเปนเจาของสิทธิในความลับทาง
การคาที่ตองถูกเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดย
หนวยงานของรัฐดังกลาวไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม  
ตอการสูญเสียประโยชนจากการที่ตองเปดเผยหรือใช
ความลับดังกลาวนั้น 

(4) พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มิ 
ไดกําหนดหลักเกณฑหรือมาตรการการเปดเผยหรือใช
ความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐที่ชัดเจน ดวย
กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณที่มุงคุมครองผูเปนเจาของ

                                                 
18 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยการแจงขอมูลและ

ขอรับบริการขอมูลความลับทางการคา พ.ศ. 2545. 
19 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545, มาตรา 7(2). 



 
ความลับทางการคาเพื่อใหไดรับประโยชนและความเปน
ธรรมใหมากที่สุด ดังนั้น การมีมาตรการที่เหมาะสมและ
ชัดเจนในการดําเนินการเปดเผยหรือใชความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐ เพื่อรักษาและปกปองไวซึ่งความ  
ลับทางการคา เชน มีการจํากัดหนวยงานหรือบุคคลที่ควร
จะรูขอมูลความลับทางการคานั้น หรือมีการกําหนดเงื่อน 
ไขในการเปดเผยความลับใหชัดเจน เนื่องจากความลับ
ทางการคานั้นจะยังคงสถานะเปนความลับทางการคาอยู 
หากไมไดทําใหคุณสมบัติในการทําใหการเปนความลับ
นั้นเสียไปแมวาจะเปนการเปดเผยโดยรัฐแลวก็ตาม ทั้งนี้
เพื่อที่ผูเปนเจาของความลับทางการคาจะยังคงใชประ- 
โยชนในความลับทางการคาของตนตอไป 

(5) พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 
มาตรา 34 กําหนดในกรณีที่ผูที่มีตําแหนงหนาที่ในการดู
รักษาความลับทางการคาดังที่กลาวขางตน เปดเผยหรือใช
ความลับทางการคานั้นเพื่อประโยชนของตนเองหรือผู   
อื่นโดยมิชอบ มีความผิดและอาจตองระวางโทษจําคุกตั้ง 
แตหาปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสองลาน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ การที่กฎหมายไดบัญญัติไวเชน 
นั้นก็เพื่อเปนการปองปรามผูมีหนาที่ในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาและใหผูมีหนาที่ในการดูแลรักษาความ 
ลับทางการคาไดตระหนักถึงความจําเปนในการรักษาความ 
ลับทางการคานั้น เนื่องจากผูมีตําแหนงหนาที่ดังกลาวโดย
หนาที่ที่ตองปฏิบัติเปนผูที่ไดลวงรูความลับทางการคาของ
เจาของความลับทางการคาที่ขอจดแจงตอหนวยงานของ 
รัฐใหดูแลรักษาความลับทางการคานั้น จึงเปนผูที่มีโอกาส
กระทําละเมิดความลับทางการคาตามมาตรา 34 นี้ได นอก 
จากนี้ความผิดฐานนี้ไมใชความผิดอันยอมความไดและ
เปนความผิดที่รายแรงมีโทษขั้นต่ําจําคุกถึงหาป หากศาล
พิจารณาลงโทษจําคุกก็ไมอาจรอการลงโทษได ซึ่งเห็นวา
เปนฐานความผิดที่มีบทกําหนดโทษที่สูงเกินไป 

อีกทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทกําหนดโทษของ
เจาพนักงาน ตามมาตรา 81 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) ที่กําหนดหามเจา
พนักงานที่มีหนาที่ เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผย
รายละเอียดการประดิษฐการออกแบบผลิตภัณฑ หรือยอม
ใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ 
การออกแบบผลิตภัณฑไมวาโดยวิธีการใดๆ กอนมีการ
ประกาศโฆษณา  ในกรณีที่ เจาพนักงานฝาฝนขอหาม

ดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม 
เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ จะเห็นไดวาบท
กําหนดโทษของเจาพนักงานตามมาตรา 81 นี้ ตํ่ากวาบท 
ลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับทาง 
การคาตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการ 
คา พ.ศ. 2545 ทั้งๆ ที่ตางก็เปนเจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่
เกี่ยวของกับขอมูลอันมีคาทางทรัพยสินทางปญญาที่มีคา
สูงเชนเดียวกัน  

อยางไรก็ตาม การบัญญัติโทษที่สูงมากในมาตรา 34 
ดังกลาวไดสรางความกังวลใจเปนอยางสูงตอเจาหนาที่
ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคา 
เนื่องจากเจาหนาที่ทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวย
ความตั้งใจ มิไดเขามาทําหนาที่เพื่อมุงที่จะเปดเผยความลับ
ทางการคาดังกลาว20 ทําใหไมประสงคที่จะไดรับมอบ 
หมายใหเปนผูมีหนาที่ดังกลาว เนื่องจากเปนการเสี่ยงตอ
การที่ตองมีภาระในการพิสูจนวาตนมิไดเปนผูกระทํา
ละเมิดความลับทางการคา หากมีการละเมิดความลับ     
ทางการคาขึ้นโดยที่ไมไดเกิดจากการกระทําละเมิดโดย
เจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความ  
ลับทางการคา แตอาจเปนการละเมิดความลับทางการคา
โดยบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ21 นอกจากนี้หาก
เจาหนาที่ของรัฐที่มี ตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาเปนผูกระทําความผิดฐานนี้จะตองรับ
โทษตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 
แลวจะตองถูกดําเนินการทางวินัยโดยหนวยงานของรัฐ  
อีกดวย ซึ่งเปนวิธีการลงโทษที่มีควบคูกับการดําเนินการ
ทางกฎหมายอยูแลว จึงนาจะเพียงพอในการปองปราม 
และทําใหผูที่คิดจะกระทําละเมิดความลับทางการคาได
ตระหนักที่จะไมทําการละเมิดความลับทางการคาโดย    
ไมจําเปนตองมีบทบัญญัติกําหนดโทษที่สูงเกินไปตาม
มาตรา 34 ดังกลาว 

                                                 
20 สัมภาษณ ดารณี  เพ็ญเจริญ, เภสัชกร 8 วช. หัวหนากลุมงาน

ยาใหม กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระ-
ทรวงสาธารณสุข, 23 เมษายน 2551. 

21 สัมภาษณ ศรัณย  วัธนธาดา, นักวิชาการเกษตร 8 สํานักควบ 
คุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, 10 เมษายน 2551. 



 
(6) ระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดย

หนวยงานของรัฐ ที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความในมาตรา 
15 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ทั้ง
ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในการ
ดูแลรักษาความลับทางการคาของยาที่ใชสารเคมีชนิด  
ใหม และระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม มิไดกําหนดหลัก 
เกณฑและวิธีการในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดย
หนวยงานของรัฐขณะที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาเอกสารที่   
มีความลับทางการคามาพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณา
การขอขึ้นทะเบียน เชน กําหนดใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่
พิจารณาเอกสารดังกลาวตองพิจารณาเอกสารนั้นในหองที่
จัดไวเปนการเฉพาะและหามบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่ในการ
ดูแลรักษาความลับทางการคานั้นอยูในหองดังกลาวขณะ  
ที่มีการพิจารณาเอกสาร รวมท้ังตองไมมีอุปกรณสื่อสาร
หรืออุปกรณสํานักงานที่สามารถทําสําเนาหรือทําดวยประ 
การใดๆ ที่เปนการคัดลอกหรือเอาไปซึ่งขอมูลที่เปนความ 
ลับนั้นไดในขณะที่มีการพิจารณาเอกสาร หรืออาจใหเจา 
ของความลับทางการคาหรือตัวแทนที่เจาของความลับ  
ทางการคามอบหมายเปนบุคคลที่เขามาควบคุมสังเกต-
การณในขณะที่มีการดําเนินการดังกลาว 

(7) ระเบียบในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดย
หนวยงานของรัฐ ที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ ตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มิไดบัญญัติใหผูจดแจง  
ตองรับรองวาขอมูลความลับทางการคาของเคมีภัณฑ    
ทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหมตองไมเปนขอมูลบาง 
สวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มี
การประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของ
ประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งการมิไดกําหนดเชน  
นั้น อาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในการพิจารณาคํา
ขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอหนวยงาน
ของรัฐ เพราะถาขอมูลนั้นเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูล
ทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผย 
แพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศไทย หรือ
ประ เทศอื่นๆ  ขอมูลนั้น เปนขอมูลที่ ถูก เปด เผยตอ
สาธารณชนแลว อันทําใหไมเปนขอมูลที่เปนความลับ  
ทางการคาอีกตอไป จึงไมสามารถนํามาขอจดแจงขอมูล

ความลับทางการคาได ทั้งนี้ หากเปนกรณีที่ขอมูลความ  
ลับทางการคาที่ผูขอจดแจงนํามาขอจดแจงนั้นบางขอมูล
อาจเปนขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารของสิทธิบัตรเคมี 
ภัณฑทางการเกษตรที่นํามาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  
กับกรมวิชาการเกษตร  และกรมวิชาการเกษตรจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบวาขอมูลใดเปนขอมูลที่ปรากฏใน
เอกสารของสิทธิบัตรเคมีภัณฑทางการเกษตรบาง เชนนี้ 
จะเปนการสูญเสียเวลา งบประมาณ และบุคลากรในการ
ตรวจสอบ เนื่องจากสิทธิบัตรเหลานั้นมีเปนจํานวนมาก 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การที่กําหนดใหผูจดแจง
ตองรับรองเชนนั้นจึงเปนการประหยัดงบประมาณ เวลา 
และบุคลากร ทั้งนี้เพราะผูขอจดแจงยอมรูดีวาขอมูลที่นํา 
มาขอจดแจงนั้นเปนขอมูลที่ถูกเปดเผยแลวหรือไม 

 
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากประเด็นปญหาที่สรุปไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยว 
กับมาตรการทางกฎหมายของไทยในการดูแลรักษาความ 
ลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐดังกลาว จึงเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหการคุมครองความลับ
ทางการคาโดยหนวยงานของรัฐมีความเหมาะสม ชัดเจน 
เปนธรรมและเปนประโยชนเพียงพอทั้งตอผูเปนเจาของ
ความลับทางการคา เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ดูแลรักษา
ความลับทางการคาและประเทศชาติ ดังนี้ 

(1) ควรบัญญัติกฎหมายใหผูเปนเจาของความลับทาง
การคาประเภทอื่นนอกเหนือจากความลับทางการคาของ 
ยาและเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม
สามารถขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษาความ   
ลับทางการคาได ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความยุงยากในการ
พิสูจนสิทธิของผูเปนเจาของความลับทางการคา เนื่อง  
จากเจาของความลับทางการคาสามารถที่จะอางการจดแจง
ขอมูลความลับทางการคาที่ใหหนวยงานของรัฐดูแลรักษา
ในการพิสูจนสิทธิของตนหากเกิดกรณีพิพาทได 

นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายดังกลาวยังเปนประ-
โยชนตอหนวยงานของรัฐที่จะสามารถทราบขอมูลความ 
ลับทางการคาที่จําเปนมากขึ้น กลาวคือ เปนประโยชน    
ตอรัฐที่มีโอกาสทราบวามีความลับทางการคาใดบางที่  
เปนประโยชนตอสาธารณชน สามารถนํามาใชในกรณี
จําเปนเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของ
สาธารณชน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นซึ่งมิใช 



 
มีวัตถุประสงคเพื่อการคานั้น ซึ่งสงผลประโยชนตอเนื่อง 
สูสาธารณชนอีกดวย เพราะหากรัฐรูขอมูลความลับที่มี
ประโยชนมากขึ้นก็มีขอมูลที่จะสามารถใชเพื่อคุมครอง
สุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นซึ่งมิใชมีวัตถุประสงค 
เพื่อการคามากขึ้นเชนกัน อยางเชน สารเคมีที่เกี่ยวของ   
กับพลังงานปรมาณูที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา ไมวาจะ
เปนสารเคมีที่ไดในระหวางการผลิต (กากกัมมันตรังสี, 
กากเชื้อเพลิงใชแลว) หรือสารเคมีที่เปนสารตั้งตนก็ตาม  
ถาหากมีการคิดคน ทดสอบใหไดมาซึ่งสารเคมีใหมดัง 
กลาวโดยใชความพยายามอยางมาก รัฐก็ควรกําหนดให
ตองนําสารเคมีนั้นมาขึ้นทะเบียนกับหนวยงานของรัฐ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาความลับ
ทางการคาของสารเคมีดังกลาวไดทราบขอมูลที่จะใชเพื่อ
คุมครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณ-
ชนดวย เนื่องจากสารเคมีที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูนั้น     
มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
สาธารณชนเชนเดียวกับยาและเคมีภัณฑทางการเกษตร
ตามที่บัญญัติไวในความตกลงทริปส 

(2) ควรบัญญัติกฎหมายใหคาตอบแทนที่เหมาะสม 
แกผูเปนเจาของสิทธิในความลับทางการคาที่ตองถูกเปด 
เผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ เพื่อ
ชดเชยการสูญเสียประโยชนจากการตองเปดเผยหรือใช
ความลับดังกลาว อีกทั้งเจาของความลับทางการคาได
เสียสละความลับทางการคานั้นไปก็เพื่อประโยชนสวน 
รวม ซึ่งถือวาเปนผูสรางประโยชนตอสาธารณชน ดังนั้น 
จึงสมควรที่จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อการนั้น
ดวย 

(3) ควรบัญญัติบทกําหนดโทษสําหรับการกระทํา 
ของผูมีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคา 
ในการเปดเผยหรือใชความลับทางการคานั้นเพื่อประโยชน
ของตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบใหมีอัตราโทษที่ ตํ่าลง 
กลาวคือ จากอัตราโทษเดิมจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป หรือ
ปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
โดยบัญญัติอัตราโทษใหมเปนจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป 
หรือปรับตั้งแตหาแสนถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ซึ่งเปนอัตราโทษที่ไมสูงเกินไปจนทําใหเจาหนาที่ ผูมี
ตําแหนงหนาที่ในการดูรักษาความลับทางการคากังกลใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ เพราะเกรงวาหากเกิดกรณีตองพิสูจน

วาตนมิไดเปนผูกระทําละเมิดความลับทางการคา ในการ
ละเมิดความลับทางการคาที่ไมไดเกิดจากการกระทําละ- 
เมิดจากเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่ในการดูรักษา
ความลับทางการคา แตเปนการละเมิดความลับทางการคา
โดยบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ ก็ไมเปนอัตรา
โทษที่ตํ่าเกินไปจนไมเปนที่เกรงกลัวตอผูที่คิดจะกระทํา
ความผิดดังกลาว 

(4) ควรกําหนดหลักเกณฑในระเบียบการดูแลรักษา
ความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ ที่ออกโดยรัฐ-
มนตรีตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติความ 
ลับทางการคา พ.ศ. 2545 ใหมีมาตรการ หรือหลักเกณฑ
การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของ
รัฐ และการดูแลรักษาความลับทางการคาขณะที่เจาหนาที่
ของรัฐนําเอาเอกสารที่มีความลับทางการคามาพิจารณา
ตามขั้นตอนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียน กลาวคือ ใน
กรณีการเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงาน
ของรัฐควรกําหนดเงื่อนไขและวิธีการดําเนินการที่รัดกุม
และเหมาะสม  เชน มีการจํากัดหนวยงานหรือบุคคลที่   
ควรจะรูขอมูลความลับทางการคานั้น หรือมีการกําหนด
เงื่อนไขในการเปดเผยความลับใหชัดเจน สําหรับกรณีการ
ดูแลรักษาความลับทางการคาขณะที่เจาหนาที่ของรัฐนํา 
เอาเอกสารที่มีความลับทางการคามาพิจารณาตามขั้นตอน
การพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนนั้น ควรกําหนดเงื่อนไข
และวิธีการดําเนินการที่รัดกุมสามารถคุมครองความลับ
ทางการคาไดเปนอยางดี เชน กําหนดสถานที่ที่ใชในการ
พิจารณาเอกสาร จํากัดเฉพาะบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของ   
กับการดูแลรักษาความลับทางการคาเทานั้นที่สามารถ    
เขาไปในสถานที่นั้นได จํากัดมิใหมีอุปกรณสื่อสารหรือ
อุปกรณสํานักงานที่สามารถทําสําเนาหรือทําดวยประการ
ใดๆ ที่เปนการคัดลอกหรือเอาไปซึ่งขอมูลที่เปนความ    
ลับนั้นขณะที่มีการพิจารณาเอกสารได หรืออาจกําหนดให
เจาของความลับทางการคาหรือตัวแทนสามารถเขามา
ควบคุมสังเกตการณในขณะที่มีการดําเนินการดังกลาวได 
เปนตน 

นอกจากนี้ควรกําหนดใหระเบียบในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ ที่ออกโดยรัฐ-
มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามความใน
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 
2545 มีหลักเกณฑใหผูจดแจงตองรับรองวาขอมูลความ 



 
ลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมี
ชนิดใหมตองไมเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด   
ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผยแพร    
แลว หรือในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศไทย หรือประ- 
เทศอื่นๆ เพื่อเปนการลดความยุงยากและการสูญเสียงบ 
ประมาณ บุคลากร และเวลาในการที่กรมวิชาการเกษตร
จะตองดําเนินการตรวจสอบวาขอมูลที่มีการขอจดแจง
ความลับทางการคานั้นเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูล
ทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการประกาศเผย 
แพรแลว หรือในเอกสารสิทธิบัตร 
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