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ใน

เงือ่ นไขของสัญญาจ้างแรงงาน และหรือข้อบังคับเกีย่ วกับการ
ท�ำงาน ห้ามลูกจ้างที่ท�ำงานบางประเภท ที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือได้รบั รูค้ วามลับทางการค้าของนายจ้างเปิดเผยความลับดังกล่าว
นัน้ ต่อบุคคลภายนอก และเรือ่ งการรักษาความลับทางการค้านัน้ และ
ยังรวมไปถึงเรื่องห้ามลูกจ้างไปประกอบกิจการหรือไปท�ำงานอยู่กับ
ผู ้ ป ระกอบกิ จ การใดที่ มี ลั ก ษณะแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของนายจ้ า ง
เนือ่ งจากเกรงว่า หากลูกจ้างได้ลาออกไปอยูก่ บั คูแ่ ข่งทางการค้าแล้ว
จะน�ำความลับทางการค้าของนายจ้างเดิมไปเปิดเผย และท�ำให้
ได้รับความเสียหายได้
ก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจในสองเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อนใน
ค�ำว่า “ความลับทางการค้า” เนื่องจากตามกฎหมายนั้น ได้ก�ำหนด
ค�ำนิยามไว้อย่างชัดเจน มิได้หมายความว่า นายจ้างจะเขียนสัญญา
ไว้อย่างไรก็เป็นจะเป็นความลับทางการค้าเสียทั้งหมด เพราะข้อมูล
ใดที่จะถือเป็นความลับทางการค้านั้น ก่อนอื่นจะต้องเป็นข้อมูล
การค้าเสียก่อน กล่าวคือ “ข้อมูลการค้า (Trade Information) หมายถึง
สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด
ไม่วา่ เป็นการสือ่ ความหมายนัน้ จะผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่วา่ จะจัด
ไว้ในรูปใดๆ และให้หมายความรวมถึง สูตร รูปแบบ งานที่ได้
รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิคหรือกรรมวิธี
ด้วย” เมื่อเป็นข้อมูลทางการค้าแล้ว จึงจะต้องมาพิจารณาต่อไปว่า
ข้อมูลทางการค้าดังกล่าวนัน้ เป็นความลับทางการค้าหรือไม่ กล่าวคือ
“ความลับทางการค้า (Trade Secret) หมายถึง ข้อมูลการค้า ซึ่งยัง
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ไม่รจู้ กั กันโดยทัว่ ไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ ในหมูบ่ คุ คลซึง่ โดยปกติแล้ว
จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ เนือ่ งจากเป็นความลับ และเป็นข้อมูลทีผ่ คู้ วบคุมความ
ลับทางการค้าได้ใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ รักษาไว้เป็นความลับ”
ตัวอย่างข้อมูลการค้าที่เป็นความลับทางการค้า ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลเกีย่ วกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนทางการค้า เช่น การจ่าย
ค่าคอมมิชชั่นหรือข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดัง
กล่าวนัน้ ไม่วา่ ใครก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เจ้าของความลับทางการ
ค้า (นายจ้าง) จะต้องปกปิด การล็อคอิน และมีพาสเวิร์ด ผ่านก่อน
จึงจะเข้าไปดูข้อมูลความลับการค้าได้
ในการประกอบธุรกิจนั้นการท�ำงานตามหน้าที่ของลูกจ้าง
ย่อมต้องมีลกู จ้างบางส่วนได้มโี อกาสได้รบั รูค้ วามลับทางการค้าของ
นายจ้างเพราะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น หรือบางครั้งเอง
นายจ้างได้ไปรับงานจากลูกค้า เช่น รับจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น ซึง่ งาน
ดังกล่าวนั้นฝ่ายผู้ว่าจ้างก็บังคับให้ผู้รับจ้าง (นายจ้าง) จะต้องเก็บ
รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าไว้ และบังคับรวมไปถึง
ลูกจ้างของนายจ้างด้วย โดยบังคับให้นายจ้างไปท�ำสัญญารักษา
ความลับทางการค้ากับลูกค้า แล้วส่งให้ผวู้ า่ จ้างผลิตสินค้าเก็บไว้เป็น
หลักฐานก็มี ท�ำให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีสัญญารักษาความลับ
ทางการค้า และให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องลงนาม นอกจากเรื่องการักษา
ความลับทางการค้าแล้ว เรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญมากก็คือ การห้ามลูกจ้าง
ไปประกอบกิจการ หรือไปท�ำงานกับกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของ
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นายจ้างในประเทศไทยในระหว่างที่เป็นลูกจ้างของนายจ้าง และ
อีก....ปี (2-5 ปี) นับแต่ลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของนายจ้าง
เงือ่ นไขข้อนีเ้ ป็นเงือ่ นไขส�ำคัญข้อหนึง่ ทีม่ กั จะถูกก�ำหนดไว้ในสัญญา
รักษาความลับทางการค้า และหรือสัญญาจ้างแรงงานระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขของสัญญาข้อนี้แล้วมี
ผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย เนือ่ งจากเป็นการจ�ำกัดสิทธิตามสมควร
ห้ามเฉพาะการไปท�ำงานอยูก่ บั คูแ่ ข่งหรือประกอบกิจการแข่ง ภายใน
ก�ำหนดระยะเวลาที่ไม่ยาวนานเกินไป แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
เงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว จะใช้บังคับได้ทุกลักษณะงานที่ลูกจ้าง
ท�ำงานในขณะทีเ่ ป็นลูกจ้าง เช่น กรณีพนักงานขายสินค้าทีไ่ ด้รบั สอน
และฝึกอบรมจากนายจ้างในการขาย และในเรือ่ งเทคนิคการใช้สนิ ค้า
เพื่อน�ำไปสาธิตแก่ลูกค้าจนพนักงานมีความช�ำนาญ และรู้เทคนิค
ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สินค้าจนหมด ได้มีข้อพิพาทในท�ำนองนี้เกิดขึ้น
ไม่น้อย ศาลฎีกาได้ตัดสินไว้พอที่จะเทียบเคียงได้ดังนี้
ฎีกาที่ 3022/2558 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจส�ำนวน
ประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค 2 ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า
จ�ำเลยเป็นพนักงานขายสินค้าของโจทก์ ในการขายสินค้าให้แก่โจทก์
จ�ำเลยจึงต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งคุณสมบัติ คุณภาพ วิธี และ
เทคนิคการใช้สินค้าแต่ละชนิดของโจทก์เพื่อจ�ำเลยจะได้ไปอธิบาย
ชี้แจง น�ำเสนอแก่ลูกค้าของโจทก์ให้ทราบถึงคุณลักษณะต่างๆ อัน
เป็นการจูงใจให้ลกู ค้าซือ้ สินค้าของโจทก์ อันเป็นปกติธรรมดาทีโ่ จทก์
ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจ�ำหน่ายสินค้าจะต้องสอน ฝึกอบรมให้พนักงาน
ของโจทก์ทราบในเรือ่ งดังกล่าวโดยสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าประเภท
เคมีภัณฑ์ สี ทินเนอร์ และแล็กเกอร์ชนิดต่างๆ ทีมีขายอยู่ทั่วไปใน
ท้องตลาด จากทางน�ำสืบของโจกท์ไม่ปรากฎว่าสินค้าดังกล่าวของ
โจท์มคี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทีต่ อ้ งมีวธิ หี รือเทคนิคในการใช้ทยี่ งุ่ ยากซับซ้อน
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แตกต่างจากผู้อื่นอย่างไรที่อบรมก็ไม่มีรายละเอียดว่าสอน และฝึก
อบรมที่ไหนเรื่องอะไร เชื่อว่าการสอนการฝึกอบรมของโจทก์ก็เป็น
เรือ่ งการสอนการฝึกอบรมในเรือ่ งคุณสมบัติ คุณภาพ วิธี และเทคนิค
การใช้สินค้าของโจทก์ตามปกติทั่วไป ไม่ได้มีผลท�ำให้จ�ำเลยมีความ
รูค้ วามช�ำนาญเป็นพิเศษต่างจากพนักงานขายของบริษทั ห้างร้านอืน่
อย่างใดเป็นกรณีธรรมดาทางการค้าที่โจทก์ต้องสอนฝึกอบรมแก่
จ�ำเลย เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของโจทก์อันมีลักษณะ
เป็นการตอบแทนกันตามปกติ ข้อตกลงข้อ 8 ตามหนังสือสัญญา
จ้างแรงงานระหว่างโจทก์ และจ�ำเลย ท�ำให้จำ� เลยต้องรับภาระและ
เสียโอกาสในการประกอบอาชีพการงานมากกว่าจะพึงคาดหมาย
ได้ตามปกติ ข้อตกลงข้อ 8 ตามหนังสือสัญญาจ้างแรงงาน เอกสาร
หมาย จ.3 จึงใช้บังคับไม่ได้
บทสรุปส่งท้าย แม้ว่าจะมีการท�ำสัญญารักษาความลับ
ทางการค้า และก�ำหนดเงื่อนไขการห้ามไปท�ำงานอยู่กับคู่แข่งไว้แต่
ก็ยังมีการฝ่าฝืนสัญญาข้อนี้อยู่เนื่องๆ โดยลูกจ้างมักจะถูกซื้อตัวไป
ท�ำงานอยูก่ บั บริษทั คูแ่ ข่ง โดยบริษทั คูแ่ ข่งตกลงจ่ายเงินเดือนเพิม่ ให้
สองถึงสามเท่าก็มี เพือ่ แลกกับความรูค้ วามสามารถของลูกจ้าง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ความลับทางการค้าทีล่ กู จ้างได้รบั มาอันเนือ่ งจากการ
ท�ำงานกับนายจ้างเดิมอันเป็นทางลัดในการแข่งขันกันทางธุรกิจ
แม้ว่าลูกจ้างเองก็ทราบดีว่าได้ท�ำสัญญากับนายจ้างไว้ก็ตาม ดังนั้น
การท�ำสัญญาจ้างโดยมีเงื่อนไขเช่นนี้ ย่อมต้องให้ความส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่ง และต้องน�ำมาใช้ใบังคับด้วยดังฎีกาที่น�ำมาเป็นตัวอย่าง
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