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1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง

คาสัง่ ทางราชการหมายเลข 54/2000 เรื่ องการป้องกันสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมว่าด้ วย
ความลับทางการค้ า สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ และชื่อทางการค้ า และการป้องกันสิทธิในการแข่งขันทางการค้ าที่ไม่เป็ น
ธรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Decree No. 54/2000 on Protection of Industrial Property Rights with
respect to Trade Secrets, Geographical Instruction and Trade Names and Protection of Rights to Fight
Against Unfair Competition Relating to Industrial Property) ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 78 ลงวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2538
2.

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ

ความตกลงว่าด้ วยสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้ า (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, Marrahesh)
3.

ระบบการให้ ความคุ้มครองความลับทางการค้ า
ไม่มีระบบจดทะเบียนหรื อบันทึกข้ อมูลความลับทางการค้ า ได้ รับความคุ้มครองโดยไม่ต้อง

จดทะเบียน
4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยามความลับทางการค้ า
ความลับทางการค้ า หมายถึง

5.
ปกครองของรัฐ



-

ข้ อมูลที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไป

-

ข้ อมูลที่ใช้ ในทางการค้ า เมื่อบุคคลใดมีข้อมูลและใช้ ข้อมูลทางการค้ าแล้ วจะได้ รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่ไม่มีหรื อใช้ ข้อมูล

-

ข้ อมูลที่เป็ นความลับที่เจ้ าของความลับได้ ใช้ มาตรการหรื อขบวนการในการรักษา
ความลับเพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถกู เปิ ดเผยหรื อเข้ าถึงโดยง่าย

สิง่ ต่อไปนี ้ไม่ให้ ถือว่าเป็ นความลับทางการค้ า
ข้ อมูลความลับที่ไม่เกี่ยวกับการค้ า เช่น ความลับที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล องค์การ
การป้องกันและความมัน่ คงภายใน
เป็ นต้ น
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สิทธิของผู้ทรงสิทธิ

เจ้าของความลับทางการค้า มีสิ ทธิ ที่ จะครอบครองข้อมูล ความลับทางการค้า มีสิ ทธิ ที่ จะ
ฟ้ องร้องดาเนินคดีต่อผูท้ าละเมิด และมีสิทธิที่จะทาลายความลับทางการค้า
7.

ข้ อยกเว้ นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้

8.

อายุความคุ้มครอง

ความลับทางการค้ าจะได้ รับความคุ้มครองตราบเท่าที่ความลับทางการค้ ายังมีลกั ษณะเป็ น
ความลับตามที่กฎหมายกาหนด
9.

การต่ออายุความคุ้มครอง
ไม่มี

10.

การรักษาสิทธิ

เจ้ าของความลับ ได้ ใ ช้ ม าตรการหรื อ ขบวนการในการรั กษาความลับเพื่ อที่ ข้อ มูลจะไม่ถูก
เปิ ดเผยหรื อเข้ าถึงโดยง่าย
11.

การเพิกถอนสิทธิ
เมื่อความลับถูกเปิ ดเผยสูส่ าธารณะ

12.

การโอนสิทธิ

เจ้ าของสิทธิ ความลับทางการค้ าอาจทาการโอน หรื อยกให้ ซึ่งสิทธิ ในความลับทางการค้ า
โดยทาเป็ นสัญญาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยที่ผ้ โู อนสิทธิจะต้ องระบุชนิดของความลับที่จะทาการโอน ผู้รับโอน
มีหน้ าที่ที่จะต้ องใช้ มาตรการที่จาเป็ นในการเก็บรักษาความลับตามที่ผ้ โู อนร้ องขอ
13.

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

เจ้ าของสิท ธิ ความลับทางการค้ า อาจทาการอนุญาตให้ ใ ช้ สิทธิ ในความลับทางการค้ าโดย
ท าเป็ นสัญ ญาที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยที่ ผ้ ู อนุญ าตจะต้ องระบุช นิ ด ของความลับ ที่ จ ะท าการอนุญ าต
ผู้รับอนุญาตมีหน้ าที่ที่จะต้ องใช้ มาตรการที่จาเป็ นในการเก็บรักษาความลับตามที่ผ้ อู นุญาตร้ องขอ
2.

ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.

การเตรี ยมคาขอ
ไม่มีระบบการจดทะเบียนหรื อบันทึกความลับทางการค้ า

2.

เอกสารที่ใช้ ในการขอรับความคุ้มครอง
ไม่มี
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การตรวจสอบคาขอ
ไม่มี

4.

การประกาศโฆษณา
ไม่มี

5.

การรับจดทะเบียน
ไม่มี

6.

การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ไม่มี

7.

การคัดค้ าน/โต้ แย้ ง
ไม่มี

8.

การอุทธรณ์
ไม่มี

9.

ค่าธรรมเนียมราชการรวมทังค่
้ าบริ การของสานักงานตัวแทน
ไม่มี

10.

ขันตอน/ระยะเวลา
้
ไม่มี

3.

การบังคับใช้ สิทธิ
1.

การกระทาที่ถือเป็ นการละเมิด
-

เข้ าถึงข้ อมูล หรื อเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นความลับทางการค้ าโดยวิธีที่ไม่เป็ นไปตาม
มาตรการเพื่อการป้องกันความลับที่จดั เก็บไว้ โดยเจ้ าของที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย

-

เปิ ดเผยหรื อ ใช้ ข้อมูลที่เ ป็ นความลับ ทางการค้ า โดยไม่ได้ รับ อนุญาตจากเจ้ า ของ
ความลับทางการค้ า

-

ละเมิ ด สัญ ญาที่ จ ะเก็ บ ความลับ หรื อ ใช้ กลฉ้ อฉลในการแสวงหาประโยชน์ จ าก
ความลับ ของผู้ป ระกอบการซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการเก็ บ รั ก ษาความลับ หรื อ แสวงหา
ประโยชน์ จ ากความลับ โดยการเข้ า ถึ ง รวบรวมข้ อ มูล หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มูลที่ เ ป็ น
ความลับทางการค้ าของเจ้ าของความลับทางการค้ า

-

เข้ าถึงข้ อมูล หรื อรวบรวมข้ อมูลทีเ่ ป็ นความลับทางการค้ าของบุคคลอื่น ซึง่ เจ้ าของ
ความลับทางการค้ านันได้
้ จดั เตรียมให้ ระหว่างการจัดทาสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
อันเกี่ยวกับธุรกิจ หรื อสัญญาอนุญาตอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่

-6ผลิตภัณฑ์ยา และเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในการเกษตร หรื อโดยวิธีที่ไม่เป็ นไปตามมาตรการ
เพื่อการป้องกันความลับอันเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทังเพื
้ ่อการทาสัญญาอนุญาตอัน
เกี่ยวกับธุรกิจ
2.

มาตรการในการเยียวยา

เจ้ าของความลับทางการค้ ามีสิทธิที่จะขอให้ องค์กรของรัฐใช้ วิธีบงั คับให้ ผ้ ทู าละเมิดสิทธิ ของ
เจ้ าของสิทธิหยุดการทาละเมิดและชดใช้ ค่าเสียหาย ทังนี
้ ้ต้ องร้ องขอภายใน 1 ปี นับแต่ที่ร้ ู หรื อภายในไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วนั ที่มีการละเมิด
เจ้ าของความลับทางการค้ ามี หน้ าที่ต้ องพิสูจ น์ การได้ มาซึ่ง สิทธิ และขอบเขตการคุ้มครอง
ให้ ชื่อและที่อยูข่ องผู้ทาละเมิด และแสดงหลักฐานอันเกี่ยวกับการละเมิด
ในกรณี ที่ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หาย เจ้ าของความลับ ทางการค้ า จะต้ อ งพิ สูจ น์
ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ
(ก)

มาตรการในทางแพ่ ง
ร้ องให้ หยุดการทาละเมิด และชดใช้ คา่ เสียหาย

(ข)

มาตรการในทางอาญา
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้

3.

กระบวนการ
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้

4.

โทษ
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้

5.

ข้ อสังเกตการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่นในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ไม่มี

4.

การคุ้มครอง ณ. จุดนาเข้ า - ส่ งออก
ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้

5.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/สานักงานตัวแทน
1.

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม (The National Office of Industrial Property) ภายใต้
การกากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้ อม ให้ ความร่วมมือแก่องค์กรรัฐ หรื อองค์การ
ทางสังคมอื่นในการป้องกันสิทธิ รับคาฟ้ องและการกล่าวโทษ
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-7National Office of Industrial Property (NOIP)
P.O. Box 432, Hanoi
384-386 Nguyen Trai Street
Thanh Xuan District
Hanoi, Vietnam
Tel.:

84 4 558 82 17, 858 30 69, 858 37 93

Fax:

84 4 858 40 02, 858 34 25, 858 84 49

E-mail:

noip@fpt.vn

สานักงานทรัพย์สินทางปั ญญา ภายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้ อม (National Office of Intellectual Property)
2.

สานักงานตัวแทน

1.

Baker & McKenzie
12th floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh
City, SRVietnam;
Direct Line: 84 8 823 9663

2.

Fax:

84 8 829 5618

Email:

paul.norris@bakernet.com

Investip
31 Han Thuyen Str.,
1st Dist, Ho Chi Minh City,
Vietnam

3.

Tel:

84 8 22 39 59/8 292 400

Fax:

84 8 8 228 603

E-mail:

investipsgn@hcm.vnn.vn

Russin & Vecchi
OSIC Building, 15/F.
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-88 Nguyen Hue Boulevard
Ho Chi Minh City
Vietnam

4.

Tel:

84 8 824 3026, 824 4307

Fax:

84 8 824 3113

E-mail:

rusvec@hcm.vnn.vn

Detech And Associates
108 Nguyen Du Street,
Hanoi, Vietnam

5.

Tel:

84 4 942 4847

Fax:

84 4 942 3842

E-mail:

detech@hn.vnn.vn

Banca Intellectual Property Law Firm
15Bis Trieu Viet Vuong,
P.O. Box 467,
Boho, Hanoi,
Vietnam

5.

Tel:

84 4 9 433 007/008

Fax:

84 4 9 433 009/283

E-mail:

banca@fpt.vn

Pham & Associates
8 Tran Hung Dao Street,
Hanoi, Vietnam
Tel:

84 4 824 4852

Fax:

84 4 824 4853

E-mail:

pham@hn.vnn.vn

Website:

www.pham.con.vn

-9ขัน้ ตอนการจดทะเบียน หรือการบันทึกข้ อมูลความลับทางการค้ า

ขันตอน
้

วันยื่นคาขอ
จดทะเบียน

ระยะเวลา
(เดือน)

หมายเหตุ :

-

วันประกาศ คาคัดค้ าน

-

-

การตรวจสอบ

-

การอุทธรณ์ การจดทะเบียน ระยะเวลาถึงวันรับ
จดทะเบียน

-

-

ในประเทศเวียดนามไม่มีระบบการจดทะเบียน หรื อการบันทึกข้ อมูลความลับทางการค้ า

-

- 10 ตารางค่ าใช้ จ่ายในการจดทะเบียน หรือการบันทึกข้ อมูลความลับทางการค้ า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

การยื่นคาขอจดทะเบียนความลับทางการค้ า
การยื่นเอกสารล่าช้ า
การแก้ ไขคาขอจดทะเบียนความลับทางการค้ า
การประกาศ
คาขอตรวจสอบ
การรับจดทะเบียน
การแก้ ไขชื่อ ที่อยู่ และอื่น ๆ
คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ
คาขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
การรับจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
การชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
การตรวจค้ น
การอุทธรณ์
การยื่นคาคัดค้ าน
การยื่นคาโต้ แย้ ง
การดาเนินคดีทางศาล
การแปล
การรับรองเอกสาร

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียม (US$)

ค่าบริ การวิชาชีพ (US$)

-

-

-

ในประเทศเวียดนามไม่มี ระบบการจดทะเบีย น หรื อการบันทึก ข้ อมูล ความลับทางการค้ า
จึง ไม่มี ค่า ธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการยื่น ค าขอจดทะเบีย น แต่ในกรณี การดาเนิน คดี
ทางศาล ค่าใช้ จ่ายจะพิจารณาเป็ นกรณีไป

